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Cucuruzul, com. 'rur, jud. Vlaș- 

ca, pl. Marginea. Este împăr- 

țită în două cătune saii două 

mahalale: Cucuruzul-d.-s. şi Cu- 

curuzul-d.-j., situate .la extremi- 

“tatea de N. a plășei, între sa- 

tele Prunarul şi Ciolanul-Pangal. 

Proprietate a d-lui Nicolae Ghe- 

rassi, fostă a d-lui Ion. Ghica. 

Departe de Giurgiii de 28 kil.; 

de Stănești, reședința plăşei, 

de 18 kil. iar de Bucureşti 

de 52 kil. 

In 1887 avea 347 contribua- 
bilă, din 1752 sufi. | 

Budgetul com. pe anul 1886 

” era de 3973 lei la venituri şi 3502 

“lei la cheltueli; pe 1887 era de 
3861 lei la venituri și de 3270 

lei la cheltueli. 

Are 2 biserici, deservite de 2 

preoţi şi 3 cîntăreţi. Una din bi- 

serici este zidită la 1830 şi re- 

„parată la 1886. Are hramul Sf. 

Impărați şi constitue o singură 

parohie, 
Este o școală mixtă, cu 4 

clase. In 1888, aă urmat aci 

20 băcți şi 35 fete, din go băeţi 

și 35 fete în vârstă de școală. 

Suprafaţa întregei moșii este 

de 2050 hect., din care, la 1864, 

Cucutei   

O 
(URMARE) 

s'a dat la 220 locuitori împro- 

prietăriţi după legea rurală 350 

hect., rămînind proprietate 1200 

hect. 
„Pe teritoriul com. e un petic 

de pădure în suprafață de 230 
„hect.. 

Arenda anuală a moșiei este 

de 36000 lei. 
Satul este situat pe o vale 

ce poartă numele satului și care 
are pe ea un-eleșteii care servă 

de 'adăpat vitele satului. 

Pe aci trece valea Cablanului, 

pe care sunt izvoare şi un he- 

leșteii de pescuit și adăpat vi- 

tele. 

Cucuta, cătun, jud. Brăila, pen- 

dinte de com. Mihaiii-Bravul, si- 

tuat la V,, 12 kil. depărtare 

de reședința comunei. Vite cor. 

nute sunt: 254 (120 boi, 110 vaci, 

2 tauri, 22 viței); sunt 48 cai, 

384 porci şi 320 oi. 

Cucutan, 7povilă, jud. Buzăi, în 

com. și căt. Simileasca. 

(Vălceaua-), ză/cea, 
ramificație din Valea-Duhnei; 

trece pela N. comunei Traian, din   

jud. Teleorman, pe lîngă Valea- 

Suroaci și spre moșia Piatra. 
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Cucuteni, com. rur., jud. Diia- 

bovița, plaiul Dimboviţa” Ialo- 

mița, situată pe dealâză și pe 
văi, spre N. și la-25 kil. de Tîr- 

govişte, între Muchea-Brănești, 

Muchea- Mănăstirei-Bunea şi Mu- 

chea-Bărboşi. Această comună 

este mai toată așezată pe va- 

lea Vîlcana, pe unde și curge 
pîriul Vilcana. 

Cucuteni sunt învecinaţi spre 

E. cu com. Moţăeni și Șerbă- 

nești-Podurile, sai Băile-Pucioa- 
sa, spre V. cu Pietrari, spre 

N. cu Riîul-Alb şi spre S$. cu 
„Vilcana-Pandeli. De toate aceste 

comune se desparte prin dea- 
luri și văi și numaicu Vilcana- - 

Pandeli se leagă printr'o șosea ve- 
cino-comunală. Peste apa Vilca- 
na sunt în raionul com. cinci 

podețe. Cucuteni se compune 

din trei cătune: Vîlcana-d.-j., 

Vilcana-d.-s. și Cucuteni, cu 1500 
locuitori romini. Comuna se 

„compune din: ulița Cucuteni, 
ulița Plaiul, ulița Bisericci, linia 

" Vilcani, ulițele Moiceni, Greci şi 
Valea-Cheii. In această comună 

7 /



CUCUTENI 

sunt trei biserici şi o școală cu 

local noi și condusă de un învă- 

țător plătit de stat. Comuna 

crește vite: vaci, boi, cai, oi. 

Se cultivă mai mult porumb şi 

cînepă. “Tocmai sus în Cucu- 

teni, peste dealuri la rîul Ialo- 
mița, este o moară. Principala 

producţiune a com. este gazul 

şi apa iodo-saliferă. Aci sunt 

renumitele băi de iod de la 

Vilcana. Vezi Vilcana şi Buznea. 

Cucuteni, com. rur., ocupînd par- 
tea despre N.-V. a plășei Stav- 
nicul, jud. Iași, situată mai mult 

de a dreapta rîului Bahluiul, 

pe un teren accidentat, for- 
mînd dealuri și văi acoperite 

cu păduri. Se află la 16 kil. 
de lași. Prin partea de N. 

a comunei trece riul Bahluiul, 

calea ferată și şoseaua naţională 

de la T.-Frumos spre Iași, cari 
merg paralele cu apa Bahluiul. 

"Este formată din satele: Cu- 
cuteni, Cogeasca- Vechie, Co- 

geasca-Nouă, Hăsnășeni, Liţ- 

cani-Vechi, Brătuleni, Scoposeni, 

Dirjeni, Bogdănești, Horlești- 

Catolici și - Horlești- Domniței. 

Are o întindere cam de 12609 

hect. și o populație de 699 

familii, sau 3270 suflete. 
In această comună sunt.ş bi- 

serici ortodoxe, cu 3 preoți și 

6 cintăreţi; una.catolică, cu 1 

preot și 1 dascăl;4 școli, cu 4 

învăţători, 158 elevi, (145 'băeţi 

şi 13 fete); o moară de apă. 

Budgetul e de 17416 lei 66 

bani la venituri și de. 17346 lei 

la cheltueli, 

Vite sunt: 10749 capete, din 

cari: 3432 vite mari cornute, 

5560 oi, 48 capre, 512 cal, 5 

bivoli și 1192 rîmători, 

Cucuteni, sas, în centrul comunci 

Cucuteni, plasa Stavnicul, jud. 

Iaşi, înconjurat de toate părţile 
„cu dealuri. Are o populație de.   

116 familii, saii 559 suflete. 

Este reşedinţa comunei. Aici 

se află: o biserică zidită la 1642 

de Matei Deleanu, fostul pro- 

prictar, deservită de 1 preot şi 2 

cîntăreți; o școală cuun local fru- 

mos, înființată în anul 1865 şi 

frecuentată de 47 elevi; localul 

primăriei şi casele proprietăței. 

Lîngă sat se află un iaz, numit 
Broscăria. 

Vite sunt: 4123 'capete, din 

cari: 803 vite mari cornute, 

2864 oi, 18 capre, I41 cai, 5 

bivoli şi 292 rimători,. 
Satul Cucuteni se află pe 

moşia cu același nume, și este 

vechii, după cum ne arată data 
fondărei bisericei. 

«La 7121, în timpul domniei 
lui Ștefan-Vodă Tomșa, boerii 

fiind nemulţumiţi de cl, s'au 

retras întro noapte cu toții în 

acest sat şi aii trimis poruncă 

Ștefan-Vodă, să iasă din 

scaun, că nimeni nu-l mai poate 

suferi în Domnia Ţărei cu atitea 

vărsări de sînge. 

«Vodă n'a ascultat, și strîn- 

gînd oaste aii împrăștieat boerii, 

răsipind răscoala lor». 

Cucuteni, saț, în partea de S.- 
V. a com. Băiceni, pl. Bahluiul, 

jud Iaşi, pe .valea piriului 'Ţo- 

leasa, ce trece prin mijlocul sa- 

tului. Are suprafaţa cam de 1900 

hect. şio populaţie de 92 famili, 

saii 408 locuitori Romini, cari se 

ocupă cu agricultura și crește- 

rea vitelor; o biserică, deservită 
de 1 preot, 2 cîntăreţi și 1 ecle- 
siarc; o școală, înființată în 1854 

și frecuentată de.34 elevi. 

Aci s'a gâsit, fâcîndu-se  să- 

pături sistematice de reposatul 

profesor N... Beldiceanu, mai 

multe obiccte vechi, ca: idoli, 

oale, instrumente etc., parte de 

lut şi parte de os şi bronz. Ele 

sunt depuse la Muzeul Naţional 

din București. 

    

CUCUTENI-RĂZĂȘI 

In trupul moşiei se află şi satul 
Bărbătești. 

Cucuteni, sfafie de drum de fer, 
jud. Iași, pl. Stavnicul, Satul 

Cucuteni, pe linia Iași-Paşcani, 

pusă în circulație la 13 Sept. 1870. 
Se află între staţiile Iaşi (14.1 kil.) 

şi Podul-lloaei (8.7 kil.) Inăl- 
ţimea d'asupra nivelului. mării 

de 44"75. Venitul acestei staţii 

-pe anul 1896 a fost de 33530 

lei, 25 bani. In anul 1873 ve- 

nitul acestei staţii era numai 

de 1159 lei, 47 bani. 

Cucuteni, pzoșie, în judeţul Iași, 
com. Cucuteni, pl. Stavnicul, 
pe teritoriul căruia se află satele: 

Cucuteni, Scopoşeni, Cogeasca- 

Vechie, Cogeasca-Nouă, Dirjeni, 

Bogdănești și Horleşti-Domniţei. 
Are o întindere cam de 10160 

hect., din cari cam 2145 pădure. 

Cucuteni, a/lzeut al pir. Răcca, 
în com. Ruginoasa, jud. Suceava. 

Cucuteni-Pirscovenis saii Balta 

Plopului, zzoșie, şi cătun în ju- 

dețul Buzăi, com. Stilpul, fostă 

proprietate a statului, pendinte 

de Episcopie şi din care parte sa 
dat însurăţeilor, iar parte s'a vin: 
dut deosebit şi s aalipit moşici 

Stilpul. 

Cucuteni-Răzăşi, sat, numit și 

Pelinul. E situat pe coastă de 
deal, în centrul comunei Dur- 

nești, jud. Botoșani, pe dealul 

-şi valea Pelinului. Are o suprafaţă 

de 507 hect., și o. populaţie de 
49 familii, sait 206 suflete; sunt 

76 contribuabili, vechi locuitori 

răzeşi, cari se ocupă cu agri- 

cultura și creșterea vitelor și ai 

14 hect. vii pe Hirtopul-Viilor, 
„cari produc 220 hectol. vin. 

Vite sunt: 59 boi și vaci, 

42 cai, 56 oi şi 25 rimători. 

„Loc. ai 45 stupi cu albine.



CUCUTENI-TUFESCU 

Cucuteni -' Tufescu, sa, situat 
în partea de N.-E. a comunei 
Durnești, judeţul Botoșani, pe 

„un podiș înclinat spre S-E. 

"și pe valea Pirîului-Cucutenilor. 
Moşia are v suprafață de 872 

hect., din cari 143 hect. ale 

locuitorilor şi 7294 ale propric- 

tarului. Populaţia este de 57 

familii, sai 143 suflete, din care 

33 contribuabili, 
In acest sat se află 1 bise- 

rică de zid, deservită de 1 preot 

şi 2 cîntăreți; 4 iazuri și o moară 
de apă, 

Prin mijlocul satului trece ca- 
lea judeţ. Botoșani-Ștefăneşti. 

Vite sunt: 98 boi şi vaci, 44 

cai, 350 oi și 30 rimători, 

Cucutenilor (Iazul-), zaz, for- 
mat din Piriul-Cucutenilor; pe 

moşia Cucuteni-Tufescu, 'com, 

Durnești, plasa Ștefănești, jud. 
Botoșani, 

Cucutenilor (Pîriul-), pârâu, iz- 

voreşte de pe moșia. Cucuteni- 
Tufescu, com. Durnești, jud. 

Botoșani, trece pe lingă satul 

Cucuteni şi se varsă în piriul 

Corogea. . 

Cucuvaia, ziriiaş, în jud, Neam- 

ţu, com. Vinători-Neamţului. Iz- 

vorește din dealul numit Fundul- 

Romănesei și se varsă pe dreapta 

pîriului Ozana. 

Cudalbi, com, ruz., în jud, Co- 

vurluii, pl. Zimbrul, la 52 kil. 

de Galaţi,:în partea cea mai 

extremă despre V. a judeţului 

“Covurluiii, şi com. rur. cea mai 
însemnată din acest județ în 

privirea populației. Se mărgi- 
neşte la E. cu Băleni și Oasele, 

la S. cu Minjina şi Călmăţuiă, la 

V. cu Ivești, Barcea, Dărăști, și 

Drăgănești, și la N. cu Puţeni 

(cari toate, începînd de la Căl- 

“mățuiii, sînt” în jud, Tecuciii). 

  

    

“ Așezată pe valea Gerului (pt- 
riul Gerul trece chiar prin mij- 
locul Cudalbilor), această co- 

- mună este formată dintr'un sin- 

Sur sat, cu aparența:de orășel 

chiar. Are o lungime de a- 

proape 4 kil., și lăţime de 1! 

„KiL., și e locuită numai de ră- 

„zăși, | 
Populaţia Cudalbilor e de 

1149 familii, sai 3970 suflete, 

„din cari 2038 bărbați, 1932 fe- 

mei; 2890 necăsătoriți, 869 că- 

sătoriți, 209 văduvi, 2 divorțați. 

Știii carte 592 persoane, restul” 
nu știii. Sint:780 contrib. 

Străini sînt: 12 familii de 
Armeni, sai 46 suflete, şi 16 

familii de Izraeliți saii 44 suf. 

Suprafața comunei este de 
12970 hect., din cari 9952 hect. 

80 arii arabile, 11054 vii, 433 
imaș și restul vatra satului, cu 

alte destinații şi netrebnic. ' Pă- 
„a , . 
mîntul de aice e mănos, negru, 

pe une-locuri și: nisipos; păduri 
mai nu se află de fel, 

In afară de pămînturile ră- 
zășești, pe teritoriul Cudalbilor 

'se află şi următoarele proprie- 

tăți mai mari: Pleșești (2 tru- 

puri), Gologanul, Bezmanul, Bă- 
trinul-Izvoreț, Ciudinul şi Mur- 
gociul. 

Plugăria, creşterea vitelor și 

cultura viilor sunt ocupațiile 

principale ale  cudălbenilor; 

fruntașii dintre săteni posedă 

pînă la 30-40 fălci de pămînt; 

pluguri sistematice se numără 

vro 100. Dintre cereale, se sea- 

mănă mai mult secară și po- 

pușoiii, grii prea puţin. 

Vite sunt: 3 tauri, 1608 

boi, 808 vaci, 83 junci, 31 junce, 

40 'gonitori, 31 -gonitoare, 77 

-mînzaţi, 74 minazate, ' 69 viței; 

I armăsar, 163 epe,:407 cai, 

3 asini, 188 berbeci, 4196 oi, 

23 capre, 5 ţapi; 980 porci sco- 

piți, 300 vieri, '835: scroafe, 

2760 purcei. îi   

CUDALIBL 

Cîrciumi sunt 18, ţinute parte 

de Romîni parte de Armeni; 
prăvălii de manufactură sunt ş 

(4 ţinute de Armeni şi 1 de 
un Evrei), meseriași dintre Ro- 

mini puțini, croitori 3 Evrei; 
tot de Evrei se vind pini și 

icoanele bisericești (1887). Func- 
ționează aici o moară cu aburi. 

Budgetul comunal se balan- 

sează la venituri şi cheltuieli 

cu aceeași sumă de 12240 lei 

75 bani pe an. Contribuțiile . 

directe se ridică în total la! 
25467 lei 68 bani, 

Are 4 biserici: Prea Cuvioasa 

Paraschiva, Adormirea Maicci 

Domnului, Sf. Dimitrie şi Sf. 

Voevozi. Intreaga comună for- 
mează o parohie, cu catedrala 

Prea Cuvioasa Paraschiva, de- 

servite de 1 preot paroh şi 2: 
preoți ajutori și 6 cîntăreți ; bi- 

sericile fiind răzășeşti n'a pă- 

mînt rural, Adormirea însă are 

IO fălci hărăzite de dascălul 

Costin Chebac. | 

Cea mai veche dintre bise- 

ricile din Cudalbi e Prea Cu. 

vioasa Paraschiva, - construită 

întîiaşi dată: din birne la 1805, 

apoi refăcută de zid gros de 

aproape 1 m. în curgere de 15 

ani (1840—355); fu sfinţită la 14 

Octombrie 1855. Adormirea, în- 
cepută a fi zidită la '1861, se 

sfinți la 1863; e o biserică fru- 

moasă și bine înzestrată, înve- 

lită cu scînduri, datează din 

1833 luna Maiiă, din timpul e- 

piscopului Meletie al Romanului. 
Sf. Voevozi, cea mai mică și 

cea mai nouă dintre bisericile 

din Cudalbi, dar și în cea mai 

rea stare, căci pănă și temelia-i 

e stricată. 

Sunt 3 școli: două de băcţi 

şi 1 de fete; cea dintiia dintre 

şcolile de băeţi e înființată în. 
1864, frecuentată de 126 elevi 

înscriși în 1890; a doua din 

1874, frecuentată de 125 școlari



CUDRINA 

regulați, din 139 înscrişi; şcoala 

de fete număra în același an 38 

eleve înscrise, din cari cu fre- 

cuență regulată 32. Ca produs 

al școlilor de băeţi de la înfi- 

inţare pănă azi (1887) se numără 

vr'o 100 absolvenţi, din caricei 

mai mulţi se ocupă cu plugăria, 

iar unii s'a făcut preoți, învăţă- 

tori saii meseriași. 
Satul Cudalbi este foarte 

vechiii. Versiunea cea mai răs- 

pîndită arată că numirea aces- 

tui sat ar veni de la un oare- 

care Manolacho Cudalb, oştean 

în timpul lui Ștefan-cel-Mare, 
căruia i sar fi hărăzit pentru 

vitejia sa loc de sălășluire și de 

hrană în această parte a ţărei. 

Chiar şi azi există în Cudalbi, 

în partea din jos, un drum care 

se numește Drumul-lui-Manola- 

che. Pe lingă acest Manolachi 

Cudalb, tradiţia poporană mai 
citează ca întemeietorii ai satu- 

lui şi pe căpitanii Beţivu şi 
Obreja, tot din oastea lui Şte- 
fan-Vodă. Cu toate acestea, un 

uric, scris în slavonește, din 

1472, luna Iunie în 25 zile, al 

cărui original se află la răză- 

şul din Cudalbi, Vasile Cons- 

tantin Corciovă, fiiul decedatu- 

lui Constantin Popa Lupu Cor- 

ciovă, vorbeşte numai de vor- 

nicul Stefan Cudalb și Izbaşa 

Ioan Vrabie, cărora li sa hă- 

răzit o bucată de pămînt peste 

valea Gerului, în locul unde azi 

e satul Cudalbi. Iată textul a- 

cestui uric în traducţia romînă: 

«Milostivirea mea Ştefan Vocvod stă- 

pînitor pămîntului Moldovei; iată aii 

venit înaintea noastră și înaintea boeri- 

lor noștri ai Moldovei, slugile noastre 

Ștefan Cudalb vornicul și Izbaşa loan 

Vrabie, în auzul tuturor credincioșilor 

bocrilor noștri mari și mici cu jalbă ca 

să ne milostivim asupra lor, și le-am 

primit cererea lor, și ne-am milostivit 

asupra slugilor noastre Ștefan Cudalb 

vornicul și Izbaşa Ioan Vrabie; le-am dat 

o bucată de pămînt peste valea Gerului 

în curmezis, spre V, pnă în matca le. |   

reteilor, și spre E. pănă în Valea-Țigan- 

cei, ce se apropie de apa Minjinci și 

merge marginea din jos pănă la Filești 

și parte din sus pănă la Troiandolul și 

capetele se hotărăsc cu moșiile Tujo- 

răști și Gologanu, și la această parte de 

pămînt să fie volnici a stăpini ci și 

fraţii lor şi surorile lor și feciorii lor, 

și nepoţii lor, strănepoţii și sprestrăne- 

poţii lor, și toți cari se vor trage din 

neamul lor, nestrămutaţi nici odinioară 

în veci, și le-am făcut această foaie sceri- 

să uric dat la mîna lor, și spre aceasta 

este credinţa Domnici mele de mai sus 

numită Ștefan-Voevod, și credința a tu- 

turor boerilor noștri ai Moldovei mari 

și mică, și spre mai mare tărie și întă- 

ritură a tuturor de mai sus scrise, am 

poruncit credincios boerului nostru d-sale 

“Tudor Logofăt să scrie și pecetea noa- 

stră să o lege către această carte a 

noastră». 

[L. S. DJ 
- Veleatu 69So (1472) 

Junie 25 zile. 

Grigorie Vis vel logofăt scris 

de pe ispisocul vechii pe sirbie 

de la Ştefan-Voevod Domn Ţă- 
rei Moldovei, scris la Z. A.H. 

Iunie 2$ zile. - 

Cudrina, deal, pe teritoriul sa- 

tului Gremești, com. cu același 

nume, plasa Berhometele, jud. 

Dorohoiii. 

Cudrina, zonor, pe teritoriul sa- 
tului Gremeşti, com. Gremești, 

pl. Berhometele, jud. Dorohoiii. 

Cuejdiul, saz, în com. Gircina, 

pl. Piatra-Muntele, jud. Neamţu. 

E situat pe valea piriului cu a 

sa numire. 
Impreună cu satul Gircina 

are o populaţie de 248 capi 

de familie. In acest sat se află 

1 biserică, 2 mori; iar în apro- 

piere, cariere de piatră. Locui- 

torii se'ndeletnicesc cu agricul- 

tura și creșterea vitelor. 

Cuejdiul, ramură de dealuri, jud. 

Neamţu, între moşia Almași 

(com. Dobreni), şi marginea des-   

CUFURITA 

pre NE. a com. Gircina. Poartă 

may multe numiză speciale ale pis- 
curilor şi anume: Tarniţa, Mun- 

celul, Dealul-cel-Mare, dealurile 

Roatelor, Mintina, Balaur, etc. 

Cuejdiul, zăzdure, în jud. Neamţu. 

plasa Piatra-Muntele, com. Gir- 

cina, are o întindere de 4231 

pogoane, coprinzîndu-se şi aceea 

de pe moșia Gircina. 

Cuejdiul, zirîiaș, jud. Neamţu. 

Izvoreşte din muntele Tarniţa, 

(ramura Muncelul), către hota- 

rul com. Cracăoani; curge în 

spre S.-E. pe teritoriul com, 

Gircina, pl. Piatra-Muntele, prin- 

tre ramificaţiunile culmei Vii- 

şoara și a culmei cu a sa nu- 

mire; udă satul Cuejdiul, Gîr- 

cina şi Dărmănești, de undese 

bifurcă aproape de intrarea sa 
în orașul Piatra în doi craci, 

unul ce curge pe sub coastele 

muntelui Cozla, străbătînd ora- 

şul aproape prin centru; și 
altul prin partea sudică, des- 

părțind mahalaua. Mărăţei de 
celalt trup al orașului unin- 

du-se aproape de vărsarea lui 

în rîul Bistriţa, în dreptul fa- 

bricei de cherestea şi cue de 

lemn «Moldova», ce se află în 

Piatra. 
Mai înainte-vreme tot cursul 

săii se făcea prin ramura întiia; 

însă de cînd orașul a început 

a se mări, ai căutat să-l a- 

bată din pricina înecurilor ce 
producea în timpul eșirei ape- 

lor sale din matcă. 
Afluenții săi, sînt, pe dreapta: 

Argintarul,  Rotariul,  Glodul, 

Părul, Poeni, Runcul, Slatina, 
" Chiticul, Pirtul-Chetrăriei, Por- 

ței; din stinga piraele: Mun- 

cel, Țiganca, Varnița, Săhas- 

trul, Sălătuc, Girciniţa, Boroda, 

Sinida şi Fundătura. 

Cufurita, va/e, jud. Vălcea, plaiul



-CUFURITA 

orezul, com. Oteșani, se varsă 
în rîul Luncavăţul. 

Cuturita, va/e, jud. Vilcea, plaiul 

Horezul, com. Slătioara, ce cur- 

ge prin mahalaua Gorunești. 

Cufuritul, căz, al com. Glodeanul: 

Sărat, jud. Buzău, cu 90 locui- 

tori și 20 case. In vechime 

purta numele .de Glodeanul- | 

Grădiştea și Snagoveanca, după 
numele moșiei pe care esituat. 

Cufuritul, zane, în sus de com. 

Moroeni, jud. Dimboviţa, în di- 

recţia apei Ialomiţa, în stînga. A- 

cest munte esteaproape paralel 

cu muntele Răteiul şi printre dîn- 
şii curge pir. Cufuritul, pe care 

sînt ferăstrac de tăiat. scînduri. 

Cufuritul, zane, la N. de Cim- 

pulung, jud. Muscel, ale cărui 
poale le udă riul Bughea. 

Cufuritul, /ac, în com. Glodea- 

nul-Sărat, jud. Buzăi, în Vestul 

căruia e situat căt. Cufuritul. 

Conţine mult pește. El e con- 
tinuația piriului Sărata. 

Cufuritul,. (Glodeanul - Cufu- 
ritul), moşie, în jud. Buzăii, 

com. Glodeanul-Sărat, proprie- 

tatea statului, pendinte de mă- 

năstirea Znagovul. Are 2380 
hect., toate arabile, din care: 

s'aii dat împroprietăriţilor: în 

1864 ; 830, însurăţeilor din cătu- 

nul Florica; iar 1474, sunt ră- 

mase încă proprietatea statului. 

Face parte din marele corp Glo- 

deanul și Grădiştea. 

Cufuritul, zamire dată de 'locui- 

tori întregei moşii Glodeanul și 

Grădiştea, jud. Buzăii. 

Cufuritul, pzmire dată moșiei 
Sărata-Mislei, din com. Mihăi- 

leşti, jud. Buzăi. 
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Cufuritul, zzazire ce se mai dă 

izvorului Catira, din com. Ro- 

beşti, jud. Buzăii. 

Cuhalm, pădure, jud. Bacăii, 

pl. Bistriţa-de-Sus, din comuna 

Schineni. 

Cuhalm, meci pădure de răchite 

situată pe malul Siretului la 

V. de satul Liești între Bir- 

lad și Siret, judeţul “Tecuciii. 

Este proprietatea răzeșilor din 

satul Liești; din această pă- 

durice ei îşi fac toate îngrădi- 

rile la case şi împrejurimi. Este 

adese-ori supusă inundaţiilor Si- 

retului. 

Cuibarul, dea? cultivabil, în com. 

Dolhasca, jud. Suceava. 

Cuibăreşti, dea/, formează hota- 

rul între satele: Frăția şi Me- 
deleni, jud. Tecuciii, pl. Ber- 

heciii, com. Godineşti. 

Cuibăreşti, zădure, la V. de 

satul Tomozeiă, com. Oncești, 

pl. Berhecii, jud. Tecuciii ; ser- 

veşte ca margine la S.-V. cu 

com, Godinești. 

Cuibăreşti, ziriz, izvorește din 

dealui cu același nume, județul 
Tecuciii, merge spre [. şi se 

"varsă în Berheciu. 

Cuibeanca, vale, izvorește din 
com. Gornetul-Cuibul, curge spre 

E. și se varsă în girla 'Tur- 

burea în com. Păcureţi, plasa 

Podgoria, jud. Prahova. 

Cuibul, saz, face parte din com. 
rur. Gornetul-Cuibul, pl. Podgo- 

ria, jud. Prahova. Este situat pe 

malul stîng al piriului Sărățelul, 

sub poalele dealului Mirzea și 

Năstăsoaia. Are o populaţie de 
775 locuitori (382 bărbaţi și 

393 femei).   

CUIBURILE 

"Aci e o biserică construită 

la anul 1853, în locul uneialte 

biserici vechi de lemn, și des- 

pre care sc spune că sar fi 
fondat pe la anul 1790 de lo- 

cuitori. Este deservită de un 
preot. 

In partea de S.a căt. Cuibul, 
pe unde curge piriul Sărăţelul, 
sînt abondente izvoare de apă 
sărată, ce se întrebuinţează de 
locuitorii bolnavi de reumatizm. 

Mulţi din locuitorii comunelor 
vecine ieaii apă din aceste iz: 

voare pentru acest scop. 
Tot în acest cătun, la loca- 

litatea numită Valea-Benii, se 

află un bogat izvor de apă. 
minerală, conținînd fier şi pu- 

cioasă. 

Satul Cuibul, se crede a fi 

înființat cam pe la anul 1690, 

cînd primii trei fondatori, fugiţi 

de frica Turcilor, cum spune 
tradiţia, s'aii stabilit prin pădu- 

rile seculare din aceste locuri. 

Acest cătun ocupă centrul 

comunei Gornetul-Cuibul și este 

reședința ei. . 

Cuibul, Zea/, în partea de N. a 

căt. Cuibul, comuna Gornetul- 

Cuibul, pl. Podgoria, jud. Pra- 

hova. 

Cuibul-Berzei, 7zvor, com. Mi- 

cești, pl. Riut- Doamnei, jud. 
Muscel. ! 

Cuibul-Vulturilor, dea, în par- 

tea de V. a comunei Bobu- 

leşti, pl. Ștefănești, judeţul Bo- 

toşani, 

Cuiburile, vechii sc/hzz, în plasa 

Ialomița-Balta, satul Slobozia, 

jud. Ialomiţa, lingă mănăstirea 

Slobozia. Acest schit'a fost 

fondat, înzestrat și închinat mă- 

năstirei Slobozia de Stana Doi- 

ceasca, la: anul 1626. Nu se mai 

află nici o urmă din acel schit,



CUIBURILE 

Cuiburile, Zac, în jud. Ialomiţa, 
pl. Ialomiţa-Balta, pe teritoriul 

comunci Luciul. 

Cuinei, căzu, al com. Ghizdă- 

veşti, pl. Balta-Oltul-d.-j., jud. 
Romanați, aproape de comuna 

Apele-Vii şi de Dealul-Ţiganu- 

lui, Virveni, etc., cultivate cu 

vii. Are o populație de 142 
locuitori. 

Cuiuc-Culac, zirîă, în jud. Tul- 

cea, pl. Istrul, pe teritoriul co- 

munei “Tocsof. Izvorește din 

poalele sud-vestice ale dealului 

Cascalac-Bair. Se îndreaptă spre 

V., avînd o direcțiune generală 

de la N.-E. spre S.-V.; brăz- 
dează partea sudică a plășei și 
cea nordică a comunei; curge pe 

la poalele vestice ale dealului 
Veli-Tepe-Bair, trece prin com. 
Toesof, și după un curs de 7: 
kil. merge de se aruncă în piriul 
Casimcea, pe stinga, chiar la 
hotarul județului. Primeşte un 
singur afluent, pe dreapta, Va: 
lea Tașli-Culac, chiar în satul 
Tocsof. Malul săi, de la Toc- 
sof la vărsare, este înalt şi cam 
stîncos. Pe valea sa merge 
drumul comunal 'Tocsof-Coge- 
lac. 

Cuiu-lucului (Valea-), va, 
în judeţul Constanța, plasa 
Silistra-Nouă, pe teritoriul co- 
munclor rurale Girliţa și Găr- 
van, Este formată din trei văi 
mai mici ce es toate din poa- 
lele nordice ale dealului Gărvan- 
Bair, de pe teritoriul bulgăresc 
al com. Gărvan. Acestea sunt: 
Cara-Culac, Culac-Punar-Ceair, 
Girvan-Ceair cari toate se îm- 
preună ceva mai jos de com. 
Gărvan în valea numită Iailea- 
Ceair, se îndreaptă mai întâi 
spre N.,' apoi spre V., într'o 
direcţie generală de la S.E. 
spre N.-V., Mai ia apoi numele   
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de valea Gărvan și de la poa- 

lele dealului Olucli, ia pe cel 

de Cuiucului și sub acest nu- 

me, după ce a brăzdat partea 

centrală şi sudică a plășei, sc 

„deschide în ezerul Girliţa la 2 
kil. mai jos, la N. de satul 

Girliţa. Cursul său e de 20 kil. 

și brăzdează partea nord-estică 

a comunei Girliţa şi cea cen- 

trală a comunei Gărvan. Malu- 

rile sale sunt formate de dea- 

lurile Scorci, Curdeli, Siîrt-Iol- 

Bair pe dreapta; Girliţa, Olucli, 

Cara-Burun-Bair pe stînga; iar 

teritoriul brăzdat de ea şi adia- 

centele sale, cu o întindere de 

4000 hect., coprins între dea- 

lurile Galiţa, Scorci, Curdeli, 

Sîrt-Iol-Bair, Ciriagi-Iol-Bair de 

o parte, la E.; Garvan-Bair la 

S.; Cuiugiuc-lol-Bair și Girliţa 

de altă parte, la V. Văile adi- 

cente sunt: Ciril-Misi-Ceair pe 

dreapta, Cuiugiuc-Ceair, Cara- 

ghios-beair și Lanburlu-Culac; 

m'aii apă de cit cînd plouă. E 

tăiată de drumul judeţean Ese- 

chioi-Lipnița pe la mijloc; pe 

dinsa merge şi un drum co- 

munal. Girliţa-Gărvan. Malurile. 

îi sunt acoperite cu tufărişuri, 

ce pe unele locuri sunt înalte și 
rîpoase. 

Cuiugiuc,- sa/, în jud. Constanţa, 

plasa Silistra-Nouă, cătunul co. 

munci Esechioi, situat în partea 

meridională a plășei și cea es- 

tică a comunei, la 5 kil. spre 

N.-E. de cătunul de reședință, 

Esechioi. liste așezat în valea Cu- 

iugiuc-Ceair, și e închis la E. de 

dealul Cara-Burun-Bair şi la V. 

de dealul Cuiugiuc - Iolu. Bair 

cu virful săii. Cuiugiuc, care 
are o înălțime.de 130 m. Su- 

prafaţa sa este de 1197 hect., 

dintre care 25 hect. sunt ocu- 

pate numai de vatra satului și 

de. grădini. Populațiunea sa, a 
cărei majoritate este formată de   

  

CULUGIUC 

către Bulgari și turci, este de 

28 familii, saii 105 suflete, ocu- 
pîndu-se mai mult cu creşterea 
vitelor şi: cu cultura viței de vie, . 

care reușește mai ales în partea. 

sud-estică a satului. Pămîntul 

nu produce mai nimic, fiind mai 
tot acoperit cu păduri şi cu 

tufișuri, Casele sunt măricele, 

destul de numeroase și așezate 

în grupuri separate si distan- 

țiate mult unele de altele. Dru- 

muri comunale pleacă unul spre 

N. de Cilnia, altul spre N..V. 

la 'Girliţa, altul la S.-V. la Esc- 

chioi, altul la S. la Cuciuc- 

Cainargi (Bulgaria), altul la S.-E. 

la Gărvan și în: fine, altul la N.- 

E. la Lipaiţa. i 

Cuiugiuc, 2477, al dealului Cuiu- 

piuc-Bair ; are 130 m., dominînd 

satul Cuiugiuc și văile Cuiugiuc 

şi Nursusul, jud. Constanţa. 

Cuiugiuc, 2î7/ de deal, în jude- 

țul Cunstanţa, plasa Silistra- 

Nouă, pe teritoriul comunei ru- 
rale Girliţa, la vre-o ş kil. spre 
S.-V. de satul Cuiugiuc,. de la 

care şi-a luat şi numele. IEste 

virful culminant al dealului Ta- 

nas Sirti, situat în partea de S.. 

a plășei și a comunei; printr îsi- 

sul trece chiar hotarul Dobrogei 

spre Bulgaria. Dintr'insul se 

desface spre S.dealul Bci-Orman- 

Bair; iar spre N.-E. pleacă dea- 

lul Vărsat-Sirti; are o înălţime 

de 171 m.; fost punct trigono- 

metric de observaţie rangul 2- 

lea, dominind valea Cavac-Culac- 

- Ceair, și un alt drum comunal 

ce duce de la Girliţa la Cui- 

ciuc-Cainargi ; pe dinsul e şi 

pichetul cu No. 10. 

Cuiugiuc, zî7/f al dealului Tanas- 

Sirti, are 170 m., pe hotarul 

şpre Bulgaria, dominînd valea 

Cavac-Culac-Ceair, judeţul Con- . 

stanța.



““ Cuiugiuc-Ceair, za/e mică, în 

CUIUGIUC 

Cuiugiuc, 2î7/ de deal, situat în 

partea vestică a plășci Silistra- 

Nouă, şi cca nord-vestică a com. 

Gărvan şi a cătunului său Cuiu- 

giuc, de la care și-a luat și 

numele, jud. Constanţa. Are 130 
m. şi domină valea Cuiugiuc și 

şoseaua județeană  Escchioi - 

Lipnița. . 

Cuiugiuc-Bair, graf, în județul 

Constanţa, pl. Silistra-Nouă, co- 

muna Gărvan, cătunul Cuiugiuc. 
IE situat în partea sudică a plășci 

şi cca vestică a comunci printre 

văile Cuiugiuc-Ceair şi Nursus: 

Ccair; are 130 m. înălțime do- 
minînd. satul Cuiugiuc așezat 

„la poalele sale: estice, acoperite 
cu tufărişuri şi puţine păduri. 
Pe muchea lui trece drumul ju- 

deţean Ostrov-Cuzgun, 

Cuiugiuc-Ceair, zale, în jud. 

- Constanţa, pl. Silistra-Nouă, pe 
teritoriul comunei rurale Găr- 

van și anume pe acela al cătu- 
nului săi Cuiugiuc, de la care 

și-a luat şi numele. Incepe din 

“poalele sud-estice ale dealului 
Ciatal-lolu-Bair de pe teritoriul 
bulgăresc al comunei Gărvan, 

aproape de satul Cuciuc-Cai- 
nargi; se îndreaptă spre N,, 
pe lingă dealul Sapa-Bair, intră 

în Dobrogea, se unește cu valea 

Demeccian- Cula - Bair, spre a 

forma valea Nursus-Ceair. Prin- 

-trinsa merge şi drumul comu- 

nal Girliţa-Cuciuc-Cainargi. 

jud. Constanţa, pl. Silistra-Nouă, 

comuna Gărvan, cătunul Cuiugic. 

“Pleacă din dealul Cara-Burun- 
Bair, trece prin satul Cuiugiuc, 

sc deschide cu valea Cuiu-luc- 

Ului. Prin ca merge și. calea 

judeţeană Ostrov-Cuzgun. 

Cuiugiuc-Ceair, za/e mică, în 

jud. Constanţa, pl. Silistra-Nouă   

1: 

pe teritoriul comunei rurale Gar- 
van, și anume pe acel al cătunu- 

"lui săii Cuiugiuc, de la care şi-a 
luat și numele. Se desface din 
poalele vestice ale dealului Cara. 
Burun-Bair, se. îndreaptă spre 
N. în o direcţie de la S.-S.-E. spre 
N.-N.-V., brăzdînd partea ves- 
tică a plăşii şi cea nord-vestică 
a comunei, trece pe lingă satul 
Cuiugiuc, şi după un drum de 
4 kil. se deschide în valea 

Cuiuc-luc-Ului pe stînga. Prin- 

trînsa merge și drumul jude- 
ţean  Esechivi-Lipniţa, şi cel 
comunal  Coșlugea - Cuiugiuc - 
Gărvan. : 

Cuiugiuc-Culac, za/e, în jud. 
Constanţa, pl. Silistra-Nouă, pe 

teritoriul comunei rurale Para- 

chioi. Se desface din poalele 
vestice ale dealului Aslama-Siti; 

se îndreaptă spre V., avind o 

direcțiune generală de la S-E. 
spre N.-V.; brăzdează partea 

centrală și cea nord-estică a 

plăşei. Merge prin dealurile Baș- 

Punar de o parte pe dreapta, 

şi Uzum-Mese-Sirti de altă parte 
pe stînga, pe lingă pădurea 

Cojocariul, și, după un drum de 

4 kil. se deschide în valea Ghiu- | 

vegea sai Ghiuvenli, pe dreapta 

chiar în satul Parachioi. Prin 

ca merge drumul județean Lip- 

nița-Ghiuvegea-Enișenlia; și 'este 
tăiată. de mai multe drumuri 

comunale, între cari însemnăm 

Parachioi-Bazirgian şi Calaigi- 

Caralic, 

Cuiugiuc-lolu- Bair, ea/, în 
județul Constanța plasa - Sili- 

stra - Nouă, pe teritoriul co- 

munci rurale Gărvan, şi anume 

pe acela al cătunului său Cuiu- 

giuc, ce e aşezat la poalele sub 

orientale şi de la care și-a luat 

și numele, Se desface din dea- 

lul Cara-Burum-Bair, se întinde 

-pre N. printre văile Cuiugiuc-   

CUJBENI : 

Ceair şi Caraghios-Ccair, într: 
direcţiune generală de la S.E. 

spre N.-V., brăzdind: partea V. 
a plășei șia comunei. Are 130 
m. înălțime; se prelungeşte la 

N. cu dealul Olucli. E aco- 
perit cu tufărișuri. 

Cujba, saz, la N. de satul Tă: 
cuta, com, “Tăcuta, pl. Mijlocul, 

jud. Vaslnii. E situat pe dealul 
Cujbei pe o snprafață de 413 

hect., din cari 34 hect. ale. lo- 

cuitorilor. Populaţiea lui e de 
37 familii, sai 157 suflete. 

Are: o biserică construită la 

1830, de Gavril 'Cujbă, fostul 

proprictar al acestui sat; o 
moară de apă şi un iaz. 

Vite sunt: 74 vite mari cor- 

nute, 19 oi, 38 cai şi 6 rimă- 
tori. : | 

Locuitorii posedă: Gpluguri, 

6 care cu boi şi 5 căruțe cu. 
cai. 

Sunt 22 stupi. 

Cujba, ante, între Negovanul 

şi Belcoaia, la N. comunei Polo- 

vraci, din pl. Novaciul, pe ma- 
lul stîng: al Gilortului, judeţul 
Gorj. N a 

Cujbei (Dealul-), «deal, se intin- 

de la N. comunci 'Tăcuta, pl. 
Mijlocul, jud. Vasluiti. 

Cujbei (Valea-), vale, sc întin- 

de la N. comunei Tăcuta, pl. 
Mijlocul, jud. Vaslui. - 

Cujbeni, su, în cum, Pipirigul, 

pl. de Sus-Mijlocul, jud. Neamţu. 
E situat între ramura munţilor 

Petru-Vodă și Cotnărelul, măr- 

ginîndu-se către E. cu satul 

Pluton şi spre N.-V. cu satele 

Tărăţeni şi Agăpeni. 

Vatra satului are o întindere 

de 2 hect. și 86 arii, cu o po- 
pulaţiune de 76 suflete, sai 15 

familii. Toţi sînt romini, și se în-



CUJBIENILOR (DEALUL.-) 

deletnicesc cu creşterea vitelor 

mai cu oschire, fiind-că terenu- 

rile sunt priincioase mai mult 
fîncţelor de cit agriculturei. Din 
care pricină chiar, locuitorii sunt 

nevoiţi a-și ţine angajate pămin- 
turi pentru cultură în regiuni 

mai puțin muntoase, afară de 

raionul comunei Pipirigul. 
In acest sat se află o moară 

pe apa piriiașului “Iărăţeni. 
Sunt 15 contribuabili. 

Vite sunt 920, dintre cari: 

31 boi, 7 vaci, 800 oi, 15 cai, 

25 rîmători, 35 junci. 

Cujbenilor (Dealul-), dea/, în 
ramura muntelui Petru-Vodă, 

situat lingă satul cu același 
nume, pe teritoriul comunei Pi- 
pirigul, pl. de Sus-Mijlocul, jud. 
Neamţu. 

Cujbeşti, Zac, în comuna Gura- 
Teghii, căt. Ivăneşti, jud. Bu- 

zăi. Are multă papură. 

Cujbeul, ea/, jud. Bacăii, plasa 
Bistrița-d.-j., de pe teritoriul 
comunci Călugăra-Mare. 

Cujbicul, dea/, jud. Bacăii, plasa 
Bistriţa-d.-j. de pe teritoriul co- ] 
munei Osebiţi-Mărgineni. 

Cujmirul, con. rur., înjud. Mehe- 

dinți, pl. Cîmpul la distanță 
de 57 kil. de orașul Turnul: 

Severin, și de 28 kil. de com. rur.: 

Vînjul-Mare. Este situată pe loc 
şes, în albia rîului Drincea, Pe 

partea stingă formează comună 

cu satul Aurora, mărginindu-se: 
la E. cu com. Braniștea; la S. 

cu com, Izimşa; la V. cucom. 

Vrata; şi la N. cu comuna Vi- 

nătorii, ă 

Are 400 contribuabili, cu 3500 

locuitori, cari locuesc în 670 

case. 
Ocupaţiunea locuitorilor este 

agricultura și creşterea vitelor,   

Calitatea pămîntului este des- 

tul de bună. Ei posedă: 169 
pluguri, 284 care cu boi, 41 

căruțe cu cai și 160 stupi. 

In această comună a fostre- 
şedinţa sub -prefecturei plășei 
Cîmpul, înăinte de a fi întru- 

nită cu pl. Blahniţa. 
Posedă o biserică deservită 

de 2 preoţi şi 2 cintăreţi; o 
școală cu un învăţător, frecu- 
entată de 38 elevi; şi 9 cir- 

ciumi, 

Budgetul comunei la venituri 

este de 11230 lei şi la cheltu- 

eli de 5136 lăi. 

Vite sunt: 1goo.vite mari 

cornute, 112 cai, 1560 oi, 1230 

“rîmători şi 14 bivoli. 

Prin această comună trec 

două șosele: șoseaua judeţeană 

Severin - Calafat și cea comu- 

nală Braniștea-Vatra. 

Comuna Cujmirul este udată 

de riul Drincea, care la Bra- 

niște se uneşte cu piriul Opri- 

șorul, trece pe marginca despre 
E. a comunei spre Izimşa și se 

varsă în Balta-Ascunsă de lingă 

Salcea. 

Cujniţa, va/e, în jud. Mehedinţi, 
plaiul Cloșani, pe teritoriul co- 
munei urbane Baia-de-Aramă, 

numită şi Valea-Cușniţelor; si- 

tuată la poalele dealului numit 
Riîpele-Roşii. A fost loc de cuș- 

niță pentru extragerea aramci, 

după cum se poate constata şi 
azi din marele depozit de zgură 

ce există aci, 

Minele de la Baia-de-Aramă 
par a fi fost în cinci locuri și 

'anume: 
a) Cuşniţele din Valea-Găi- 

nci, în care se cextrăgea meta- 

lul de la. Ocnele Joița şi împre- 

jurimi ; 
3) Cușniţile de la Zahana, în 

cari se extrăgea metalul de la 

Ocnele-Cornetului - Băci și cari 

sunt nedescoperite pănă astăzi;   

cite 

c) Cușniţele de la li: 

care serveai la extragere. : 

talului din Ocnele Măria. 

d) Cuşniţelul din locul +: - 

Valea-Cușniţelor, care scie»! - 

extragerea metalului «din (+ 

din jurul săă, nedenerrei 

pănă azi, fiind înfundate ca - 

cele din Cornetul-Băci ; 

e) Cușniţelul care scrve.. !- 

extragerea metalului din 0: *- 

Tehomirului, ale cărul ru: 

tori există și pănă azi în |. - 

Tehomirului lingă Groapa |. 

lui, între hotarele satelor: V. 

nii, Sohodolul și Paudesul. 

Cujniţa, pac, în com. sur, be. 

pl. Ocolul-d.-j., judeţul îti 
dinți. 

Cula, căzun, al comunei Jupi:ie +. 
din pl. Gilortul, jud. Gus]. 

Situat pe culmea deatutuii 3 

greni, spre E. de căt. Jup: 

şi la o distanță de 2 hil., 
o suprafață de 120 heet. «i: 

cari 45 hect. pădure, 3ş lu: 

arabile, 30 hect, fincaţii, ş li. 

vie, și 5 hectare livezi »? 

pruni. 

Are o populaţie de 22 fu: i 

cu 120 suflete, din carti e 

tribuabili, toți romiut. 

Locuitorii posedă ş pi. -:. 
II care cu boi și aş vite zi: 
cornute. 

Comunicația se face pri-:: 
drum ordinar ce trece psi: « 
trul acestui cătun şi sc. 

în căt. Jupînești. 

Cula, moșie nelocuită, pl. 
boviţa, jud. Ilfov, ace paz:.. 
com. tur. Lcurdeni, 

Se întinde pe o Suprafa 
Soo hect., din cari 23 si 
sterpe, avind şi o păcduizie 
20 hect, 

E proprietatea mostezi 
lui Efrem Ghermani, 

. 
.



CULA-DERE 

Cula-Dere, za/e, în jud. Tulcea, 
pl. Babadag, pe teritoriul co-! 
munci rurale Armutii, Se des- 
face din poalele nord-vestice ale 
„dealului Tasli-Bair, se îndreaptă 

spre S.-E., brăzdind partea nor- 
dică a plășei şi pe cea sudică 

a comunei. Traversează numai 

păduri, pe la poalele dealuri- 

lor Uzum-Bair și Balar-Bair, şi 

după 4 kil. de mers, se împre- 
ună cu valea Cara-Cialic, spre 

a se arunca: în rîul Taiţa, pe 
dreapta lingă Camberul. 

Cula-lui-Papuc, 706, pe care a 

fost mănăstire, în dealul Stir- 

mina, pe malul Dunărei și teri-. 

toriul com. rur. Rogova, din 

pl. Blahniţa, județul Mehedinţi. 
E cunoscut bine de locuitorii 
Batoţceni. 

Cula - Neamţului, a/a/a, în 

jud. Mehedinţi, pl. Ocolul-d.-s.; 

ține de com. rur. Malovăţul. 

Cula-Nemţilor, saii Streaja-In-" 
naltă, zrovi/ă, pl. Jiul-d.-s., com. 

Poiana. E așezată în virful dealu- 

lui Chera, jud. Dolj, despre care 

sc zice, după cum numele arată, 

că era punct de supraveghiare 

între valea Gilortului şi valea 

Jiului. 

Culac-Alcea, va/e, -în judeţul 
Tulcea, plasa Istrului, pc teri- 

toriul comunci. rurale Tocsof, 

şi 'anume pe acel al cătunu- 
lui Riîmnicul-d.-s. Își ia naș- 

tere din poalele vestice ale dea- 

lului Caragea-Bair, se îndreaptă 

“spre S., avind o direcție gene- 

rală de la S.-E. la N.-V.; udă 

partea vestică a plășci și nor- 

dică a comunci, și merge de se 

varsă în piîriul Casimcea, pe 

stinga lui. 

Culac-Bair, dra?, în jud. Con- 
stanța, pl. Mangalia, pe teri- |   
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toriui comunei rurale Cavaclar, 

și anume “al cătunului săi Mer- 

devenli-Punar. E situat în par- 
tea nord-vestică a plăşei şi cea 
estică a comunci, are 128 m.înăl- 

țime, dominînd valea Musur- 
Culac şi satul Sofular. E aco- 
perit numai cu fineţe și cite-va 

semănături., Pe muchia lui se 

încrucișează mai multe drumuri, 

între cari Cavaclar-Sofular și 

Cassieci-Merdevenli-Punar, 

Culac-Ceair, za/e, în jud. Con- 
Stanța, pl. "Mangalia, comuna 

Cavaclar. Se desface din dea- 
lul Cavaclar; are o direcţie de 
la S.-V. spre N.-E. și se 
deschide în valea Mangaci, pe 
stînga, trecînd prin satul Cava- 
clar. Printr'însa merge și drumul 
comunal Cialmargea-Cavaclar, 

Culac-Cizlar, va/e, în județul 

Tulcea, pl. Babadag, pe teritorul 

com. rurale Alibei-Chioi și anume 

pe acel al cătunului săii Accadin. 

Se desface din poalele sudice 

ale dealului Cilicul, se îndreaptă 
spre S. într'o direcție de la 
N. la S., brăzdind partea ves- 

tică a plășei și nordică a co- 
munci, E tăiată de drumul 
comunal Meidanchioi-Trestenic; 

curge prin păduri și livezi, și 

după un curs de 3 kil. se des: 
chide în Valea Chioserelic, mai 

sus de satul Accadin. 

Culac-Culac-Bair, dea, în jud. 

Tulcea, pl. Babadag. pe teri- 
toriul comunei urbane Babadag. 
Se desface din dealul Stuparul, 
se întinde spre N. în o direcţie 

generală de la S.-E. spre N.- 

V., brăzdind partea estică a 

plăşei și a comunei. Se întinde 
dealungul văei-Nucilor; se pre- 

lungește cu dealul Molfa. Pe 

la poalele-i vestice merge dru- 
mul comunal Babadag-Jurilofca. 

Are 188 m., dominînd satul   

CULCAȚILOR (VALIEA-) 

Visterna, așezat la poalele lui 
estice. E acoperit numai cu 

păduri întinse, și către poale 
are și pășuni şi livezi, 

Culac-Punar-Ceair, za/e, în ju-. 
dețul Constanţa, plasa Silistra: 

Nouă, pe teritoriul comunci ru- 
rale Gărvan, și anume acel al 

cătunului: săă Gărvanul-Mare. 
Se desface din poalele nor- 

dice ale dealului Gărvan-Bair, 

se îndreaptă spre N., avînd 

o  direcţiune generală de “la 

S.-V. spre N.-E., brăzdind 
partea de S. a plășei și cea sud. 
estică a comunei. Puțin mai la 
vale de satul Gărvan se îm- 

preună cu valea Saila-Ceair sai 

mai bine cu valea Cuiu-Iuc-Ului. 

O parte din drumul săi 3 
Fil., îl face prin păduri, pe te- 
ritoriul bulgăresc al comunci 

Gărvan. Pe dinsa merge “şi 

un drum comunal Gărvan-Zar- 
nici în Bulgaria. 

Cularea, baltă, spre S.-V. de 
satul Măcărești, pl. Braniștea, 

jud. Iași. E formată din 'văr- 
sarea Prutului. 

Culările, af, în jud. Mehedinţi, - 
comuna rurală Stănești, plasa 

Dumbrava. 

Culcaţi, moșie nelocuită, a sta- 
tului, în pl. Borcea, comuna 

Lupşani, jud. Ialomiţa. A fost 

pendinte de mănăstirea Nuce- 

tul, 

Culcaţi, zzoșie nelocuită, a sta- 
tului, în plasa Corcea, comuna 

Lupșani, Judeţul Ialomiţa. A 

fost pendinte de mănăstirea Răz- 
van, | 

Culcaţilor (Valea-), za/e, în 
jud. Ialomiţa, pl. Borcea, pe 
care este satul Lupșani. Sc în- 

„tinde spre N. cu numirea de



CUL.CEA 

Dor-Mărunt. Printr însa trece ca- 

lea ferată Bucureşti Feteşti. - 

Culcea, «ea, la E. de comuna 

Călugăreni, pl. Cricovul, jud. 

Prahova 

Culelia, sat, în jud. "Tulcea, pl. 

Istrului, cătunul comunei Toc- 

sof. IE situat în partea su- 

dică a judeţului şi cea de N. 

a comunei, pe malul stîng al 

piriului Rîmnic-Der, și la poa- 

lele dealului Rimnic-Bair, precum 

și la o distanţă de 6 kil. spre 

N.-V. de Tocsof, reşedinţa. 

Intinderea satului este de 42 

heet.; populaţiunca, formată 

din “Turci și Bulgari, este de 

23 familii sat 124 suflete. Pă- 

mîntul ce favorabil cerealelor; 

oc ipaţiunca locuitorilor este a- 

gricultura și creşterea vitelor. 

Culeşa, piriă, în jud. Suceava. 

Izvoreşte de sub Pleșul şi anume 

din ripa Borta- Dracului, din 

jad. Neamţu; udă satul Poiana- 

Prisăcei, unde primeşte pe piriul 

Nistora, trece pe la S. de Dră- 

găncști şi se varsă în Rica, 

din jos de satul Tonţi. Lungi- 

mea-i totală e de 7500 m. Cu- 

leşa în localitate însemncază 

mămăligă, de unde culeșar=me- 

leşteii==făcăleţ. Se spune că pe 

țărmurile acestui pirii s'aii făcut 

primele încercări de cultură a 

porumbului p'aci. 

Culeşa, va/ea piriului cu același 

nume, din jud. Suceava, com. 

Drăgăneşti; e strinsă între dea- 

lurile Todoreni şi Lebedea, 

Culiceni, sa/, pc moşia cu ace- 

celași nume, jud. Dorohoit, co- 

mina “Lurcatea, pl. Berhome- 

tele; are S7 fam. saii 350 sull. 

Aşezările sătenilor sunt mai 

mult proaste, puține au live- 

zui şi grădini; iar casa moșici   
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este fâcută de lemu şi teacuită; 

hciuri proaste, cu mică livezue 

și grădină de legume. Posedă o 

biserică cu hramul Acopcră- 

mâîntul- Maicci - Domnului; este 

de lemn, făcută în 1876. Stă 

închisă neavind deservenți. 

Calitatea pămîntului, ca loc 

de pădure, în cea mai mare 

parte, este mediocră. Sătenii îm- 

proprietăriți ai 143 hect. 21 

arii pămînt; iar proprietatea 
moșiei, 614 hect. 43 arii cimp, 

și 286 hect, 44 arii pădure, mai 

toată tînără. Iazuri sunt 2, în- 

tre cari 

numit al-Țarinei. 

Pe moşie trece piriul Molni- 

cioara. 

mai mare este acela 

Drumuri mai principale sunt: 

acel de la Mihăileni la Ilerţa, 

şi acel ducător la Mamorniţa. 

Hotarele sunt cu: Tureatca, 

Mogoşeşti, Mihoreni, 

şi Tirnauca, 

Dersca, 

Culiceni. Vezi IHorodiştea, deal, 

jud. .Dorohoiu, pl. Ilerța, com. 

Tirnauca,. 

Culmea, co/ină, ramificaţie din 
munţii Istriţa, în judeţul Buzăii, 

com. Tisăui, cătunul Sf. Ghcor- 

ghe-Noii. 

Culmea, «/ea/ al com. Ştefăneşti, 

din pl. Amaradia, jud. Gorj. 

Are direcţia N.-S.-V. E o pre- 

a dealului Birzeiul-de- 

Gilort, care se termină în com. 

Ştefăneşti, şi e cuprins între 

Valea Gilortului la V. şi piriul 

Ungurelului la E. 

lungire 

Culmea (Baia -de - Aramă), 
deal, în jud. Mehedinţi, plaiul 
Cloșani. Porneşte din muntele 

Virful-lui-Stan. 

Culmea- Cheiei, «dead, în jud. 

Mehedinţi, plaiul Cloșani, com. 

rur. Şovarna. 

CULMEA-DESPRE-JUI 

Culmea-Comarnicului, cu/mea 

cca mai importantă din ju- 

dețul Argeș. Pleacă din muntele 

Negoiul, din plaiul Loviștea şi 

se prelungește printre riurile 
Argeş şi Topologul cu virful 

Comarnic 'şi se continuă prin 

Culmea Clăbucetului și Poiana- 

Lungă pănă în apropiere de 

Pitești, 

Culmea-Coziei, ca/me, pleacă 

din muntele Budislav, din pla: 

iul Loviștea, jud. Argeş. Are vir- 

fuirle Mazgava (2156 m.) Faţa-Sf. 

Ilie (2029 m.) şi maila S$., virful 

Cozici (1677 m.) Această culme 

trimite numeroase ramuri spre 

Olt, formînd pe alocurea munţi 

înalţi cari se ridică de asupra 

albiei acestui rii. In partea de 

S. dealurile se mai răresc și   formează între ele, două şesuri 

întinse: Cimpul-Burdea, între 

Vedea şi Teleorman și Cîmpul- 

Gavăn între Telcorman şi Drim- 

bovnic. 

Culmea Dealului - Stejeretul 

(Mitul), tru «e pădure, a sta- 

tului, jud. Vilcea, în întindere de 

S21 hect., formează împreună cu 

Muchea-Căprăreţul (450 hect.), 

“şi Melcera (601 hect.) pădurea 

mănăstireni Frîncești, situată în 

comuna Surpatele, plasa Oltul- 

d.-s, 

Culmea - despre - Jii, «ra/, în 

partea de V. a com. Groşerca, 

din pl. Gilortul, jud. Gorj. 

Ea vine din spre N.-V., diri- 

gindu-sc spre S..E. și la extre- 

mitatea comunci Groșşerea face 

o întorsătură spre S$., formind 

un unghiii de 459, cu creștetul 

spre S.-E., apoi formează cul- 

mea Gilortului, dirigindu-se în 

jos spre comuna Valea-lui-Ciine, 

Pe coasta despre comuna Gro- 

şerea, este acoperită cu vii şi   pruni, iar pe coamă cu pădure.



CULMEA-DIN-DREAPTA-JLULUI 

Culmea - din - dreapta - Jiului, 

deal, din plasa Jiului, în drep- 

tul com.. Strimba, jud. Gorj. 

Incepe din spre N. de la comuna 
Urdari-de-Jos și se întinde spre 

S. prin comunele Gîrbovul, Mur- 
geşști, până în apa Jilțnlui-Mare ; 

dincolo de aceasta însă conti- 

nuă de alungul cursului Jiului, 

trecînd prin com. Turceni-de- 

Jos şi se termină în apa Şu- 
şiţa întrind în plasa. Jiului, din 

judeţul Dolj. 

In toată întinderea ci, pe 

„coasta despre comune, este a- 

coperită de vii şi pruni, iar pe 

coamă cu pădure, a cărei c- 
senţă de lemn este gorunul, 

cerul şi fagul. 

Culmea-din-stînga-Jiului, Zea/, 

jud. Gorj. Formează înălţimele 
țărmului stîng al Jiului, din pl. 

Jiului, începe de la S. de piriul 
Cioiana, unde acesta dă în Jiu, 

în dreptul com. Peşteana-d.-s., 

dirigindu-se spre S. pănă la că. 

tunul Capul-Dealului. al com. 

Brăneşti, aproape unde Gilortul 
dă în Jiii. Merge paralel cu şo- 

seaua naţională Filiaşi-Petroșani 

şi pe lingă comunele: Plopşorul, 

Izvoarele, Broşteni şi Brănești. 

Această culme, pe coasta des- 

„pre Jiii și prin dreptul comunelor 
citate, este acoperită cu pruni 

şi vii; iar pe coastă cu pădure. 

Culmea - Făgăraşului, culmea 
de munţi ce desparte judeţul 

Argeș de 'TI'ransilvania. Ea ţine 

de la Turnul-Roșu pănă la Col- 

ţul Vestei-Mari și prezintă mai 
"multe virfuri, dintre care cele 

mai însemnate sunt: Bulţul, 

Prislopul, Sura-Budislav, Scara, 

--Negoiul, Buteanul, Ciocanul şi 

Vestei-Mari. 

Culmea-Fîntinei, deal, în jud. 

Mehedinţi, plasa Ocolul-de-Jos, 

com. rur. Poroiana-Marc. 

  

  

Aci se găsesc vase vechi ro- 

mane şi săgeți. . 

Culmea-Frumoasă, /ea/ nare, 

ce pornește din muntele Fru. 
mosul, jid. Mehedinţi, plaiul 

Cloşani. Se termină la locul nu- 

mit Roata. 

Culmea - Gilortului, ea, din 

plasa Gilortul, în partea despre 

V. a 'comunci Faţa-Valca-lui- 

Ciine și a cătunelor. Valea-lui- 

Ciine şi Piriii. Vine în prelun- 
gire despre N. şi merge spre 

„SS, jud. Gorj. 

Este acoperit pe coasta des: 
pre comună cu.vii și pruni; 

iar pe creastă cu pădure. 

Culmea-Husniţei, geaf, în jud. 

Mehedinţi, pl. Ocolul-d.-s. Por- 
nește din culmea Godeanului. 

Culmea-]Joiţei, dra/, în jud. Ar- 

&cșul, plaiul L.oviștei. Se desface 

din muntele Pretina și se prelun- 

gește prin pl. Argeșului spre 
S. pănă la confluenţa riului Vil- 
sanul cu Argeșul la căt. Me- 

rişani din pl. Piteşti... Prezintă 

virfurile Lipitoarea (1964 m.), 

Joița (1060 m.) și Ghigul (1632 
m.) 

Culmea-Mărului, dea/, în jud, 

Mehedinţi, pl. Dumbrava. "Ține 

de teritoriul com. rur. Piria, 

Culmea-Motrului, gea/, pe am- 

bele laturi ale riului Motru nu- 

mită Culmea - Dreaptă și Cul- 

mea-Stîngi a Motrului, ce por- 

nesc din plaiul Cloşani și con- 

tinuă: în pl. Motru-de-Sus și Jos, 

jud. Mehedinţi. 

Culmea-Neagră, ramificafiune 
a maunfilor “Vrancei, în direcțiu- 
nea de la S.V. spre E. 

Culmea-Ohambei, deal, situat   

CUMLIA 

în partea de V. a comunci Raci, 

din pl. Jiul, jud. Gorj. Ea vine 
din spre N. de la com. Ursoaia, 

jud. Mehedinţi și merge spre 

S., terminîndu-se la extremita- 

tea sudică a cătunului Baniul- 

d.-s., ce aparţine comunei Ca- 

lapărul-d.-s. 

Acoperită cu pădure, puţină 

vie şi pruni, 

Culmea-Porcului, cafe de deat, 

"în jud. Tutova, pl. Simila, com. 

Bogdana. 

Culmea-Strîimbă, dea/, în par- 

tea despre E. a comunci Raci, 

din pl. Jiului, jud. Gorj. Vine . 
asemenca despre N. și se di- 

rige spre S,, unindu-se cu acea 

care merge de la Strimba spre 
Murgeşti. Ii acoperită cu pădure; 

calitatea lemnului este gorun, 

stejar și fag. ” 
Aparține statului. 

Culmea-Tămaşului, /era/, aco- 

perit cu pădure seculară, în pl. 
Motru-d.-s., jud. Mehedinţi. 

Culmea-Zorilei, dza/, între co- 

muna rurală Poroiana-Mare şi 

com. rur. Izvorelul, pl. Ocolul- 

d.-j., jud. Mehedinţi. Se găsesc 
săgeți şi vase romane în pămînt. 

Culmei (Piriul-), pirîz, judeţul 
Vălcea. Izvorește dintr'o culme 

de deal și se varsă în Lotri- 

șorul, în raionul comunci Că- 

linești, plaiul Cozia. 

Cultişoara, /ocafitate îsolată, în 

com. rur. Negomirul, pl. Văilor, 

jud. Mehedinţi. 

Cumătra, cîmpie, în com. “rur, 

Jlovăţul, plaiul Cerna, jud. Me- 

hedinţi. 

Cumbia, dea, în jud. R.Sărat, 

plaiul Rimnicul, comuna Dumi-
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rești, Se desface din dealul 

Lăcusteni, brăzdează partea nor- 
dică a comunei. E acoperit cu 

păduri. 

Cumci, pădure, jud. Bacăi, pl. 

Tazlăul-d.-j., de pe teritoriul 

comunei Birsănești. 

Cumeara, dea/, în jud. R.-Sărat, 

pl. Orașul, com. Andreași, în 

partea de E. a comună. E 

acoperit cu păduri. 

Cumetrei (Virful-), virf princi- 

pal în culmea Cîmpulungeanca, 

la hotar către jud. Buzăii, în 

plaiul Rîmnicul, com. Valea- 

Sălciei, jud. R.-Sărat. E  aco- 

perit cu păduri întinse. 

Cumpăratul, zane, com. Dra- 

goslavele, plaiul Dimboviţa, ju- 

deţul Muscel. 

Cumpărătura, /oc arabil, situat 

între valea Herătăului şi a Căl- 

măţuiului, la N. de satul Gri- 

viţa, com. Călmăţuiul, pl. Birlad, 

jud. Yecuciii. 

Cumpătul, muf2, înalt de 1766 

m. d'asupra nivelului Miării-Ne- 

gre, spre N.-E. de com. Sinaia, 

jud. Prahova. De sub poalele 

lui izvorește Valea-Tufei. 

Acest munte, împreună cu 

Cutca, Clăbucetul-Taurului Rîş- 

noava şi Dosul- Cerbului, s'a 

vîndut la anul 1821 de Biv-vel 

Logofăt Crisoscolei, d-nei D. 

Sachelarie, pe preţul de 2000 
galbeni. ” 

La anul 1844, Baronul Cris- 

todor Sachelarie, proprietarul 

prin moștenire al munţilor cum. 

părați de d-na Sachelarie de la 

Logofătul Crisoscoleul, lăsînd 

în. urma morții sale mari datorii, 

aceşti munţi i-au cumpărat ma- 

rele Ban Alexandru Filipescu, 

cu preţul de 5407 galbeni,   

Impreună cu Iepi- Mari și 

Jepi-Mici, Rîșnoava, Sorica şi 

Dutea, s'a cumpărat la 15 Au- 

gust 1882 de M.S. Regele Ca- 

rol I, pe preţul de 400000 lei 

de la d-nul N. Creţulescu, care 

îi moștenise de la fratele săi 

Scarlat care îi poseda prin cum- 

părătoare de la familia Filipes- 

cilor. 

Cumpenile, munte, în com. Păl- 

tineni, jud. Buzău. E înconjurat la 

N.,.de piriul Nehoiașul, la S. de 

pîriul Nehoiul şi la E. de riul 

Buzăă. Are 1154 m. înălţime, 

E acoperit de finețe și păduri. 

In poalele sale de S. sunt si- 

tuate cătunele: Nehoiul, Fun- 

dul-Nehoiului, Albinari, Botele, 

Muscani şi Pislari. 

Cumpenile, dea/, pe teritoriul 

satului Ghermăneşti, com. cu 

acelaș nume, pl. Podoleni, jud. 

Fălciă în partea de V. 

Cumpenile, geaţ, la N.-E. com. 

Slătinoara, plaiul Horezul, jud. 

Vălcea. E numit ast-fel fiind-că 

de aci pornește cursul piraelor 

spre E. și V. 

Cumpenile, ză/ure moşnenească 
în devălmășie în com. Nehoia- 

șul. Formează împreună cu Găl- 

meica din muntele Monteorul, 

un corp de:162 hect. județul 

Buzăă. 

Cumpenilor (Virful-), zădure 
moșnenească, în devălmășie în 

cam. Păltineni, jud. Buzăii. Are 

ca la 1000 hect. Parte a început 

a se tăia şi a se înlocui cu 

livezi şi curături. 

Cuneşti, saz, în jud. Ialomiţa, pl. 

Borcea, pendinte de com. Rasa. 

E situat -pe malul sting al 

brațului Botul, la 2 kil. spre 

V. de satul de reședință, de 

  

  

care este despărțit prin” satul 

Vaidomirul. 

Populaţiinea satului constă 
din 87 familii romini, saii 488 

locuitori, cu 90 bărbaţi, 102 

femci și 296 copii. 

Are o biserică deserviti de 

1 preot şi 1 dascăl. 

Cungrea, saz, în jud. Argeș, pl. 

Oltul. Face parte din com. rur. 

Ciomăgeni, şi are o populație de 

200 locuitori. Posedă o biserică 

cu hramul Cuvioasa Paraschiva, 

deservită de 1 preot și 1 cîn- 

tăreţ, 

Cungrea, sa/, face parte din co- 

muna rurală Simbureşti, plasa 

Oltul-d.-s., jud. Olt. Are o po: 

pulaţiune de 190 locuitori. Şi-a 

luat numirea de la riul Cun- 

grea, ce-l udă prin centru. 

Cungrea-Mare, gîr/ă. Izvoreşte 

din jud. Argeș, se împreună cu 

văile Lăunele și Simburul, intră 

în jud. Olt, pe teritoriul com. 

Ciomăgești și curge către S.-V. 
Străbate com. Simburești pe 

teritorul căreia se încarcă pe 

dreapta c1 piraiele Simburul și 

Lăunele, iar pe stinga cu Dobra, 

care curge pe lingă Piscul-Do- 

bri şi Brănila. Intră pe terito- 

riul com. Dobroteasa, unde se 

mai încarcă cu mai multe vilcele 

neînsemnate și apoi trece în 

comuna Cimpul-Mare, unde se 

- varsă în Olt. Această gîrlă par- 

curge numai în judeţul Olt o 

distanță de peste 25 kil. 

Cungrea-Mică, gîrlă, formată 
din piraele Cerbul şi Leleasca 

cari se împreună la hotarul co- 

munci Otești-d.-s., pl. Oltul-d..s., 
jud. Olt. Are o direcţie de la 
N. spre S. După ce udă co- 

munele Otești-d.-s., Otești-d.j., 

Urlucasca, Topana, Păroși, Urşi, 

Vai-de-Ei, Albeşti, Ivănești și
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Căzăneşti, se varsă în rîul Oltul, 

Această girlă, în timpul verei, 

mai ales cind e secetă, seacă, 

rămînînd numai cîteva bălți. 

Cunună (Dealul cu-), dea, 
în plasa şi județul Tulcea, pe 

teritoriul comunei rurale Agi- 

"Ghiol, una din prelungirile su- 
dice ale dealului Agi-Ghiol. Se 
întinde spre S$., avînd o direcţie 

generală de la NE. spre S.- 
V., brăzdind partea sudică a 
plășei și cea centrală a comunci; 

la V. de satul Agi-Ghiol, Are 

203 m. înălțime, dominînd sa- 

tul, valea Tulcea și drumul co- 

munal Agi-Ghiol-Sabandgea. E 
stincos și acoperit cu tufărișuri, 

resturi din marile păduri de odi- 
nioară; prelungirea sudică a lui, 

dealul Pietros, este acoperit cu 

pășuni şi fineţe. 

Cuparul, com. 7ur., pl. Cobia, 

jad. Dimbovița, situată între 

dealuri și pe văi, cari se nu- 

mesc: Valea-Vlăduceasca şi Va- 

lea-Crevedia. Această comună 

se află la cîţi-va kil. spre E. 

de Găești, în apropriere de şo- 

seaua judeţiană Tirgovişte-Vla- 

şca și pe malul stîng al piriului 

Potopul. Se compune din două 

cătune: Burduca și Cuparul, cu o 

populaţie de 598 locuitori romîni. | 

Are ş uliţe: Crevedia, Dobre- 

şti, Valea-Siliştei, Valea-Giurei și 

Crevedia-Mare. Sunt două bise- 

rici în această comună. Ca în- 

dustrie, este o moară de apă, iar 

producţiuniea constă în porumb 

şi grii. 

Cupele, căzu, pendinte de com. 

Vinători - Mari, pl. Neajlovului, 

„jud. Vlașca, 

Cupenul, vâ/cea, se naște din 

Dealul-Tomeştilor, comuna Bu- 

zeşti, pl. Mijlocul, judeţul Olt. 

"Curge către S.-V. şi se varsă 

5538783 Aarele Dicltonar Geografie. Vol. 71. 

  

în Vedea, pe stînga ci, în drep- 
tul cătunului Corbul, situat pe 

dreapta, 

Cuptoare (După-), ae, în com. 
Pănătăul, jud. Buzăi, căt. Si- 

biciul-d.-j.; se scurge în valea 

Pănătăului. 

Cuptoarele, movilă, în judeţul 
Brăila. E situată la S.-E. de 

comuna Ciacîrul peste 2. kil. 
depărtare. A fost sat turcesc. 
S'a numit astfel pentru că aci 

se ardea căpriță pentru a se 

scoate piatră. 

Cuptorul- Mic, ză/cea, comuna 
Dobroteasa, pl. Oltul-d.-s., jud. 

Olt. Se varsă în girla Leleasca. 

Cuptoruş, /oc îsolat, în județul 
- Muscel, com. Poenărei, plaiul 

Nucșoara. 

Curagăul, dea/, spre V. de sa- 
tul Comarna-d.-j., com. Poeni, 

pl. Codrul, jud. Iaşi. 

Curagăul, ziriă ; izvoreşte din 
dealul cu același nume din co- 

muna Poeni, pl. Codrul, jud. 

Iaşi, curge de la V. spre E. 

Se unește cu piriul Popritu- 
rei, şi se. varsă în Piriul-Morsi, 

pe teritoriul satelor Comarna. 

Curani, zrup de moşie nelocuită, 
„fostă a familiei Lapati. Azi în- 
trupată cu moșia Petroșani a 
principelui Dem. B. Știrbei, si- 

tuată în judeţul Vlașca, plasa 

Marginea. 

Curatului. (Dealul), dea, în 

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

com. Boghicea, spre E. de satul 

Boghicea. 

Curăteşti, sa, “jud. Ilfov. Face 

parte din com. rur. Tăriceni, 

pl. Olteniţa. E situat la. S. de 
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Tăriceni, pe malul drept al 

văiei Mostiștea. 

Se întinde pe o suprafaţă 

de 4058 hect., cu o populaţie 

de 440 locuitori. 

Statului aparţin 3843 hect., 
din cari cultivă prin arendașii 

săi 1700 hect. (1000 sterpe, 
1143 izlaz și pădure). Locuitorii 

ai.216 hect. 

Posedă 6 biserică cu hramul 

Sf. Nicolae; o școală mixtă fre- 

cuentată de 20 elevi și eleve, 

cu întreținerea căreia judeţul 
şi comuna cheltuesc 1330 lei 

anual. | 

Numărul vitelor mari e de 
335 și al celor mici de 833. 

Comerciul se face de 3 cir- 

ciumari, Are o baltă. 

Curăteşti, 7rup de moșie, nclo- 
cuit, pendinte de comuna-lEpu- 

rești a statului, pl. Cilniștea, jud. 

Vlașca. 

Curăteşti, pădure, pl. Olteniţa, 
jud. Ilfov, de 500 hect. E pro- 

prietatea statului. 

Curăteşti-Chirculești, /ruz de 
moşie nelocuit, comuna Stă- 
neşti - Chirculeşti, plasa Călni- 

ştea, jud. Vlașca. 

Curătura. Vezi Păltinișul, deal, 
jud. Suceava. 

Curătura, jarină şi fineţe, pe șc- 
sul Siretului, pe locul unde mai 

înainte se afla satul -Dolhasca, 

jud. Suceava, 

Curătura-lui-Ciolovic, zădure, 

judeţul .Bacăi, pl. Muntelui, în 

com. Podurile. E proprietatea, fa- 

milici Crupenski. Este foioasă 

(fag, stejar); e în întindere de 

550 hect. șie supusă regim lui 
silvic. 

Curătura-Mâănăstirei, dea/, la 

3



CURĂTURA-STRIGOIULUI 

V. de satul Răchitoasa, plasa 

Stănișești, jud. Tecuci, lingă 

Mănăstire. 

Curătura-Strigoiului, /oc 7s0/at, 

comuna Modoia, plasa Cerna: 

d..s., jud. Vilcea. 

Curăturile, sas, jud. Argeș, pt. 

Pitești. Face parte din comuna 

rurală Moșoaia. 

Curăturile, sas, spre S. de sa- 

tul Ciurea, com. Ciurea, pl. Co- 

drul, jud. Iași. E situat pe po- 

dișul şi coasta dealului Oiţa. 

Are o populațiune de 33 familii, 

saii 158 suflete, cari se ocupă 

cu agricultura şi cu creșterea 

vitelor, cu transportul lemnelor 

şi cultura viilor şi a livezilor, 

Vite sunt 166 capete, din 

cari: 116 vite mari cornute, 20 

„cai și 30 rimători. 

Curăturile, sat, face parte din co- 

muna rurală Govora, plasa O- 

colul, jud. Vilcea, Are o po- 

pulaţie de 98 locuitori (52 băr- 

baţi şi 46 femei). 

Curăturile, zea/, județul Vilcea, 

prelungire a culmei Bărbătești, 

care de la S. comunci Bărbă- 

tești intră în regiunea dealu- 
rilor. 

Curăturile, zise, pe creasta și- 

rului de dealuri ce brăzdează 

în lung și lat com. Costești, 

jud. Vilcea, plaiul Horezul. A- 

cest șir de dealuri se prelun- 

„geşte pe toată partea de E. a 

„com. în stinga rîului Costeşti. 

Curăturile, zise. Vezi Tirsa, jud. 
Vilcea. 

Curăturile, /oc zco/aț, com. Go- 
leşti, jud. Muscel, pl. Podgoria. 

Curăturile, /ocaizate, în “Țolești,   
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jud. Suceava, e bogată în făna- 
> 

țuri. 

Curăturile, foc zzo0laţ, jud. Vil- 

cea, pl. Cerna-de-Sus, com. Po- 

pești. 

Curăturile, /oc de fînefe, jud. 

Vilcea, pl. Ocolul, comuna Bu- 

neşti. 

Curăturile, maşină, în partea 

de S.-V. în pădurea satului O- 

răşeni, jud. Botoșani, comuna 

Curtești. 

Curăturiie, pozauă, la N.-E. com. 

Șerbăneşti, jud. Vilcea, plasa 

Mijlocul. 

Curăturile, foneare, în pădure 

spre V. de satul Orăşeni, jud. 

Botoșani, pl. Tirgul, com. Cur- 

teşti. 

Curăturilor (Pîrîul-). Vezi Păl- 
tinişul, jud. Suceava. 

Curăturilor (Valea-), vaze, jud. 

Vilcea, plaiul Horezul, comuna 

Bodești. 

Curăturiţa, /oc îsolat, jud. Vil- 
cea, plaiul Cozia, com. Olăneşti. 

Curbanul, eser, în jud. Brăila, lun- 

ca Dunărei din com.Tichileşti, în- 

tre privalul Porcul și Filipoiul. 

Comunică cu Porcul printrun 

mic prival în partea de V. 

Curbanul, zrival, jud. Brăila. 
Ese din ezerul Deciu și e situat 

în stînga Filipoiului mai sus 

de privalul Porcului. 

Curbănuşul, japse, jud. Brăila. 

Ese din Deciu, dă în privalul 

Curbanul; împreună cu Por- 

cul se varsă în stînga Filipoiului. 

Curca, zise, spre N. de com.   

CURCĂ (RÎUL-LUL-) 

Cornăţelul, plasa Oltul-de-Sus, 

jud. Olt. 

Curcani, cor. rur.,jud. Ilfov, pl. 

Olteniţa, situată la S.-E. de Bu. 

curești, pe malul stîng al riului 

“Argeş, unde balta Luica se 

varsă în acest rii; ela șI kil. 

depărtare de București. Prin 

mijlocul com. trece şoseaua ju- 

dețiană București-Olteniţa. 

N'are nici un cătun alipit. 

Se întinde pe o suprafață de 

3409 hect.; e proprietatea insură- 

țeilor. Are o populaţie de 790 

locuitori, cari trăesc în 159 case 

și 28 bordee. 

Comuna numără 201 contrib., 

„cu un buget de 2879 ci la ve- 

nituri și 2777 lei la cheltueli. 

In anul 1885 eraii 158 contrib. 

Posedă o biserică deservită de 

2 preoți și o școală mixtă fre- 

cuentată de 18 elevi și 3 eleve, 

cu întreținerea căreia județul și 

comuna cheltuesc 1530 leianual. 

Vite sunt: 507 (9ocai şi epe, 

100 boi, 298 vaci și viței, 4 

tauri, 15 bivoli și bivoliţe) şi al 

celor mici de 395 (95 porci, 
- ȘI 300 oi. 

Dintre locuitori, 142 sunt plu- 

gari, 5 meseriași, 4 ai diferite 

profesii. 

Arătura se face cu 47 plu- 

guri: 25 cu boi și 22 cu cai. 

Locuitorii aii 81 care şi căruțe. 

Locuitori împroprietăriți 158. 

Comerciul se face de 7 cîr- 

ciumari. 

Curcanul, Zraz (prival), în jud, 

Ialomița, pl. Borcea, insula Balta 

com. Dichiseni, 

Curcă (Movila-lui-), pzozi/ă spre 
N. de com. Leul, jud. Romanați, 

pl. Ocolul. Face parte din un 

grup de movile așezate în şir, 

Curcă (Rîul-lui-), ziriz, izvo- 

reşte din satul Șipotele, jud.
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Iaşi, pl. Bahluiii, şi se varsă în 
pîriul Miletinul. 

Curcă, (Piriul-lui-), mic afluent 

"al piriului Boldești, com. Văs- 
cani, jud. Suceava. 

Curcăneşti, s/- divizie a căt. 
Lunca-Frumoasă din com. Pir- 
scov, jud. Buzău, 

Curchea-Mare, cariere de pia- 

ră, în jud. Mehedinţi, plasa 

Ocolul-de-Sus, pe proprietatea 
statului Bresniţa. 

Curchea-Mică, carieră de pia- 

tră, în jud. Mehedinţi, plasa O- 

colul-de-Sus, pe proprietatea sta- 

tului Bresnița, în apropiere de 
Curchea-Mare. 

Curcii (Drumul-), rau, ce plea- 

că din pădurea Orbului, com. 

Gherăseni, şi merge la Brădea- 

nul, jud. Buzăă. 

Curcubata, punte, în jud. R.- 

Sărat, plaiul Rîmnic, com. Bi- 

soca, la hotarul județului spre 

Buzău, lingă riul Rimnic; e a: 

coperit cu păduri. 

Curcubata, zirzz, în jud. R.- 
Sărat, plaiul Rîmnic, comuna 

Bisoca. Izvorește din muntele 

Curcubata, udă Vestul comunei 

şi se varsă în Rîmnicul-Sărat, 

Curcubeta-Mare, prune, cunos- 
cut prin înălțimea și stîncile din 

care e format, în com. Minză- 

lești, la N. de schitul Găvanul, 

jud. Buzău. Poalele sale sunt 

îmbrăcate de brazi seculari, iar 

virful din stînci goale și inac- 
cesibile. 

Curcubeta-Mică, mate, în jud. 
Buzăiă, com. Minzălești, spre 

S.-V. de muntele Curcubeta 
Mare, de. aceeași constituțiune 

  

  

și frumusețe. Are o lungă ra- 
mificaţie spre V., formată din- 
tr'o vastă stîncă, numită: Pia- 
tra-Luagă. 

Curcubeul, saz, face parte din 
com. tur. Balta-Doamnei, jud. 
Prahova, pl. Cîmpul. 

Curcubeul, eser, jud. Brăila; si- 

tuat în ostrovul Iapa, la V. 

de ezerul Milea. 

Curcudela, fa/ă, pe teritoriul 

moșiei Hăpăi, com. Virful-Cîm- 

pului, pl. -Berhometele, judeţul 
Dorohoii. 

Curcuiațţi, sa: mic, în jud. R.-Să- 

rat, pl. Rîmnicul-d.-j., despăr- 

țire a cătunului Zoiţa, din com. 
Costieni-Mari. 

Curcusul-Mare, zî7f de deal, 
în jud. și pl. Tulcea, pe teri- 

toriul 'com. rurale Beș-Tepe, și 

anume pe acela al cătunului 

săii Pirlita, situat în partea cen- 

trală a plășei și vestică a co- 

munci. Este unul din virfurile 

- dealului Beili. Are o înălțime de 

180 m., dominînd asupra satului 

Pirlita şi văiei Curcusul - Mare. 
Este acoperit cu fineţe. 

Curcusul-Mic, ea, vecin cu 

Curcusul - Mare, situat în par- 

„tea centrală a plăşei şi a jude. 
țului Tulcea și cea vestică a 
com. Beș-Tepe. Are o înălțime 

de 155 m.; dominind asupra dru- 

mului comunal Malcoci-Pirlita. 

Curcusului - Mare (Valea-), 
vale, în jud. și pl. Tulcea, pe 

teritoriul comunei rurale Reș- 

Tepe şi anume pe acela al că- 

tunului săi Pirlita. Se desface 
din poalele nordice ale Dealu- 

“ lui-Mare ; se îndreaptă spre N. 

într'o direcție generală de la 

S.-E. spre N.-V., brăzdind par-   

tea centrală a plășci şi cea ves- 

tică a comunei; curge pe la 
poalele Dealului-Beilicului și se 
unește cu valea Sofular, spre a 
se vărsa în brațul Sf. Gheor- 
ghe, pe dreapta, mai sus de satul 
Pirlita. 

Curd-Liman, parte din s/u/urile 
satului Sfiștofca, pl. Sulina, ju- 
deţul Tulcea, pe malul drept al 
braţului Chilia. 

Curdeli, dea?, în jud. Constanţa, 
pl. Silistra-Nouă, pe teritoriul 
comunei rurale Lipnița, şi anu- 
me pe acela al cătunului săi 
Coșlugea. Șe desface din culmea 

. Coșlugea; se îndreaptă spre E., 
avînd o direcțiune generală de 

la V. spre E., printre văile 
Gărvan și Galiţa sau Scorci, 
brăzdind ast-fel partea vestică 
a plășei și cea sudică a comu- 

nti, Are o înălțime de 122 m,, 

și este acoperit cu fineţe, pă- 
şuni şi cîți-va arbori risipiţi, res-, 

“tură din întinsele păduri ce-l 

acopereaii odinioară. Pe la poa- 
lele lui nordice trece drumul 
judeţean Ese-Chioi-Lipniţa. 

Cureaua, numire dată unui pi/e 

de zădure, de pe moșia statu- 

lui Piclele și Urlători, din jud. 
Buzău, pădure care s'a alipit 
pădnrei Piclele-Banului. 

Cureaua - cu - Pricină, zăzure, 

jud. Dolj, pl. Jiul-de-Mijloc, co- 

muna Drănicul, la marginea că- 

reia se întinde com. Drănicul. 
Din dreptul acestei păduri în- 

cepe hotarul de V. către moșia 
Domeniului Coroanei Segircea. 

Cureaua-din-Bogdăneşti, 7o- 
șie, a statului, jud. Vilcea, fostă 

pendinte de Episcopia Rîmni- 
cul. 

Cureaua-din-Bogdăneşti, ză-
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dure, a statului, în întindere de 

15 hect., pendinte de comuna 

Bogdănești, plaiul Cozia, jud. 

Vilcea. |, ” 

Cureaua-din-Creţeni, pădure, a 

statului, în întindere de 30 hect., 

pendinte de com. Creţești, pl. 

Oltul-d.-j., jud. Vilcea. 

Cureaua-din - Măldăreşti, ză- 
dure, a statului, în întindere de 

S hect., pendinte de com. Măl- 

dăreșți, plaiul Horezul, judeţul 
Vilcea. 

Cureaua-Roaba, moșie, a statu- 
lui, jud. Dolj, plasa Balta, com. 

Valea-Stanciului, arendată, de la 

1893—98, pe 10150 lei anual. 

Suprafaţa acestei moşii este de 

250 hect. Din ea sau dat în 

loturi 627 hect, 

Curecea, mahala, în com, rur, 

Izvorul-Birzei, pl. Ocolul-d.-s., 

jud. Mehedinţi. 

Curecea, câmpie, în com. rur, 

Izvorul-Birzei, pl. Ocolul-d.s., 
„jud. Mehedinţi. 

Curecea, dea/, în com. rur. Iz- 

vorul-Birzci, plasa Ocolul-d.-s., 
jud. Mehedinți. 

Curecea, zale, în com. rur. Iz- 

vorul-Birzei, plasa Ocolul-d..s., 
jud, Mehedinţi. 

Curechiştea, sa, în com. Gru- 
măzești, plasa de Sus-Mijlocul, 

jud. Neamţu. Se mai numește 
şi Curechiștea-d.:s. 

Impreună cu locurile vecinaşe 

ce-i aparțin, are o întindere cam 

de 300 hect., cu o populaţiune 

de 156 suflete, saii 40 familii, 

9 văduve, 6 nevolnici, toți Ro- 

mini, cari se îndeletnicese cu 

agricultura și creșterea vitelor. 

Irf acest sat se află o bise-   
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rică, deservită de 1 preot şi 2 

eclesiarci. 

Sunt 26 contribuabili. 

Vite sunt 130, dintre cari: 

24 boi, 15 vaci, 50 oi, 6 cai, 

S rimători, 6 junci, 5 junce și 

II viței. 

Curechiştea, 7r44 de sat, în co- 

muna Petricani, pl. de Sus-Mij- 

locul, jud. Neamţu. Se mai nu- 

mește și Curechiștea-d.-j. 

Curechiştea, 70șze, in comuna 
Petricani, pl. de Sus-Mijlocul, 

jud. Neamţu. Este proprietatea 

statului. 

Curechiştea, zâdure, pe cuprin- 

sul moșiei cu acelaşi nume, în 

com. Petricani, jud. Neamţu. Are 

o întindere cam de 100 hec- 

tare. | 

Curechiştea, poenzfă, în pădurea 

Runcul, situată pe teritoriul co- 

munci Siliștea, pl, Bistriţa, jud. 
Neamţu. 

Curechiştea-de-]Jos. Vezi Cure- 

chiștea, sat, în com. Petricani, 

jud. Neamţu. 

Curechiştea-de-Sus. Vezi Cu- 

rechiștea, saz, în com. Grumă- 
zești, jud. Neamţu. 

Curecul, ea/, în com. rur. Ba- 

loteşti, pl. Ocolul-d.-s., județul 

Mehedinţi. 

Curelari, vecie suburbie a ora- 

șului Cîmpulung (1831), judeţul 

Muscel. Coprindea toată partea 

din jos de Bughea, In el în- 
tra și Ochești, 

Cureloi, zriva/, care pleacă din 

canalul Vilciul, de la hotarul 

nordic al comunei Bertești-d.-j., 

şi se unește cu privalul Văl- 

ciași.   

CURIȚA 

Cureşti, moșie nelocuită, în jud. 

Ialomiţa, pl. Borcea, comuna 

Rasa, este proprietatea statului 

și înainte de secularizarea mă- 

năstirilor închinate depindea 

de mănăstirea Glavacioaca. Are 

o suprafață de 65o hect. 

Curiacul, dea, numit şi Bobocul, 

la N. de com. Cimpina, plasa 

Prahova, judeţul Prahova. Ser- 

vă de pășune și loc de arătură. 

Curiacul, /zc, la N. de orașul 

Cimpina, plaiul Prahova, ju- 

dețul Prahova. Acesta este la- 

cul despre care vorbește Bo- 

lintineanu în romanul săi Elena 

şi pe care îl descrie așa: «La 

marginea despre munți a ora- 

șului (Cimpina), pe muchia unui 

deal înalt, trece o cale; sub 

acest mal este un lac limpede 

și liniştit, închis între două dea: 

luri. Se crede că e de o adin- 

cime. fabuloasă. Faţa lacului 

este la ciţi-va stînjeni mai sus 
de platoul Prahovei, ete.» 

Curiganul, /oc zso/at şi stină de 

oi, în com. Padina, pe moșia 
Macoveiul, jud. Buzăi, 

Curila, deal, în pl. Ocolul-d.s,, 

judeţul Mehedinţi, pe teritoriul 

proprietăţei statului Piatra-Albă, 
Este acoperit cu vii și păduri. 

Curila, zârîi, în jud. Mehedinţi, 

plasa Ocolul-d.-s. Izvorește din 

poala dealului Curila şi se var- 

să în Topolnița, pe partea stîngă, 

Curita- Brătăşanul, zale, jud, 
Ilfov, aşezată la S. de cătunul 
Brătășani. Se varsă în valea Mos- 
tiștea. Pe coasta dealului este 
situat satul Brătășani, din co- 
muna Călăreţi-Șeinoaia, plasa 
Negoești. 

Curiţa, saz, județul Bacăi, plasa
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luiă, în partea de N.-E. a co: 

munei Poiana-Cîrnului, în hotar 

cu comuna Buciumi, din jud, lași. 

piriul Cătiaşul. Arc 200 locui- 

tori și 52 case. 
Trotuşul, al comunei Cașinul, 

situat pe piriul Curiţa, la o de- 
părtare de 3420 m. de satul Ca- 
şinul. Din acest cătun, în 1891, 

ma urmat la școală nici un co- 

pil, din cei 53 în virstă de 

şcoală. Acest cătun, împreună 

cu un altul numit Lărguţa, for- 

ma o comună aparte: com. 

Curiţa. După 1874, cătunul Cu- 

rița fu alipit de com. Cașinul. 
Are o biserică de lemn, deservită 

de 1 preot și 2 cîntăreți; are hra- 

mul Sf. Nicolae; se zice că 

în vechime ar fi fost schit de 

călugări; este clădită de aproape 

Curmătura, dea/, pe moșia Bă- 
lușeni, com. Bălușeni, pl. Tir- 

gului, jud. Botoșani. 

Curmătura, pădure pariiculară, 
supusă regimului silvic, în în- 
tindere de' 230 hect., pe moşia 

Muntele - Curmătura, comuna 

Rîmești, plaiul Horezul, judeţul 

Vilcea. 

Curmătura, colină, în judeţul 
Buzăi, com. Mlăjetul, cătunul 

Stănila. 

Curmătura, ziriiaș, jud. Bacăii, 
pl. Bistriţa-d.-j., com. Fundul- 

Răcăciuni, care se varsă în 

pîriiașul Căprianul. 

Curmătura, colină, în jud. Bu- 
ză, com. Boziorul, la E. de 

schitul Găvanelc, 

Curmătura, mour/ă, jud. Dolj, 

200 ani. 

Are 121 familii sai 495 su- 
flete,' în mare parte mocani. 

Sunt 2 cîrciumi. 
Vite sunt: 6 cai, 440 vite 

mari cornute, 83 porci şi 21 

capre. 

Curiţa, zîrî4, jud. Bacău, plasa 
Trotușul, ce izvoreşte de sub 

poalele Măgurei, de la locul 

numit Poiana-Cirlanului, Curge 
pe teritoriul comunelor Mănă- 

stirea-Cașinul,; Cașinul și Bog- 

dăneşti și se varsă. în piriul 

Cașinul, pe stinga, 

se încarcă pe partea dreaptă cu 

pîriiașele Bluidișul, Sirhul, Bră- 

- duleasca, Corbul și Lărguţa, și 
pe stinga cu apele Piriului- 

Sărat. 

Curiţa, va/e, județul Bacăii, pl. 
Trotușul, formată de piriul cu 

același. nume, 

Curmătura, sat, jud. Bacăii, pl. 
Bistriţa-d.-j., al com. Fundul- 

Răcăciuni, situat pe pirîul cu: 

același nume. Are 34 familii saii 
III suflete, 

Vite sunt: 29 vite mari cor: 

“nute, 11 porci şi 9 capre. 

Curmătura, cârra, al com. Păl- 

tineni, jud. - Buzăi, situat pe 

pl. Balta, com. Giurgiţa, de la Curmătura, ziriiaș format pe 

după ce. 

  

care se spnne că și-ar fi luat 
numele satul Giurgiţa-Curmă- 

tura. 

Curmătura, dea, în jud. Pra- 

hova, com. Gura-Vitioarei, pl. 

Teleajenui ; servă de pășune 

vitelor. 

Curmătura, mute, în jud. Pra- 
hova, com. Drajna-d.-j., plasa 

Teleajenul, acoperit cu păduri se- 
culare de fag şi brad. Are bo- 

gate pășuni. 

Curmătura, 2î7f/, al muntelui 

Runcul-Mădeiului, jud. Suceava. 

Curmătura, deaț, în jud. Vil- 

cea, comuna Mihăești, plasa 

Oltul-d.-s. 

Curmătura, foc şes, lingă Piatra- 

Cloșanului, pe unde trece po- 

teca ce leagă satul Motrul-Mare 

cu' satul Motrul-Mic, judeţul 

Mehedinţi, plaiul Cloșani, com. 

rur. Cloșani. ” 

Curmătura, foc îzolatţ, în com. 

Cocorăşti-Misli, plaiul Vărbilăul, 

jud. Prahova, între“ girla Dof- 

tăncțul şi Valea-Secii.. 

Curmătura, pădure, jud. Vas- |   

teritoriul comunei Tulnici, pl. 
Vrancea, judeţul Putna. Se varsă 
pa în rîul Putna. 

Curmătura, zir?ă, mic afluent 
al piriului Borca, jud. Suceava. 

Curmătura, pichet de. graniță, 

în jud. Mehedinţi, plaiul Cloșani. 

Curmătura-Bălăriei,o/irșia Bu- 
dăcelului, în jud. Suceava, com. 

Bogdănești. 

Curmătura-Crasnei, munte, în 

partea de N. a comunci Star- 
Chiojdul, pl. Teleajenul, judeţul 

Prahova, acoperit cu pădure şi 

izlaz. 

Curmătura-Juga, ruptura dea- 
lulu: Curmăturile, de d'asupra 

satului Șoldănești, pe uade duce 

drumul la Spătăreşti, județul 

Suceava. 

Curmătura-Lazaroi, pauze, în 

jud. Neamţu, la hotarul Tran- 

silvaniei, situat între muntele 

Meleghavaş și Arșiţa-Tărcuţii, 

de care se desparte prin piraiele 

Bolohănosul şi Foldtisztpatac. 

Curmătura-lui-Cirlig, Vezi Mu- 

chea-lui-Cîrlig, jud. Buzăi,
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Curmătura - Mare, făctură a 

dealului Harangiul, pe moşia 

Cătămăreşti, pl. Tirgului, com. 

Cocoreni, jud. Botoşani. 

Curmătura-Mică, 7ăczură a dea- 

lui Harangiul, pl. Tirgului, jud. 

Botoșani. 

Curmătura-Muieruşul, dea/, în. 
jud. Bacău, plasa Tazlăul-d.-s., 

com. Comăneşti, de pe graniţă, 

de unde izvorește piriul Muic- 

rușul. 

Curmătura - Oltețului, ze, 

în jud. Gorj, plaiul Novaci. E 

situatla N. com. Polovraci. Din- 

tr'insul izvorește piriul Olteţul. 

Curmătura-Pintecului, ziate, 

jud. Neamţu, la hotarul Transil- 

vanică, situat între piriul Bis- 

tricioara și afluentul săi piriul 

Pintecul şi piciorul de munte Chi- 

cerul (Chicserei). 

Curmătura-Dealului, în com, 

Golești, pl. Rîurile, jud. Muscel. 

Curmăturei (Malul-), foc zs0- 

lat, com. Teişani, pl. Teleajenul, 

jud. Prahova. 

Curmăturei (Valea-), za/e, co 

muna Băjești, pl. Riurile, jud. 

Muscel. 

Curmătureni, pamire ce se mai 

dă oșiel Cătiaşul, a moșnenilor 

din com. Păltineni, jud. Buzău. 

Curmăturile, deal, pe moșia Al- 

mașul, în com. Dobreni, plasa 

Piatra-Muntele, jud. Neamţu, 

situat în prelungirea dealului 

Tălășmanul. Se mai numeşte și 

Poiana-Curmăturile. 

Curmăturilor (Dealul-), «ca/, 
cultivabil, de asupra satului Şol- 

dănești, jud. Suceava. 

Curmăturilor (Faţa-), Joc 730- 

/at, jud. Prahova, pl. Teleajenul, 

com. 'Leișani. | 

Curmeiişul (Conacul), șes mare, 

spre E. de com. Vlădila, jud. 

Romanați, pl. Ocolul. 

Curpănul, foc îzolaţ, jud. Mus- 

cel, pl. Riul-Doamnei, comuna 

Dirmonești. 

Curpăşelul, 2î7f. de maute, jud. 

Bacău, pl. Muntelui, com. Vă- 

sieşti, în culmea Runcul-Stinelor. 

Curpăşelul, pădure, de brazi, pini, 

molifță şi puţin stejar, proprieta- 

tea lui Gr. Ghica, jud. Bacăi, 

pl. Muntelui, în com. Văsieşti. 

Are o întindere de 100 hect. 

şi este supusă regimului silvic. 

Curpășelul, za/e, jud. Bacăii, pl. 

Muntelui, situată între satele 

Straja şi Asăul; are izvoare cu 

ape sărate. 

Curpenul, căzu, al com. Vălarii 

din plaiul Vulcan, jud. Gorj, 

situat spre E. de comună și pe 

malul stîng al apei Șușiţa. Are 

o suprafaţă de 68 hect, din cari 

30 hect. arabile, 10 hect. vie, 

28 hect. pruni, izlaz și finețe, 

şi o populație de 100 fam. 

cu 578 suflete, din cari 87 con- 

tribuabili. Locuitorii posedă 16 

pluguri, 31 care cu boi și vaci, 

$ stupi, SI vite mari cornute, 

10 cai, 80 oi, 60 capre și 50 

rîimători. 

Comunicaţia cu cătunele ve- 

cine se face prin drumuri de 

care. “ 
In cătun sunt: 4 mori pe 

apa Șușiţa, qpuţuri și3 fîntîni, 

Are o biserică zidită în 1830 

şi acum deservită de un cîntăreţ 

şi de preotul de la Vălării.   Curpenul, cătun, al com. Vălării,   

CURSELE 

din plaiul Vulcan, jud. Gorj, 

situat spre V. de comună şi 

pe malul drept al rîului Șuşiţa. 

Are o suprafață de 94 hect., 

din cari 54 hect. arabile, 10 

hect. vie, 30 hect. livezi cu pruni. 

Are o populaţie de go fam,, 

saii 270 sufi., dintre cari 78 

contribuabili. 

„Locuitorii posedă: 18 pluguri, 

32 care cu boi şi vaci, 6 stupi, 

32 vite mari cornute, 10 cai, 

120 oi, 65 capre şi 50 rimători. 

Comunicaţia cu cătunele ve- 

cine se face prin drum de care. 

In cătun sunt: 3 mori pe 

apa Șușiţei, 3 puțuri și 3 fîntîni. 

Cătunul are 1 biserică, făcută 

în anul 1820 şi deservită de 1 

preot și 1 cîntăreț. 

Curpenul, mahala, în jud. Me- 

hedinţi, plasa Motrul-d.-s., com. 

rur. Govodarva. 

Cursasca, zîriă. Izvoreşte din 

Șipotul-lui-Filip, ce se află spre 

N. de satul Cursești, jud. Vas-. 

luiii, pl. Racova, com. Cursești. 

Curge spre S.; trece prin mij- 

locul satului Cursești, despăr- 

ţindu-l în două părţi, apoi se 

varsă în piriul Racova. 

Cursei (Valea-), vaze, jud. Mus- 
cel, pl. Podgoria, comuna Ciul 

nița. 

Cursele, z:un7e, în com. Goidești, 

la înfurcătura Biscei-Mari cu 

Bîsca-Mică, jud. Buzăii. Are 1276 

metri înălţime. E acoperit cu 

pini, bradi, fagi și mesteacăni. 

Servă ca izlaz, unde pasc anual 

300—400 oi, 350 vaci și 60 

cai. In partea de S. arc fru- 

moasa coasti Sulivăstru. 

Cursele, zpoșie, în com. Goidești, 

pe muntele Cursele, jud. Buzău, 

Are 1690 hect. pădure, fineaţă 

„şi puţine curături. Este pro-
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prietate moșnenească în devăl- 
mășie cu familia Borănescu. 

Curseşti, com. rur., la mijlocul 
pl. Racova, jud. Vasluii, la o 

distanță de 27 kil. de orașul 
Vasluiii, şi de 4 kil. de Pun- 

gești, reşedinţa plășei, așezată 

pe mai multe dealuri și vii. 

E formată din satele: Cur- 

sești-Răzeşi, Cursești - Sofronie, 

Toporăști, Hordila și Rapșa, 

pe o suprafaţă de 2462 hect., 
din cari: 1033 hect. pădure şi 

I51 hect. loc de cultură, finaţ, 

imaș, ale proprietăței, iar 1728 
hect. ale locuitorilor. Vie se 

cultivă pe 28 hect. Are o po- 

pulație de 400 fam. saii 1599 

sufl., parte răzeși și parte clă- 

cași, împroprietăriți după legea 
din 1864, ocupîndu-se cu agri- 
cultura și creșterea vitelor, apoi 

cu cultura viilor şi livezilor. 

In comună sunt trei biserici, 

deservite de 3 preoți și 4 cîn- 

tăreţi, și 2 cîrciume. Comerţul 

se face de 4 romini. 

Budgetul e de 2034 lei, 84 

“bani la venituri și de 2017 lei, 

So bani la cheltueli. 

Statul încasează 1194 lei de 
la 199 contribuabili. 

Vite: 667 vite mari cornute, 

93 cai, 913 oi și 195 rimători. 

Locuitorii posedă: 53 pluguri, 
116 care cu boi, 11 căruţe cu 

cai și 60 stupi. 

Curseşti, dea/, în partea de N.- 

E. a com. Pungești, jud. Vas- 
luiii, pl. Racova; desparte această 

comună de com. Rafaila și Cur- 

sești, 

Curseşti-Răzeşi, sa/, din com. 

Curseşti, jud. .Vasluii, pl. Ra- 

“_cova. Și-a luat numele de la pi- 

rîul Cursasca ce trece priri sat. 

Are.o pozițiune frumoasă, fiind 
așezat pe dealul: Cursești. 

Satul e despărţit în două de 
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piriul Cursasca. Partea din stîn- 
ga pîriului se numește Curseşti- 
Răzeși, iar partea din dreapta 
se numește Curseșşti - Sofronie. 
Ambele părți, de și sunt la o 
depărtare cam de un kil. una 
de alta, formează însă un sin- 

Sur trup numit Cursești. 
Este reședința com. Are o 

snprafață de 514 hect, din cari: 

357 hcect. pădure și 21 hect, 

acoperite cu vii şi livezi, pro- 
prietatea. răzeșilor. Populaţia 
este de 136 fam. -saii 536 su- 

flete. a 
Are o biserică, deservită de 

1 preot și 1 cîntăreţ, făcută la 
1839 de obștea locuitorilor. 

Vite sunt: 231 vite mici cor- 

nute, 100 oi, 35 cai și 75 ri- 

mători. 

Locuitorii posedă : 16 pluguri 
și 36 care cu boi, 8 căruțe cu 
cai și 50 stupi. 

Curseşti-Sofroni, saţ, jud. Vas- 

luiii, despărţit de Curseşti-Răzeși 

prin pîriul Curseasca (v. Cursești- 
Răzeși), pe o suprafață de 617 

hect., din care 125 hect. pădure și 

343 hect. loc de cultură, fînaţ, 

imaș, ale proprietăţei cu 2 hect, 
vie. Populaţia este de 80 fam. 

sai 338 suflete, 

Are o biserică deservită de 
1 preot și un eclesiarc; o cîr- 
ciumă. 

Vire sunt: 120 vite mari cor- 
nute, 113 oi, I6 cai şi 20 ri- 

mători. - 

Locuitorii posedă: 7 pluguri 

cu boi, 15 care şi 3 căruțe cu 

cai, - 

Cursul-Apei, Joc zsforic, unde 

Ștefan-cel-Mare a bătut pe Radu- 

cel-Frumos, în jud. R.-Sărat. Vezi 

partea istorică a jud. R.-Sărat. 

Curt-Bair, deaf, în jid. Tulcea, 

pl. Măcin, pe teritoriul com. 
rurale Cerna. Este o prelungire   

CURT-CULAC 

Sud-Estică a dealului Priopcea. 
„Se întinde spre S., avînd o direc- 
țiune generală de la N.-V. spre 

S.-E., brăzdind partea centrală 

a plășei şi cea Nord-Vestică a co- 
munei. Se prelungește spre S..E. 
prin dealul Para-Bair, la ale cărui 
poale este așezat satul Cerna. 
La E. curge valea Megina. Se 
ridică pănă la o înălțime de 300 
m. E punct trigonometric de ob- 
servație de rangul 3-lea. Stă 
în legătură cu dealurile Bujor 
şi Caracicula. De o parte și de 
alta a lui merge drumul jude- 
țean și cel comunal Cerna-Greci. 
Este acoperit cu pășuni și pe 
la poale cu semănături, 

Curt-Balic, za/e însemnată, în 
jud. Tulcea, pl. Istrului, pe teri- 

toriul comunei Beidant și anume 

pe acela al cătunului săi Sari- - 

Ghiol. Se numeşte și Rimnicul, I7- 

voreşte din dealul Caragea-Pu- 
nar, și poartă numele de Curt-Ba. 
lic dela izvor și pînă în satul Rîm- 
nicul, de unde ia numele de 

Rîmnicul. 

Curt-Bei, 2ns2/ă, în lacul Razelm, 

dependinte de comuna Jurilovca, 

pl. Babadag, jud. Tulcea. Este 
numită Curt-Lup, din cauza nu- 

meroșilor lupi ce se aflai în 
insulă. Este acoperită cu ver- 

deaţă. Are o lungime de $S— 
IO kil. și o întindere de 75 

hect. In capul săii Estic se află 
ruinele unei cetățuie numită 
Bisericuța. 

Curt - Culac, zale, în judeţul 
Constanță, plasa Medjidia, pe 
teritoriul comunelor rurale Ma- 

mut-Cuius şi Enige, cărora le 

servește şi ca hotar despărțitor. 
Pleacă din dealul Orta-Burun- 

Bair ; se îndreaptă spre N., în- 

tr'o direcție generală de la S. 
spre N., prin dealurile Caceamac- 
Orman-Bair pe dreapta, şi Buiuc-
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Mezarlic-Bair pe stînga; se des- 

chide, după un drum de 4 kil., 

în valea Ghiordumgi-Orman, pe 

stînga, nu departe de ruinele sa- 

tului Sapunar; e tăiată de dru- 

mul comunal Caceamac-Mamut- 

Cuius, 

Curt-Orman, rămășițele unei în- 

tinse zăduri, ce acoperea odi- 

nioară o suprafață de 800 hect. 

în jud. Constanţa, plasa Silistra- 

Nouă, comuna Lipnița, la E. 

de cătunul Coșlugea, şi din cari 

ază aii rămas numai 100 hect. pe 

malul nordic al iezerului Oltina. 

Curtaşul, Joc îzo/at și fîrlă în 

com. Săgata, jud. Buzăii. 

Curte (Iazul-dela-), az, în co- 

muna Cîrligi, pl. Piatra-Muntele, 

jud. Neamţul; se numește - ast- 

fel din pricină că este situat 

înaintea porţei caselor pro- 

prietăreşti; este alimentat de 

apele piriiașului Dubărca. 

Curte (Piriul-de-după-), ziriă, 

în jud. Suceava, com. Stolniceni- 

Prăjescului. Afluent al Pirtului- 
din-Bahnă. 

Curtea, saz, face parte din com. 

rurală Dăești, plasa Oltul-d.-s., 

jud. Vilcea. Are o populaţie de 

208 locuitori (137 . bărbaţi și 

131 femei); ca populaţie șco- 

lară are 43 copii (24 băeți și 

19 fete). | 

Curtea, /ac, jud. Dolj, pl. Ocolul, 
comuna Coşoveni-d.-s., așezat 

în partea de V.- a raionului 

satului. Lung de 140 st. și lat 

de 20 st. 

Curtea-de-Argeş, oraș, județul 

Argeș la 484 m. d'asupra nive- 

ului mării, cu o populațiune 

de 573 familii saii 4000 suflete, 

locuind în 715 case. Situat pe   

malul stîng al rîului Argeș, la 

28 kil. depărtare spre N. de 

Piteşti. Este scaunul Episcopiei 

Argeșului și reședința plășei 

Argeșului, Are un seminar cu 

251 seminariști; o şcoală primară 

de băeţi (168 școlari) şi una 

de fete (40 eleve), staţia finală 

a liniei ferate Pitești-Curtea-de- 

: Argeș, pusă în circulaţie în 1898; 

un biuroii de poştă şi telegraf 

al cărui venit pe 1896—97 a 

fost de 7986 lei, 70 bani; o 

judecătorie de ocol şiun spital 

cu 20 paturi. Orașul are 7 bi- 

serică, dintre care una, Biserica. 

Domnească, cu hramul Sfinta 

Filotea, zidită, se zice, de Radu- 

Vodă-Negru, între anii 1244— 

1264. Biserica-Domnească este 

unul din cele mai vechi mo- 

numente 'religioase. E construit 

în stil vechiu bizantin din pia- 

tră şi cărămidă netencuită. In 

interiorul bisericei este zugrăvit 

ca ctitor Radu-Negru, 

In această biserică se păstrea- 

ză şi moaștele Sfintei Filotea, 

făcătoarea de minuni. Tot aici se 

pretinde că arfi îngropat Radu- 

Negru. Biserica aceasta este 

deservită de 4 preoți, 2 cîn- 

tăreți și 1 paracliser. Se în- 

treține din propriul săii fond. 
La marginea estică a orașu- 

lui, pe o înălțime care domină 

orașul și valea Argeşului sunt 

încă în picioare ruinele unei 

capele catolice, făcută se zice 

de Radu-Vodă pentru Doamna 

sa, care “era catolică. Ceva mai 

la N. de Curtea-de-Argeș, cam 

la vre-o 3 kil. este vestita mănăs- 

tire a Argeșului, unică în felul 

ei în toată Rominia. Curtea-de- 
Argeș are mai multe sate alipite 

cum: Busaga, Groapele, Maha- 

laua-Poştei, Valea-Sasului și Plo- 

pisi. Numără 514 contribuabili. 

Budgetul comunei la venituri este 

de 36250 lei şi la cheltueli de 

35308 lei.   
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Numărul vitelor din' această 

comună era la anul 1887 de 

1909 vite mari, (1771 boi și 

vaci, 121 cai și 17 bivoli) și de 

2520 vite mărunte (1110 oi, 

417 capre și 093 rimători). 

Anual se ţin aici două bil- 

ciuri mari, la Sf. Pantelimon 

(27 Iulie) și la Sf. Maria-Mare 

(15 :- August). Curtea-de-Argeș . 

a fost întemeiată de Radu-Ne- 

gru, care a avut aci a doua sa 
reședință (după Cimpul-Lung) 

între anii 1244—1264. În Ar- 

chivele Statului se găsesc mai 

multe chrisoave domnești, da- 

tate din Curtea-de-Argeș, pre- 

cum : de la Dan Basarab (1383), 

Mircea Basarab (1387), Dan Ba- 

sarab (1421) şi altele. 

Curtea - de - Argeş (Biserica- 
Episcopală -de la-), cel mai 
frumos monument de arhitectură 

bizantină din Rominia. 

Biserica Curtea-de-Argeșa fost 

fondată între anii 1512—1517 de 

către Neagoe-Voevod-Basarab, 

pe. temelia vechei Mitropolii, şi 

primul ei Episcop a fost Iosif 

Sevastias. 

Neagoe fiind foarte evlavios, 

ca fii sufletesc al Patriarhului 

Nifon, a petrecut mai tot tim- 

pul vieţei sale cu îngrijirea de 

lucruri siinte, cu înflorirea Bi- 

sericei Romiîne; aduse în ţară 

moaștele Patriarhului Nifon de 

la Muntele Athos, întroducînd | 

multe servicii religioase, după 

uzul Bisericei Constantinopoli- 

"tane. Cu Turcii, de și se găsea 

în legăturile cele mai bune, sta 

însă gata pentru cazul cînd cre- 
știnii ar fi pornit războiit contra 

lor. La 1519 el trimise un sol 

la Papa Leon X, în Roma, ca 

să-i ceară bine-cuvintarea pentru 

el și pentru fiii sâi, Teodosie şi 

Petre, şi să-l roage în numele 

săi și al lui Ștefan-cel-Tinăr, | 

Domnul Moldovei, ca în alianţa



CURTEA-DE-ARGEȘ 

statelor creștine contra Turci- 

lor, Papa să numere și cele 

două Principate Romîne, care 
așteaptă din zi în zi ocaziunea 
de a scutura jugul Turcesc. 

Neagoe mută scaunul Mitro- 

poliei de la Curtea-de-Argeş 

la Tirgovişte, sfirșind Mitropolia 

din acest oraș, care se înce- 

puse de Radu-cel-Mare. Tipări 

cărți bisericeşti, între altele E- 
vanghelia, cu o îngrijire deose- 

bită, El cheltui sume mari de bani 

cu înfrumuscţarea și înzestrarea 

sfintelor locașuri, nu numai din 

Țara- Rominească, dar și din 

Moldova și Transilvania, a tu- 

tulor mănăstirelor greceşti din 

muntele Athos, din Constatino- 
pole, din Sinai, din Ierusalim; 

«în toate laturile, de la răsărit 

pănă la apus, și de la miază-zi 

pănă la miază-noapte,. sântele 

biserici le ajutora, și multă milă 

pretutindeni da, și mai virtos 

spre cei ce se înstrăinaii prin 

pustii, și prin peștere, şi prin 

schituri, fără de nici o scum- 

pete “i hrănea; și nu numai 

către creștini fu bun, ci și către 

păgini.» - 

Dar monumentul” destinat a-i 

face pomenirea în secoli este 

Biserica de la Curtea-de-Ar-. 

geş. - 

Numai cind citește cine-va 

învățăturile așa de folositoare 

și virtuoase scrise pentru fiul săii 

Teodosie, precuim-și inscripțiu- 

nile compuse de dinsul şi să- 

pate pre cele două lespezi din 

"faţada vestică a Bisericei, ase- 

menea și documentele oficiale 

venite din timpul săi pănă la 
noi; poate înțelege în destul 

mărimea sentimentelor și fer- 

bințeala Dumnezeiască ce hră- 

nea un suflet plin de credință 
ca al lui. - 

Reproducem aci cele. două 

inscripții din afară, despre par- 

tea dreaptă a intrărei, traduse 

68878. Blarele Diclionar Geograţic, țol. 1171, 

  

din slavoneşte, fiind de mare 

importanţă : 

Intiia înscrifțiune. — «Cîţi cu Duhul 

lui Dumnezeii se porăţuesc, sunt fii af lui 

Dumnezeii. lată și că robul Domnului 

Dumnezeului nostru Iisus Hristos, Ioan 

Neagoe Voevod, adusu-mi-am aminte Dom- 

nia mea, cum că mulţi Impărați întru 

împărăţia aceasta s'a sălășluit, ci puţini 

pe cea cerească împărăție o ati moștenit-o, 

De aceea dar iată și ci nu numai că 

m'am sîrguit a cîrniui această împărăție, 

ci și pe Domnul din tot sufletul a-l iubi 

împreună cu fapte bune. Drept aceea, am 

cunoscut și noi, că cei foști înaintea 

noastră stăpînitoră, adică Impărați, aces- 

tea ascultîndu-le şi cele pămintești bine 

întocmindu-le, pe cele cerești le-ai do- 

bîndit, şi cele pământești pămînteștilor 

le-aii lăsat, după glasul fericitului proo- 

roc, între Impărați și Dumnezeescul pă- 

rinte David: Fericit bărbatul ce miluește 

şi în toată ziua de Domnul se îndulcește; 

și iarăși : precum cu milostenie se cu- 

rățește păcatele. Aceste dar văzindu-le 

și noi, şi de dorinţă și de osîrdie fiind 

conduși către sfintele și Dumnezeeștele 

biserici a le zidi, înălța și înfrumuseţa 

precum le-ai făcut și înălțat și înfrumu- 

sețat ai noștri întru sfinți răposați moși 

și strămoși și sait făcut ctitori, cinstite 

bune biserici, aii înălțat și înfrumusețat; 

asemenea și noi, urmînd lor, cu dorință, 

şi osîrdie avînd către acest sfint Dum- 

nezeesc templu și locaș al Prea sfintei 

curatei și prea bine cuvîntatei Stăpîuci 

noastre de Dumnezeii Născătoarei și pu- 

rurea fecioarei Maria a prea cinstitei 

Adormiri, pe care am găsit-o Domnia 

mea la Curtea-de-Argeș, dărimată și ne- 

întărită, și prin darul Dumnezeesc şi cu 

inspiraţia acestei Prea cinstite Maicci Dom- 

nului, s'aii deschis ochii inimei noastre 

și am hotărit acest mai sus pomenit tem- 

plu de la temelie a-l zidi și a-l înălța, 

și a-l întări, și am dăruit sate și ţigani 

şi bălți cu peşte și vămi și vase de aur 

„și de argint și mărgăritar și pietre nepre- 

ţuite. Drept aceca, după a noastră pe- 

trecanie, pe cine își .va alege Domnul 

Dumnezeii să fie uns și urmaș și stăpîn 

al smeritei Domniei mele al toatei țări 

Ungro-Romîne, pe acela îl conjurăm cu 

Domnul Dumnezeii, făcătorul cerului și 

al pămîntului și cu prea curata sa maică, 

și rugăm pe Dumnealui: Mare singur 

stăpînitorule și de Dumnezeii iubitule 

Domnule, și unsule, te rugăm noi pentru 

acest noii zidit templu, pe care l'am în- 

"mălţat în cinstea și slava Stăpinului Iris- 

tos, ca pe acesta să nu-l lași să fie spre   
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pustiere, ascultind pe unii răi grăitori 

către tine, și să nu se atingă mina ta 

de mai sus comorile și vasele să le iai, 

ce încă bine și domnia-ta după putere 

să adaugi, pentru ca să nu fie spre ba- 

jocura limbelor străine, și locuința ani- 

malelor și a păsărilor, și a gădinelor 

și a oamenilor răi; ci fi către el mi- 

lostiv şi întocmitor și păzitor al muna- 

hilor locuitori într'însul bine-făcător; ca 

să-ți fie și Domnici-tale ctitoria desă- 

virşită, precum și nouă, cari am trecut 

din această lume deșartă; pentru că dacă 

vocște mîna ta să se atingă a lua, adu- 

cîndu-ți aminte să nu iai, nu te vei în- 

cerca, ci dacă vei gîndi că le iai de 

la Prea curata Maica Domnului nu vei 

lua; dar dacă vei voi și de la tine să 

dăruești după putere la templul acesta 

să fii bine-cuvîntat de Domnul Dumne- 

zeii, făcătorul cerului și al pămîntului, 

și de Prea curata Maica sa; pentru că 

eii, Domnule și unsule, după moartea 

mea nu aştept de la nimene pomenire 

să am, de cît de 1ă domnia-ta, Yar dom- 

nia-ta, să ai pomenire în împărăţia ce- 

rului, unde este bucuria netrecătoare și 

fericire fără de sfirșit, care va să fie 

amin. Și iarăși amintim egumenilor și 

monahilor, aci sălășluitori, că dacă cine- 

va din boeri și din nobilii va voi să 

aducă ale lor averi și vase, pentru ca 

să le ascundă în mănăstire, fie chiar și 

de ori-ce frică, atunci egumenul și mo- 

nahii să nu le primească în mănăstire 

ca să nu fie averi străine în mănăstire, 

să nu cadă mănăstirea în nevoe. Iar 

egumenul și monahul, care va primi a- 

vere străină să o ascunză în mănăstire, 

să fie procliat și anathema», 

A 2-a înscripțiune.— a Cu voia Tatălui, 

și cu ajutorul Fiului, și cu săvirșirea 

Sfintului Duh, care în Treime este slă- 

vit Dumnezeii, de dorinţă și osirdiă în- 

demnat, început-am acest sfint templu 

al Prea-cuvîntatei noastre Stăpine Năs- 

cătoarei de Dumuezeii cinstitei Ador- 

miri, pe care privind-o,. și văzind-o, și 

puţin înţelegînd din scripturile Dum- 

nezeești, ceea-ce grăcşte gura Stăpinului 

Dumnezeului nostru în Sfinta Evanghe- 

lie: «Dacă vom avea credință cit un 

grăunte de muștar, se vor certa păcatele 

noastre», dar nici: atita nu s'a găsit în 

noi, precum se vorbeşte iarăși în sfinta 

Evanghelie: «Dacă cine-va va veni la 

mine—nu-l voiii alunga». Și iarăşi zice 

Dumnezeescul Chrisostom: De aii lu- 

crat cine-va din ceasul cel dimțiiii să-și 

primească astă-ză dreapta plată; de aiă 

venit cine-va după ceasul al treilea, mul- 

țumind să prăznuiască; de aii ajuns ci-
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ne-va după ceasul al șaselea—de nimi- 

ca să nu se îndoiască, că de nimica nu 

se va păgubi, iar care se va întimpla 

la al noulea ceas să se apropie, de ni- 

mica temîndu-se ; de aii ajuns cine-va 

în ceasul al un-spre=zecelea să nu sc 

îngrozească de pedeapsă; că iubitor ae 

oameni fiind Stăpînul Christos, primește 

pe cel de pe urmă, ca și pe cel d'intiiii; 

odihnește pe cel venit din ura un-spre- 

zecea, ca și pe cel ce a lucrat din cez- 

sul di'ntiiii ; și pe cel de pe urmă milu- 

ește, și pe cel dintiiii mîngie, și aceluia 

plăteşte și acestuia dă, şi lucrul cins- 

tește, și îndemnarea o laudă. Peutru 

aceasta dar, și voi, fraţii mci, acei cari 

vaţi ostenit în acest sfint templu, cri 

dacă aţi fost bogaţi, saii săracă, saii în- 

setaţi, saii imînzi, saii văduve, saii din 

slugile mele; să nu gândiţi în inimile 

voastre, că Stăpinul Christos nu va lua 

în seamă truda voastră, dar luaţi seama, 

precum zice sfinta mai sus zisă Scrip- 

tură : «Fiind-că stăpinul Christos este 

iubitor de oameni, și prime;te osteneala 

voastră», și veţi intra în împărăţia ce- 

rească. Și eii dar, robul Stăpinului meii 

Isus Christos, și a mumci sale fără pri- 

hană, și de și prin multe păcate sunt 

mînjit, precum nimene altul din creştinii 

de la Răsărit pănă la Apus; mărogdeci 

ţie, prea Curată Maică a Domnului, pen- 

tru cei ce s'aii ostenit lucrind Sfintei 

tale case; dacă cine-va în credință cre- 

știnească a fost și a Iucrat cu multă os- 

teneală și cu sudoare și foame, și sete 

și sapărare, și cu bătae de joc, și ocâră, 

primește prea Sfintă Stăpînă munca lor 

şi roagă pentru ci pe cel născut din 

„tine, ca să nu-i rușineze în ziua jude- 

căţei, dar să-i numere pe ci între cei 

cară vor fi în partea dreaptă a scaunu- 

lui Lui. 

De oare-ce cii sunt negura păcate- 

lor, și nici un bine nu am făcut înain- 

tea Ta Dumnezeule, nici m'am ostenit, 

uici n'am lămînzit, nici n'am însctat, 

și nici o sudoare, și nici o lacrămă n'am 

vărsat, ci în toate zilele vieţei mele, în 

pace, și în îndestulare,. și în toate bu- 

uurile acestei deșerte lumi am trăit, pen- 

tru aceasta, dacă nu putui să plătesc a- 

cestor lucrători osteniți, saii din zgirce- 

mia mea, sai prin proprire, sai prin 

iubirea de argint, saii prin iubirea de 

aur, am fost orbit de păcat; prea bună 

ajutătoare, prea curată Stăpînă, primește 

ca răsplata lor desăvîrșită să le fie dată, 

și voi, fraţii mei, ertaţi-mă, și nu mă 

blestemaţi, și pe voi Domnul Dumne- 

zeii vă va erta și prea Curata Maica Lui 

vă va milui; fiind-că w'am putut eii să   
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vă daă, Domnul Dumnezeii și prea Cu- 

rata lui Maică să vă dea, iar tu, prea 

Curată Maică a lui Dumnezeii care ești 

speranţă, tuturor creștinilor și pre mine 

nevrednicul și lipsitul de speranţă cel 

măscut în păcate, viță stearpă și smo- 
? ? 

chin fără rod, și cii sunt oaie rătăcită în 

pustii, şi nu sunt vrednic a mă numi 

fiii al tăii, fiind-că foarte sunt încărcat 

cu păcate, «i te milostiveşte prea Cura- 

tă Stăpînă și primește-mă, nu ca pecci 

de mai sus scrișii lucrători, cari s'aii 

ostenit, dar precum și Sfinta Evanghelie 

scrie : «Primește-mă părinte, ca și pe 

unul din Năimiţii tăt> ; așa primește și 

pe mine păcătosul robul tăii Loan Nea- 

goe Voevodo, 

Biserica s'a sfirşit la 1526, 

patru ani adică după moartea 

sa; el însă prevăzind toate pri: 

menelele acelor vremi turburate, 

se grăbi a o tirnosi în anul 

1517, cîndera gata numai par- 

tea arhitectonică a bisericci, și, 

în înterior, cite-va picturi mu- 

"ralc. 
In ce privește construcțiu- 

nea, biserica arată o origină 

orientală. Modul de a tăia pie- 

trele, de a le așeza cu rosturi, 

puţin cioplite, punînd între ele 

un strat foarte subțire de var 

curat neamestecat cu nisip, de 

a le lega cu scoabe de fier fi- 

xate prin plumb, de a dispune 

la diferite înălțimi în grosimea 

zidurilor, de la temelii și pănă 

la virful turnurilor, grinzi în- 

doite de lemn; toate acestea 

sunt mai mult de cit suficiente, 

pentru a dovedi aceasta, dacă 

ne amintim mai cu seamă, că 

este vorba de un monument din 

secolul al XVI-lea, adică dintr'o 

cpocă cind aceste tradițiuni se 

părăsise de mult în Xuropa, 

care se găsea atunci în plină 

renaștere. 

Arhitectul bisericei de la Ar- 

geş nu era numai un arhitect 

meşter a concepe și a executa 

ornamentele cele mai compli- 

cate. El avea încă şi o mare 

experienţă ca constructor. După   
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cum recunoaște însuși restaura- 

torul operei sale, d-nul Lecomte 

de Nouy, nu sar fi putut exe- 

cuta mai simplu și mai cu suc- 

ces un plan ca cel dat arhitec- 

tului. 
Este destul pentru a ne da 

scama despre acersta, de a 

cerceta planul bisericei în punc- 

tul unde se ridică turnul cel 

mare, care stă pe patru un- 

ghiuri, fâră sprijinul proptele- 

lor din afară. Culegerea mate: 

rialelor necesarie a trebuit să 

prezinte greutăți mari, din cauza 

lipsei de drumuri practicabile, 

și a lipsei mijloacelor de tran- 

sport, pe care le avem la în-. 

demînă astă-zi. Pentru cărămidă, 

lucrul era uşor; ea se făcea pe 

loc, pămîntul dînd materia pri- 

mă, iar lemnul pentru a le arde, 

luîndu-se din pădurile vecine. 

Probă că fabricarea cărămidei 

era destul de înaintată, este va- 

rictatea modelurilor găsite în 

săpăturile întreprinse în. jurul 

bisericei de Argeş. Nu tot așa 

de uşor însă era cu piatra, care 

trebui să o aducă '.din depăr- 

tare de 95 kil., din carierele de 

la satul Albeşti, de lingă Cîm- 

pulung. Piatra este un calcar 

de coloare galbenă, de un gra- 

nit stins, fin și omogen. 

Intr'un hrisov de la Neagoe- 

Vodă, se arată că Domnul scu- 

tise de dăjdii mai multe sate, 

cari transportase materialul de 

construcţie pentru biserică. Mar- 

moră și mozaicul fură aduse din 

Turcia, cu corăbii, pe Dunăre, 

pănă la Vidin, de unde apoi se 

căra la Argeș. Nimic, cum ve: 

dem, nu oprea pe acei oameni 

plini de credinţă în lucrarea lor. 

Cite sute, mii de care trebuiră, 

în timp de ani întregi, ca să 
transporte acea masă de pia- 

tră! Nimeni nu se dedea în lă- 

turi dinaintea bucăţilor, ce cîn- 

tărcaii peste 2000 lgr., cum sunt
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cele întrebuințate pentru con- 
struirea coloanelor din Narthrex 

şi pentru turnurile cele mari, 

Astă-zi chiar, o asemenea în- 

treprindere s'ar considera ca 
prezintînd greutăți serioase și 

cheltueli enorme. . 

Cine însă să fi fost arhitec- 
tul, care a conceput planul u- 
nei zidiri așa de măreţe, și a 

executat-o cu atita artă? După 
izvoare grecești acesta ar fi fost 

însuși principele Neagoe, care 
în tinerețea sa trăind la curtea 
Sultanului Selim, ca ostatic, ar 

fi învățat arhitectura. Sultanul 

Var fi însărcinat chiar să zi- 

" dească o moschee în Constan- 

tinopolc, și dînsul, fie singur, fie 

ajutat de architectul Manolli din. 
Niacsia, ar fi reuşit să o clă- 

dească așa de frumos, cu 999 

ferestre și 336 minarete, în cît 

Sultanul, uimit de lucrare, ar fi 

încărcat pe Neagoe cu daruri, 

dindu-i voe a aduce în 'Țara- 
Rominească materialele rămase, 

ca să le întrebuințeze în edifi- 

carea bisericei de la Argeș. 
Ori-ce valoare am fi înclinați 

“să dăm acestor arătări, rămîne 

neîndoios că Neagoe a contri- 

buit mult la conceperea planu- 
lui arhitectonic, şi că el se pri- 

cepea nu numai în arhitectură, 
dar şi în făurărie; ca adevărat 

critic al artei, el călătorise în 

țări străine, ca să observe capo- 
d'operile arhitectonice, şi se în- 

„ conjurase în ţară de artiști de 

mare preţ, arhitecți, pictori şi 

“făurari. Cronica contimporană 

ne spunecă, între altele, Neagoe- 

Vodă bătut-a: însuşi cu cui- 

şoare un măr de aur curat, îm- 

podobit ca mărgăritar și cu pie- 

tre scumpe, pe o icoană a sfin- 

tului mucenic Gheorghe, din mă- 
- năstirea Nucet, 

De sigur că el s'a servit cu 
mulţi arhitecți și meşteri din 

Turcia, după cum încredințează   
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şi Paul de Aleppo: Se zice, ne 

spune dinsul, că nefiind mar- 
moră în Țara-Romînească, Nea- 

goe, spre a dobîndi acest ma- 

terial, întrebuință următorul meş- 
teșug: El dobiîndi de la împă- 

ratul turcesc un hatișerif spre 

a clădi o geâmie în cetatea Bo- 
dom (Vidin), şi cu acest mij- 

loc el aduse din Turcia, pe riul 

Dunărea, în corăbii, marmoră 

şi piatră, pănă la acea locali- 

tate. In acelaşi timp el tocmi, 
ca pentru clădirea geamiei, ar- 

hitecţi și alți meşteri săpători 
de piatră, şi puse să lucreze la 
acea biserică, la a cărei înăl- 

ţare el cra stimulat de o inspi- 
rare divină. Probă că printre a- 

cești lucrători unii erai Turci 

este, că pe o cărămidă zidită 

tocmai în bolta turnului celui 

mare, se citește în litere arabe 

cuvintul Alah (Dumnezeii). 

Pe lingă artiștii din Orient, 
Neagoe a avut recurs și la meş- 

teri făurari din Transilvania, 

Ungaria şi chiar din Italia și 

Germania. Incă din anul 1516, 

Vladislav al II-lea regele Un- 

garici, îi trimite aurarii trebu- 

incioși, iar într'o scrisoare din 

Pitești (18 Decembrie, 1518), 

Neagoe se plinge Consiliului Mu- 
nicipal din Sibiă că, de și ră- 
măsese mulțumit anul trecut 

“cu argintarii lohann şi Celes- 

. tin, — trimiși în "Ţara-Romînea- 
scă, spre a-i face niște cupe, — 

în urmă însă a mai pus la 
dispoziţia lui Celestin o cătime 

de cel mai curat argint, cu sar- 

cina de a-i face o cădelniţă după 

modelul turnului de la cetatea 

din Sibiti, căci «not am vizitat 

întreaga Ungarie, zice Neagoe, 
și turn mai frumos ca acela ni- 

căiurea n'am văzut. După cit-va 
timp, sfirşind numitul acel lucru 

al nostru, și aducîndu-l înaintea 

noastră, nici de cum nu ne-a 

plăcut, fiind-că era o lucrare ți-   
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gănească. Avem noi în ţară 
destui meșteri, cari ar fi putut 
să “ne facă ceva mai frumos, de 

cun ne-a făcut acesta». Deci Ce- 
lestin a cerut din noii argint, 

făgăduind că acum va lucra cum 
se cade şi va isprăvi pănă la 
Paşti, pe garanţia boerilor Va- 

lentin Pitar și Oprea Vistier, cari 
trebue să fie pedepsiţi, de oare- 

ce el nu și-a împlinit făgădu- 
ința; de aceea Neagoe trimite 

"la Sibii pe însuși Valentin, în- 
vitind Consiliul Municipal să ia 
o măsură energică în această 

privință. 

Neagoe, sfințind biserica de 
la Argeș şi întemeind mănăsti- 

“rea. îi dete rangul de Arhiman- 

“drie ca, și Tismenei, hotărînd ca | 

amîndouă aceste mănăstiri: «să 
fie întrun chip cinstite, şi scau.- . 

nele mai mari de cit toate mă- 
năstirile ale ţărei Muntenești 
pănă în veci, că aşa s'aii toc- 
mit, și s'aii așezat, și s'aii legat 

cu mare blestem». 
Primul Arhimandrit al Arge- 

șului, Kir Iosif, fu blagoslovit 
de Patriarh a face liturghie cu 

bedernița (ipogonotă): « Așijdere 
și cîţi vor fi după el, totașa să 

facă». . 

Iar mănăstirea o îngrădi Nea- 
goe împrejur cu curte de zid, 
şi înlăuntrul curţii făcu multe 
chilii calugăreşti, şi o înfrumu- 

seță cu :tot felul de trebuinţi, 

făcu trapezărie, și magherniţă, 

magupie, şi povarnă de olovină, 

pivniță și clopotniță înaltă, și 
puse clopote mari, cu de toate 

o împodobi şi o făcu asemenea 

raiului lui Dumnezeii. 
în această stare lăsă mănăs- 

tirea de Argeş fericitul întru 
pomenire Neagoe- Vodă, cind 

„la'25 Septembrie 1521 părăsi 
priveliștea lumei aceștia, şi se 

înmormîntă în lăuntrul bisericei, 

punîndu-se de-asupra rămășițe- 
lor sale pămîntești o lespede de
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marmoră, compusă din două bu- 

căți, legate între ele prin scoabe 

lipite cu plumb. Ea are săpată 

pe dinsa următoarea inscripți- 

une în limba slavonă: 

«Răposat-aii robul lui Dumnezeii Joan 

Neagoe Voevod și Domn a toatei 'Țărei 

Ungro-Romînești și a părților Dunărene, 

în luna Septembrie, în 15 zile, în anul 

7029, crugul lunci 1ş, temelia 1S. Im- 

părățit-aii 9 ani și jumătate, Şi rog pe 

cel ce Dumnezeu va bine-voi a'l aduce 

după noi, să păstreze acest mic locaș de 

odihnă și casa oaselor mele, ca să fie 

nestricată>. 

La căpătiiul acestui mormînt 

sunt alte trei mai mici, cope- 

rite de cite trei lespezi de pia- 

tră de Cîmpul-Lung. Din ins- 

cripțiunile slavone după ele se 

vede că acolo ai fost îngropaţi 

trei copii a lui Neagoe-Vodă: 
Petru, mort în luna Martie 15; 

Ioan, mort în 27 Noembrie, și 

Angelina moartă în August 3 

fără să arate anii morţii lor. De 

Sigur însă că acești copii aii 
murit, fiind încă în viață Nea- 
goe Voevod. 

Ori cit de turburate fură tim- 
purile, ce urmară în Țara-Ro- 
mînească, după moartea lui Nea- 
goc-Vodă, se găsiră însă des- 
tui domni, ca. să sprijine şi încă 
să întărească mănăstirea de la 
Argeș. Ast-fel, în anul 1524, 
Vladislav Voevod dărui o că- 
şărie pentru susţinerea bolna- 
vilor de la bolnița mănăstirei ; 
Moise-Vodă, o moară în sus de 
Argeș și un pod în Pitești (1529); 
Vintilă- Vodă, moșia  Fălcoiul 
(1535); un boer Dirzu, moșia 
Tigveni (1528), ete. Acela însă 
care a avut o grijă deosebită 
pentru această mănăstire şi a 
ținut să termine minunata bi- 
serică, a fost Radu-Vodă dela 
Afumaţi, împreună cu soția sa 
Ruxandra, fiica lui Neagoc-Vodă. 
După cum se citește în inscrip- 
țiunea de asupra ușei de mar- 
mură la intrare, Neagoe înce-   
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puse a zugrăvi interiorul și nu 

la sfîrșit. Radu-Vodă a termi- 

nat lucrarea în 1526, în zilele 

egumenului Gheorghe, după cum 

se arată în următoarea inscrip- 

țiune în slavonește: 

«Intru Christos Dumnezcii, bine cre- 

- dinciosul și bine cinstitorul Ioan Nea- 

goe Voevod, cu Dumnezeiască rivnă și 

demnare, din temelie a inălţat sfintul a- 

cest templu al Prea curatei Născătoarei 

de Dumnezeii, și neisprăvindu-l s'a dus 

spre vecinicele locașuri. Iar cii loan 

Radu Voevod cu mila lui Dumnezeii 

Domn, m'aăi înălțat Domnul Dumnezcii 

pe scaun Domnesc, și ai năpădit Turcii 

cu multe greutăți și era să ia patria 

noastră, "Țara-Romîncască, și s'a ridicat 

Domnia mea și cu nobilii, și multe răz- 

boae apărină, cite odată fiind goniţi, și 

cîte odată gonind pe vrăjmaș, pănă cînd 

puterea și ajutorul celui de sus (biruin- 

ţa...) ne-a dat Domnul Dumnezeii. Și am 

ridicat Domnia mea ochii cei sufleteşti 

Dumnezeeştile biserici, pe cari le-am cer- 

cetat. Și am fost îndemnați de maica 

noastră, bine cinstitoare Doamna Des- 

pina, soţia acelui bine-cinstitor Neagoe 

Voevod, pentru această sfintă biserică a 

mănăstirci Argeșului, Şi am văzut Dom- 

nia mea Dumnezecștele lor gindiri și 

sîrguințe, rivnit-am cu toată inima să o 

săvirşesc și să mă numesc ' Ctitor aces- 

tui Dumnezeesc templu. După porunca 

lui Neagoe Voevod și după voinţa lui, 

s'a zugrăvit chipul Domnici mele aici 

și cu prea iubita soție a Domnici "mele 

Doamna Ruxandra, fica însăși a aces- 

tor biue-cinstitori Domni Neagoe și Des- 

pina. Pomenește-ne pre noi, Prea slîntă 

Născătoare de Dumnezeii, întru împără- 

ţia fiului Tăi, şi ne îuvrednicește pre 

noi a sta la dreapta lui. Și s'a zugrăvit 

la anul 7035/1526 Septembrie, în rozile, 

cu mîna Iui Dragomir Zugravul», 

Radu nu numai că întări da- 
niile făcute mănăstirei de Nea- 

goe-Vodă, ci încă le mai mări 

prin donațiuni de moșii, scutiri 

de dăjdii și acordări de prive- 

legii. El dărui satele Corbi, 
Domnești, Trînșani, Dichisești 

cu mori și vii, Ștefănești, ju- 

mătăte din satul Pitești, jumă- 
tate vama din orașul Pitești de 
peste tot hotarul, cum și alte 
miluiri nenumărate,   
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Se știe sfîrșitul tragic al a. 

'cestui viteaz Domn, care se 

cuvine a fi pus între eroii cei 

mari ai neamului Romîn, pen- 

tru că a cîștigat 20 de bătălii 

numai în doi ani, a desfășurat 

o stăruință vitejească în apă- 

rarea drepturilor ţărei, în mi 

nutele de cea mai grea primej- 

die, şi a oprit cu braţul săă de 

fier, ca țara să nu se facă pa- 
şalic turcesc. Boerii întrînd în 

înţelegeri cu fostul Domn Vla- 

dislav, ridicară oaste în ascuns 

pe capul lui Radu-Vodă și il 

găsiră  nepregătit de război. 

Radu fugi împreună cu fiul săi 
Pirvu, banul Craiovei, însă fi: 

ind gonit de pe urmă, fu ajuns 

la Rîmnicul-Viîlcei. Aci el se 

închise în capela Sfintului Gri- 
"gorie de lingă oraș, crezînd că 
duşmanii lui, creștini ca și dîn- 

sul, nu o să-l ucidă chiar în 

biserică; sălbatica lor mînie pîn- 

gări însă altarul sfint, stropind 

cu sîngele Domnului și al co- 

pilului săi, sfîntul pristol. Radu 

fu înmormîntat în Biserica. Cur- 

ței-de- Argeș, alăturea cu so- 

crul săii, Neagoe Basarab (la 

4 lanuarie anul 1529). Acii 

se vede mormîntul. Pe piatra 

mormîntală el este arătat că- 

lare cu buzduganul în mină şi 

cu mantia suflată de vînt, în mi- 

nutul cînd se lupta în fruntea 
“oştirei sale. 

In ultimele decenii al secolului 

al XVI-lca,: mănăstirea Curtea- 

de-Argeș, ca şi mai toate lavrele 
pămiîntene, căzuse în mîna că- 
lugărilor străini, care prin protec- 
țiune și mită începînd de la egu- 
menii, călca în picioare daniile 
pioase şi legămintele ctitorilor 
primitivi, pămînteni şi strîngeai 
veniturile în folosul mănăstirilor 
grecești din pămîntul otoman, 
lăsînd locașurile sfinte din țară 
în neîngrijire şi dărăpănare. Din 
această stare de umilire voi
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_Mihaiă Viteazul în 1594 să 

scape şi mănăstirea de Argeș 

ca și pe cele-l'alte devenite me- 
toace dajnice străinătăţei, cînd 

hotări ca nici un călugăr străin 

să nu se mai facă egumen, ci 

fic-care mănăstire să-şi aleagă 
egumenul săi dintre ieromo- 

nahii şi monahii aflători într'însa. 

Eroul de la Călugăreni întări 

încă privelegiile mănăstirei Ar- 
zeș, mai dindu-i şi dreptul dea 
judeca pe locuitorii din Curtea- 
de-Argeș și a lua vama, orașu- 

lui. Aceste îmbunătăţiri fură 

zădărnicite în curind, pentru că, 

în anul 1611, Bator Gabor, Dom- 

nul Ardealului, năvălind în ţară, 

S'aii tăbărit la scaunul Tirgo- 

viștei, şezind aicea în ţară trei 

luni, dind voe oştilor de ai 

prădat toată ţara, şi toate mănăs- 
tirile cît mai rămas nimic în 
țară, nici altă dată n'a mai 

fost aicea în ţară răutate și jaf 

ca atuncea. «Insuși obiectele și 

vasele sfinte bisericilor şi mă- 

năstirilor pusese fiara neînblîn- 

„zită să le care în ţara lui, ce 

o umpluse de argintul şi aurul 

“Țărei- Romineşti». Bator, după 
cum ne spune o cronică săseas- 

că, a găsit în turnul cel mare 

al bisericei Argeş o comoară 

de mare preţ, de sigur odoarele 

mănăstireşti, care fusese acolo 

ascunse. El luă chiar plumbul 
de pe acoperişul bisericei, lă- 

sînd-o ast-fel descoperită și ex- 
pusă la ploae și ninsoare. 

Pe lingă aceste nenorociri ve- 

nite din afară, altă urgie se 
porni din noii asupra mănăsti- 

rilor pămiîntene. Jugul venetici- 

lor Greci începuse să apese cu 

greii, mai cu seamă sub Dom- 

niile lui Radu Mihnea, Alex- 

andru Coconul, Alexandru Iliaș 

și Leon-Vodă, cari se îuconju- 

rară de oameni crescuţi în Fa- 

nar, dindu-le pe miini toate dre- 
gătoriele ţărei. Atunci sfintele   
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locașuri pămîntene se închinară 
iarăși mănăstirelor din orient, 

administrindu-se de oameni stră- 

ini ţărei: «Nu după lege sfintă, 
ci cu neamul, cu limba, și cu 

moravurile străine neamului nos- 

tru, adică Greci, cari nici că se 

îndurară nici se leneviră în viața 
biruinţei lor a strica şi desființa 
obiceiurile cele bune şi bătrîne 

ale ţărei, îndrăzniră a călca și 
obiceiurile mănăstirilor şi pra- 

vila ctitorilor, Domnilor bătrîni 

ce aii fost legiuită». Pentru a- 
ceasta, - Matei Basarab, prin hri- 

sovul din 27 Noembric 1640, 

liberează şi mănăstirea Argeş 

de stăpînirea străină, redind-o 
țării. 

Eacă cum se exprimă dinsul 

„în stil strâmoșesc: 

«Drept aceea, noi ce sîntem 

mai sus ziși, loan Matei Basa: 

rab Voevod, dinaintea adunărei 

a toată ţara, cu sufletul şi cu 

voca a tot soborului, așa am 

tocmit: cum că acele sfinte la- 

vre domnești, care Ic-aii închi- 

nat acei Domni şi Vlădici stră- 

ini, pentru mită, fără de voie 

și fără de ştire a neamului, le-ai 

supus metoace dajnice altor mă- 
năstiri din ţara grecească, din 

Svet-Agora şi de pre aiurea, 
însă mănăstirile anume: Tis- 

mana, Argeșul, Cozia, Govora, 

Cotmeana, Ezerul, Gura-Motru- 

lui, Brădetul, Dealul, Glavacio- 

cul, Snagovul, Bistriţa,  Mis- 

lea, Tinganul, Bolintinul, Poto- 

cul, Rincăciovul, Valea, Mene- 

decul și altele, acelea toate să 

fie în pace de călugări străini, 
cărora li s'ai fost dat pentru 

mitele lor, și să aibă a trăi 

Mănăstirile într'acea slobozenie, 
peacea pravilă şi tocmeală, cum 

le-ai legiuit ziditorii şi ctitorii 

lor, şi să aibă a fi pre seama 
țării cum ati fost din veac» 

Darnic fiind cu toate mănăs- 

tirile pămîntene, Mateiii nu pu-   
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tea lăsa în ruină și locaşul cti- 

toricesc al străbunului săii Nea. 
goe; el îl înveli, îl reînoi și îl 

înzestră cu multe moșii şi da- 

ruri ; zidi din noii clopotniţa și 
chiliile arse de pe vremuri, și 
scuti satele mănăstirei de ori-ce 

contribuție, autorizînd prin po- 
runcă pe egumenul mănăstirei, 

«ca ori cînd il vor mai supăra 
birarii pentru birul sătenilor de 
pe moșiile mănăstirești, să le 

dea în cap să moară ca ctinii.» 

Nici 30 de ani nu trecuse de 

la reparațiunea și reînoirea fă- 

cută de Mateiu Basarab, și te- 

meliile bisericei de la Argeș se 
„aflaii stricate, ca și scara, ba 

chiar pietrele construcţiunci c- 

raii mutate de la locul lor. Şer- 

ban-Vodă Cantacuzino trimise 

pe un boier al săi, Dona Pe- 

„pano, împreună cu meșteri, ca să 

dreagă toată stricăciunea, întă- 

rind pietrele în tot chipul cu fier. 
Din inscripţiunea în limba, ro- 

mincască, săpată pe chenarul. 

din stînga uşei de la intrarea 

bisericci, ne arată că restaura: 

- iunea s'a făcut în anul 1682, 

şi că Domnul a mai adăugat la 
milele mănăstirei tot vinăriciul 

Domnesc din dealul Alimăneș- 

tilor (ud. Argeș). 
Pănă la 1750 nu mai aflăm 

despre vre-o îmbunătăţire adusă 

clădirei, de și mulți Domni se 

îngrijesc de avutul şi dresurile 
mănăstirei. Intre acestea este și 

Constantin  Brîncoveanu, care 

(în 1698) dă din noă călugări- 

lor dreptul de judecată: «fără 

însă a judeca călugării sai a 
mai face închisori prin mănăs- 

tize, ci să o vinză la vre un 

mirean onorabil, cum se va pu- 

tea tocmi.cu dinsul și acela să 

judece». . | | 
In răzmeriţa dela 1786—89, 

biserica de la Argeş a trebuit 

să sufere și să fie prădată de 

Turci,
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- În prima jumătate a acestui 

secol biserica lui Neagoe avu 

să sufere un şir de incendii şi 

de stricăciuni. La anul 18358 un. 

not cutremur zgudui temeliele, 

mutînd multe pietre din locul 

lor, pentru care fu restaurată 

de Episcopul Ilarion (1828— 

1645); la 1866 arse Seminarul; 

la 1867, Aprilie 24, casele, clo- 

potniţa și paraclisul, şi în fine în 

același an, Decembrie 2, un foc 

mistui întreg interiorul bisericei, 

și împiedică de atunci de a se mai 

oficia într'însa serviciul divin. 

Incă pe la anul 1863, pe cînd 

sta atit Mănăstirea cît şi Semi- 

narul, s'a simțit trebuinţa unei 

restaurări radicale a  bisesicei. 

Arhitectul însărcinat cu studia- 

rea şi pregătirea planurilor și a 

devizelor, d. Bureli, a întocmit 

în, cursul anului 1864 proectele 

necesare; dispozițiuni.de exe- 

cutare s'aă luat în anul următor, 

prevăzindu-se costul lucrărilor 

pănă la un milion și trei sute 

de mii lei vechi. Nimic însă nu 

s'a putut începe anul acela. 

In anul 1867, A. S. Princi- 

pele Domnitor, Carol 1, în in- 

teresul viii pentru trecutul po- 

porul romiîn, vizită și Episcopia 

de Argeș, observind cu mare 

atențiune atit biserica, cît și rui- 

nele cc atunci o înconjuraii ; îşi 

„exprimă hotărîrea fermă de a 

a se reedifica Episcopia. și a se 

restaura definitiv biserica lui 

Neagoe-Vodă. O comisiune se 

numi îndată; în budget se pre- 

văzu o sumă de 150000 lei vechi; 

anii 1668 și :1869 trecură în 

preparative; de la 1870—1874 

se lucră numai la reclădirea so- 
„clului cu piatră nouă, și la înăl- 

ţarea schelelor exterioare şi în- 

terioare; lucrarea însă se fă- 

cea fără plan, fără studii prea- 
labile şi foarte încet, în cît dis- 

trugerea timpului era mai mare 
de cit efectele restaurării.   

Atunci se începu a se cugeta 
serios la monumentul de la Cur- 

tea-de-Argeș. Doi iluștri arhitecţi 

francezi, d-nii Viollet-le Duc şi 

Baudot, fură consultaţi, şi după 

recomandaţiunea ambilor, con- 

ducerea lucrărilor de restaura- 

țiune se încredință d-lui A. Le- 

comte de Nouy, căruia datorim 

astă-zi restaurarea mărețului mo- 

nument, îmbrăcat în toată splen- 

doarea sa. , 

In 1875, lucrările de restaura- 

re fură definitiv începute, ținură 

II ani, şi ast-fel restaurată, bi- 

serica Curtea-de-Argeș, a costat 

suma. de 1501000 lei, împreună 

cu mobilierul și vestmintele sa- 

cerdotale și cu toate odoarele. 

Această operă naţională, în- 

treprinsă prin inițiativa M. $. 

Regelui Carol I, patronată de 

Auguștii Noștri Suverani, a for- 

mat obiectul celei mai mari în- 

grijiri. Timpul va înscrie printre 

multele titluri de recunoștință 

ale naţiunei, şi terminarea mo- 

numentului de la Curtea-de-Ar- 

geş, atit de mult admirat de 

străbunii noștri, cari credeaii că: 

«Potrivă nu are în toată lumea», 

şi strigaii la vederea lui, plini 

de admirare: «Fericit cel ce a 

făcut-o, fericiţi cei ce aii lu- 

crat-o, vrednici sunt de laudă». 

O frumoasă inscripțiune, să- 

pată pe al patrulea chenar de 

pe fațada bisericei, e destinată 

a lega pentru secoli numele a- 

celora, cari cu cuvintul și cu 

fapta ai contribuit la reînălțarea 

celei mai frumoase podoabe a 

Patriei noastre, a căreia istorie 

o regăsim oglindită în însăși is- 

toria monumentului de la Cur- 
tea-de-Argeș. 

Printre monumentele prea pu- 

țin cunoscute ale Europei estice, 

ce ne aii lăsat secolul al-XVI-lea, 

Biserica Ipiscopală de la Cur- 

tea-de-Argeș este singurul poate 

întreg, de sigur cel mai curios,   

cel mai bogat și unul din cele 

mai interesante. 

Acest monument, așa cum 
este astă-zi restaurat cu desă- 

vîrşire, se înalță strălucitor în 
mijlocul unei curți spaţioase, 

ce ocupă o suprafață de 10330 

m. p., avînd împrejur un grilaj 

de fier lung peste tot de 400 

metri, 

Prin două porţi poate cine- 

sa să între în această curte: 

Una la S., cîndvine pe drumul 
despre orașul Curtea-de-Argeș; 

cca-l'altă, la E., în direcțiunea 
unde este zidit palatul cepisco- 

pal. 
La cele două unghiuri N.-E. 

şi S.-E. ale curței, se află cite 

o mică clădire cu boltă, avind 

în virf o cruce aurită; ele arată 

locul unde fusese odinioară două 

capele. Cea de la N.-l:. era în- 

chinată Sfintului Dimitrie; cea 

“de la S.-E. Sfintului Nicolae. 

Ele s'aii dărimat în 1848, cu 

ocaziunea punerei temelielor Se- 

minarului. 

Imprejmuirea de astă-zi este 

pe marginea din afară a zidu- 

rilor, ce înconjuraă biserica și 

alcătuiati împreună cu Mănăs- 

tirea Scaunul Episcopiei de Ar- 

geș. Edificiul în întregimea sa 

se compune din două părţi bine 

deosebite: 

I. La V., o platformă de 

piatră cu trei trepte, avind trei 

uşi de bronz bogat înpodobite. 

In mijlocul platformei și în 

axa. bisericei se află cerdăcelul 

(cantharul sai baptisterul), com- 

pus dintr'o mică boltă acope- 

mită cu plumb și susţinută de 

patru stilpi de marmoră cu ca- 

piteluri fin sculptate. Platforma 

se prelungește de jur împreju- 

rul bisericei şi este înconjurată 

de o galerie frumoasă de pia- 
tră lucrată în flori pe o lungime 
de 128 m., coprinzînd 247 flori. 

Această dispozițiune, unică în
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felul ei, este foarte înteresantă 
și merită a fi semnalată. 

II. Biserica însăși, “în care 

intri pe o scară de piatră cu 

12 trepte, reprezentind cele 

12 seminţii ale lui Izrael, se 

divide în trei părți, potrivit 

tradiţiei: Nartrhex, Corul şi Al- 
tarul, despărțit de Cor prin 
Catapeteazmă. 

Narthrexul, unde se află mor- 

mintele domneşti ale ctitorilor, 

își primește lumina prin 16 fe- 
restre înalte şi foarte înguste, 

avînd fie-care fereastră 14 c.m. 

de lărgime, 2 m. de înălţime. 

Corul este luminat prin 6 fe- 
restre de același fel, iar Altarul 

prin trei asemenea. Cele patru 

turle luminează iarăși prin 32 

ferestre cu proporţiuni analoage. 

Afară de aceasta, 16 ochiuri 

cu geamuri colorate ; fiind peste 

tot ferestre şi rozete, 73 ochiuri 

- şi deschizături. Lungimea totală 

a edificiului, socotită de la plat- 

forma despre V. pănă la balus- 
trada despre E., este de 45 m., 

85 c. Lărgimea sa e de 20 m. 
Corpul bisericei măsoară 26 

m. 60 c. de lungime, pe 15 
m., în lărgimea sa cea mai 

mare, luată pe Narthrex. 

Inălţimea, de la suprafața 
curței şi pănă la scaunul cru- 
cei de la turla cea mare, este 

de 31 m. Luată înlăuntru, a- 
ceastă înălțime de la pardoseala 
de mozaic pănă la cheia bolții, 

măsoară 25 m., 30 c. Turlele 
cele mici aii înălțimea de 19 m. 

Suprafața totală ocupată de 

Biserică este de 756 m. p. 

Suprafaţa părților sculptate, 
zugrăvite și aurite, dă cifra în- 

semnată de 687 m. p. 

Părțile sculptate, frizele, ciu- 

bucele, cornicele, etc., înșirate 

unele după altele, ar face o 

lungime de mai bine de 1 kil. 

Se pot număra pe monument 

mai mălt de 150 motive dife-   

- 31 

rite de ornamentaţiune, 42 ro- 

zete mari și 48 mai mici, avînd 

fie-care din rozetele mici cîte o 
pasăre de bronz aurit. 

Apele de ploaie se varsă pe 

125 scurgători; în fine, monu- 

mentul este apărat de lovitu- 

rile trăsnetului prin 35 vîrfuri 

de platină, puse în comunica- 
țiune printr'o reţea de fire de 
aramă şi prin două fringhii de 

același metal, cari sunt băgate 
în pămînt şi merg pănă în fun- 

dul unui puț săpat la răsărit. 
Toate acoperișurile sunt de 

plumb cu ornamente lucrate din 

ciocan. Caracterul arhitectului, 

“înainte chiar de a întra în mo- 

nument, urmează să-l cercetăm 

pe din afară și să-l vedem, 

De la prima vedere, nu este 
greii a recunoaște origina cu 

totul orientală a bisericei. 

O cercetare mai amănunțită 

ne permite a preciza mai bine 

lucrul. 
Se observă diferite elemente 

combinate în chip armonic și 

capricios, care însă proced de 

la mai multe școli. Pe lingă or- 

namente conzistîind din. combi- 

națiuni curat geometrice, care 

constituesc baza decoraţiunei 
arabe și persane, cum se vede 

la cornicea cea mare cu colțuri 
supra-puse și scobite, la mai 
multe rozete și la diferite părți 

de la turla cea mare; putem 
observa motivele sculptate pe 

cerdăcel (canthar), precum și 
ciubucul cel mare în formă de 

fringhie, cari se datoresc unor 

artiști mai puţini meșteri în artă, 

aşa de complicată a împletire- 

lor arabe, de cit aceea cari aii 

lucrat sculpturele, ce se pot ve- 

dea d'asupra ușei de la intrare, 

de exemplu, și cîte-va rozete, 

Cadrele saii chenarele com- 
puse din stilpulețe sai ciubuce 
mici rotunde, care divid partea 

de jos a corpului bisericci, sub   
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briul cel mare sculptat, precum 

și arcaturile, ce se văd d'asu- 

pră acestuia, de asemenea și 

proporţiunele edificiului, care 
este prea înalt în raport cu lăr- 
gimea sa, toate ne conduc pănă 

în Armenia și în Georgia, ca 
să găsim acolo puncte de com- 
parațiune. | 

Se știe că Armenii aii fost 

tot-d'auna întrebuinţaţi ca con- 
structori la Constantinopol, în 

Turcia aziatică și Siria, Afară 

de asta, artiştii Greci, Arabi, 

Persani și Armeni, alergaii din 

toate părţile în capitala Turciei, 
așa că Neagoe-Vodă, saii ar- 

hitectul însărcinat cu zidirea bi- 

sericei de la Argeș, a putut să 
aleagă printre dinșii pe cei mai 
meşteri și mai pricepuţi. 

Zugrăvirea şi aurirea tuturor 
sculpturilor, restituite complect 

după datele cele mai precise, 
sunt de origină persană. 

Temeliele bisericei sunt eșite 

afară din corpul clădire, şi sunt 

destul de adinci, dînd zidirei 

nu numai o bază tare și dura- 

bilă, dar și o privire impună- 

toare. Briul cel mare, care în- 

cinge biserica toată, deosebește 

. partea superioară de cea infe- 
rioară a exteriorului. Acel brîii 

se compune din cinci briuri mai 
mici saii vițe, din care unul e 
împodobit cu solzi, alte două 
cu foi împletite liber, şi al pa- 

trulea cu colţişori. Din cauza 

înălțimei ușei, briul se ridică la 

intrare, formînd un cadru drept: 
unghiular. 

Fațada despre apus are două. 
despărţituri rectilinii, în care de 

o parte și de alta sunt două 

ferestre duble încadrate cu o 

bogată ornamentaţiune sculptu- 
rală. De amindouă părţile fie- 

cărei ferestre se află cîte un ca- 

dru ornamentat, în care este 

săpat cite o inscripțiune: Cele 

din dreapta intrărei sunt de
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Neagoe-Vodă și scrisă în limba 

veche slavonă bisericească ; cele 

din stinga, sunt romînește; pri- 

ma de lingă ușă datează din 

timpul lui Șerban-Vodă Canta: 
cuzino (1682), cea de a doua, 

săpată în timpul Regelui Carol 

] al Romîniei. La mijlocul fa- 

țadei sc află intrarea bisericei,; 

este de marmoră, de un carac- 

ter cu totul arab, cu bolțari 

în colori variate. Intrarea este 

închisă de o ușă cu două ca- 

naturi în bronz, lucrată după 

un model bizantin cu arabes- 

curi fine. | 
D'asupra ușei, în timpanul 

circular, este icoana, în mozaic, 

a Maicei-Domnului cu miinele 

ridicate sus, iar înainte-i stă Dom- 

nul Christos. Fundul tabloului 
este în mozaic și poleit cu aur. 

Corul se. compune din două 
abside tradiţionale la N. și la 

S., unde se află așezate stra- 

nele de bronz în număr de 7 

de fie-care parte; iar la E, 

absida centrală sai altarul în- 

chis prin catapeteazmă. In cor 

la dreapta este tronul regal, de 

„bronz aurit şi cu sticle colorate, 

ridicat pe două trepte; alăturea, 
scaunul Episcopului de acelaşi 

metal și: ornamentații, avînd să- 

pat pe răzămătoare simbolul ce- 
lor patru Evangheliști. La stînga 

corului este tronul Reginei și 

jeţul unui demnitar al Statului, 

de aceeași lucrătură fină, 

Altarul, cu totul rezervat E- 

piscopului şi preoților, are două 

firide laterale sculptate în piatră. 

In cea de N. numită «pros- 

comidie», se prepară Sfintele 

Daruri și se păstrează diferite 

obiecte ale cultului, întrebuin- 

ţate la slujba bisericească. In 

a doua de la S., închisă prin 

uși .de bronz «Diaconiconul», 

se păstrează veșmintele, vasele 

şi alte lucruri scumpe. In jurul 

altarului se află o laviţă de pia-   

tră, în mijlocul cărcia în axa 

absidei, e așezat un jeţ de pia- 

tră (Sintronul) pentru Episcop. 

Lîngă firida nordică este fin- 

tina de spălare, care conzistă 

dintr'un rezervoriii de bronz au- 

rit, din care se scurge printr'un 

robinet apa trebuincioasă într'un 

basin de marmoră cu conductul 

destinat a duce apa direct în 

pămînt, după cerinţele ritualului. 

In mijlocul altarului se află 

pristolul sai Sfinta Masă, de 

marmoră albă de Carrara, în- 

crustată cu 4 plăci aurite, pe 

care sunt săpate chipurile celor 

4 Evanghelişti. Sfinta Masă este 

așezată sub Ciboriul (cuvucliul) 

cu 4 stilpi și cu cupolă ajurată 

și susţinută cu 4 arcuri. El este 

de bronz aurit cu ornamente 

-săpate saii lucrate din ciocan, 

și cu încrustațiuni de ochiuri 

de sticlă colorate. 

Tîmpla sai catapeteazma se 
compune dintr'un soclu de mar- 

moră albă, încrustat cu plăci 

de cupru aurit și împodobite 
cu smalțuri şi cu ochi de sticlă, 

cu stilpușoare de onyx la baze 

și capiteluri aurite. D'asupra 

soclului sunt cele două icoane 

împărătești: a lui lisus Chris- 

tos și a Maicei-Domnului, lu- 

crate în mozaic de Veneţia, și 

colonada de onyx cu capitele 

aurite și zmălțuite, 
După ce sui cele 12 trepte 

de piatră ale scării, cu mar- 

gine sculptată şi aurită pe fund 

albastru, care conduc la intra- 

rea de marmoră și la ușa de 

bronz, intri în biserică; aci toată 

pardoseala e de mozaic cu di- 

ferite desemnuri armeano-bizan- 

tine. In fața coloanelor sunt 
-trei trepte, pe care urcindu-le 

ajungi la Narthrex. 

Două-spre-zece coloane de pia- 

tră, a căror diametru variază, 

împodobite cu baze şi capitele 

persane, sprijinesc tamburul (o-   
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lanul cilindric) unei cupole, care 

se înalță la 24 de metri de la 

pardoseală. Patru coloane sunt 

în părțile laterale, iar două sunt 

la V. și două la E. 

Narthrexul, care are o dis- 

poziţiune cu mult mai mare de 

cit la toate bisericele, este îm- 

părțit în patru părți: 

I: Intrarea înaintea coloane- 
lor, avînd la extremităţile sale 

în stînga şi dreapta cele două 

turnulețe cu 8 ferestre, înguste 

şi străpunse în tambur; 2 și 3: 

Două nefe laterale, unde sunt 

așezate mormintele ctitorilor ; 

și 4: Partea centrală coprinsă 

între colonada drept-unghiulară, 

care sprijineşte turla mijlocie. 

Această turlă conzistă dintr'o 

clădire pătrată, ce se ridică peste 

coloane și arcuri; d'asupra ci, 

prin mijlocire de triunghiuri bol- 

tite (pedentivi), se înalță un 

tambur sait un. olan cilindric, 

ca sprijinitor direct al bolţii. 

Pe cele patru fețe ale zidurilor, 

dasupra coloanelor, însă mai 

jos de arcurile ce primesc pe- 

dentivii, se află $ deschizături, 

a căror funcţiune pare a fi cu- 

rat decorativă. 

Uşa de marmoră, prin care 

intri în cor, așezată între cele 

două coloane centrale mai de- 

părtate de cît cele-l'alte, este 

foarte curioasă ; ea are bolțari 

şi amintește dispozițiunea unor 

motive aproape identice cu ale 

Siriei centrale şi ale Egiptului: 

D'asupra acestei uși de mar- 

moră se citesc următoarele ver- 

suri, pe cari marele poet al Ro- 

miînilor, V. Alexandri, a com- 

pus pentru biserică: 

“Tu ce te lupţi în lume 

Cu crîncena durere, 

“Tu ce din umbra neagră 

Aspiri să vezi lumină; 

„In ăst locaş de pace 

_Găsi-vei mîngiere : 

Altarul punc raze 

Pe fruntea, ce se închină.
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încadrate frumos în bronz au- 
rit cu sticle colorate. La mijloc, 

d'asupra ușei împărăteşti, seri- 
dică un fel de firidă, care înca- 
drează crucificsul, Domnul Chris- 
tos răstignit, avînd într'o parte 

pe Maica Domnului, iar în cea- 
Valtă pe Sf. Ioan. Aceste trei 

chipuri de aramă aurită, lucrată 

din ciocan au repouss€, sai pe 

un fund de mozaic. Restul ca- 

tapetezmei este în întregime de 
- bronz aurit împodobit. cu plăci 
zmălțuite, cu marmore, cu mo- 

zaice și sticle colorate, fiind to- 

tul aplicat pe lemn, care în în- 
teriorul Altarului este sculptat 
şi zugrăvit. Pe tîimplă, în dosul. 
icoanei Maicei-Domnului, se ci- 

teşte văpsit cu negru: «Luaţi, 

mîncaţi, acesta este trupul meii»; 

iar în dosul icoanei lui lisus 

Christos: «Beţi "dintru ' acesta 

toţi, acesta este singele mied». 
Ușa împăritească de la mijloc 
are săpat, în.faţă la stinga; pe 

„bronz: Buna-Vestire, la dreapta, 

„vizita. Elizabetei la Maica Dom: 
nului. 

Cele două uși laterale sunt 

de bronz, lucrate ca. şi - restul 

tîmplei. Această lucrare măreață 
de artă s'a făcut la Paris și a 

- reclamat doi ani de lucru. Pu- 

„tem zice că este unică -şi fără 

pereche. a 

Picturile din lăuntrul pisericel 

sunt toate nouă, făcute după Mo- 

delul celor vechi.. Ele acoperă 

o suprafață 2343 m. p. şi con- 

ţin 865 figuri, executate în sti- 

- Iul vechiii bizantin. Merită deo- 
'sebită luare aminte figura Mîn- 

_tuitorului Pantrocrator, din cu- 

pola cea mare: şi mijlocie. El 

caută spre Vest, ţinînd mina 

dreaptă ridicată în semnul bine- 

cuvîntărei, iar în stînga, poartă 

„o Evanghelie închisă; este în- 
conjurat cu o lumină de aur, 

pe care se citesc următoarele   cuvinte: 

65873 Aarele Jiicționar Geograțic. Vot. ți. 

«Domnul s'a uitat din ceruri 

la fiii oamenilor, ca să vadă de 
este vre unul care să-l înțeleagă 
şi să-l caute pre EI, şi toți Lai 
arătat pe El»; iar în cupola mij- 
locie: «Vedeţi, vedeți că Eii 

sunt Mintnitorul lumei, lumina 

cea adevărată, izvorul vieţei, 
Fiiul lui Dumnezeii». In cupola 
din Altar se reprezintă Maica- 
Domnului. cu Domnul Christos 

în braţe și cu inscripţiunea, «Bu- 
cură-te cea plină de daruri». 
Cupolele turnulețelor ai: cea 

de la N. pe Christos Emanuel, 
cea de la S. pe Sf. Maria. Mai 

însemnănm în altar tablourile: 
Coborirea de pe Cruce, ÎInvie- 

- rea lui Christos, Duminica Mi- 

ronosiţelor şi Duminica 'Lomei; 
- Liturgiha Apostolicească, figurile 

„. Sfinţilor Athanasie din Alexan- 
dria, Ioan Gură-de-Aur și Gri- 

gorie: Teologul. In Cor: Pa- 
timele Domnului. Christos, Li- 
turghia îngerească, Sf. Maria, 
Sfintul Ioan, Nestor, Dumitru, 

Gheorghe, Teodor Tiron, iar pe 

pendentivi, cei 4 Evangheliști. 
In Pronaos: Archangelii Mihail 

şi Gavril, Intrarea în Biserică 

şi Nașterea Maicei - Domnulii. 

Ii fine, în Narthrex, portretele 
. ctitoricești şi ale altor Domni 

" Romini, luate după cele vechi: 
Neagoe. şi Despina cu copiii lor; 
Radu de la Afumaţi și soţia sa 

Roxandra; loan Radu Negru 
şi Doamna Ana ; loan Teodosie 

"Voevod şi loan Mircea-cel-Bă- 

“ urin, în costum de cavaler me- 

dieval ; Ioan Vladislav Voevod; 

Kneazul Lazăr şi Doamna  Mi- 
lia, părinţii Doamnei Despina, 

ținînd în mîni o Biserică cu 10 

turle ; ' Radu Voevod și Mircea; 

Alexandru Voevod și un copil 
al său; Vlad Voevod cel Tinăr 

şi loan Vintilă Voevod; Ioan 
Petru-Vodă Cercel și fiul săii 

_ Marcu Voevod, avind deasupra 

pe Christos-Pantrocator. 

-zice cu Psalmistul: 

  

La dreapta ușei de la intrare 
se află portretul M. S. Regelui 

Carol I, în mantie regală, ţinind 

în mină pergamentul restaura- 

țiunei Bisericei, coroana de oțel 

stă pe un stiip aurit; la un-colţ 
„al tabloului sunt armele Au- 

gustei Sale familii. La stinga 

se află portretul M. S. Reginei 
" Elizabeta, Augusta noastră Su- 

verană, înghenuche înaintea Prea 

Curatei Fecioare, absorbită în- 
tr'o cugetare adîncă și cuvioasă, 
închină la picioarele Maicei Min- 
“tuitorului harpa alinătoare .su- 
ferințelor pămînteștă,: și pare că 

«Doamne, 

cinstitam -Casa: ta și locașul 

cinstirei: Tale». De o parte și 
de alta a portretelor regale, se 
află la stînga portretul primului 
Episcop al. Argeşului Iosef I, 
iar la: dreapta, al Părintelui 

“Episcop Ghenadie II Argeşiul, 

mai tirziu Mitropolit Primat, 

Cerdăcelul: din. faţa Bisericei 
este destinat în special pentru : 
oficiarea : botezului, de .unde 

: îi vine şi numele de Baptisteri- 

um. Asemeni capele alcătuiai în 
construcțiunile vechi . bizantine 

„o parte esenţială: şi o podoabă. 

Gonzales .Clavijo,: în. discripţiu- 
nea ce face bisericei Sf. Gheorghe 

„din Constantinopole, zice: :eIna- 

intea uşei. Bisericei se află: un 

frumos: basin .pentru botez, şi 
d'asupra. sa o cupolă susținută 

de S coloane de marmoră albă, 

-şi acoperită de .multe figuri». 
Baptisteriul de la Argeș .con- 

- zistă, după cum am văzut, din- 

„tr'o cupolă învelită cu plumb, 

pe patru coloane de marmori 

din Constantinopole cu vărgi 
vinete, avind capitelurile în stil 

„arab, de marmoră: de . Carrara. 

In prejurul cupolei se află o ga- 
" lerie de flori scobite în piatră. 

- Timpanele arcurilor sunt cu scul- 

pturi de un gen deosebit de 

al sculpturilor Bisericei, intrind
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și păsări prin motivele orna- 

mentaţiei. D'asupra timpanilor, 

cantarul e încins de un brii 

cu sculpturi în formă de solzi. 

Cele patru arcuri de piatră sunt 

mărșenite în partea superioară 

de un ciubuc rotund cu: flori 

sculptate și aurite, pe un fund 

verde; la timpane fundul e al- 

bastru şi. ornamentaţiunea cu 

aur. Bolțarii se termină cu Ii 

flori ascuţite de fie-care parte. 

Pardoseala de mozaic prezintă 

ornamente bizantine în diverse 

colori, avind la mijloc cruce, for- 

mată -din împletituri încolăcite. 

Odoare şi mobilier, — Intre 

odoarele bisericei, cel mai pre- 

țios, și care face admiraţiunea 

tutulor, este un manuscript pe 

pergament conţinind cele 12 

îvanghelii, ce se citesc în Joia 

„mare în Săptămîna Patimilor, şi 

Evangelia. Invierei -din Sîmbăta 
mare. Este scris întreg de M. 

S. Regina Elizabeta pe 5o pa- 
gini mari in folio; fie-care. pa- 

gină este încadrată într'un che- 

nar lat de 15 c. m. şi alcătuit 

din motive diferite și combinate 

după inspirațiunea proprie : cînd 

flori de munte, rînduite cu gust, 

cind seminţe de. paltin, - cînd 

“împletituri de arabescuri şi de- 

semnuri luate din 'ornamentica 

roimînească.. Fundul fie-cărei pa- 

gine este deosebit colorat. Tex- 

tul e scris cu aur saii cu argint, 

după cum convine mai. bine 

tonului coloarei. Fie-care pagină 

din cele şo este un ce în sine 

" deosebit prin inițiale, prin de- 

corațiuni și coloare, destăinu- 

ește o intențiune artistică și 

bogată imaginațiune a regescu- 
lui lor autor. Prima pagină poartă 
acest titlu: S/fnte/e FEvangeliy 
din Joea P, atimilor. 

La mijloc este desemnată 
„Sfinta Inviere, iar împrejur, în 
cite un frumos cadru de flori- 
cele, se văd 4 scene din Pati- 

trei, 
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mele Mintuitorului, șialte 4 din 

viaţa Maicei Domnului. Pe pa- 

gina verso sunt zugrăvite II 

capete de îngerași, care se asea- 

mănă cu unii din fericiţii ador- 

miți ai familiei M. M. L. L. Sunt 
trei figuri sus şi trei jos în cite 

un cadru oval format din ghir- 

lande de flori; iar de o parte 

și de alta a paginei: cite un 

cadru rectiliniar, cel din stinga 

avînd două figuri cel din dreapta 

Figura de la mijloc în 

grupul de sus este chiar dra- 

gul îngeraș al M. M. L. L. zmuls 

încă din pruncie,. este Princi- 

pesa Maria în chipul unui co- 

pilaş cu faţa candidă. EL trage 

cu mănușiţa clopotul celei de 

a doua Invieri; coarda clops- 

potului este împletită cu o ra- 
mură de flori. Următoarea în- 

scripţiune de jur împrejur for- 
mează cadrul figurei: 

“Maria 7 1874, ITTY. Christos a Inviat 

din mori. 

La stînga: OTTO ș 

pre moarte călcînd. 
1562. Cu moarte 

La dreapta : Hermann ţ 1577. Și celor 

din mormâînturi, 

Cadrul rectiliniar stînga, sus: Ecaterina ? 

- 1566, 
“Teresa f 18S3 

Christos A Inviat Din Morți Cu Moarte 

"Pre Moarte, 

Cadrul rectiliniar dreapta, sus: Sofia ţ 

1569. | 

| Maria 4 1SS2 

Trantz f Cristos. 

A Inviat Din Morți cu Moarte Pre Moarte. 

Grupul de jos: a | 
La stinga: Maria $ 1867 Călcînd, Și 

Celor Din Mormînturi, 

La dreapta: 1563 Călcînd, Și 

Celor Din Mormînturi, 

Maria 

La mijloc: Stefania ș 1Sşo, Viaţă Dă- 
ruind,. 

Cite un fluture se vede la 

cele patru colțuri ale cadrului 

Principesei Mariei, și la cele 

patru colțuri ale paginci. In mij- 

loc se citește, scris cu alb pe 

fund aurit pe 13. linii, urmă- 

toarea frumoasă insgripțiune: 

Lucrat-am această carte cu cele două-   

, 
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spre-zece Evangelii ale Patimelor Dom- 

nului și Mîntuitorului Nostru lisus Chris- 

tos, pentru sinta și Dumnezeiasca lise- 

rică a Episcopiei Curţei-de-Argeș, întru 

amintirea Prea iubitei și singurei mele 

copile Maria, care în Joia Patimelor a 

trecut la viaţa cea vecinică, și la al că- 

reia căpătiiii am auzit citindu-se mîn- 

gietoarele cuvinte ale Domnului. 

"Castelul Peleșului 

In 27 August ($ Septembrie) 1886. 

Acest nepreţuit odor se va 

păstra de acum înainte alăturea 

cu icoana vechie, ce prima în- . 

temeietoare a sfintului locaș de 

la Argeș a dăruit-o, şi pe care 

icoană vedem pe Maica-Dom- 
nului ţiniînd în brațe corpul Di- 

viaului Mintuitor, iar mai jos 

'pe Doamna Despina a lui Nea- 

goe-Vodă ţinind pe un genunche . 

pe fiul săii “Teodosie 
zice: 

mort -şi 

«Stăpină! primește pe robul 

tăii loan Teodosie Voevod, și 

aşează-l în împărăţia Ta». Evan- 

ghelia este ferecată foarte fru- 

mos, lupă desemnele făcute de M. 

* S.. Regina și executate în zmalț. 

Pe ferecătura din față este în 

mijloc crucea triplă bizantină, 

al căreia fund'e albastru pre- 

sărat cu floricele roșii și galbene. 

- Marginele sunt o combinare de 

arabescuri din ornamentica Cur- 

ței-de-Argeș; un fuud de aur 

„cu desemnul pătrat în coloare 

alternativ. verde și albastru în- 

chis, al doilea fund în coloare, 

iar desemnul de aur. Pe cea- 

laltă parte a ferecăturei se ob- 

servă pe fund verde un desemn 
de pe cusături naţionale lucrat 

“în zmalț; în mijloc, pe fund de 
aur cu litere albastru închis, 
sunt facsimilate după scrisoarea 
autografă a M. S. Reginei, cele 
șapte cuvinte de pe cruce “ale 
Mintuitorului: 

Părinte! Iartă-le lor că nu ştiii ce fac! 
Amin zic ţie, astă ăzi împreună cu mine 

vei fi în raiă! 

Mi-e zctel
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Muere, iată fiul tăii, fiule, iată mu- 

ma ta! 

Ii! Ii! Lima savahtani! 

Părinte! în minele. tale încredinţez 

duhul meii! Ă 

Săvirzitu-s'aă ! 

La dreapta în colț, jos, este” 
scris de-acurmezişul în aur peste 

margine: <Elisabethă, 1886». 

Muchea ferecăturii e lucrată 
în zale de aur împletit, după 

modelui vechilor Evanghelii ro- 
mînești. | 

Incheietorile sunt și ele lu- 

crate în,zmalţ. 

Pomelnicul sai dipticul Mă- 

năstirei Argeșul este scris cu 

multă îngrijire și cu frumoase 

ornamente pe pergament de 

Doamna Maria G. Sturdza. de 
la Miclăușani, avînd în faţă în- 

semnarea ctitorilor, iar în dos 

psalmul lui David: 
< Milueşte-mă, Doamne; după 

marea mila Ta şi după malţi- 
mea îndurărilor Tale»... .. 

Mobilierul se compune, din 

două sfeșnice mari cu cite trei 

lumînări, patru sfeşnice mici, 

masa pentru anaforă,:. două te- 

trapoade pentru cîntăreţi, stra- 

nele, -tronul Regelui, al Reginei 
și al Episcopului, policandru, etc. 

Sfinţirea bisericei. — Sfinţirea 
bisericei Episcopale de la Cur- 

tea-de-Argeș s'a făcut în ziua 
de 12 Octombrie 1886 în pre- 

- zenţa MM. LL. Regelui şi Re- 

ginei,.cu o pompă neasemănată 

şi vrednică de monumentul cel 

mai strălucit al Regatului Ro- 
mînici. __ | 

Aceastră serbare religioasă 

"a p's în mișcare mii. de oameni, 

cari se grăbiră a veni din toate 
unghiurile țărei, ca să vadă prea 

iubiții lor Suverani deschizînd 

"iarăşi drept-credincioșilor loca- 

şul Dumnezeesc al lui Neagoe 

Voevod, din începutul secolului 

“al XV-lea, şi să-l asculte vor- 

bind despre tăria Bisericei Ro-   

„mine și despre cuvioşia străbu- 
nilor lor. | 

După terminarea tuturor lu- 

crărilor de restaurațiune, înce- 
pute încă din anul 1875, şi după 

înzestrarea bisericei cu tot mo- 

bilierul, odoarele şi vestmintele 

trebuincioase cultului ; s'a decis 

ziua pentru săvîrşirea sfinţirei 

din noii a acestei biserici, în 

care încetase a se mai oficia 
serviciul divin din cauza focului 
întîmplat la anul 1867. 

Sîmbătă la 11 Octombrie, la 
orele 7 de dimineață MM. LL. 
Regele și Regina pornesc din 

Sinaia, pentru a se îndruma pen- 
tru Curtea-de- Argeș, însoțiți 

fiind de mai mulţi miniștri şi 

demnitari ai Statului. De la 

Chitila și pănă la Piteşti gările 
'eraă împodobite cu verdeață şi 

cu steaguri tricolore. Peste tot 
“locul se vedeaii portretele Su- 

veranilor, înconjurate de cununi 
de flori. Mulţime de ţărani în 
haine de sărbătoare adunaţi pe 

la staţii şi chiar în drum salu- 
tară cu căldură și entuziazm pe 

Suverani, care de la ferestrele 
vagonului mulțumeaii tuturor. 

La staţiunele unde trenul Re- 
gal sc oprea cite-va minute, Ei 
craii așteptați de - Prefecţii ju- 

deţelor, Primarii comunelor, cari 

după obiceiii, ofereaii piine şi 

sare Suveranilor, apoi corpul 
didactic, precum şi un însemnat 

număr de domni şi doamne 

dintre notabilităţile judeţelor. 
Pe la 4!k „Auguştii Suverani 

se aflaii, înaintea porţilor biseri- 
cei Episcopale. 

Aci, încă de la orele 2/2 
după amează, Episcopul Epar- 
hiei de Argeş, Ghenadie, îmbră- 

cat în mantie și omofor cu epi- 

trahil, împreună cu mai: mulți 

Arhierei, Arhimandriţi şi Stareţi, 

cu 12 diaconi şi mai mulţi pre- 
oți, toți îmbrăcaţi în nouăle ves- 

minte sacerdotale și urmaţi de 

“Moldovei şi Sucevei,   
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numeroasă . poporime, plecară 
de la Biserica numită Bolnița 
Episcopiei, în cîntece corale 
și sunetul clopotelor, ducînd 
Episcopul Ghenadie sfîntul Disc 

cu sfintele moaște pregătite 
spre a fi puse a douazzi: în 
stilpul sîntului Pristol al bi- 
sericei, precum și cu sfintele 
moaște ale sfinților Nifon, Ser- 

“giu, Vach și ale sfintei Taţi- 
ana. Această procesiune reli- 

gioasă se întilni la poarta bise- 
ricei Episcopale cu sfintele moaş- 
te ale sfintei mucenice Filotea, 
adusă într'adins de la biserica. 
Curtea Domnească din orașul 

Curtea-de-Argeș. După intrarea 
amînduror procesiilor în bise- 

rică, sfintele moaşte ale sfintei 

Filotea fură așezate lingă 'strana. 
dreaptă, iar ale acelor-V'alţi sfinți 

“în stinga; sfintele moaşte însă, 

pregătite “pentru sfinta Masă, 
se depuseră la sfinta prosco- 
“midie în Altar.: - 

- Indată după aceasta se. în- 
cepu slujba Vecernie, oficiindu-: 

se de un Arhimandrit. 

Pe cind se cînta slava de la 
Stihiri, se vesti sosirea M.'M. 

L..L. Regelui și Reginei. D-nii 
-Miniștri, Corpul diplomatic, Ar- 

: hitectul restaurator al monumen- . 

“tului cu ajutorul săii, doi. Ge- 
nerali, casa civilă și militară a . 

M. M. L. L., elevii seminarului 

şi o  populațiune numeroasă, 

întimpinară pe M. M. L..L. , 
Regele și Regina la: a poarta ca- 

tedrală. 
_Inalt-P. S. S$. " Mitopolit al 

D.-D. 

Iosif Naniescu, însoţit de toți 
Inalţii prelați aflați aci, aştep- 

taii:la ușa bisericei, M. M. L, 

L.. sărutară Sf. Evanghelie şi 
Crucea prezentate de Episco- 

pul Ghenadie. Corul vocal de 
la Domniţa-Bălașa, întona sub 

direcţiunea maestrului  Bărcă- 

nescu,: imnul regal,. pe cind
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Majestăţile Lor întraii în bi- 

serică. M. S. Regele luă loc 

pe tronul săi din dreapta; M. 

$. Regina, pe cel din stînga, 

iar Inaltul cler stînd în mijlo- 

cul bisericei, întona cîutarea : 

«Lumină lină», și se urmă ser- 

viciul Vecernici, care pela 4!/+ 

se: termină. 

După terminarea acestui ser- 

viciii, Auguștii Suverani obser- 

vară cu deamănuntul interiorul 

Bisericei, admirînd simplicitatea 

măreaţă a planului, frumuseţea, 

picturelor, strălucirea timplei şi 

a mobilierului, cum şi efectul 

fericit de lumină care pătrunde 

în diferite moduri prin nume- 

roasele ochiuri și ferestre cu 

geamuri divers colorate. Ma- 

jestățile Lor ai exprimat în mai 

multe rînduri Inaltele Lor mul- 

țumiri d-lui Arhitect A. Le- 

comte, pentru minunata operă 

datorită numai talentului, stă- 

ruinței și gustului săi artistic. 

După aceea, Majestăţile Lor 

bine-voiră a examina exteriorul 

bisericei, a compara elementele, 

ce ai servit la reconstruirea 

cerdăcelului (Cantarului) și a ba- 

lustradei din prejurul edificiu- 

lui. Pe la orele 5 p. m., Ma: 

jestăţile Lor plecară în oraș în 

urările întregei populaţiuni, care 

era înşirată de la porțile Epis- 

copiei și pănă la casele Pri- 

marului, unde se stabilise cu- 

„artierul Regal. 

__Aci, după ce se făcu prezen- 

tările cuvenite, seara, la orele 

7, avu loc un prînz dat de Ma- 

jestățile Lor, la care luară par- 

te: Inalt Prea Sfinţitul Mitro- 

polit al Moldovei, D-nii Mi- 

niştrii pelnipotenţiari și ai țărei, 
aflaţi acolo cu această ocaziune, 

mai mulți demnitari ai statului 

și alte multe persoane de dis- 

tincţiune, precum și alte nota- 

bilităţi ale orașului. 

După prînz avu loc o .retra-   
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gere militară cu torţe şi mu: 

zici, iar pe la orele 9, o mani- 

festaţie populară cu muzica şi 

torţe aprinse, 

M. S.. Regina purta frumosul 

costum naţional, alb, cusut cu 

“negru și cu fir, care a devenit 

costumul regesc al Romiîniei 

şi obiectul de mîndrie al femeci 

Romine. Tot în costum naţio- 
" nal eraii îmbrăcate toate Doam- 

nele prezente, ca şi domnișoa- 

rele de onoare ale M. Sale Re- 

ginei. | 

Tot în acea zi de Simbătă, 

pe la orele 9lj2 seara, la Epis- 

copie a început serviciul de 

priveghere (Utrenie). In timpul 

serviciului; în curte se ferbeaii 

" aromatele sfinţite pentru sfințire. 

Ast-fel se termină ziua de 

11 Octombrie, care prin frumu- 

seţea. ci şi prin seninătatea ce- 

„rului, revărsase în sufletul tu- 

turor un izvor de plăcere și 

bucurie, căci le da speranţă și 

pentru un timp şi mai frumos 

pe a doua zi, ziua cea mare a 

sfinţirei bisericei. Ziua. de . Du- 

minică, 12 Octombrie, era aş- 

teptată cu nerăbdare de toţi 

aceia, cari se grăbise a veni 

la o serbătoare pioasă. şi de 

vecinică amintire. 

Toată noaptea, și mai ales în 

dimineața zilei, numărul oaspe- 

ților crescu,. cari veniţi în tră- 

sură, cari călări, cei mai ' mulți 

pe jos, săteni şi sătencele de 

prin văile și muscelele Argeşu- 

lui, Dirmboviţei,. Muscelului și 

Rîmnicul-Vilcei. 

Incă din răvărsatul'zorilor lu- 

mea căuta:să ocupe locuri în 
întinsa curte din preajma bise- 
ricei. 

Ziua făgăduia a fi din cele 

mai frumoase, Soarele se înălța 

plin de căldură şi de lumină, 

desbrăcînd cu încetul de haina 

lui mohorită, munţii cei învăluiţi 

în nor, și făcînd să se desfă- 
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şoare înaintea ochilor panorama 

cea mai încîntătoare. In fund 

se ridica, în vestmîntuii de tim- 

puri ernatic, măreţul Neagul, 

moșneag. de zăpadă, care îşi 

trage numele de la fericitul 

ctitor” al: Bisericei. de Argeş, de 

la Neagoe-Vodiă. De o parte se 

înalță muntele Păpușa, de cea- 

altă parte, munții Coziei, iar 

în fundul frumoasei văi se ve- 
deaii cheile Argeşului, ce-și 

duce pe un pat capricios şi aş- 

ternut cu - bolovani, cursul săii 

torențial. Călătorul se oprește 

cu ' ochii -uimiți în conturnele 
zării depărtate, iar biserica îi 

dă să cugete, aducindu-i răsu- 

nete de rcînviere din vremile 

trecute, răsunete de viață din 

vremea prezentă, | 

Pe la orele 7! dimineaţa, 

armata se înşiră în curte, formînd 

un patrulater în jurul bisericei. 

Afară din curte se aşeză de ase- 

menea . armată. . Grilajul curței 

era acoperit cu drapele trico- 

lore. Un frumos arc de triumf 

se ridica la intrarea despre Cur- 

tea-de-Argeș, iar de la poartă 

pănă la ușa bisericei era aşter- 

nut un covor pentru Majestă- 
țile Lor. 

Lumea se pornise în șiruri 

ncîntrerupte despre oraş, des- 

pre muchea dealurilor, şi despre 

văile din preajma Sasului şi a 

Iașului, a Danului şi a Albului, 

acoperind toată curtea, întreaga 

cîmpie încunjurătoare și culmele 

din preajmă. 
La orele 8, sunetul clopotului 

dete semnalul de pregătirea 

serviciului religios. In frumosul 

cerdăcel sai baptister din fața: 
bisericei,  Vicarul : Episcopiei 

Rîmnicului-Noului- Severin să- 

virşi Sfințirea apei cea mică. 

Pe la orele 834, 21 salvede 

tunuri anunțară pornirea Ma- 

jestăţilor Lor de la cuartierul 

Regal, și la orele 9 în sunetul
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clopotelor, al muzicelor și în a- 

clamările mulţimei, Auguştii Su- 

verani, sosiră înaintea porții 

Episcopiei, în trăsura' de gală a 

curţii Regale, trasă de 4 cai 

şi escortată de Prefectul de 

Argeș şi un escadron de că- 
lirași, 

M.M, L.I.. Regele și Regina 
fură întimpinaţi la poartă de 
doi Miniştri, doi Generali, Ar- 

hitectul restaurator cu ajutorul 
săii, de Comandantul trupelor 
de paradă și de alte persoane 
de distincțiune. De o parte şi 

de alta a covorului așternut, 

craii înșiraţi clericii îmbrăcați 
în sfintele odăjdii. : 

La scara bisericei pe plat- 
forma din faţă, Majestăţile Lor 
fură întîmpinate de toți Miniștri 

ţării; de Corpul diplomatic; de 
Inalţii demnitari ai Statului și 

de mai multe persoane nota- 
bile; iar la intrarea în biserica, 

de P. $. S. Episcopul eparhiot 
cu Crucea și sfinta Evanghelie, 
de Inalt P. S. S. Mitropolit al 
Moldovei și de alţi Episcopi și 
Arhimandriţi și de _un nume- 

ros cler. 
După ce Majestăţile Lor să- 

rutară Crucea și sfinta Evan- 

ghelie, intrară în biserică în 
cîntările corului. M. $. Regele 

fu condus la tronul săii Regal 

de către P. S. S. Episcopul e-. 

parhiot și de casa civilă şi mi- 

litară, M. S. Regina, de către 

[. P. S. Mitropolit al Moldovei 

şi de Domnișoarele de onoare. 

Serviciul sfințirei se oficiă de 

p. S$. S. Episcopul Ghenadie, 

cu 4 Arhierei, cu 4 Arhiman- 

driți, 12 diaconi, în azistenţa: 

tutulor preoților din eparhia 

Argeșului și a unui număr în- 

- semnat de preoţi, veniţi de prin 

alte eparhii. P. $. S. Episcopul o- 

ficiant înconjură mai întiîii sfinta 

- Masă din Altar de trei ori, în 

cîntarea troparilor cuvenite; a- 
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poi ridicind discul cu sfintele 
moaște pe cap, şi fiind preces 
de preoţi şi clerici cu sfinta 

Evanghelie, sfintele chivote, cu 

ripide, steaguri și felinare, eși 

afară din biserică, urmat de M. 

M. L. L. Regele şi Regina, de 
persoanele oficiale și de tot po- 
porul.. 

Procesiunea ocoli biserica de 

trei ori în sunetul clopotelor. 
La fie-care ocol se făcu cite o 

stare înaintea fațadei de la in- 

trare, punindu-se sfintele moaște 

pe tetrapod și citindu-se Apos- 

tolul, Evanghelia de încungiu- 

rare şi cîte -o rugăciune de, 
sfințire. In tot timpul. citirei 

acestora, Auguștii Suverani, cle- 

rul, armata şi întregul popor 

staii în genunchi și ascultai în 

adincă tăcere cuvintele Miîntui- 

torului şi frumuseţile rugăciunei. 

După a treia ocolire, P. S.S. 

Episcopul urcă treptele bisericei 
împreună cu M.M. L.I.. Re- 

gele și Regina, și ciţi-va din 
înalții prelați, și zise rugăciunea 

intrărei, pe cînd ușile bisericei 
erai închise. a 

In năuntru sc afla un Arhi- 

-- mandrit cu doi diaconi ţinînd 

chivotele în miini, P. S. S: E- 
piscopul Ghenadie pronunţă tro- 

parul din Psalmi: «Ridicaţi boeri 

porţile voastre şi vă ridicaţi por- 
ţile cele . veşnice, și va intra 

-.Impăratul Slavei>. 
«Cine este acesta, Impăratul 

Slavei?2» întrebă clericul din nă- 

untru, ” 

«Domnul cel tare și puternic, 

Domnul cel tare în războiii, 

Domnul Puterilor: Acesta este 

Impăratul Slavei», răspunse P. 

S. Episcop. a 

Aceste întrebări și răspun- 

suri. se repețiră de trei ori, 

după care apoi P. S. Episcop, 

făcu trei cruci cu sfintele moaşte 

de asupra ;uşilor, care se des- 

chiseră îndată. Toată lumea în-   
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trind în regulă se așeză iarăşi 
fie-care la. locul săi. 

Acum începu punerea sfinte- 
lor moaşte în stilpul sfintului 
Pristol. Majestăţile Lor înconju- 

rară în cîntările obicinuite, tabla 
de marmoră destinată a servi de 
Sfinta Masă, așezînd mai întîi 

sfintele moaște cu aromatele de 

sfințire. 

Intr'un tub de metal masiv, 

M. S. Regina depuse Chrisovul 
pentru restaurațiunea bisericci, 

scris întreg pe pergament de 
Augusta sa .mînă, şi semnat de 
dinsa și de M. S. Regele. A- 

cest tub, depunîndu-se sub pia- 
- tra Sfintului Pristol, în aroma- 

tele de sfințire, se acoperi. cu 

o placă de metal. 
Conţinutul : Chrisovului de 

fundaţiune : ” 

«Sfinţitu-s'a acest Dumnezeesc locaș, 

cu hramul Adormirea-Maicei-Domnului, 

de către Prea Sfinţitul Episcop. de Ar- 

geș Ghenadie, în al 20-lea an al Dom- 

nirci Regelui Carol Î, faţă fiind Regele 

Carol, Regina Elisabeta și o adunare nu- 

meroasă de” creștini din toate părţile 

Regatului, întru lauda” şi . mărirea, lui 

- Dumnezeii A-Tot-Puternicului, apărător 

țărei aceșteia». | 

Custea de Argeş, 12 Octombrie, 1886 

Curol, Elisabeta. 

. . ÎI . 

Un alt exemplar, păstrat în 
Altarul bisericei, poartă pe lingă 
semnăturile Majestăţilor Lor, și 

"pe cele ale Miniştrilor ţării, ale 

Mitropolitului Moldovei, a trei 
Episcopi și a altor demnitari ai 

țării. Ia 

Apoi începu spălarea sfintei 
Mese. P. S. S. Iipiscopul ofi- 

ciant, îmbrăcat cu o cămașă de 

atlaz samaniu, bine-cuvîntă mai 

întiiii prin o rugăciune tainică apa 

caldă pentru spălare, cerînd a- 

supra ei bine- cuvintarea Ior- 
danului. M.M. L.L. Regele și 

Regina, încinși cu cite un şorţ 
alb de atlaz, și cu cite un ca-. 

lup de săpun în mînă, spălară
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apoi tabla de marmoră turnîn- 
du-Li-se apă de P. S. S. Epis- 

copul de trei ori ca la botez, 

în numele Tatălui şi al Fiului 

“şi al Sfintului Duh. După cea 

di'ntiiii spălare, Majestățile Lor, 

șterscră marmora, pe cind se 

“cînta psalmul: «Cit de iubite 
sunt locaşurile Tale Doamne al 

puterilor». După aceasta urmă 

a doua spălare, în amintirea 

Golgotei, spălată cu sîngele și 

apa ce cursese din coastele 

Mîntuitorului. P. S. S. Episco-. 

pul în semnul crucei, turnă a- 

supra mesei vin amestecat cu 

apă de trandafir, dindu-i sfin- 

ţenie și bună mireazmă; cu a- 

cest liquid amestecat se stropi 

și antimisul la cîntarea psalmu- 

lui 'al şo-lea: «<Stropiţi-mă-vci 

cu isop și mă voiii curăţi». 

După aceasta Majestăţile Lor, 

cu cîte un burete în mînă, pre- 

cum şi d. Ministru al Cultelor 

şi clericii oficianţi, șterseră bine 

Sfinta masă, şi P. S. S. lpis- 

copul începu a o unge cu Sfîn- 

tul Mir. Intîii a închipuit trei 

cruci de asupra Mesci,  desem- 

nînd locurile unde trebue să 

"stea în timpul Sfintei Liturghii 

Evanghelia, Discul și Paharul; 

după aceea, citetrei cruci pe fic 

„care colț al mesei, ca ea să fic 

sfinţită pretutindene, în fine trei 

cruci pe Antimis. La aceasta 

diaconul întipărind însemnătatea 

ritului ce se oficia, la fie-care 

semn de cruce, atrăgea băga: 

rea de scamă prin cuvintele: 

«Să luăm aminte», iar icrarhul 
închipuind scopul sfinţirei şi 

exprimînd entuziazmul ungerei 

spirituale, exclama : <Aliluia». 
Corul cînta: «Ce este mai bun, 

saii ce este mai frumos de 

cit să trăiască fraţii împreună». 

p. S. S. Episcopul a stropit 

asemenea cămașa de pinză albă 

şi legată cu șnururi prin pre- 

jur, cu care se îmbrăcase Sfin-   
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ta Masă, ţinînd capătul şuu-: 

rului cu care se încinse Sfinta 

Masă de trei ori, în aşa chip, 

“că semnul Crucei este din toate 

patru părţile; iar corul cînta 

umilul psalm: <Pomenește Doam- 

ne pe David». După stropirea 

acestei cămăși se aduse.poala 

de stofă, de deasupra, cu An- 

timisul. Pe dînsa se așeză Evan- 

ghelia frumos scrisă cu aur și 

cu podoabe și iconiţe de către 
M. S. Regina, şi închinată Sfîn- 

tului Altar al bisericei; aseme- 

nea Siînta Cruce, Chivotul pen- 
tru păstrarea sfintelor “Taine, 

cele două chivote-anaforniţe și 

cele două sfeșnice. Cînd ast-fel 

Sfinta Masă era complect îm- 

brăcată cu toate podoabele ci, 

se cîntă psalmul: <Domnul s'a 

împărăţit, “întru podoabă sa 

îmbrăcat»; urmă cădirea Sfintei . 

Mese și a Jertfelnicului cu tot 

Altarul,  cîntindu-se psalmul: 

«Judecă-mă Doamne, fiind-că cii 
am umblat prin blindeţea mea, 

şi în Domnul sperind, nu voiti 

slăbi». . 

Cu aceasta, terminindu-se sfin- 

țirea Pristolului, se făcu ungc- 

rea sfintei biserici cu sfintul şi 

marele Mir, M. M. L. LL, hRe- 

gele și Regina, d. Ministru al 

Cultelor și P. S. S. Episcopul 

Ghenadie, cu cite o nuca aco- 

perită în virf cu bumbac muiat 
în sfintul Mir în cele patru 

părţi ale bisericei: In centrul 

apsidei Altarului de asupra Sf. 

* Proscomodii și a Diaconiconu- 

lui, în cele două apside ale 

corului, de asupra ușei de la 

intrarea din Narthrex în cor, 

unde se citesc versurile mare. 

lui nostru poet Alexandri: 

"Tu, ce ce te lupţi în lume 

Cu crîncena durere, 

Tu, ce din umbra neagră 

Aspiri să vezi lumină; 

In ăst locaș de pace 

Găsi-vei mîngiere :   
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Altarul punc raze 

Ve fruntea ce se închină, 

De asemenea pe bisericile 

ctitoricești din tablourile lui 

Neagoc-Vodă şi Despina, Radu 
de la Afumaţi și Roxandra, pe 

pereţii N. și S. ai Narthrexului, 

-în fine de asupra întrărei .bi- 

sericei în Narthrex.: 

După terminarea ungerei cu 

Mir, M. M. L. L. Regele și 

Regina și d. Ministru al Culte- 

lor, intrară iarăși în Altar, să- 

rutară Crucea, Evanghelia şi 

Sfintul Pristol, mulţumind lui 

Dumnezeii pentru vărsarea ne- 

întreruptă a harului Săi, iar 

p, $. S. Episcopul adresă cu 

glas tarc ruga aceasta: «Ne ru- 

găm 'Ţie,. stăpine mult milos- 

tive, umple de mărire, de sfin- 

ţenie şi de dar jertvelnicul a 

cesta; ca să prefacă jertfele 

acele fără de sînge, ce sc aduc 

Ție într'însul, în prea curatul 
“Trup şi cinstit Singele marelui 

Dumnezeii şi Mintuitorului nos- 

tru Tisus Christos,a unuia năs- 

cut Fiul Tău, spre mîntuirea a 

tot poporului şi a ncvredhnicici 

noastre». . | 

Majestăţile Lor se rctraseră 

din Altar, la tronurile Lor regale. 

Se făcu apoi polihroniul pen- 

tru  Majestăţile Lor, de către 

P. S. Episcopul eparhiot, care 
zise: «Prea Inaltului şi de Chris: 

„tos iubitorului Regelui nostru 

Carol 1 şi iubitoarei de Christos 

Reginei IElizabeta, dă-Le Doam- 

ne, zile bunc, viață pacinică, 

sănătate, mîntuire, și întru toate 

„bună sporire, iar asupra vrăj- 

mașilor biruință, și-l păzeşte 

întru mulți ani». + 
După aceca P. S. Episcopul 

oficiă Sfinta Liturghie cu 4 
Arhicrei și 2 Arhimandriţi îm- 

brăcaţi în sfintele odăjdii. Ser- 

viciul ţinu aproape trei ore în 

solemnitatea cca mai mare. Era
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prima Liturghie făcută după 
sfinţirea din noii a bisericei, şi 

strălucirea decorului, luminele 

zecilor de candelabre şi can- 

dele, razele soarelui străbă- 

tînd prin ochiurile și ferestrele 
cu giamuri în variate colori; 

corul minunat ale căruia cîn- 
tări înduioșate răsuna armonic 
prin cele patru bolți ale tur- 

nurilor, religiozitatea cu care 
care Suveranii și poporul Lor 

ascultaii serviciul Dumnezeesc, 

și fierbinţeala cu care înălțaă 

rugăciuni către cel A-Tot-Pu-! 

ternic, totul umplea sufletul de 

o tainică admirare şi adincă 

pietate. 
După terminarea Sfintei Li- 

turghii, P. S; S. Episcopul de 

Argeş Ghenadie, îmbrăcat în veş- 
mintele cele nouă - sacerdotale, 

cu mitra de aur și pietre scumpe 

pe cap, și cu cirja în mină, 
“eşind din Sfîntul Altar şi oprin:- 

du-se între sfeșnicele cele mari 

împărătești în fața Suveranilor 
și a poporului, rosti o frumoasă 

-şi pioasă cuvintare. 

După aceea tot clerul și tot 
„poporul eșiră din. biserică, ră- 

mănînd în capul. scărei numai 

M. M. L. L. Regele și Regina, 

pentru ca să fie de toţi văzuţi 

și de toți ascultați. 
- Pe cele 12 trepte. ale scărei 

eraii. înşirați: In dreapta M: S: 
" Regelui, Episcopal şi Arhiereii 

oficianți; în stinga M. S. Re- 

ginei, I. P. S. S. Mitropolit al 

- Moldovei și P. P. S$. S. Epis- 

„copi. ai Dunărei-de-]Jos 'și Bu- 
„zăului cu alți clerici. In faţă, 

pe -plat-formă, eraii Miniștrii ţă- 

zii, Corpul diplomatie, Inalții, 
demnitari ai statului, Oficerii 

„superiori, persoanele oficiale și 

„ clerul, îar jos în curte, mulţimea 

: adunată, 

La: aparițiunea Suveranilor în- 

.“cepu să cînte imnul Regal şi 

tot poporul se descoperi.   

.29 

M. S. Regele, ţinu un fru- 

mos : și bine simțit discurs, 
şi sfirși zicînd din adîncul îni- 

mei Sale: «Trăiască Romînia», 

pe cînd mîna sa dreaptă se ri- 
dica spre cer, ca să implore 
nemărginita bunătate a Dum- 
nezeului celui Sfint, care a o- 

- crotit mult încercatul de soartă 

neam Romiînesc şi a fost pu- 

rurea îngrijitor și milosirdnic 
păzitor. . 

Această cuvintare,  mişcînd 

pănă la lacrămi tot poporul, a 

fost. dese-ori. întreruptă cu stri- 
gări. de ura îndelung-prelungite, 
scoase din piepturile miilor de 
oamenii adunaţi. 

După cuvintarea M. S. .Re- 

gelui și după cîntarea îmnului, 
răspunse: Ministrul Cultelor  în_ 

cite-va cuvinte elocinte-și bine 
simțite. . - - 

"După accea poetul iubit al 

geniului romin, acel care a scos 

din uitarea .atitor mii. de: ani 

cintecul poporan, arhivul în care 

o naţiune își depune trofeele 
eroilor săi, floarea simţirilor ei, 

cel care a fixat cel di'ntăiii mmi- 

nunata și tînguioasa “legendă 

a Meşterului Manole, V. Ale- 
xandri, citi oda sa la sfințirea 

Curţei -de- Argeș, în urările tu- 

turor și admirațiunea Suverani- 

lor noştri. aa " 
Mai trebue să observăm că 

în tot timpul rostirei discursu- 
rilor şi a poeziei un ușurel zăn- 
gănit de clopoței: eolieni - se 

auzea 'din cînd în“cînd. Erai 

clopoțeii din ciocurile celor 48 

de porumbei ai lui Neagoe-Vodă 

ce stai înfipţi în piatră pe dis- 
curile ornate-de d'asupra  fru- 

mosului briii, care încinge. bi- 

serica în toată a ei întregime. 
După terminarea cuvintărilor,. 
se intonă din noă imnul Regal. 

M. S. Regele trecu în: revistă 

trupele de paradă, care defilară 

în cea mai bună ordine pe   
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- d'inaiiitea Suveranilor. Apoi, în 

aclamaţiunea entuziastă a po: 
porimei, Majestăţile Lor intrară 
în salonul Seminarului, unde un 
dejun aștepta peste 200 de per- 
soane:. Corpul diplomatic, Mi- 
niştrii, Clerul și din notabilită- 

țile venite la serbare. 

- La acest dejun se'ridicară cite- 
va toaste. Cit ţinu dejunul Re- 

gal, mese întinse sub umbrare 
ospătară în curtea Seminarului 
mai multe mii de locuitori, cari 

întinseră mai pe urmă hore și 
jocuri naţionale. 

Indată după dejun M. M. L. 

LI. Regele și Regina, însoțiți 
de toți invitaţii, intrară iarăși 

în biserică, ca să admire fru- 

museţea interiorului și să sem- 
neze.' albumul înființat pentru 

vizitatorii monumentului. Apoi 
“ Majestăţile -Lor. se reîntoarseră 
: în oraş în aceeași ordine urmată 
la sosire, cortegiul Regal mergînd 
la pas în aclamările mulțimei, 

„_Majestăţile Lor vizitară și: Bi- 
„serica Domnească a lui Negru- 

» Vodă din oraș,' unica, poate, 

: clădire bisericească mai veche 

în ţară, care a urmat în planul 
săi 'stilul curat bizantin, 

După biserică, Suveranii vi- 
'zitară școlile, - bine - voind . a 

distribui elevilor! tablouri cu is- 

toricul şi vederea Episcopiei de 
Argeș şi cu portretele ctitorilor 

" Neagoe-Vodă: şi Despina. 

La orele 7 seara, avură loc 

două prinzuri, unul la cuartierul 

Regal” și altul la Seminar. 
La ambele prînzuri s'aii ținut 

mai multe toaste, la care ai luat 

parte Miniștrii -țării, “Miniştrii 
plenipotențiari, mai mulți dem- 
nitari ai ţării, Episcopii, IL. P. 

S. S. Mitropolitul "Moldovei şi 
„alte notabilități ale orașului, 

" După „terminarea acestui os- 

păț, toate persoanele ce luase 

parte, - merseră la: cuartierul . 

Regal.
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La orele 9 seara, avu loc o 
manifestaţie cu torţe și muzică, 

Mulțimea de popor adunată di- 

naintea ferestrelor,. unde se afla 

“ Majestăţile Lor, striga în nenumă- 

rate rînduri: Să trăiască Regele 

Carol I și Regina Elizabeta! 

Auguștii Suverani se arătară 

“de mai multe ori la. ferestre, 

ca să-și exprime înaltele lor 
mulțumiri, 

Pe un deal din faţa palatului 
_se trase focuri de artificie. 

"La 10 ore noaptea Majestă- 
țile Lor se retraseră în apar- 

tamentele Lor, iar orașul rein- 

tră în liniștea obicinuită, după 

o zi atit de frumoasă și plină 

de amintirile cele mai- scumpe 
inimei și sufletului. 

A treia-zi Luni, fiind ase pune 
"temelia Palatului 'episcopal, -s'a 

oficiat mai întiiii în biserică, la 

orele 7 de dimineaţă, Sf.Liturghie 
pentru ctitorii vechi și noi ai bise- 
ricei, de către P. S. S. Arhiman- 

dritul Hariton, azistat de 4 preoți 
2: diaconi, în prezenţa ' d-lui 

Ministru D. Sturdza și'a unui 
numeros public. După termi- 
narea Sf, Liturghii, panachida 

s'a slujit de P. S. S. Episco- 
“pul Ghenadie, câre a mers la 
cele trei morminte ctitorești din 
Narthrex şi a citit moliftele de 

- dezlegare în sunetul: clopotelor 
- ŞI în cîntarea vecinicei pomeniri, 

I-a. orele 9 dimineața, M. M. 
- Li. I.. Regele și Regina :veniră 

în trăsura Regală, trasă de 4 
cai -și escortată de prefectul de 
Argeș şi de un escadron de 
Călăraşi 

„S, S. Episcopul Ghenadie, 
incorie de clerul oficiant, 

* precum şi. de toţi Inalţii Prelaţi, 
întimpinară pe Suverani în cur- 
tea bisericei și se îndreptară cu 
toţii spre locul unde avea să 

2 se pună temeliele nouăi con- 
- strucţiuni,. 

Aci se afla preparată o masă   
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acoperită cu o poală de stofă 
cu fir, și cele trebuincioase 

pentru sfințirea apei. 

După ce se oficiă sfinţirea 

apei, Majestăţile Lor se cobo- 

rîră la locul săpat pentru pu- 

nerea temeliei, fiind încinşi cu: 

cîte un șorț de atlaz alb şi avînd 

în miini cîte o mistrie de argint 

cu inscripțiuni pe dinsele. 

Tubul în care se afla planul 

și documentul peni:ru punerea 

temeliei, ca și mai multe mo- 

nede naţionale, fu așezat de Su- 
verani în locul pregătit pentru 

temelie. Peste el se puse o placă 

de metal, care se zidi şi tencui 

de Majestăţile Lor, de 1. P. S. 

Mitropolit al Moldovei, de P.P. 

"S.S. Episcopi al Argeșului și 
Buzăului și -de: d. Ministru al 

Cultelor, în sunetul clopotelor 

și al muzicei ce intona imnul 

naţional. 
Documentul de fondaţiune s'a 

scris de -Insăși M. S. Regina 
şi are conţinutul următor: 

«Iu numele Tatălui și "al Fiului și 
- al sfîntului Duh. 

ii, Carol I, Regele Romîniei, am aşezat 
această temelie a Palatului Episcopal de 
Argeș, a doua zi după sfinţirea din noii 
a Dumnezeeștii biserici a acestei Epis- 
„copii, în '13 Uctombrie 1886; spre po- 
menirea Mea și-a prea iubitei Mele soții 
Elisaveta Regina, precum și a întregului 
popor al Regatului Romiîn», 

După terminarea ceremoniei, 
* Majestăţile Lor se întoarseră la 
cartierul Regal, Aci exprimară 
d-lui Primar Sterescu şi. d-nei 
Sterescu Inalta Lor satisfacțiune 
pentru primirea călduroasă ce 

Li s'a făcut de către populațiu- 
nea "Argeșului, și la orele 10 

suindu-Se în o altă trăsură des- 
chisă, trasă de 8. cai, părăsiră 

Curtea-de-Argeș, în aclamațiu- 
“nea întregei populaţiuni, care-l 

„ însoţi pănă la barieră. 
„Majestăţile Lor în tot drumul 

pănă la Sinaia. aii fost viii acla- 
mate ca şi la venire, 

  

  

CURTEANA 

Sfinţirea  Curţei-de-Argeş a 

fost o -serbare complectă din 

toate punctele de vedere. 

Simţimintele religioase, poe- 

tice și artistice se găseaii puse 

“toate în mișcare, pentru a fi iar 

toate pe deplin satisfăcute. Toţi, * 
de la mic pănă la :mare, cari 

aii luat parte la această ser- 

bare, aii fost pătrunși de fericire. 

Curtea-de-Jos, zrup de moșie, 

nelocuit, pendinte de com. Fră- 

sinetul, pl. Glavaciocul, judeţul 

Vlașca, proprietatea d-lui N. 

“Iuga. Are o suprafaţă. de '420 
hect, 

Curtea-de-Sus, 7744 de moșie şi 

cătun, pendinte de com. Frăsine- 

tul, pl. Glavaciocul, jud. Vlașca, 

„proprietate a bisericei Sf. Ni- 
'colae din Prunt. 

Are o suprafață de 420 hect. 

Curteana, căzu, al comunei Băr- | 

băteşti, pl. Gilortul, jud. Gorj, 

la S. comunei Comănești, situat 
pe deal și. la o depărtare cam 

la 10 kil. de căt. de reședință, 

ceia-ce face ca administraţia 

acestui cătun să se facă cu a- 
nevoinţă. : Si 

- Are o suprafaţă cam de 360 

- hect., dintre cari 38 hect. ara- 

bile, 4 hect. vie, 7 hect. prunet 

: şi 311 hect, pădure, tafăriș Şi 

„rpe. 
Pămîntul e: puţin fertil. | 

Are o. populaţie de 136 fa- 
milii, cu. 609 suflete, din cari 
109 contribuabili. Locuitorii 
sunt moșneni și se ocupă cu. 
agricultura. și creșterea vitelor; 

„parte din oameni sunt învoiţi 
pe proprietatea din .com. -Pi- 
riul-Boia. Ei posedă: 1ş pluguri, 
43 care cu boi, 12 stupi, 169 . 
vite mari cornute, 230: oi, 82 Ă 
capre, 135 rimători și 20 cai. 

Are o biserică deservită de 
preotul din com. Țicleni, -



CURTEANCA 

“In cătun sunt: 2 puțuri și8 
izvoare acoperite. . 

Curteanca sai Linia-din-Deal, 

sat, cu 29 familii, jud. Argeș, 

pl. Cotmeana; face parte din 

"com. rur. Găujani. 

Curtenescul, /ac, în jud. - Ialo- 
mița, pl. Borcea, com. Jegălia. 

Curteni, com. rur. în jud. Fălciă, 

pl. Crasna, în partea de V.,si- 
tuată pe o vale ce inclină spre 

N.-V., între comunele: Creţești 
la E., Vineţeşti la V., Olteneşti 

„la S. şi Șișcani la S.E. 
Este formată din trei sate: 

Bălănești, Budeşti și Curteni. 

Are o populaţie de 242 familii, 
saii 985 suflete, din cari 210 

contribuabili. 
Are o şcoală; 2 biserici de- 

servite de 2 preoți și 4 das- 

căli. 
Vite mari cornute sunt 895, 

cai S1, oi 221 şi porci 291. 

Curteni, sa, în com. Curteni, pl. 
Crasna, jud. Fălciii, situat pe 

valea dintre dealurile: Chiliile, 

Călugărița. şi Beldimanul. 
Locuitorii sunt moşneni saii 

răzeși, şi se ocupă cu agricul- 

tura, cultura viilor şi a livezilor 

și cu cărăușia. 

Aici este reședința comunei. 

Are o şcoală, înfiinţată în anul 

1885, frecuentată de 33 elevi; 

o biserică, deservită de 1 preot 

- şi 2 cîntăraţi, făcută la 1827 de 

obştea răzeșilor. 

Curteni, șes, în partea de N.- 

V. a comunei Curteni, plasa 

Crasna, jud. Fălciu, pe o su- 
prafață cam de. 15 hect,,: în 

mijlocul căreia se află o baltă. 

Curteşti, com. ur. în partea de 

V. şi S.V. -a plășei Tirgul, jud. 

Botoșani. Se întinde pe dealurile 

55579. Afarele Dicţionar Geografie. Vol. II]. 
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de la S. şi V.:de orașul Boto- 

șani, cu care este în vecinătate. 

Se compune din satele: Baisa, 

Balta-Arsă, Băiceni, Botoșanca, 

Curtești, Manoleşti, Mănăstirea- 

Agafton, Mănăstirea -Doamnei, 

Raiul, Stănceşti şi Orăşeni. Are 

o suprafață de 6193 hect. și o 

populaţie de 1034 familii, sai 

3671 suflete. 
Teritoriul comunei este de- 

luros, de natură argilos, negru 

ori galben; întinderea locurilor 

cultivate e de 3600 hect. . 

Parte din teritoriul comunei 

e acoperit cu păduri. 

Numărul vitelor e de 3384: 

1420 boi şi vaci, 128 cai, 1414 

oi, 422 porci. Locuitorii posedă 
557 stupi cu albine. 

Are 2 mori de apă și 1 
moară, situată la Raiul, care fa- 

brică făină de griă de bună ca- 
litate chiar pentru export. 

In toată comuna sunt 18 co- 

mercianți şi 57 meseriași cari 

se ocupă cu mici meserii, ca 

ciubotăria, stoleria, etc. Comuna 

e străbătută de șoseaua națio- 

nală Botoșani-Hirlăui în partea 

de E., iar în partea de S. de 

șoseaua Botoșani - Fălticeni, şi 

în cea de V. de şoseaua Boto- 

șani-Burdujeni. 

Budgetul comunei are la ve- 

nituri 69o0ş lei, 47 bani și la 

cheltueli :6956 lei. 
Sunt 7 biserici şi 1 paraclis, 

deservite de 8 preoți, 1 diacon şi 
9 cîntăreţi. Se mai înseamnă mă- 

năstirea Agafton, cu 124 călugă- 

-riţe. Sunt 4 școli mixte, con- 

duse de 4 învăţători, — 2 plă- 
tiţi de stat și 2 de judeţ, — 

“și frecuentate de 107 băeți și 

16 fete. Numărul copiilor ajunși 
în etate de școală e de 296. 

Curteşti, saf, în com. Curtești, 
în partea de. S..V. a orașului 

și jud. Botoșani, cu o supra- 

față de 885 hect, și cu o po-   

CURTIŞOARA 

pulaţie de 83 familii, sai 321 

suflete, 

Aici e reședința com. Curtești. 
Are 1 biserică, deservită de 1 

preot și 1 cintăreț, Este zidită 
la 1889 de d-na Natalia Bo- 

ian, chiar pe mormîntul soţu- 

lui său Theodor Boian. Iste 
o școală mixtă, condusă de 1 

învățător plătit de. stat și fre- 
cuentată de 16 băcţi şi 14 fete; 

o moară de apă pe piriul Dro- 

slenca, 
- Vite sunt: 94 boi și vaci, 9 

cai și 11 rimători. 

Aproape de bariera orașului | 
Botoșani, se află casele de vară 

a! d-nei Natalia Boian, unde se 

află grădini frumoase și - nişte 

izvoare şi havuzuri, unde se fac 

băi în timpul verei. 

Curtişoara, co. rur., în partea 
de N. a plăşei Ocolul, judeţul 

Gorj, situată parte pe loc șes, 

iar parte pe deal, la S. com. 
Cartiul și Cîineni. E, formată din 

3 cătune: Curtişoara, Jezureni 

și Turcinești. Această comu- 

nă, și-ar fi luat, se zice, nu- 

mirea de la o mică curte dom- 

nească ce a fost așezată aci în 

vechime și din ale cărei clădiri 

se .mai văd încă și astă-zi. 

Are o suprafață de 2153 

hect., din care 1000 hect. ara- 

bile, 680 finețe, 4 hect. vie, 

293 hect. pădure, 150 hectare 
izlaz și 26 hect. vatra satului. 

Pămîntul e productiv în tot 

felul de cereale, iar dealurile 

sunt acoperite cu vii și diferiți 

pomi roditoră. 
Locuitorii :sunt parte moș- 

nedi, parte împroprietăriți, și 

se ocupă cu agricultura și creș- 

terea vitelor. 

Are o populaţie de 217 fa- 
milii, saii 997 suflete. Sunt 180 

contribuabili. Locuitorii, posedă: 
50 pluguri, 92 care cu boi, 738 

vite mari cornute, 50 cai, 330 
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oi, 71 capre, 362 rimători. Sunt 

60 stupi cu albine. 

Venitul com. este de 1016 

lei, iar cheltuelile de 1000 lei. 

Apele ce udă această com. 

sunt: Jiul, care desparte cătu- 
nul Turcineşti de Curtișoara 

și lezureni; piriul Iazul, care 

dă scurgere apelor lacului Hu- 
mele şi se varsă în Jiii pe par- 

tea stingă. Trecerea peste a- 

ceste ape se face prin trei po- 

duri: 2 peste Jiă și 1 peste Iaz. 

In această com., comunicația 

se face prin șoseaua națională 

T.-Jiul-Pietroşani, prin şoselele 

comunale, atit în cătunul Tur- 

cinești, cît și în Curtişoara,; cea 

din Turcinești o pune în legă- 

tură cu comuna Cartiul, spre 

Buliga, iar cea din Curtişoara 

"cu Ciineni. 

In comună sunt 3 puțuri și 

I1 fintini. 

Sunt 4 biserici, din care 2 

2 de zid şi 2de lemn. Una din 

cele de zid e fondată la anul 

1853; sunt deservite de 2 preoți, 
2 cintăreţi şi 2 paracliseri. 

Curtişoara, căfuu, al comunei 

Curtişoara, situat la E. căt, 

de reședință Turcinești, pe loc 

şes, jud. Gorj, pl. Ocolul. 

Are o suprafaţă cam de 1000 

hect., din cari 400 hect. ara: 

bile, 300 hect. fineaţă, 91 hect. 

izlaz, 200 hect. pădure, și 9 

hect. vatra satului, 

Are o populaţie de 70 fam. 

cu 300 sufi., din cari 56 con- 
tribuabili. 

Locuitorii posedă 20 pluguri, 

36 care cu boi, 518 vite mari 

cornute, 33 cai, 100 oi, 275 

„rîmători, 21 capre, 50 stupi cu 
albine. 

Are o biserică, deservită de 

I preot și 1 cîntăreț. 

Curtişoara, saz, face parte din 
com. rur. Tesluiul, jud. Olt, pl.   
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Oltul-d.-j., cu o populaţie de 

738 locuitori. Are o biserică, 

fondată la anul 1883. 

In acest sat se găsesc sub 
pămînt ziduri în formă de curte 

cu mai multe despărţituri și co- 

tituri şi atit de mari că poate 
să încapă în ea, zic locuitorii, 

4 văcării (2600 vaci). 

Tot aci e o piatră înaltă ca de 

Im.25, cu 4 feţe late câ de 

0.m.25 şi 0.m.35, cu inscrip: 

țiune veche, Se presupune că 
acele ziduri ar fi fost curți, de 

unde şi numirea satului de Cur- 

tișoara. 

Prin pămint se mai găsesc 

multe oase de oameni, chiar 

grămadă, 

Curtişoara, cătun, al com. Știr- 

beiă, jud. Romanați, pl. Oltul- 
d.-s., situat în valea Dobreţul, 

“la 20 kil. spre N. de Balș, pe 

un teren de o altitudine dezo 

m. Are 300 locuitori, formînd 

so familii. 

Are o biserică, cu hramul 

Sfinţii Voevozi fondată în 1765 
şi acum deservită de 1 preot 

şi 2 cîntăreţi. Azi e un sat ne- 

însemnat, dar în vechime fu un 

scaun domnesc. 

Curtişoara, dea/, lingă satul cu 

același nume, pl. Olteţul-Oltul- 

d.-s., jud. Romanați. 

Curţei (Dealul-), dimbuşor, în 
Ciumulești, jud. Suceava. 

Curţei (Piriul-), ziri4, izvoreşte 
din Dealul-Pietrăriei, com. De- 

leii, pl. Coşula, jud. Botoșani. 

Curge prin partea de N.-E, a 

satului Deleni, pe o coastă 

„foarte inclinată, Se uneşte cu 

pîriul Doamnei și formează pîrtul 

Josenilor, care se varsă în iazul 

Gurgueta, la N-E. de Deleni. 

Curu-Alceac-Bair, deal, în ju-   
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dețul Constanţa, plasa Silistra- 

Nouă, pe teritoriul com. rur. 

Hazarlic, şi anume pe acela al 

cătunulai Cherim-Cuiusu, şi pe- 

“acela al comunei Cuzgun şi în 

special pe teritoriul cătunului 

Urluia. Se desface din dealul 

Mulcer-Acceuci, se întinde spre 

N., avind o direcţiune generală, 

de la S.-E. spre N.-E., brăzdind 

„partea estică a plășei, Se ridică 

pănă la o înălțime de 184 m. 

cu virful Imail-luc. Se întinde 

printre valea Urluia și adiacenta 

sa Cuiu-Culac. Prin înălţimea 

sa domină aceste văi, satele 

Urluia și Cherim-Cuiusu, așezate 

la poalele sale orientale, şi dru- 

murile comunale ce le unește. 

Este acoperit numai cu fineţe 

și păşuni, iar pe la poale cu 
prea puține semănături. 

Curu-Pair, geaf, în jud. Con- 

stanța, plășile Silistra- Nouă și 
Mangalia, pe teritoriul comune- 

lor rurale Bairam-Dede (Silistra. 

Nouă) și Cara-Omer (pl. Man- 

galia). Se desface din dealul 

Bairam-Dede ; se întinde spre 

S., avind o direcţie generală 
de la S.-V. spre S.-E. printre 

văile Afighinea şi Sarapcea saii 

Calfa, brăzdind partea sud-es- 

tică a plăşei Silistra-Nouă și 

cea nord-vestică a plășei Man- 

galia. Are o înălțime de 168S m., 

dominind văile de mai sus, sa- 

tele Calfa, Sarapcea și drumu- 

rile comunale ce le unește și 

„cari îi întretae muchea în dife- 

rite direcțiuni. Este acoperit cu 

întinse pășuni, finețe și bogate 
semănături. 

Curu-Bair, vîrf de deal, în jud. 
Tulcea, pl. Babadag, com. Ali- 
bei-Chioi (căt. Accadin). Este 
unul din piscurile cele mai mari 
ale dealului Carcaman-Bair. Este 
situat în partea vestică a plăşei 
şi cea estică a com. Areo în-.



CURU-CANARĂA 

nălțime de 242 m. Este punct 

trigonometric de ordinul al 3-lea, 

dominînd asupra satelor Acca- 

din şi Alibei-Chioi, așezate la 

poalele sale. Este acoperit cu 

păduri. 

Curu-Canara, za, în judeţul 

Constanţa, pl. Silistra-Nouă. Se. 
desface din poalele s-d-estice 

ale dealului Belezlichi-Sirti ; taie 

hotarul judeţului Constanţa spre 
Bulgaria, puţin mai jos de pi- 

chetul No. 8; intră în judeţ şi 

mergînd spre N., într'o direc- 

- ţiune generală de la S.-V. spre 
N.-E., printre dealurile Belezliki- 

Sîrtt şi Hagi-Durac-Sirti, brăz- 
dind partea vestică a plășei şi 

făcînd hotarul între comunele 
Almaliu și Ese-Chioi, se varsă 

în iezerul Girliţa în partea sud- 

vestică. Malurile sale sunt pe 
alocurea pietroase şi acoperite 

cu păduri. Primește pe dreapta 
valea Hamazli-Ceair. 

Curu-Culac, vale, în jud. Con- 

stanța, pl. Medjidia, pe terito- 
riul comunei 'rurale Enige, şi 

anume pe acela al cătunelor 

Moleiora şi Arabagi. Se desface 
din dealul Adam-Clisi- Tarifi- 
Bair, sub numele de valea Eni- 

ge-Alceac. Se îndreaptă spre 
N., într'o direcţiune generală 
de la S.-E. spre N.-V., printre 

dealurile Giatrai-Bair și. Iusu- 

Funar-Bair, brăzdind partea su- 

dică a plășei și cea nordică a 

comunei. După un' drum de 10 

kil. se deschide în valea Ghior- 

durugi-Orman, pe stînga, în fața 
ruinelor .satului  Ghiol - Bașa. 

Malurile sale sunt inalte și pe 

alocurea acoperite cu păduri. 

Printr'însa merge drumul comu- 

nal  Enige-Rasova. E tăiată de 

valea județeană ce vine de la 

Ostrov prin Cuzgun la Medjidia. 

Curu-Dere, ziriă, în jud. Tul-   
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cea, pl. Istrului, pe teritoriul 
com. rur. Tocsof (și anume 

pe al cătunului săi Rimnicul- 
d.-s.). Izvoreşte din Dealul-de- 
Piatră. Se îndreaptă spre S$., 
avînd o direcţiune de la N.-E. 

la S.-V., brăzdînd partea cen- 
trală a plăşei şi nord-vestică a 

comunei. Se varsă în piriul Rim- 

nicul- Dere, în dreptul satului 
Rimnicul-d.-s. 

Curu-Dere, ziriă, în jud. Tul- 

cea, pl. Istrului, pe teritoriul 
com. Casimcea, (și anume al că- 

tunelor sale Ceauş-Chioi şi Ali- 

Fachi). Izvoreşte din prelungi. 
rile sudice ale dealului Curu- 

Bair ; se îndreaptă spre S., a- 

vind o direcţiune generală de 
la N.-V. spre S.E.; brăzdează 

partea vestică a comunei și a 

plășei; curge pe la poalele mo- 

vilei Roșculeţul și, după un curs 
de 3 kil., pe cîmpie întinsă, 

se aruncă în pirîul Suflarul (sai 
Casimcea), pe partea dreaptă, 
la egală distanţă de satele Ca- 

__simeea şi Ali-Fachi. Pe valea 

lui merge drumul comunal Ca- 
simcea-Calfa, spre judeţul Con- 

stanța. 

Curu-Orman, saţ, în jud. Con: 
stanța, pl. Silistra-Nouă, căt. 

comunei Caranlic, situat în par- 
tea centrală a plășei şi cea ves- 
tică a comunei, la 6 kil. spre 

V. de cătunul de reședință, Ca- 

ranlic. Este așezat în valea Cîș- 
la-Punar, fiind. închis la S.-E. 

de către dealul Mezarlic-Bair, cu 

virful săi Curu - Orman- Tepe, 

care are 142 m. înălțime, iar la 

V.de către pădurea Daun-Chioi- 

Orman, cu movila sa Daun- 

Chioi, care are 141 m. Supra- 

fața sa este de 820 hect., din- 

tre care 14 hect. sunt ocupate 

de vatra satului și de grădini. 

Populaţiunea sa este de 21 fa- 

milii, cu 95 suflete, ocupîndu-se   

CURUDGEA 

aproape numai cu creșterea vi- 

telor. Locuitorii săi sunt în mare 
parte Romîni şi Bulgari; sunt şi 
prea puţini 'Turci. Casele 'aşe- 
zate regulat și formînd uliți 

drepte, sunt mari, curate și 

frumoase; sunt dispuse în aşa 

mod că dai satului o formă 
alungită de la N. la $. Șoseaua 

_ judeţeană Ostrov-Medjidia trece 

prin partea nordică a satului, 

Un drum comunal pleacă spre 
S. la Ghiuvegea. 

Curu-Orman, pădure mare şi 
frumoasă, jud. Constanţa, pl. 

Silistra-Nouă,: pe teritoriul com. 
rur. Beilicul, și anume pe acela 
al căt. săii Curu-Orman, de la 

care şi-a luat și numele. Este 

situată în partea centrală a plă- 
șci și cea de V. a com., pe pan- 

tele dealului Curu-Orman, la E. 

de balta Iort-Mac. Are 220 hect. 
întindere şi e compusă din fagi 

mai cu seamă. 

Curu-Tepe, 2î7f de deal, în jud. 

Constanţa, pl. Constanţa, pe te- 

ritoriul com. rur. Techir-Ghiol, 

şi anume pe acela al cătunului 

săii Agigea. Este virf al dea- 
Inlui Agigea, situat la 12 kil. 

.de satul Agigea, care este do- 
minat de dinsul. Are 35 m. 

înălțime şi de pe el avem o fru- 
- moasă priveliște asupra Mării, 

care nu e departe de el, asu- 

pra bălței Agigea, văei şi sa- 

tului Agigea. 

Curudgea saii Corugea, sa!, în 
jud. Constanţa, căt. com. Calfa, 

situat în partea estică a plășei 

şi cea sud-estică a com, la 9 

kil. spre S. de căt. de reședință 
Calfa. Este așezat pe valea Ma- 
hometcea, pe malul sting al pi- 

“rîului Mahometcea, fiind închis 

la N.-V. de dealul Turbencea- 

Bair, cu virful săii Hasi-Tașlic, 

la S.-E. de dealul Dulgherul și
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la Est de dealul Turbencea. 

Este dominat de movila Tur- 

bencea, care are 252 metrii și 

care este la 15, spre S.-E. de 

sat. Suprafața. sa este de 2687 

hect. dintre care 17 hect. sunt 

ocupate numai de vatra satu- 

lui și grădini. Populaţiunea sa, 
compusă mai mult din Bul- 

gari şi din Turci, este de 105 

familii, sai 508 suflete, ocu- 

pîndu-se mai ales cu agricul- 

tura și prea puțin cu creșterea 

vitelor. Pămîntul produce po- 
rumb, griii şi meiii. Casele sunt 

destul de numeroase, nu toc: 

mai urite, îngrijite și așezate 

pe lingă drumurile comunale, 

care străbat satul în două di- 

recţiuni cu totul opuse: de la 

N. la S., venind de la Calfa și 

apucind spre Cartal- Seleuș şi 

de la V.spre E., venind de la 

„ Mahometeea și ducînd la Ca. 

simcea (Tulcea). 

Curueni-de-Jos, căfea, pendinte 

“de com. Bălării, jud. Vlașca, 
pl. Călniștea. 

Curueni-de-Sus, câzun, pendinte 

de com. Bălării, jud. Vlașca, 
pl. Călniştea. 

Curueşti, saț, cu 140 suflete, jud. 

Argeș, pl. Oltul; face parte din 
com. rur. Măcăi, 

Curugea, deal, în ramura Oglin- 
zilor, situat spre N. de Tirgul- 
Neamţului, în jud. Neamţu, pl. 
Mijlocul-d.-s. Se leagă cu dea- 
lurile ce vin din com. Vînători 
și marginea jud. Suceava. 

Curugea, izvor cu ape minerale, 
în grupa izvoarelor din cătunul 
Oglinzi, jud. Neamţu, pl. de Sus- 
Mijlocul, com. Răuceşti. Este si- 
tuat în apropiere de Tg:-Neamţu, 
pe dealul cu același nume, la locul 

numit Curugea în fața Slatinei.   
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Apa izvorului e limpede, in- 

coloră, cu un miros puţin pro- 

“nunțat de hidrogen sulfurat; 

prezintă un gust sărat şi prin 

evaporare lasă un depozit de 

sare. - | 

Pănă în anul 1889, izvorul a 

fost astupat și interzis publicu- 

lui, de şi a fost cunoscută și 

întrebuințată apa sa. 

Curugea, ziriiaş cu apă mine- 

rală, ce izvorește din dealul cu 

a sa numire, jud. Neamţu, şi se 

varsă în stînga piriului Neamţul. 

Se miai numește și Piriul-Coro: 
genilor. 

Curuia, sa, jud. Dolj, pl. Dumbra- 

va-d.-s., com. Breasta. Are o po- 

pulațiune de 52 suflete; 29 

bărbăţi și 23 femei. Locuesc în 

15 case. Copiii din acest sat nu 

pot urma la școala : din satul 

Breasta, din cauza prea marei 

depărtări, 12 kil. Ştiu carte 3 lo- 
cuitori. 

Curuia, moșie particulară, jud. 

Dolj, pl. Dumbrava-d.-s., com. 

Breasta, aparținînd sătenilor. 

Curul-Muntelui, (în Dionisie Fo- 
tino: Curul-Pămîntului), przzzz- 

Ze, în com. Chiojdul-din-Bisca, 

jud. Buzăi. Face parte din cate- 

na Siriul. Se desface de la mun- 

tele Feţele-Siriului și continuă 

spre N., pănă la întîlnirea. pî- 

rîului Crăsniţa cu rîul Buzăul. 

Proprietate a moşnenilor - din 

Star-Chiojdul (Prahova). Fonci- 
era însă se plătește în com. 

Nehoiașul. Inălţimea sa e de 
1480 metri. Are o stînă și în- 

tinse păduri de brad; în poalele 

de N. e pichctul militar Crasna. 

Curul-Roşu, ziri, jud. Prahova, 

izvoreşte de sub poalele mun- 

telui Zagunul ; se uneşte cu Va- 

lea-Neagră și cu izvorul Timpa,   
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spre E. de mănăstirea Cheia, 
şi împreună formează piriul Tim- 

__pa, care se varsă în riul Telea- 

jenul, pe malul sting, în raionul 
com. Măneciul-Ungureni, din pl. 

Teleajenul. 

Curul-Roşu (Muntele-), moşie 
a statului, jud. Prahova, plasa 

Tirgşorul, pendinte de schitul 

Cheia, care, pe periodul 1885/95, 

s'a arendat cu 1760 lei anual. 

Curul-Roşu (Muntele-), păzure 
a statului, în intindere de 1000 

hect., pendinte de com. Măne- 

ciul, jud. Prahova, plasa Telea- 

jenul. 

Curului (Bucele-), două mozz/e 
alăturate în com. Tăbărești, căt. 

Gălbinașul, pe moșia Cîrlovoaia, 

jud. Buzăti. 

Custura, sa/, jud. R.-Sărat, pl. 

Grădiștea, căt. com. Grădiștea- 

d.-s. Are 30 hect. populate cu 

20 fam., 127 suflete; sunt 30 

contribuabili; 8 persoane știii 

carte, Satul este așezat în par- 

tea de E. a com,, pe riul Bu- 
zăul. 

Custura, movi/ă, în jud. Brăila, 

la 2 kil. spre S..de satul Ur- 

leasca. Servă de hotar între 

moşiile Schiaua și Urleasca, Se 

mai numește şi Movila-Tăiatului. 

Custura, 7zovi/ă, în jud. Brăila, 

care acum 30 de ani era pe 

țărmul drept al 'riului Buzăul, 
ca la 21 kil. spre N. de sa- . 
tul Suţești. Azi însă e dis- 
trusă de riul Buzăul. Servea de 

"hotar între moșia Cușturea din 
R.Sărat . și Suţești. In locul 
ci a rămas un moșoroiii pe ţăr- 
mul stîng al rîului Buzău. 

Custura, vezi Dealul-Mare, plasa 
Stavaicul, j d. Iaşi,



CUSTURA 

Custura, urme de subterane, în 

com. Vărsătura, judeţul Putna, 
probabil din timpul năvălirilor 

„ barbare. 

Cuşniţa, partea de S. a dâ//a, 

Potelul, în dreptul pichetelor 

Broasca: și Mircioaica, și în drep- 

„tul com, Potelul, din pl. Balta- 
Oltul-d.-j., județul Romanați. 

Cuştureni (Călnăul), sa, în 
jud. Ilfov; face parte din com. 

rur, Frumuşani-Cuștureni, plasa 

Negoești. 

Se întinde pe o suprafață de 

930 hect, cu o populație de 

455 locuitori. 

D-l Al. Lenş are 650 hect., 

din cari cultivă 522 (100 sterpe 

25: izlaz, 3 vie). Locuitorii cul- 

tivă tot terenul. 

Are 1 heleșteii şi o mașină 

de treerat cu aburi. 

Comerciul se face de 4 cir- 

: ciumari, 

Numărul vitelor mari e de 

305 și al celor mici de 574. 

Cutineţul-Mare, fac, în judeţul 
Tulcea, pl. Sulina, pe teritoriul 

comunei urbane Mahmudia, si- 

tuat în parte nordică a plăşci 
şi a comunei, format de lacul 

Gorgova, cu care comunică prin 

lacul Cutineţul-Mic. Are forma 
unui triunghiă, cu o întindere 

de 45 hect. Conţine pește. 

Cutineţul-Mic, a/lucut al Cu- 

" tineţului-Mare, cu care comunică, 

şi a cărei apă î-o devarsă în 

întinsul lac Gorgova. Are 30 
hect. E înconjurat cu stuf. 

Cutul, saţ, în com. Vînători- Dum- 

brava-Roşie, pl. Piatra-Muntele, 

- jud, Neamţu. E situat pe valea 

ce se întinde de a dreapta rîu- 

lui Bistriţa. 

Terenurile sale se ridică în 

partea despre E, în. platoul ce   
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se continuă împreună cu lungul 
şes ce se întinde spre S. de 
muntele Pietricica, îar în partea 
despre V., se înalță în terase, 

formînd piscurile despre S. a 
ramurei muntele Cernegura. 

Are o populațiune de 19o 

familii, sau 820 suflete, dintre 

cari: 463 bărbaţi și 426 femei; 

435 necăsătoriți, 323 căsătoriţi, - 

71 văduvi; știă carte 44 per- 

soane, nu știi 785, : 

In acest sat se. află: 3 bi- 

serici, deservite de 2 preoţi și 

2 eclesiarhi ; o școală; o moară 

de apă; reședința autorităţilor 
comunale. . 

Numărul contribuabililor: 200. 

Numărul vitelor: 1500 capete. 

Cuţarideanca, zădure, în jud. 
Ialomiţa, pl. Ialomiţa-Balta, com. 

Perieți. Formează cu pădurea 

Perieţeanca un trup de 525 hect. 
“cu următoarele esențe: stejar, 

ulm, salcie, plop, ânin și juga- 

stru. 

Cuţigna, pirîă, izvoreşte din pă- 

durea. Poiana-cu-Cetatea, de pe 
dealul Bordea, din jud. Iaşi, tre- 

ce: prin comunele: Tăcuta, unde 

primeşte pîraiele: Fundul-Tăcu- 
tei şi Larga; Mircești, unde prime- 

şte Pirîul-Rece; Dobrăvăţul unde 

primește piraiele Dobrovăţul şi 

Codăeşti şi Vidroaia, apoi se 

varsă în pîriul Vaslueţul, în drep- 
tul dealului Burghele lîngă şo- 

seaua națională, jud. Vasluiă. 

Cuuiu-Culac, vale, în judeţul 

Constanţa, pl. Silistra-Nouă, pe 
„teritoriul comunei urbane Cuz- 

gun, şi anume pe acela al că- 
tunului săii Cherim-Cuius. Se 

mai numeşte și Nastradin-Cu- 

lac. Sub acest nume brăzdea- 

ză partea estică a plășei şi a- 

ceca a comunti. Incepe la poa- 

lele  movilei “Imail-luc şi pă- 

strează acest nume pănă în drep-   

CUZA-VODĂ 

tul satului Urluia, de unde ia 

pe. cel de Nastradin - Culac; 
este tăiată de un drum comunal 

ce duce de la Cara-Amat la 

Urluia. 

Cuverca, fru/ de sat, din com. 

Timișești, plasa de Sus-Mijlocul, 

jud. Neamţu. 

Cuza, zas, în jud. Vasluiii, satul 

Tatomireşti, comuna Drăgușeni, 

pl. Funduri. Are o întindere de 
2 hect. 

Cuza-Vodă, com. rur., în jud. 

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

N, de orașul Roman, pe malul 

stîng al riului Siret. Este la o 
depărtare de zo kil. 5oo m. 

de orașul Roman și la 21 kil. 

500 m. de reşedinţa plășei. IE 
formată din satele Cuza-Vodă 

și Cogălniceanul, cu reședința 

comunei în satul Cuza-Vodă. 
Are o populaţiune de 193 fa- 

milii; sunt 184 contribuabili şi 

în total 790 locuitori. Ştiii carte 

38 persoane. Locuesc în 210 
case, Sunt: 1006 vite mari cornu- 
te. Are o şcoală primară mixtă, 

* care în anul 1886—87 a fost 

frecuentată de 18 elevi, din 32 

înscriși. "Ţine de circumscripția 
fiscală Heleştieni. Venitul anual 

este de 2963,70 lei şi cheltue- 
lile de 2708 lei. 

Este legată cu orașul Roman 
prin șosea, 

Cuza-Vodă, sa, în jud. Covur- 

lui, com Slobozia-Conachi, pl. 

Siretul. Este format din în- 
surăţei împroprietăriți pe moșia 

Statului, în 1879 (delimitarea 
definitivă terminată în 1885); 

numele îl poartă de la primul 

Domnitor al Romîniei - Unite, 

Alexandru I. Cuza, cel ce a 

împroprietărit pe țărani la 1864. 

Are o populațiune de 113 

familii, sati 637 suflete, cari lo-
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cuesc în 116 case. Este foarte 

aproape (vr'o 5o—60 metri) de 

Slobozia-Conachi şi, ca toate sa- 

tele de curînd înfiinţate, este 

făcut după un plan sistematic 

și frumos. 

“Cuza-Vodă, sa, în jud. Roman, 

pl. Siretul-d.-s., com. Cuza-Vodă, 

spre Nord de orașul Roman și 

la o depărtare de 301 kil. de 

el și de 21 1/2 kil. de reşedinţa 

plășei. Este aşezat pe malul 

stîng al rîului Siretul, pe o mică 

ridicătură. Este reședința com. 

Cuza-Vodă. Are 114: capi de 

familie, sai 469 suflete, din cari 

124 contrib., cari locuesc în 124 

case. Știi carte 26 persoane. 

Sunt 791 capete de vite mari. 

Are o şcoală primară mixtă, 

care în anul 1886—87 a fost 

frecuentată de 18 elevi, din 32 

înscrişi. Acest sat este înfiinţat 
în anul 1878, prin darea de pă- 

mînt la noii însurăţei, lîngă des- 

ființatul sat Schculeţi. Este legat 

cu orașul Roman prin şosea. 

Cuzalăul, sa/, pe moșia cu ace- 

lași nume, com. Horodiștea, pl. 

Prutul-d.-j., jud. Dorohoiii. Are 

79 capi de familie, saii 332 su- 
flete. E situat pe costișea dea- 

lului despre Prut. Această moșie 

din vechime era a parte, acum 

e lipită la moșia Horodiştea. 

Are o biserică, cu hramul Sf. 

Mihail și Gavril, deservită de 1 

preot, 2 cîntăreți și 1 pălămar; 

este mică și vechie, făcută din 

bîrne, la 1783, de fostul proprie- 
tar Cuza. - 

Calitatea pămîntului în parte 
este bună. Sătenii împroprictă- 

riți aă 266 hect,, 29 arii pămînt. 

Drum principal este acel ce 

duce la calea judeţeană Rădă. 
uți-Darabani, 

Cuzgun, com. urd., judeţul Con- 
stanța, pl. Silistra-Nouă.   
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Este aşezată în partea vestică 

a judeţului şi în cea estică a 

plăşei, spre E. de orășelul Os- 

trov, reședința ocolului. Comu- 

nele învecinate cu dinsa sunt: 

Caranlic, la 4 kil. spre S..V.; 

Beilicul, la 6 kil. spre N.-V. 

(cătunele sale: Demircea la 3 

kilom. N. și Bac-Cuius la 4 

kil. NE); Aliman, la 9 kil. 

spre N.-E.; Mirleanul, la 10 kil. 

spre N.; Enişenlia, la 12 kil. 

spre S.E. (cătunele: Ciucur- 

Chioi, la 3 kilom. spre S.V,, 

Bazargian, la 4 kil. spre S., Che- 

rim-Cuius la 8 kil. spre S.-l:.); 

Rasova, la 27 kil. spre N.-E., 

în linie dreaptă. 

Hotarul amănunțit al acestei 

comune este următorul: Plecînd 

de la poalele vestice ale virfului 

Caraula de lingă Valea-Beilicul, 

pe muchea dealului Cuzgun, hota- 

rul se îndreaptă spre N.-E., cobo- 

rînd dealul Cuzgun în valea Voi- 

nea-Mare, apoi spre S.E. tăind 

valea Demireea și trecind pe la 
o egală depărtare de satul De- 

mircea și orășelul Cuzgun, apoi 

spre N.-E., urcînd pe muchea 

dealului de mai sus, întîlnind şo- 

seaua judeţeană Ostrov-Cuzgun- 

Medjidia, pe care o urmează în 

direcțiune estică pănă la vîrful 

Cuzgun; de aci o părăsește, în- 

tilnindu-se cu hotarul despărți- 

tor între plășile Silistra-Nouă şi 

Medjidia; merge împreună cu 

acest hotar tot în direcţie es- 

tică, mai întîi spre S..IE.-E., co- 

borînd dealul Echi- luiuc - Al- 

ceac, pe care era urcat, și virful 

Cuzgun, taie valea Cara-Cialic- 
Culac, trece pădurea Ciatal-Or- 
man și ajunge în valea Cara- 
Aci-Alcea, de aci o ia spre N.- 

E. coborînd această vale pănă 

dă iar de șoseaua judeţeană Os- 
trov-Cuzgun-Medjidia; o urmează 

puțin (1 kil.) în direcţie estică 

pănă dă în valea Baldărnac- 

Ccair (un alt nume a! văei Ur-   
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luia, ce i se dă de la satulUr- 

luia și pănă în șoseaua jude- 

ţeană de mai sus); părăseşte șo- 

seaua și se îndreaptă spre S.-E,, 

urcînd valea Baldărnac- Ceair 

(saii Urluia), pănă în dreptul sa- 

tului Urluia, pe care-l lasă la stîn- 

ga şi se dirige spre E.; taie valea 

Uzum-Culac şi se urcă pe mu- 

chea dealului Adam-Clissi-Bair, 

nu departe de ruinele monumen- 

tului Adam-Clissi (200 m. spre 

S.-V. de cl); de aci, hotarul se 

îndreaptă spre S., mat întiită 

în direcţiune sudică, pe muchea 

dealului de mai sus şi apoi spre 

S.-V., coborind dealul, tăind 

valea Urluia, și, părăsind hota- 

sul plășei, se urcă pe dealul 

Curu-Alceac-Bair, în dreptul sa- 

tului Urluia; din acest loc, ho- 

tarul se îndreaptă mai întiiti 

spre N.-V., coborînd dealul de 

mai sus, în valea: Cuuiu-Culace 

(un alt nume al văei Nastra- 

din-Culac), apoi spre S.-V., pe 

la marginea pădurei Ciatal-Or- 

man, pănă dă în valea Diu- 

diuluc-Cucuciuc-Alcea, la poa- 

lele movilei Buluiciu ; din acest 

loc hotarul se dirige spre V., 

păstrind însă mereu direcţiunea 

N.-V.; urmează în continui a- 

ceastă vale prin păduri, apoi 

valea Migcletul (prelungirea ce: 

lei precedente), pănă dă în valea 

Derinea-Ceair (un alt nume al 

"văei Beilicul, ce-l păstrează de 

la satul Bazargian pănă în drep- 

tul satului Caranlio), la 1 kil, 

spre S.-V. de oraşul Cuzgun; 
urmează întru cît-va (1! kil.) 
această vale, o părăsește, Laie 

șoseaua judeţeană Ostrov-Cuz- 
gun, urcă dealul Cuzgun, lingă 

virful Caraula, de unde am ple- 

cat. Forma lui e lunguiaţă, se- 

mănind cu un dreptunghiii alun- 

git; lungimea lui e de 40 kil,, 

iar întinderea totală e de 5320 

pogoane, saii 2548 hect., saii 
25ip kil. p.
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Se mărginește la N. cu co- 

muna rurală Beilicul (și anume 

cu căt. Demircea și Bac-Cuius) 
de care se desparte prin dealul 
Cuzgun și pădurea Bac-Cuius 

și cu comuna Enige (şi anume 

cătunul Polucci), de care se 

separă prin valea Cara - Aci- 
Alcea, și șoseaua județeană Os- 
trov-Cuzgun-Medjidia ; la E., tot 

cu com. Enige (și anume cu 

cătunele: Iusu-Funar, Talaşman 

şi Adam-Clissi), de care se des. 
parte prin valea  Baldirmac- 
Ceair și dealul Adam - Clissi- 

Bair ; la S., cu comuna rurală 

Hazarlic, separindu-se printr'o 

linie convențională, și cu com. 
Enişenlia, despărțindu - se prin 

văile Diudiuliuc-Cucuciuc-Alcea, 

Migeletul şi Derinea-Ceair, (sai 
Beilicul); la V. se mărginește 
cu com. rur. Caranlic, de care 

se separă prin dealul Cuzgun. 
__ Solul este destul de aciden- 
tat, mai cu deosebire în par- 

tea vestică. Dealurile mai însem- 

nate, cari brăzdează teritoriul 

comunei, sunt: Cuzgun (173 m.), 
la V., dominînd orașul Cuzgun, 

acoperit cu tufărișuri și livezi; 
Bac-Cuius (112 m.) și Echi- 

Iuiuc-Alceac (181 m.), cu vir- 
ful Cuzgun (182 m.), la N., do- 
minînd orașul Cuzgun şi satul 

Cara-Amat, acoperit cu . păduri 

livezi și pășuni; Adam-Clissi- 
Bair (138 m.), la E., acoperit 

cu semănături și fînețe; Curu- 
Alceac-Bair (92 m.), la S.-E., a- 

coperit cu fineţe, domină satul 
Urluia; Cara-Amat (183 m.), a- 

“ coperit cu păduri, dominînd 

orașul Cuzgun și satul Cara- 

Amat, Movile suntşase, cea mai 

mare parte naturale și acope- 

rite cu verdeață; printre ele 

însemnăm Caraula (181 m.) la 

N.-V., dominînd orașul Cuzgun, 

satul Demircea și valea Beilicul. 

Cele mai însemnate văi sunt: 

Derinea-Ceair (sau Beilicul), în   
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partea sud-vestică și adiacenta 

sa Diudiuliuc - Cucuciuc- Alcea, 
prelungită pănă în valea Derinea 
cu numele de valea Migeletul, 

în partea de S.; ea se unește 

cu valea Ceair-Orman, ce trece 

prin satul Cara-Amat și orașul 

Cuzgun, și, unită cu valea Iort: 

Culac, brăzdează mijlocul co- 
munei; acestea sunt singurele 
văi cari mai conțin oare-care apă; 

văile Voinea-Mare şi adiacenta 

sa, Demircea, la N.; valea Bal- 

dirnac-Ceair (sait Urluia), ce tre- 

ce prin satul Urluia, cu adia- 

centele sale: Cara-Cialic-Culac, 

Nastradin-Culac, Cara-Aci - Al- 

cea pe stinga şi Uzum-Culac 

pe dreapta, brăzdează partea 

nord-estică și estică a comunei, 

unele din ele, de și ai malurile 

acoperite cu păduri, nu conțin 

apă. . 

Comuna se compune dintr'un 
oraș şi două sate. Orașul Cuz- 

gun, reședința comunei, este 

aşezat în partea vestică, pe am- 

bele maluri ale văei Ciair-Or- 

man, la poalele estice ale dea- 
lului Cuzgun și cele vestice ale 

dealului Cara-Amat. Casele de 
stil turcesc sunt așezate pe 7 

uliți, ce se întretaie perpendi- 

cular; orașul este înconjurat de 
un șanț, ruinele unui vechii 

val roman. Cara-Amat, sat mă- 

ricel, însă cu casele așezate în- 

tr'un mod neregulat, se află în 

partea estică a comunei, la 4 

„kil. spre S.-E. de reședință, pe 

ambele maluri ale văei Ceair- 
Orman, la poalele estice ale 

dealului Cara-Amat. Urluia, sat 

mic, sărac, este așezat în par- 

tea estică a comunei pe am: 

bele maluri ale văei Urluia, la 

7 kil. spre E. de reședință, și 

la poalele estice ale dealului 

Curu-Alcea-Bair. 
Suprafaţa comunei este de 

2548 hect., din cari 23 hect. 
neproductive sunt ocupate de   

CUZGUN 

vatra orașului Cuzgun și a ce- 

lor două sate Urluia şi Cara- 

Amat, şi 2525 hect, teren pro- 

ductiv; din acestea 200 hect. 

sunt ale statului și proprietari- 
lor, iar 2325 hect. ale locuito- 

rilor. 

Populațiunea este ainestecată, 
In anul 1896 ea număra 170 

familii, cu 963 suflete; din a- 

cestea avem: bărbaţi 503, femei 

462; necăsătoriți 395, căsătoriți 

540, 30 văduvi; știii carte 5o per- 

soane, nu știi 915; 955 Ro- 

mîni, 10 străini; ortodoxi 890, 

"mahometani 75 ; agricultori 123, 

comercianţi 8; împroprietăriți 

139, neîmproprietăriți 31. 

Are 131 contribuabili, 

Locuitorii posedă: 113 plu- 

guri cu boi, 191 care și căruțe, 

76 grape de fier și 2 mașini de 
vînturat, 

In comună sunt 7300 capete 

de vite, din cari: 322cai, 1154 

boi, 47 bivoli, 5138 oi, 52 ca- 

pre și 139 porci. 

Este 1 moară cu aburi și $ 

de vînt. 
In comună sunt $ comerci- 

anţi: 2 hangii şi 6 circiu- 

mari. . 

Budgetul comunei la venituri 
este de 19357 lei și la cheltu- 

eli de 4617 lei. 

Căi de comunicație sunt două: 
calea judeţeană  Ostrov-Medji- 
dia, ce trece prin orășel; cea 

judeţeană ce duce la Mangalia, 

și drumuri comunale ce unesc. 
cătunele între ele și cu satele 

invecinate. 

Este o biserică, întreţinută de 

locuitori, cu hramul Sf. Gheor- 

ghe, deservită de 1 preot şi 1 

paracliser ; o şcoală rurală mixtă, 
condusă de un învățător și fre- 

cuentată de 158 elevi înscriși 

(din cari 80 băeţi și 70 fete); 

mai este și o școală străină. 

Comuna s'a fondat prin se- 
colul trecut; a servit ca bază



CUZOAILA 

de operaţiuni în războiul de la 
1821, între Ruși și Turci. 

Cuzoaia, z:7, în com. Nicorești, 

între satele Nicorești şi Piscul- 

Corbului, jud. Tecuciii. 

Cuzoaia, zi, în com. Nicorești, 
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jud. Tecuciii între satele Nico- 

rești și Fiîntinelele, 

Cuzul-Mare, deal, în jud. 'Tul- 

cea, pl. Babadag, com. Baș- 

- Chioi, Se desface din dealul Pie- 

trosul, se întinde spre V., cu 

o direcţiune generală de la S.- 

CUZUL-MARE 

E. la N.-V., brăzdind partea 

centrală a pliișei şi cea sudică a 

comunei. Are 134 m,, doininînd 

asupra satului Baș-Chioi, piri- 

iaşului 'Taiţa și drumului ju- 

dețean Babadag-Măcin. E aco- 

perit cu fineţe.



Dabăui (Movila-lui-), zovi/ă, 
” aflătoare pe trupul moşiei Ceo- 

rici, com. Cudalbi, jud. Covur- 

luiă, pl. Zimbrui, spre E. de sa- 

tul Cudaibi. 

Dacilor sai Tătarilor (Mă- 
gura-), măgură, jud. Dolj, pl. 

Amaradia, com. Goești, pe lingă 
cari sunt bucăţi mari de cără:- 

midă. 

Dactul, cătun, în jud. Argeș, pl. 
Cotmeana, pe riul Teleorman; 

face parte din com. rur. Te- 
leşti. | 

Dadalica, firiiaș, pe teritoriul 

com. Berbenceni, jud. Bacăi, 

pl. Siretul-d.-s. Izvorește din lo- 
cul cu același nume și se varsă 

în pîriul Odobul. 

Dadalica, /oc cu 7svoare, pe te- 
ritoriul com. Berbenceni, jud. 

Bacăi, pl. Siretul-d.-s. 

Dadilor (Piscul-), pisc, judeţul 

Muscel, plaiul Nucșoara, : com. 

Slănicul. 

Dadilov, com. rur., jud. Vlașca, 

pl. Cîlniştei, situată pe proprie- 
tatea statului Comana, pe coasta 

dreaptă a apei Cilniştea, între 

Călugăreni și Comana la E.ju- 

65878. Alarele Diclionar Geografic. Vol. 771. 
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deţului. Este înconjurată jur-îm- 

prejur cu pădure 
S'aii împroprietărit în 1864 

167 locuitori, cari ai luat 351 

hect. S'aii mai împroprietărit în 
1882, 25 însurăţei, .cari ai luat 

130 hect, | 

In 1886 ai fost aci 268 fa- 

milii sau 1320 suflete. 

Budgetul comunal în 1888 a 

fost de 2123 lei, 30 bani, la 
venituri şi de 2675 lei, 22 bani, 

la cheltueli contrib. în acelaș an 

ai fost 299. | 

S'a arat în 1886 suprafața 
de 775 hect. Sunt 9 hect. vie. 

Vite sunt: 710 boi și vaci, 

35 bivoli, 189 cai, 2356 oi, 15 

capre, 144 rimători și 3 asini. 

Aci este o biserică cu hra- 

mul «Cuvioasa Paraschiva», zi- 

dită la 1882 și deservită de 1 

preot și 2 cîntăreți. 
Are o școală mixtă, cu 3 clase, 

condusă de o învăţătoare, și la 
care, în anul 1$8$,aii urmat 40 

 băeţi şi.8 fete; cinci cîrciumi. 

Este departe de staţia dru- 
mului de fer Comana de 10 

kil., de șoseaua Giurgiii-Bucu- 
rești, la Crucea de piatră, de 4 

kil., de Giurgiii de 209 kil., iar 

de Ghimpați, reședința plășei, 

de 23 kil. 

Dadişa, munte, a căruia culme   

e un fel de platoii, peste care 
e un drum spre muntele Halăuca, 
din jud. Suceava. E acoperit cu 

cringuri și finațuri, 

Dadişa, zirîz, jud. Suceava. Iz- 

vorește de sub muntele cu a- 

cest nume; udă comunele Bo- 

roaia şi Drăgănești, pe o lun- 

gime de peste 5 kil. și se varsă 
în Ulia. 

Dadişa, valea piriului cu acest 

nume, jud. Suceava. 

Dadului (Movila-), mzovi/ă,. la 

S. de com. Vădastrul, din jud. 
Romanați ; face parte dintr'un 
grup de măgure care se înşiră 

întrun lanț paralel cu cursul 

Dunărei. 

Dadului (Valea-), za/e, în ra- 
ionul com. Jupînești, jud. Mus- 

cel, pl. Riul-Doamnei. Se varsă 
în rîul Doamna, pe malul drept, 

aproape de com. Dirmonești. 

Dadurile, Zac, în jud. Ialomiţa, 

pl. Ialomiţa-Balta, com. Bordu- 
şeni, situat în insula Balta, 

Dagiţa, com. rur., în jud. Roman, 
pl. Siretul-d.-s., spre E. de o- 

rașul Roman și la'o depărtare 

de 24 kil. de el şi de 14 de



 DAGIȚA 

reședința plășei, în extremitatea 

judeţului despre jud. Vasluiii, 

[ste așezată pe un teritoriii 

deluros. IE formată din satele 

Bălușești-Mici, Boatca, Ciurea, 

Crucea-Roșie, Dagiţa, Holm, 

Mănăstirea, Piscul- Rusului și Vo- 

vriești, cu reşedinţa com.. în 

satul Dagiţa. Are 437 fam., cu 

2216 locuitori din cari 59 ştii 

carte. Locuesc în 555 case. Po- 

pulaţia este romînă afară de 10 
fam. de evrei, 

Vite mari cornute sunt 1618. 

Are ş biserici toate de lemn. 

Venitul anual al com. este 

de lei 8004,5ş5, iar cheltuelile 

de lei 5332. 

Dagiţa, sa, în judeţul Roman, 
plasa Siretul-de- Sus, comuna 

Dagiţa, spre E. şi la 24 KRil. 

de orașul Roman şi la o de- 

părtare de 14 kil. de reședința 
plășei. Este așezat pe coasta 

de E. a.dealului Inărici și este 

unul din satele cele mai de E. 

a judeţului. Iiste reședința com. 

Dagiţa. Are 72 capi de fam,, 

387 locuitori, din cari 15 știi 

carte; 96 case. Populaţia este 

romînă afară de 2 fam, de evrei, 
Vite mari cornute sunt 302. 

In sateo moară cu aburi. Co- 
municaţiunea cu oraşul se face a- 

nevoe din lipsa de șosele. 
-Se numea mai înainte și Blu- 

durești. ” 

Dagiţei (Lunca-). Vezi Dagiţei 
(Şesul-). 

Dagiţei (Şesul-), șes, ce se în. 
tinde de la N. spre S. prin 
marginea de E. a jud. Roman, 
prin com. Dagiţa şi Băceșşti și 
se confundă cu șesul Birladu- 
lui la tîrgușorul Băcești. Acest 
șes este mărginit la V. de dea- 
lul Inărici, pe coasta căruia se 
află satul" Dagiţa, și la E. de 
dealul Fiifiita, pe care se află   
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satul 'Tasna (jud. Vasluii). Este 

acoperit cu finețe și supus a-. 

dese-ori inundaţiunilor. Se mai 

numește și Lunca-Dagiţei. 

Daia, saz, plasa Dumbrava-d.-s., 

com. Predești, jud. Dolj. Are 

182 suflete, 98 bărbaţi și 84 fe- 
mei, cari locuesc în 48 case. 

Copiii din sat urmează la școala 

mixtă din satul Predești ce este 

la o depărtare de 458 m. In 

anul 1893—1894. aii frecuentat 

şcoala 10 băeţi, din 28 în virstă 

de şcoală. In sat este o bise- 
rică construită din biîrne. 

Daia, cătun, al com. Costești, pl. 

Jiului, jud. Gorj, în partea des- 

pre N.-V. a com..și la 2 kil. depăr- 

tare de dinsa. E situat în valea 

Daia. Are o suprafață de 400 

hect., din cari 150 hect. pădure,. 

210 hect. loc de cultură, fîneață 

şi izlaz, 20 hect. vii și 20 hect. 

pruni, toate ale locuitorilor moş- 
neni. | 

Are o populaţie de 70 familii, 
saii 320 suflete, din cari 60 con. 
tribuabili, ocupîndu-se pe lîngă 
munca cîmpului, cu rotăria şi 
dogăria. 

Locuitorii posedă: 10 pluguri, 
18 care cu boi și 1 căruţă cu cai. 

Vite sunt: 63 vite mari cor- 
nute, 9 cai, 70 ci, 104 capre și 
18 rimători, 

Comunicaţia se face prin Şo- 
seaua comunată ce-l leagă la 
N. cu com. Piscurile, iar la S, 
cu comuna, sa, Costești, 

Daia, câăzuu, al com. Frumuşei, 
pl. Gilortul, jud. Gorj. E situat 
pe Dealul-Negrenilor, în partea 
despre V. a căt. Frumușei. . 

Are o suprafață de 80 hect,, 
din cari: 40 hect, pădure, 22 
hect. arabile, 12 hect. fineţe, 2 
hect. vie și 4 hect. livezi de 
pruni. 

Locuitorii sunt împroprietă-   
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iți după legea rurală din 1864. 

Are o populaţie de 20 familii, 
saii 60 suflete, din cari 193 con- 

tribuabili. 

Locuitorii posedă: 2 pluguri, 

5 care.cu boi, 35 vite mari cor- 

nute, 3 cai, 13 oi, 5 capre şi 

IO rimători. 

Comunicaţia în acest cătun 

se face printr'un drum de care. 

Intr'acest cătun sunt 4 fîn- 

tîni, 

Daia, căzu, pendinte de com. 

Daiţia, pl. Marginea, jud. Vlașca. 

E situat pe coasta văici Daia, 

pe proprietatea Frăteşti. 

Locuitori împroprietăriți în 

1864 au fost 99, cari ai luat 
267 hect. 

Are o biserică, deservită de 

1 preot și 2 cintăreţi; 70 hect, 

25 arii vie cu embatic,al cărui . 

vin se consumă la Giurgriii. 

E departe de staţia Băneasa, 

a liniei ferate Giurgiii-București, 

de 5 kil., de Giurgiii de igkil. 

și de București de 52 lil. Are 

în apropiere șoseaua națională 
Giurgiiă-București. 

In cătun sunt 2 cârciumi. 

In «Istoria Moldovei șia Va. 

lahici» tipărită la Iași la 1777, 

găsim că: «Cal€ a perdu son 

nom;. on ne peut le distingucr 

que par la ville Taia (Daia) ou 
par le château Talche, qui sont 
places tous deux entre Facke 
et Giurg&vo sur le Danube, dans 
le m&me espace ou Calc exis- 
tait du temps des Romains>. 

La 1418, Mahomet 1, fiullui 
Baiazet, după ce a invadat în 
Asia, trecu apoi în Romiînia, 
luă Severinul şi Cal€ despre 
care am vorbit, fortifică Giur- 
giul și puse o garnisonă nume: 
roasă ca să împedice trecerea 
Dunării. Mateii-Basarab, cînd 
a organizat căpităniele în țară, 
aşezase în Vlașca două căpită- 
nii, una la Daia și alta la Odi-
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voie. Aceste -căpitănii şi-a avut 

reşedinţa în satul Daia, pănă 

la desființarea căpităniilor de 

către fanarioți. 

In Valea-Miului este o fîntînă. 

Legenda zice că această fintînă 

a fost făcută de Miul Haiducul, 

de la care își păstrează valea 

și numirea de Valea-Miului. 

Acest sat, pe la 1530, se che- 

ma Sarmăneşti. 

La 1693, Constantin- Vodă 
era la Giurgii în întimpinarea 
lui Mustafa-Pașa, care adăsta 

venirea Hanului Tătăresc; i-a 

eșit înainte la Daia la s1 lunii, 

acel an. 

Sub Mircea Basarab s'a în- 
fiinţat aci una din cele 18 că- 

pitănii, în care se împărțise "Țara- 

Romiînească. 

La 1773, ne spun fraţii Lu- 

nusli, la Daia ar fi fost me- 

toc de călugări; se pare că lo- 

cul unde era situat acest metoc: 

este în o vale la Viea-lui-Go- 
goașe. 

Daia, deal, în marginea de S. a 
com. Giurgioana, pl. Zeletinul; 

jud. “Tecuciii. 

Daia, moșie particulară, pl. Dum- 
brava-d.-s., com. Predești, jud. 

" Dolj. 

Daia, zale, pl. Jiul, jud. Gorj, pe 
care e situată com. Costeşti-Daia 

şi cătunele sale Costești și Daia. 

Această vale vine despre N. 

şi merge spre S. 
Este formată din culmea dea- 

lului Aninoasa și din culmea 

dealului Greci. 

Daiaman-Bair, 247/ de deal şi 

deal, pl. Măcin, jud. Tulcea, pe 

teritoriul com. rur. Cerna. E, si- 

tuat în partea estică a plășei 
şi în cea nord-vestică a comu- 

nei. Lasă spre V. dealul Megina, 

la S$. dealul Raman-Bair. Din   
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poaleie. sale de S.-V. izvorește 

valea Megina. Are o înălțime de 
2833 m. și e puncttrigonometric 

de observațiune de rangul al 
z-lea. Este acoperit parte cu 
păduri, parte cu . fineţe și pă- 
șuni. Prin înălțimea sa domină 

asupra văiei Megina şi asupra 

drumului comunal Cerna-Greci. 

Daiţia, com. rur., compusă din 
cătunele Daia și Daiţia, plasa 
Marginea, jud. Vlașca, ambele 

situate pe” malurile Dunărei, pe 
proprietatea statului Daia-Dai- 

ţia, pendinte odinioară de mă- 

năstirile Căscioarele și Cotro- 

ceni. Azi constitue ambele o 
singură proprietate, arendată a- 

nual pe preţul de 43000 lei. 
La 1864, s'aii împroprietărit 

102 locuitori foști clăcaşi, că- 

rora li sa dat 306 hect. La 
1882 s'aii împroprietărit 50 în- 
surăţei, cari aă luat 282 hect. 
In total sunt 152 locuitori clă- 

cași care aii luat 588 hect. 
Pe teritoriul comunei este un 

petic de pădure de stejar de 

250 hect., care depinde de oco- 

lul silvic Giurgii. 

In 1887 se aflaii aci 206 con- 
tribuabili din 1040 suflete. 

Budgetul comunei în 1887 

era de 2524 lei la venituri şi 

de 3089 lei la cheltueli. 

Sunt 2 biserici, una în Daia, 

alta în Daiţia, depind de pa- 

rohia Daia; ele sunt deservite 

de 2 preoţi și 4 cîntăreți. 
Depărtarea între aceste 2 că- 

tune este de 2! kil. 

Este o şcoală mixtă, cu 2 

clase, condusă de o învăţătoare. 
In comună, în 1888, se aflaii 

în Daia şo cai şi în Daiţia 70; 

450 boi în Daia şi 385 în Dai-: 

ţia; 30 bivoli în Daia și 50 în 

Daiţia; 580 oi în Daia şi 786 

îni Daiţia; 592 rîmători. 

Prin această comună 

soseaua națională Giurgii-Bu- 

trece   

DALA-CIIESEN-BAȘI-CULAC 

cureşti. Comuna este departe 

de Giurgiu de 22 kil., de Bu- 

„cureşti de 50 kil., de staţiile 
Frăteşti și Băneasa, ale liniei fe- 

rate Giurgiă-București, de cite 
S kil., iar de Stănești, reșe- 

dința plăşei, de 16 kil. 

In această comună sunt bălți 

formate de Dunăre, bogate în 
pești şi care, cînd vin apele 

Dunărei mari, se întind sub 

vii pănă în marginea liniei fe- 
rate Giurgiui-Bucureşti, 

Pe dealurile acestei comune, 

cu ocazia săpăturilor construi- 

rei liniei ferate, s'a găsit sche- 
lete de animale antideluviane, 

din care o parte se află depuse 
la Gimnaziul din Giurgiu, și oaltă 
parte sunt în posesia d-lui in- 

giner Î. Cantacuzino. 
Se află aci: o moară de foc 

"cu 2 pietre; 5 cîrciumi; un 

han mare. 

„In această comună, la 1854, 

în timpul războiului dintre Ruși 
şi Turci, a fost o încăerare în- 

tre ante-gardele turcești și ca- 

zacii ruși. 

La 1878, pe vremea războiului 

Romino-Ruso-Ture, o brigadă 

de cazaci a corpului de armată 
Skobeleff, s'a adăpostit în a- 

ceastă comună. 

Daiţia, cătun, pendinte: de com. 
Daiţia, plasa Marginea, județul 
Vlașca, situat pe coastele și vă- 

ile Daiţiei, pe şoseaua Giurgii- 

București. 

Aparţinea, înainte de secula- 
rizare,  mănăstirei Cotroceni; 

azi moşia este a statului și se 

'arendează împreună cu Daia. 
Are o biserică, deservită de 

“1 preot şi 2. cîntăreți; depinde 

de parohia Daia. 
Sunt 2 .circiumi. 
Vii sunt în suprafață de .70 . 

hectare. 

Dala-Chesen-Başi-Culac, va/e,



DALAȘMA-CULA 

în jud. Constanţa, pl. Hirşova, 
com. Topologul. Se desface din 

ramurile occidentale ale dealu- 

lui Periclic, îndreptîndu-se spre 

V., şi mărginită la S$. de dealul 

Cara-Mișa-Tepe. Se deschide în 
valea Topolog-Derea, în dreptul 

satului Topologul-Romiîn, după 

un curs de aproape 4 Kil. 

Dalaşma-Cula, vae, în județul 
Constanţa, pl. Hirşova, comuna 

Ghizdăreşti. Ia naștere din vir- 

ful Trei-Movile, îndreptindu-se 

spre S. şi mergînd paralel cu 

Dunărea. La satul 'Tichilești, 

unde se unește cu valea Tichi- 

leşti, care vine de la S., dă 

naștere văei Cechirgea, care ia 

direcția spre V. şi se deschide 

în Dunăre, în dreptul ostrovu- 

lui Atîrnaţi. 

Dalban, zoiană, din pădurea Or- 
zinele, com. Brătila, plasa Taz- 

lăul-d.-j., jud. Bacău. 

Daler, zusulă, în braţul Chilia, 

formată de ramura principală 

Chilia, și Braţul- Tătarului. E 

“situată în jud. Tulcea, pl. Su- 

lina, pe teritoriul com. urba- 

ne Chilia-Veche. Are o formă 

lunguiaţă, o lungime de 2.5 kil. 

și o întindere totală de 200 

hect.; este așezată în partea 

vestică a plășei și a comunei; 

este neproductivă fiind acope- 

rită peste tot numai cu stuf, 

Dalicia, dea/, în judeţul Tulcea, 

pl. Istrului, pe teritoriul com. 
rur. Ciamurli-d.-s. Se desface 

din dealul Dolojan ; se întinde 

spre E., avind o direcțiune ge- 

nerală de la N.-V. spre S.E.; 

brăzdează partea nordică a plă- 

şei și pe cea vestică a com.; 

pe la poalele-i estice curge 
piriul Ciamurli, și merge dru- 

mul comunal Eschi- Baba Cia- 

murli-d.-s, E de natură cam   
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stîncoasă. Are o înălțime de 

217 m. şiepunc: trigonometric 

de observaţie de ordinul al 3- 

lea, dominind asupra - satului 
Ciamurli-d.-s. Este acoperit cu 

pășuni și fineţe. 

Dalmaciul, pădure, pe teritoriul 

comunei Cîmpurile, pl... Zăbră- 
uţi, jud. Putna. Întinderea ci, 
împreună cu pădurea Lărguţa, 

este de 800 de fălci. E pro- 

prietatea răzeșilor din comuna 

Cîmpurile. 

Damachi, firgușor, în partea de 
N. a com. Hermeziul, jud. Iași, 

pl. Turia, situat pe platoul a 

căruia culme formează valea 

Prutului; se compune din cite- 

va dughene, în cari locuesc un 

mic număr de Evrei, numărați 

în populaţia satului Zăboloteni- 

„Sturzoaei. Prin mijlocul tîrgu- 

şorului trece şoseaua judeţeană 

Iași-Botoșani. Are o- școală, în- 

ființată la anul 1867, frecuen- 

tată de 59 elevi, (V. Zăboloteni). 

Damachi, sa/, în centrul com. 

Movila-Ruptă, jud. Botoșani, pl. 

- Ștefănești, așezat pe ţărmul 

drept al Prutului, într'o înfun- 

dătură de deal; moșia are o 

suprafață de 1260 hect. și o 

populaţiune de 74 fam., sau 

312 sufl, ” 

Vite sunt: 104 boi și vaci, 14 

cai, 300 oi şi 38 rimători. Are 

o biserică, deservită de 1 preot 

şi 1 cîntăreț; 2 mori deapă pe 
Prut. 

Satul mai poartă numele şi 

de Movila-Ruptă; aici e reșe- 

dința primăriei com. Movila- 
Ruptă. 

Damaciul, pîriz, jud. Putna, for- 

mat pe teritoriul com. Suraia, 

satul Damaciul. Se varsă în Si- 

ret, după ce primeşte ca aflu- 
ent girla Iezărelul,   

DAMIAN 

Damian, com. rur., jud. Dolj, 

pl. Jiul-d.-j. cu reședința la Că- 

ciulătești. Situată pe șeşul Da-. 

mian şi pe costişa Dealului-Pi- 

riului, la 49 kil. de Craiova. 

Se învecinește la N. cu com. 

Căciulătești, la E. şi S. cu mo- 

şia Coroanei, Sadova, și la V. 

cu com. Sadova. Limita liniei de 

N. începe de la aria proprie- 

tăței spre N., în linie dreaptă, 

pănă la Fintina-lui- Bancă; de 

aci apucă spre V., pe o distanţă 

ca de 1/2 hect., apoi merge în |i- 

nie dreaptă pănă în șanțul com. 

unde se hotărește cu Sadova. 

Linia de V. începe dintre mo 

rile Racoviceanca și Girnăreasa, 

merge în linie frintă printre Sa- 

dova și Damian, prin punctele 

Lubenitește (mică movilă), Dru- 

mul-Craiovei, Fintina-Bancă şi 

esc în punctul Șanțul. Limita 

de S. începe îar de la aria pro-. 

prietăţci, în linie dreaptă, de la 

_E.-V., pe de asupra Dealului-Pi- 

rîului, pănă la moara Racovi- 

ceanca. 

Limita de E. începe de la 

punctul Șanțul, merge în linie 

frintă pănă la aria proprietăţei 

spre S. 
Terenul com. este accidentat 

de Dealul-Piriului, înalt de 4q0— 

50 m,, ce se leagă cu alte dc- 

lulețe ce aii direcțiunea de la 

VE. Este o vale, Valea-Piriu- 

lui. Un piîriu: Piriul Damian, 

ce izvorește în com. Damian 

şi se varsă în ii, pe teritoriul 

com. Sadova și se numeşte şi 
piriul Sadova. 

Inainte coprindea și cătunul 

Piscul care azi este comună a- 

parte; acuma coprinde 2 căt. 

Damian, căt. de reședință, şi 

Rastul, spre N.-V. de Damian, 

la 5 kil. depărtare. 
Reşedinţa com. era altă-dată 

în com. Sadova. 
Are 3 biserici, dintre care 

două în Damian, una în bună
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stare și alta în ruină; şi una 

în Rastul. Cea în ruină s'a zi- 

dit la 1790 de obştea locuito- 

rilor. Are în tinda din năuntru, 

de asupra ușei, pe o tablă de 

piatră, următoarea inscripțiune: 

«In numele tatălui, și al fiului și al 

sfiutului duh. La auul 1790, ziditu-s'aii 

această Sfintă și Dumnezeiască biserică, 

unde se prăznuește hramul Sfinţilor A- 

postoli Petru și Pavel şi Sfinţii fără de 

argint: Cosma şi Damian, din . temelie 

s'a zidit de obşte, de care vecinică să 

fie pomenirea lor; iar acum de mila și! 

ajutorul lui Dumnezeii, s'aii apucat și 

înfrumusețat cu zugrăveală și alte lu- 

cruri i-ati făcut cei mai voioși. argaţi 

și anume: Chir Nicola Gancea, Sf. sa. 

Popa Voicu, Popa Badea, Chir 'Țecu 

Boegiii, Chir Marcu Lelea, Marin Mă- 

ceșanu, 1533 August S. 

Zugrav: Marin, boer de ncam ot 

- Coşoveanu, e 

Biscrica actuală din Damian 
are în tindă în năuntru pe ușă, 

următoarea inscripțiune : 

« Această sfîntă și Dumnezeiască biserică 

s'a început la anul 1551, Iulie 14 şis'a 

săvărșit în anul 1555, Octombrie 22. 

Cel d'întiiii ctitor a fost 'Țecu (rancca, aii 

ajutat la temelie pănă la ferestre; iar 

de aci în sus s'a făcut de obște, în zi- 

lele P. S. S.-Episcopul Calinic și ale 

prea înaltului Domn Barbu Știrbeii, 

Zugrav: Ghiţă Coşoveanu,2 

Bisericele din Damian sunt 
făcute de zid. Azi ajută la re- 
paraţie Administrația Domeniu- 

lui Coroanei, ocolul V. In Rastul 

este o singură biserică de lemn. 
Bisericele sunt deservite de 2 

preoţi şi 2 cintăreți. Preoţii ai 

leafă de 75 lei pean şi dascălii 

40 lei pe an şi 34 pogoane, din 
care 12 de preot, și 5 de cîn- 

tăreț. 
In comuna Damian este o 

şcoală "mixtă, ce funcționează 

din 1859; este întreținută de 

stat și de comună. Localul, a- 

vînd o sală de 72 m. p,, este în 

bună stare şi construit de Ad- 

ministrația Domeniului Coroa-   

nei, care a cheltuit 12000lci. Are 
17 pogoane proprietate şi e con- 

dusă de o învățătoare. A fost fre- 
cucentată de 34 băeţi, din cari 12 

din Rastul, și de g fete. In vîrstă 

de şcoală sunt 43 în Damian și 

20 în Rastul. Știu carte 31 în 
Damian și 9 în Rastul. 

Populaţia comunei se urcă la 
1008 suflete, din cari 628 în 

Damian (328 bărbaţi şi 300 fe- 

mei), și 380 în Rastul (180 fe- 

mei şi 20 bărbaţi). După legea 
din 1864. sunt 108 locuitori îm- 

pămiînteniţi și după aceea din 
1879 sunt 190 însurăţei. Lo- 

cuesc în 22 case și 190 bor- 
dee în Damian și 3 case şi 70 
bordee în Rastul. Casele sunt 

parte de cărămidă, parte de 

bîrne și parte de gard; iar bor- 

deele sunt de lemn. 

Suprafaţa teritoriului comunei 
este de 556 hect., din cari 440 

hect. pămînt arabil, 40 hect. 

izlaz, 16 hect. vie în com. Da- 

mian și 60 hect. vie în com. 

Rastul. Moşia de pe teritoriul 
comunei, aparține Domeniului 
Coroanei, Sadova. 

Pe piriul Damian sunt două 
mori, dintre cari una se numește 

Giinăreasa ; a doua este pe mo- 
șia Domeniului Coroanei. 

Intre cătunele Damian și Ras- 

tul este o cale de comunicaţie 

naturală, 

Locuitorii își desfac produc- 
tele la Bechet, unde duc cereale, 

și importă băuturi spirtoase și 

coloniale. Transportul se face 
cu carele cu boi pe şoseaua co- 

munală Damian-Sadova, unde 

dă în șoseaua naţională Craiova- 

Bechet. Circiumi în Damian sunt 

6 și în Rastul, 1. Comercianţi 
sunt 7. Contribuabili 226. 

Budgetul comunei este la ve- 

nituri de 5685 lei, 34 bani și 

la cheltueli de 5474 lei, 77 b. 

Vite: 140 vite mari cornute, 

185 oi, 14 cai şi 36 porci.   

DAMIAN 

Damian, saz, jud. Dolj, pl. Jiul- 
d.-j., com. Damian, şi reședința, 

primăriei. Are o populaţie de 
628 suflete (328 bărbaţi și 300 

femei), cari locuesc în 22 case şi 
190 bordee, construite din lemn, 

iar casele din cărămidă și bîrne. 

In sat este o școală mixtă, 

care funcţionează din anul 1859, 

întreținută de stat şi de comună. 

Localul este de zid, în bună stare 

şi construit de Administraţia. 

Domeniului Coroanei. Are 17 

pogoane proprietate. In anul 

1892—93 a fost frecuentată de 

46 băeţi și 9 fete, 34 băeţi şi 

9 fete din Damian şi 12 băcţi 

din Rastul. In vîrstă de școală 

sunt 43 copii. Ştiii carte 51 băr- 

baţi. 

Sunt două biserici: una îu 

ruină şi a doua în bună stare: 

Cea în ruină s'a zidit în anul 

1790 de obştea locuitorilor. Are 

în tinda din năuntru, d'asupra 

uşei, pe o tablă de piatră ur- 

mătoarea inscripţiune: 

«In numele “Tatălui și al liului și 

al Sfintului Duh. Ja anul 1790 . ziditu- 

ai această Sfintă şi Dumnezeiască bi- 

serică, unde se prăzuueşte hramul Sfinţilor 

Apostoli Petru și Pavel și Sfinţii fără de 

argint Cosma și Damian, din temelic 

Sai zidit de obste, de care vecinică să 

fie pomenirea lor; iar acum din mila ŞI 

ajutorul lui Dumnezeii s'aii apucat și în- 

frumuseţat cu zugrăveala și alte lucruri, 

i-ati făcut cci mai voioși argaţi şi anume : 

Chir Nicola Gancea, Sfinţia Sa Popa 

Voicu, Popa Badea, Chir Ţecu Boegiu, 

Chic Marcu Lelca, Marin Măceșanu. 

1533, August S. Zugrav Marin, boer de 

neam Ot. Coşoveanu.2 

Biserica care este în bună 

stare are în tinda ei înăuntru 

pe uşă urmotoarea inscripțiune: 

«Această Sfintă și Dumnezeiască bi- 

serică sai început la anul 1S51, Iulie 

14 și Sail săvirşit în anul 1555, Oct, 12, 

Cel dintiiii ctitor a fost "Țecu Gancea, 

aii ajutat la temelie pănă la ferestre, iar 
de aci în sus s'aii făcut de obşte, în 

zilele P. S. $. Episcopul Calinic şi ale 

Prea înălțatului Domn Barbu Știrbeiii. 

Zugrav : Ghiţă Coșoveanua.
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La reparația făcută, a contri- 

buit Administraţia Domeniului 

Coroanei, ocolul al V-lea. 

In sat sunt 6 cîrciumi. 

Damian, zirîă, jud. Dolj, pl. Jiul: 

d.-j., com. Damian. Izvorește pe 

teritoriul acestei com. şi curge 

pe Valea-Pirîului, en direcțiunea 

de la E. spre V. In lungul a- 

cestei comune se numește Pi- 

rîiul-Damian şi după ce intră pe 

teritoriul comunei Sadova, din 

punctul numit Găinăreasa, se 

numeşte Piriul-Sadova. Se varsă 

în niște smiîrcuri, dincolo de 

dealul Bostanele, smîrcuri ce se 

scurg pe malul stîng al rîului Jiul. 

Are un pod pe dinsul, în co- 

muna Sadova, la punctul numit 

Moara-Podul. 

Damian, șes, jud. Dolj, pl. Jiul- 

d.-j., com. Damian, pe care este 
- aşezată comuna cu același nume. 

Damuleţul-Mic, iri, în jud. 

Mehedinţi, pl. Ocolul-d.-s., com. 

rur. Malovăţul. 

Damuri, alt name al comunei 

Potlogeni, pl. Balta-Oltul-d.-j., 

jud. Romanați. 

Dan, dea/, la N. de cătunul Va- 

cărea, com. Valea-Popci, plasa 

Rîurile, jud. Muscel. 

Dan, fîntină, în cercul com. Bu- 

timanul, pl. Znagovul, județul 

Ilfov. 

Dan, /ocalitate, jud. Brăila, pe 

vechiul drum Brăila-Focșani, pe 

lunca Siretului și în com. Nazi- 

rul, la 5 kil. spre S.-E. de satul 
Cotul-Lung. 

Dan, /oc acoperit cu vie, în coasta 

Motrului, jud. Mehedinţi, plaiul 
Cloşani, com. rur. Negocşti, sa- 

tul Padeşul.   

Dan (Izvorul-lui-), zsoor, în ju- 

deţul Buzăii, com: Beceni. In- 

cepe din localitate și se scurge 
în rîul Slănicul. 

Dan (Piscul-lui-), co/ină, în ju- 

deţul Buzău, com. Rușiavăţul, 
căt. Tega. E acoperită de izlaz. 

Dan (Valea-lui-), za/e, în jud. 

* Mehedinţi, pl. Văilor, com. rur. 
Slivileşti. 

Dan (Valea-lui-), va/e, județul 

Muscel, izvorește din pădurea 

Păcurarul, străbate căt. VIă- 

dești-Pămînteni, pl. Rîurile, și 

se varsă în riul Bratia, în ra- 

ionul com. Vlădești, după ce 

primeşte ca afluent Valea-Badei. 

Dan (Valea-lui-), za/e, în par- 
tea de V. a com. Mărgineni- 

d.-s., pl. Filipești, jud. Prahova, 

Dan (Valea-lui-), za/e, izvorește 

de sub poalele dealului Drăgă- 

"neasa, com. Valea-lungă, plaiul 

Prahova, jud. Prahova, și se 

varsă în rîul Cricovul-Dulce. In 
ea se varsă văile: Lespezile, a- 

Lupului, Adinca, Valea-cu-Ani- 

ni, Podul-cu-Fagi, ş. a. 

Dan (Valea-lui-), za7e, comuna 

Turia, pl. Oltul-d.-j., jud. Olt. 

Dan (Valea-lui-), za/e, în ra- 
ionul comunei Vasilaţi, pl. OL 

tețul-d,-j., jud. Vilcea; se varsă 
în riul Olteţul. 

Dan și Murgaş (Munţii-), zro- 

prictăţi ale Eforiei Spitalelor 

Civile din Bucureşti, pendinte 

de schitul Cornetul, com. Ro- 

bești, plaiul Cozia, jud. Vilcea, 

în întindere de 1207 hect. 

Dancaşul, sa, în com. Miro- 

slava, pl. Stavnicul, jud. Iași, 
situat pe valea cu același nume,   

între coasta vestică a dealuri- 
lor lzereni și Dancașul, cu o 

populaţie de 23 familii saii 117 

suflete. | 

Numărul vitelor e de 152 

din cari: 114 vite mari cornute, 

7 cai și 31 rimători. 

Dancaşul, dea/, formează valea 

cu același nume, la poalele că- 

ruia se află satul Danca, din 

com. Miroslava, pl. Stavnicul, 

jud. Iaşi. 

Dancaşul, jud. Iași. Veză Teleţul, 
pirîii, com. Miroslava, pl. Stav- 

nicul, 

Dancaşul, va/e, jud Iaşi. (Vezi 

Dancașul, deal). 

Dancăi (Valea-), za/e, pe teri- 

toriul comunei Fileşti, pl. Si- 
retul, jud. Covurluiă. 

Danciul, com. rur. şi sa, jud. 

Mehedinţi, pl. Blahniţa, la o dis- 

tanță de 35 kil de T.-Severin, 

iar de com. rur. Vînjul-Mare, de 

27 kil. E situată pe cîmpie. For- 

“ mează comună singură, avind 

148 contribuabili, din 896 locui- 

tori, locuind în 164 case. 

Loc. posedă: 40 pluguri, 90 

care cu boi, şi 12 căruţe cu cai. 

Budgetul comunei la venituri 

este de 3913 lei, iar la cheltu- 

eli suma de 1979 lei. 

Vite: 480 vite mari cornute, 

1060 oi, 36 cai, 4 bivoli şi 416 
rimători. 

Prin comuna. Danciul trece 

șoseaua Scăpăul-Flămînda-Dan- 
ciul-Gruia, 

Pămîntul nisipos de aci este 
plantat de locuitori cu salcimi 
și duzi. ' 

In această com. sunt 2 fin- 
tîni, a căror apă serveşte la 
întreținerea. eleștaelor cu pește 
și la udatul grădinelor cu zar- 

zavaturi, !
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Danciul, cătun, în com. Suraia, 
pl. Biliești, jud. Putna. E situat 

la o parte de Siret şi este tăiat 

“de 3 ori de pir. cu același nume. 
Are o populațiune de şr2 

„suflete, cari locuesc în 134 case. 

Are 1 biserică filială, cu hra- 

mul Adormirea. 

Danciul, sa, face parte din co- 

muna Coloneșşti, pl. Stănișeşti, 

jud. Tecucii. E situat în par- 
tea de E. ariului Zeletinul, la o 

distanță de 5 kil. 5oo m. de- 

parte de reședința comunei. 

Are o populație de 39 fa- 
milii, cu 135 suflete, locuind 

în 36 case. Sunt 35 contrib. 

Locuitorii sunt răzeși. 

Danciul, zane, la S. de mun- 

tele Şeţul, plaiul Nucşoara, jud. 

Muscel. Riul Bratia-Mare udă 
la V. poalele sale. 

Danciul, deaf, în partea de N. 
şi NE, a comunei Urşi, plasa 

Cerna-d.-s., jud. Vilcea. S'a nu- 
mit ast-fel pentru-că în vechime 

a fost proprietatea unui Barbu 

sai Ion Danciu. 

Danciul, ziriă, izvorește din dea: 
lul Zarea-Tutovei,. com. Colo- 

neşti, pl. Stănișeşti, judeţul Te- 

cuciii; trece prin satul cu ace- 

lași nume și se varsă pe stinga 

Zeletinului, la S$. de Satul-Noi, 

com. Colonești. 

Danciului (Piscul-), zise, jud. 

Vilcea; vezi Dăroaia. 

Danciului (Valea-), za/e, com. 

Gura-Vitioarei, plaiul Teleajenul, 

jud. Prahova. 

Danciului (Virful-), co/7nă, în 

com. Blăjani, jud. Buzăii, între 

cătunele Blăjani și Soreșşti. 

Dancul, saţ, în com. .FHolboca,   

D 

za
 

sI
 

pl. Braniștea,. jud. Iaşi, aşezat 

pe coasta dealurilor ce formează 

malul stîng.al rîului Bahluiul, 

pe o suprafață de 174 hect, 
cu o populaţie de 36 familii, saii 
170 locuitori. Este proprietatea 

comunei Iași, cedată de stat 

pentru plata celor 10 milioane. 

Numărul vitelor e de 5şo, 

din cari: 272 vite mari cornute, 

223 oi; 17 cai şi 38 rimători, 

ancul, da/ză, formată de văr- 

săturile Prutului, în : com. Fol- 

tești, pl. Prutul, jud. Covurluiii. 

Dancul, zădure, în comuna Bu- 
ciumi, plasa Codrul, jud. Iași, 

pe o suprafaţă de 361 hect. A 
fost pendinte de 
Dancul. 

mănăstirea 

Dancul, za/e, numită și Valea- 

D 

D 

D 

Dancului, în'com. rur. Bala-d.-j., 

plaiul Cloșani, jud. Mehedinţi. 

anda, dea/, în com. rur. Or- 

dești, plaiul Cloșani, jud. Me- 
hedinţi, căt. Văeni. 

andara, căfun, situat pe o vil- 

cea cu același nume, pendinte 
de com. Tirnava-d.-j., pl. Cil- 
niștea, jud. Vlaşca, proprietate 

a statului. Se arendează cu tru- 

pul Comoara, pe prețul de 22400 
lei anual. 
zare, aparţinea de Mitropolie. 

Aci, în 1864, sa împroprie- 
tărit 148 locuitori, dindu-li-se 
444 hectare. 

andara, zale, în jud. Vlaşca, 
de la care și-a luat numirea 

cătunul Dandara, care este si- 

tuat pe dinsa,. 

Danei (Valea-), ziri, pe _teri- 

ritoriul comunei Stăoani-d.-j., 

pl. Zăbrăuțul, jud. Putna ; izvo- 

reşte din munţii Străoanelor și 

se varsă în Șușiţa, 

Inainte. de seculari- 
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Dania, moșie particulară, judeţul 

Dolj, pl. Balta, com. Grecești, 

în întindere de 2320 hect. a- 

proximativ. Se mai numește şi 

Masa. 

Danil (Cişta - lui - Dumitru-), 
foastă cîș/ă, saii loc pentru a: 
dăpostit vitele iarna, în județul 

Tulcea, pl.- Sulina, pe teritoriul 

comunei Sf. Gheorghe, situată 

în partea estică a plășei şi su. 

dică a comunei, pe grindul 

Trofinci- Vovilion, lingă malul 
“Mărei. Și-a luat numele de la 

cel care a fundat-o; astă-zi e 

transformată în cherhana (pes- 
cărie); în partea vestică stuful 
„se întinde în depărtare. 

Danilă (Dealul-lui-), dea, pe 

moşia Probota, jud. Suceava, 

acoperit de pădure de fag. 

Danţurile, ze, în com. Broș: 

teni, jud. Suceava. 

Danul, mufe, situat în partea 

de S.V.a comunei Robești, 
pl. Cozia, jud. Vilcea. Aci se 
fabrică brînză. 

Dara, com. rur., în jud, Buzău, 

plasa Sărăţei, situată pe malul 

sting al piîriului Sărata, la o 
distanță de Buzăii de 17 kil. 
Are forma unui dreptunghi, 
limitindu-se la N. cu moșia Sfo- 

rile-Muscelenilor (din com. Să- 

rata). La E. începe din margi- 

nea căt. Atirnaţi şi, pe hotarul 
moşiei Lahovari, merge: pănă 

în moşia Stilpul; la S. începe 

din hotarul moșiei Stilpul și o 

ia pe hotarul moșiei Bradul-Ber- 

ca, pănă întilnește hotarul mo- 

şiei Buzoianca (Uimeni), pe care 

se urcă la V., atingînd și ho- 

tarul moşiei Coca, pănă dă în 

Sforile - Muscelenilor. Suprafaţa 
sa e de 1650 hect., din cari 840 

arabile, 150 fineaţă, 260 izlaz,
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115 vie și 285 sterp. Afară de 

pămîntul locuitorilor are mai 

însemnată moșia Ulmeni saă 

Buzoianca. Terenul e șes, acci- 

dentat puţin în partea de N. 
prin dealuri acoperite de vii. 

Industria e reprezentată prin: 

fabrica de coniac Amanieux 

1. Naville et C-nie; o moară 

cu aburi şi 2 stîne; iar comer- 

ţul prin desfacerea producţiu- 

nilor locale și prin transporturi, 

mai cu seamă de piatră, la gara 

Ulmeni. Căi de comunicaţie are 
calea ferată, șoseaua ce o par- 

curge, precum și șoseaua veci- 

nală Şaringa-Ulmeni. 
Vite sunt: 372 boi, 131 vaci, 

92 viței, 3 bivolițe, 72 cai, 47 

epe, 31 minji, 2200 oi, 1 asin 

și 270 rimători. Sunt 15 stupi. 

Comuna e formată din cătu- 

nele Ulmeni și Vilcelele, avind 

o populație de 1230 locuitori, 

din care: 266 bărbaţi însurați, 
32 neînsurați, 7 văduvi, 321 

băeţi; 266 femei măritate, $ 
văduve, 330 fete. Case sunt 275. 
Străini sunt: 7 francezi, 5 greci 

și 2 italieni. Meseriași sunt: 3 

fierari, 2 brutari și 1 lemnar. 

Comuna are 253 contrib, din 

“cari 22 comercianţi Romiîni şi 

2 străini. Sunt 13 stabilimente 

comerciale, 

Budgetul com. e de 4,585 lei. 

In Dara este o școală, în căt, 

Ulmeni, frecuentată de 46 e- 

levi și 6 eleve. Carte ştii 74 

persoane. Are 2 biserici, de- 

servite de 2 preoţi, 2 cîntăreți 

şi 2 paracliseri. Catedrala e Sf. 

Gheorghe. Circiumi sunt 10. 

Dara  (Muscelul - Dării - de - 
Sus), căz. al com. Șarînga, jud. 
Buzăii, cu 330 loc. și 77 case. 

Dara sai Darul, une, în co- 
muna Corbi, plaiul Nucşoara, 

jud. Muscel, mai lă limita jud. 
spre Transilvania.   

î6 

Este proprietate a statului și 

se arendează cu munţii de prin 

prejur. 

De aci ese izvorul, care îm- 

preună cu cel din muntele Va- 

leca-Rea și cel din Bindea, for- 

mează rîul Doamna. 

Dara, ac, în jud. Ialomiţa, plasa 

Borcea, teritoriul com. Caco- 

meaunca, 

Dara, vale, în com. Dara, jud. 

Buzău. Incepe din dealul Gruiul 

(com. Șaringa) şi se scurge în 

piriul Sărata, în căt. Ulmeni. 

Dara-de-]Jos, zechie numire a 

căt. Ulmeni, din comuna Dara, 

jud. Buzăiă. : i 

Dara-de-Sus, vecie numire a 

căt. Vălcelele, din com. Dara, 

jud. Buzăă, 

Dara-luiuc, zî7f de deal, în 

jud. Constanţa, pl. Mangalia, 

com. Tuzla; este virful cel mai 

de N. al dealului Tauşan-Bair; 

are 57 m., cu care domină în- 

treg satul Tuzla, care se află 
la un kil. spre E., aproape în 

întregime valea Cuciuc, Tuzla- 

Derea şi, pe o mare suprafaţă, 

lacul Tuzla-Ghiol. A servit şi 

ca punct trigonometric de ob- 
servațiune. 

Darabani, com. rur., în jud. Do- 

rohoii, pl. Prutul-d.-j., formată 

din satele: Bagiurea, Cornești, 

Darabani satul, Darabani tirgu- 

șorul, și Runcul-Odăei, cu reșe- 

dința primăriei în tîrgușorul Da- 

-rabani. Are o populaţie de 1479 

fam., sai 5674 sufl. Are 2 bi- 

serici, deservite de 3 preoţi, 4 

cintăreți și 3 pălămari; 2 şcoli, 

“conduse de 2 învățători și fre- 
cuentate de 130 elevi; 2001 

hect. 82 arii pămînt sătesc; 
6633 hect. 23 arii cîmp și 
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369 hect. 5 arii pădure a mo- 

şieci; II “iazuri și I181/2 pogoa- 

ne vie. 

Budgetulcom. a fost în 1889/90 

de lei 38553, 86 bani la ve: 

turi, și de lei 23453, 05 bani. 

la cheltueli; iar în 1890/91 de 

lei 22216 la venituri şi de lei 

21379, bani 40 la cheltueli. 

Vite mari cornute sunt: 1673; 

sunt 3306 oi, 595 cai, și 779 ri- 

„mători. Locuitorii posedă şi 575 

stupi cu albine. 

Darabani, /îrgașor, pe moşia 

Darabani, com. cu același nume, 

jud. Dorohoii, pl. Prutul-d.-j., 

cu 845 fam. sai 3369 sufl. din 

care aproape 300 fam. sunt E- 

vrei, E la 29 kil. de Dorohoiii. 

Pe culmea plană a dealului Pru- 

tul se află centrul tirgului ; iar pe 

costișă sunt mahalale ; în total o- 

cupă o suprafaţă de 215 hect. A- 

şezările locuitorilor în mare parte 

sunt bune, mai multe din vă- 

lătuci, și puţine de cărămizi. 

Centrul sai: adevăratul tirg este 

pe ambele laturi ale șoselei ju- 

dețene, ce trece de la Rădăuţi 

spre' Dorohoiii, de-a-lungul tîr- 
gului. Casele înşirate de o parte 

şi alta a șoselei formează strada 

principală.  Dughenele, atelie- 

rele și casele de locuit din a- 

ceastă stradă, ai numai simple 

ogrăzi și aparțin mai toate negu- 

ţătorilor Evrei. Mahalalele sunt 

mai toate ocupate de Romini, 

cari ai case bune, cele mai 

multe cu livezi și cu grădine. 

Proprietarii moșiei aii o casă 

mare cu două rînduri, bine 

zidită, în formă. de castel, cu 
grădină frumoasă cu fiorărie; 
livede cu fructiferi de diferite 
specii și grădină regulată de 
legume. Imprejurul caselor și 
grădinei se află un zid de pia- 
tră, - 

Pe frontespiciul palatului, de 
asupra, balconului, stă în zid
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piatra pe care sunt săpate ar- 

moriile familiei Balș: steaua 

de aur cu opt raze așezată pe 
scutul în color roșu roş-albas- 

tru supra-pusă, ce stă peste o 

altă stelă mai mare aurită tot 

cu 8 raze, pusă pe un așternut 

de hermelin, adumbrit de dra- 

perii în color vişiniă-purpur, 

peste care se află o coroană. 
Are o biserică, cu hramul Sf, 

Nicolae, deservită de 2 preați, 
2 cîntăreţi; e un edificii frumos 

și bine zidit, cu un turn pe 

bolta principală. Este încunju- 

rată de un zid.de piatră, cu 

un turn de asupra porței la 

intrare în ogradă; s'a fondat 
în anul 1840.. 

Toate acaretele, d'impreună 

cu biserica, sunt făcute de fos- 

tul proprietar Logofătul Teo- 
dor C. Balş. 

Şcoala primară de băeţi, con-” 
dusă de un învăţător și frecu- 
entată de go elevi, are local 

bun și încăpător, făcut de co- 

mună în anul 1870. Școala de 

fete este condusă de o învățătoa- 

re şi e frecuentată de 40 eleve. 

Comunitatea izraelită are 8 si- 
nagoge și 2 şcoli elementare. 

Tiîrgoveţii se aplică la nego- 
ţul cerealelor şi a pădurilor; 

la comerţul feluritelor mărfuri; 
la diferite meserii, precum și la 

agricultură și viticultură. 
Atit tirgul central cit şi ma- 

halalele, ai strade cea mai mare 

parte fără nici o aliniere, din 
care trei sunt prunduite. Ilu- 

minatul se face de şo felinare 

cu lămpi de petrol. 
In fie-care Duminică se face 

bilciă a diferite obiecte de a- 
gricultură şi viticultură și mică 

industrie rustică. 

In privința frumuseței și a 

bunei rase de vite, ce se adună 

de prin prejur la zile de tîrg, 

această localitate este privită a 

doua după Săveni; ea atrage 

65878. Alarele Dicţionar Geografic, Vol. 411, 
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cumpărători de pe la Birlad, 
Focşani, Brăila şi Ploești. 

E un medic, o moașă şi o 

farmacie. 

Se află şi un biroti telegrafo- 
poştal, al cărui venit, pe 1897— 

97 a fost de lei 5358, bani 20. 
Istoricut.— Acest tirgușor s'a 

înființat cam de pe la 1835, 

de riposatul marele Logofăt și 
general Teodor C. Balș, proprie- 
tarul moșiei. El văzînd folosința 

ce poate aduce un așatirgușor 

la sporirea veniturilor moșiei, 

și găsind că poziţia e favora- 

bilă fiind-că drumurile ce tre- 
ceaii pe aici eraii în comunica- 

ţie cu Ștefâneşti, Rădăuţi și cu 
satele din josul Prutului, şi a- 
cel ducător la” Herţa şi Mamor- 
nița, aii pus stăruinți și a că- 

pătat hrisovul sub No. 28, dat 
în Iași în 1837 luniezr, de Mi- 

hail Gr. Sturdza- Vodă, prin 
care-i acordă dreptul înființărei 

tirgului cu 12 iarmaroace pe 

an și ziua de tirg Lunea, î în fie- 

care săptămînă. 

Prin construire de dughene, 

şi prin publicaţiile fâcute pen- 
tru înlesnirea de traii și negoţ 
S'ai adunat Romîni, dar în mult 

mai mare număr Evrei, intro- 

- duși aicea de către evreul Leiba 

Gherşin Darabaner, destul de 

cunoscut ca vechiii orîndar al 

ratoşului ce se află pe acest 
loc construit la drumul 'mare. 

Inlesnirile date de proprie- 
tarul moşiei; foloasele ce pă” 

_teaii trage. de la taberile de că- 
răuşi. ce umblaii cu transpor- 

turi de diferite producte; ciîr- 

durile de vite de 'negoț ce 

treceaii în Bucovina și cari toți 
făceaii popas aicea; apoi apro- 

pierea de cursul Prutului, ho- 
toriră pe mulți Evrei a umplea 

tîrgul, aşa că la 16 Octombrie 

1839, se şi făcu înscrisul de în- 

voială între proprietar şi tîrgo- 

veți, prin care se statornici pe   
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25 de ani drepturile şi datoriile 
reciproce între ambele părți, pe 

baza legei bezmănului din -co- 

dul Calimah, 

Mai tirziă tîrgul și moşia aii 

aparținut d-nei Smaranda Ci- 
mara; pe urmă d-lui Vasile Las- 
car, cu care se urmează (1898) 

tratative pentru răscumpărarea 

tîrgulii de către primăria lo- 

cală. 

Darabani, saț, pe moşia Dara- 

bani, com. cu același nume, pl, 

Prutul -de- Jos, jud. Dorohoiii, 

cu 166 familii, 664 suflete. 

Are bună situație, cu plăcută 
privire pe podișul Prutului, ceva 

înclinat spre S. 
Așezările sătenilor sunt în 

mare parte bune, cu livezi și 

grădini. 

Proprietatea acestei întinse 

şi frumoase moșii, a fost a d-nei 

Smaranda Cimara, fiica def. 

Marelui Logofăt și general T. 
C. Balş, şi a def. Logofetese 

„Maria Balș, născută Bogdan; 
acum este a d-lui V. Lascăr. 

Calitatea pămîntului este bună, 
favorabilă agriculturei și viti- 

culturei. 

Sătenii înproprietăriți ati 555 
hect. 21 arii pămînt; iar pro- 
prietatea moşiei are 6402 hect. 
683 arii cîmp (afară de 216 hect. 
ocupate de tirgușorul Darabani) 
şi 270 hect. pădure, tînără cu 
diferite esențe, între cari pre- 

domină stejarul; această pădure 

aflată în trei locuri poartă trei 
numiri: Buleandra, Grozava şi 

Podriga. 
Sunt trei livezi pe moşie cu 

diferite specii de fructieri,. în 
suprafaţă de 7! hect,; şi pe 

lîngă fie-care livadă se află şi 
vie, care luată în totul, e de 

181, pogoane. Iazuri sunt 11, 

din cari cele mai mari numite: 

Tazul-Turcului, cu o suprafaţă 

de 42 hect,; al-Milancei, de 22 

8
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hect.; şi Iepăria, de 22 hect., 

toate cu pești buni și raci. - 

Podriga şi Ieșanca sunt pira- 

iele principale cari trec pe mo- 

şie, Se găsește pieatră calcarică 

şi greziă în lespezi, pe malul 
Prutului şi se extrage numai 

pentru trebuința locală. 
Drumuri însemnate sunt: ca- 

lea judeţeană de la Rădăuți 

prin Păltiniș; calea comunală 

ducătoare la Ștefănești pe dea: 

supra Bivolului; aceea ce duce 

la Săveni, pe deasupra Milean- 

cei șia Tătărăşenilor, iar de la 

Tătărăşeni pe la Balinţi la Bo- 

toșani; acel ce duce de la Do- 

rohoiii pe la Girbeni şi Ha- 

virna; acel ce duce la Doro- 

hoiii pe la Hudești și Lișna și 

acel ce duce la Ierţa şi Ma- 
morniţa pe la Bagiurea, Ba- 
ranca și Orofteana, 

Hotarele moșiei cu: Hudeşti, 

Conceşti, Ghitcăuţi, pe laturea 

sudică ; Teioasa, Păltinișul, Bivo- 

lul, pe laturea nordică; Prutul 

și o mică parte .din “Teioasa 
pe laturea estică; Milancea și 

Cordăreni pe laturea vestică. 

* Localităţi însemnate sunt: 

Dealul-Ursului, Valea-leşancăi, 

Ponorul-A pelor, Izvorul-Boerului 
și Ripele-Ciorbenilor. 

Numirea vechie a satului după 

documente, cra Cibiceni; iar 

actuala a căpătat-o. în urmă du- 

pă numele stărei sociale a lo- 

cuitorilor, cari aparţineaii la că- 

pitănia locală a corpului Dara- 
banilor. Darabanii erai corpul 
de armată pedestru și perma- 
nent. Obligativitatea serviciului 
trecea de la tată la fiii în starea 
validă. Din acest corp se luaii 
străjile la Curtea Domnului, 
unde sta în tot-de-a-una un că- 
pitan de darabani. Serviciul 
Darabanilor era distins la scau- 
nul Domniei, după cum arată 

și Dimitrie Cantemir în «Des- 

crierea Moldovei».   
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Darabanul, mic afluent al Piriu- 

lui-din-Bahnă, com. Stolniceni, 

judeţul Suceava. 

Darciul, Zac, în judeţul Ialomiţa, 

pl. Ialomiţa-Balta, com. Chioara. 

Are trestie, papură și ţipirig, şi 

conţine apă numai cînd apele 

Dunărei sunt în creștere. 

Dargotă, dea, com. Titireciii, 

pl. Ocolul, jud. Vilcea, în de- 

- părtare de 250 m., spre E., de 

vatra satului. 

Daringă, îas, în partea de N.- 

E. a moşiei şi a comunei 'Todi- 

reni, pl. Jijia, jud. Botoşani. 

Dari-luc, movilă, în jud. Con- 

stanţa, pl. Mangalia, com. Sa- 

righiol, căt. Hagilar; este si- 

tuată între văile Hagilar şi Ilan- 

lic, pe care le domină prin înăl- 

țimea sa, care este de 93 m. 

E acoperită cu verdeață. 

Darul, aute, jud. Muscel. (Vezi 

Dara). 

Dascălul, sa4, judeţul Ilfov, pl. 

Dimboviţa. Face parte din com. 

rurală  Dascălul-Creaţa. E si- 

tuat spre S.-E. de Vărăști-d.-s., 
lîngă Valea-Mostiștea. 

Are locuri smircoase. Popu- 

laţia. lui e de 462 suflete. 

Suprafaţa totală a satului e 

de 867 : hect. Eforia Spitalelor 

din Bucureşti are 582 hect., din 

cari cultivă, prin arendașii săi, 

372 hect. (10 izlaz, 200 pădure). 
Locuitorii aii 285 hect. 

Posedă o biserică, cu hramul 

Adormirea, deservită de 1 preot 

şi 1 cîntăreţ, şi o școală mixtă, 

frecuentată de 13 elevi și 3 e- 

leve, cu întreţinerea căreia sta- 
tul cheltueşte anual 1900 lei. 

"Localul școalei s'a construit 
din fondurile județului, în anul 
1886.   

DASCĂLUL-CREAȚA 

" Comerciul se face de 2 cir- 

ciumari. . 

Numărul vitelor mari e de 

290 și al celor mici de 370. 

Dascălul, /zc, în com. Jupînești, 
pl. Rîul-Doamnei, jud. Muscel, 

între Dealul-Crucei și Vatra-Sa- 

tului. 

Dascălul-Creaţa (Pitar-Moşu), 
com. rur., jud. Ilfov, pl. Dimbo- 

vița, spre N. de București. E 

situată aproape de unde izvo- 

rește valea Mostiştea, la 23 kil. 

depărtare de București. 

Se compune din satele: Crea- 

ţa, Dascălul, Runcul, Vărăști- 

d.-s., Vărăşti-d.-j., cu'o po- 

pulație de 1487 locuitori, cari 

locuesc în 318 case. Stă în le- 

gătură cu com. Afumaţi, printr'o 

şosea vecinală, 

Suprafaţa totală a comunei 

e de 2909 hect. Proprietarii aii 

1840 hect., din cari cultivă 1130 

(ro hect. izlaz, 700 pădure). 

Locuitorii cultivă tot terenul în 

întindere de 1069 hect. 

In comună sunt 4 biserici 

(la Creaţa, Dascălul, Vărăști- 

d.-s. şi Viărăști-d.-j.), deservite 

de 3 preoţi şi 4 cîntăreţi. Are 

2 şcoli: una în Dascălul și 

alta în Creaţa; 1 moară cu a- 

buri; 1 mașină de treierat; 1 

heleşteii; 2 poduri stătătoare. 

Comuna numără 273 con- 

trib., şi are un buget de 5047 

lei la venituri şi şoo3 lei -la 

cheltueli; In anul 1885 erai 343 

contribuabili. 

Dintre locuitori, 342 sunt plu- 

gari, 6 aii diferite profesiuni. 

Ocupaţia lor de căpetenie e 

agricultura și creșterea vitelor, 

Arătura se face cu 201 plu- 

guri: 140 cu boi şi 61 cu cai, 

Locuitorii ai 233 care și că- 
„ruțe: 183 cu boi şi 50 cu cai. 

Comerciul se face de ş cir: 
ciumari și 1 hangii.
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Numărul vitelor mari e de 

1024 (290 cai şi epe, 382 boi, 

217 vaci şi viței, 21 tauri, 34 

bivoli, 80 bivoliţe) 'și al celor 

mici de 1991 (15 capre, 290 

porci, 1686 oi). 
Locuitori împroprietăriți sunt 

223 şi neîmproprietăriți, 131. 

Dascălului (Piscul-), deal, în 
jud. “Tulcea, pl. Măcin, pe teri- 
toriul com. rur. Jijila. Este mai 
mult o prelungire orientală a 

culmei numită Dealurile-Prico- 

panului, saii ale-Măcinului ; se în- 
tinde spre N., avind o direcţi- 

une generală de la S.-V. spre 

N.E.; brăzdează partea nord:- 

vestică a plășei, și pe cea sud. 

estică a comunei. Malurile sale 
se termină în piriul Jijila. Pe la 

poalele sale nordice curge valea 
Jijila şi merge drumul comunal 
Jijila-Greci; pe muchie merge 

un alt drum comunal, Măcin- 

Văcăreni, ce trece culmea Pri- 

copanului, printr'un frumos de- 
fileii. E acoperit cu puţine pă- 

duri, fineţe şi semănături. 

Daşcului (Piatra-), pmzre ce 

se mai dă mpzuntelut Dintele, din 

com. Ruşiavăţul, jud. Buzăi. 

Daşova, cătun, care formează 

partea de E. a orașului Cora- 

bia, din jud. Romanați. Situat 

pe marginea Dunărei. Aci ţăr: 

mul Dunărei din partea noastră 

domină malul drept al Bulga- 

rilor, şi asta explică importanța 

militară a acestui punct strate- 

gic în ultimul resbel din 1877- 

78. Altitudinea terenului d'asu- 

pra nivelului mărei este de 83 

m. E vu secţiune comercială, lo- 

cuită de vre-o 100 familii, din 

cari 7 Greci, 10 Țigani și 5 

- Bulgari. Din Dașova pleacă șo- 

seaua spre Bechet, spre Izlaz, 

Caracal ; tot de aci şi linia 

ferată.   

Daşova, za/e, 4 kil. spre N. de 

com. Corabia, pl. Balta-Oltul- 

d.-j., jud. Romanați. Tae calea 
ferată și șoseaua Corabia-Cara- 

cal, acolo unde ele se întretae; 

trece pe lingă com. Seliştioara 
şi Gircovul și se termină în 

Dunăre la Teiul-Boajului. 

Datcoiul, oșze, în comuna To- 

hani, jud. Buzăă, căt. Valea- 

Scheilor. Are 412 hect. fineţe 
şi vii superioare pe colina Dră- 

gaica. 

Datcoiul-Băligel, moşie, în jud. 

Buzău, comuna Tohani, cătunul 

Valea-Scheilor. Are 300 hect. 

vii, livezi, fineaţă, precum și 

piatră de var. Pe dinsa se află 
băile Boboci. E proprietatea 
şcoalei Crăciunescu din Mizil. 

Datcul, sfoară de moşie, în jud. 

Buzăă, comuna Tisăul, cătunul 

Valea-Caprei. Are 30 hect., din 

care 15 arabile, 6 livezi, 6 fi- 

neaţă și 3 sterp. Se ia împre- 

ună cu moșia Frăsineanca sati 

Datcul, din com. Năeni. 

Datcul, zoș:e, jud. Buzăii, com. 

Năeni, proprietate moșnenească. 

Face împreună cu Frăsineanca 
şi Proșca un corp de 180 hect., 

din care 100 pădure, restul vii, 

arături şi fineaţă. 

Daulu-Chioi, sa, în jud. Con- 

stanța, pl. Mangalia, căt; comu- 

nei Cara - Omer. E situat în 

partea meridională a plășei și 

cea. sud-estică a comunei, la 5 

kil. spre E. de căt. de reșe- 

dință, Cara- Omer, pe valea 

Strti, închis numai în partea 

nord-estică de.dealul Mezarlic- 
Sirti și dominat de virful Va- 

lali, care are 102 in. Suprafaţa 

sa este de 780 hect., dintre 

care 45 sunt ocupate numai 
de vatra satului și de: gră-   

dini. Populaţiunea sa, compusă 
numai din Turci şi Tătari, este 

de 133 familii, cu 457 suflete; 

ocupaţiunea ei principală este 
agricultura. De aci pleacă urmă- 
toarele drumuri comunale: la 

Valali, Cheragi, Hazaplar, Cara- 

Omer, Canli-Ciucur și în Bul- 

garia. 

Daulu-Chioi-Ceair, va/e, în ju- 

dețul Constanţa, pl. Mangalia, 
com. Cheragi, căt. Valali. Se în- 
tinde de la S.-E. satului Daula- 

-Chioi; trece prin satul Valali 
şi se deschide în valea Acar- 
gea. Are o direcție generală de 
la V. către E. E situată în 
partea meridională a plășei și 

cea sud-vestică a comunei. 

Daulu-Chioi-Culac, vafe, în ju- 
dețul Constanţa, pl. Mangalia, 
pe teritoriul com. rur. Cara- 

Omer, Se întinde între dealu- 

rile  Coru-Siîrti-Bair, Cara-Omer- 

Bair şi Cara-luiuc, cu o direc- 

ţiune generală de la N.-V. către 
S..E. Malurile sale sunt puţin 
înalte. Valea întreagă este do- 
minată de vîrfurile 'Cheragi I 

(120 m.) şi Ghiuvenli II (252 
m.). E situată în partea meri- 
dională a plășei și cea estică a 
comunei. 

Dautcea, saz, jud. Constanţa. E a- 

şezat în partea sudică a plășei 

Isaccea si cea estică a comunei 

Orta-Chioi, de care depinde, la 

2 kil. spre S.-E. de reședință, 

pe ambele maluri ale piriului 
Dautcea, de la care și-a luat 

numele. Are o întindere de 80 

hect. şi o populaţie de 53 fam., 
saii 244 suflete. In apropiere 

se află dealul Consulul. 

Dautcea, deal, în jud. Tulcea, 

pl. Isaccea, pe teritoriul comu- 
_nei Orta-Chioi și pe al cătunului: 
Dautcea, Se desface din dealul
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Ghiobilche-Bair. Se întinde spre 

E., avind o direcţiune generală 

de la N.-V. spre S-E. și brăz- 

dind partea de S. a plășei și 

pe cea de S.E. a comuni. 

Este situat între piriul Daut- 

cea (afluent al piriului Taiţa) și 

valea Musafir-Culac (afluent al 

văei Alibei-Chioi); lasă spre E. 

dealurile Cîz-Bair și Dealul-Fetei. 

Intre el și dealul Consulul, se în- 

tinde o vale, prin care merge 

drumul judeţean Baș-Chioi-Orta- 

Chioi. Pe muchiile sale merge 

drumul comunal Cineli-Dautcea. 

Din poalele sale sudice izvoresc 

pîraele: Emir-Asan-Culac și Mu- 

safir-Culac, iar din cele nordice 

pîr. Dautcea. Virfurile lui ating 

283 m., 279 m., 265 m. şi 260 

m.; sunt puncte trigonometrice 

de observaţiune de rangul al 

3-lea. E acoperit în cea mai 

mare parte cu păduri. 

Dautcea, zirii, în jud. Tulcea, 

pl. Isaccea, pe teritoriul com. 

rur. Orta-Chioi şi pe al cătunu- 

lui Dautcea. Izvorește din poa- 

lele de N.-E. ale dealului Ghio- 

bilche-Bair; se îndreaptă spre 

E., avind o direcţiune generală 

de la S.-V. spre N.E.; curge 

pe la poalele nordice ale dea- 

lului Dautcea, de la care și-a luat 

numele, și, după 5 kil. de curs, 

se varsă în pir. Taiţa, pe dreapta, 

lîngă moara lui Nicolai. Către 

vărsarea sa locul e cam mlăș- 

tinos. E tăiat de drumul ju- 

dețean Orta-Chioi-Baș-Chioi şi 

dominat de piscul stîncos al 

dealului Consulul-Mic. 

Dautlar-Buiuc-Dere, altă zu- 

mire a văci Ciacal-Dere, jude- 

țul Constanţa. Sub acest nume 
pleacă din dealul Ceşme-Culac- 
Bair; curge apoi sub numele 

de Acargea-Ceair și în fine sub 
cel de Ciacal-Dere. Sub întî- 

iul nume brăzdează partea de 
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S.. a plășei Medjidia şi cea orien- 

tală a com. Mamut-Cuius, prin- 

tre dealurile Acargea-Bair la V. 

şi E., tăind drumul comunal 

- Mamut-Cuius, Endec-Cara-Chioi. 

Dautlar-Dere, nzmirca pe care 

o poartă valea Odagi-Culac la 

locul unde se deschide în va- 

lea Vaivasin-Dere, judeţul Con- 

stanţa. Are o direcțiune gene- 

rală de la $. către N. şi mer- 

ge printre dealurile Odagi- Bair 

şi Acargea-Bair, fiind dominată 

de virful Idres-Chernos (127 m.). 
Brăzdează, ca şi precedenta, 

partea estică a comunei Mamut- 

Cuius, și cea sudică a plășei 

Medjidia. 

Dava. Vezi Petro-Dava, judeţul 

Neamţu. 

David, sa, în jud. Roman, pl. 

Moldova, com. Văleni, spre N.-V. 

de satul Văleni. Are 34 familii, 

saii 135 suflete, din cari 32 con- 

tribuabili, cari locuesc în 33 case, 

Această populaţie este mai toată 

compusă din Unguri (30 familii, 

cu 100 suflete), Are o biserică 

catolică de lemn. Se numea mai 
înainte și Scheia. 

David, deal, prelungire a dea- 

lului Gorgan, ce înconjoară sa- 

„tul Albeşti, pl. Crasna, judeţul 

Fălciu, 

David, movilă, în pl. Ialomiţa: 

Balta, judeţul Ialomiţa. E si- 
tuată pe muchea coastei Bără- 

ganului, între satele Copuzul și 

Crăsani. 

David, movilă, în pl. Ialomiţa- 

Balta, jud. Ialomiţa. E sitiată 

pe Bărăganul, spre V. şi în a: 

propiere de satul Ciulniţa, 

David, deal, în jud. Tulcea, pl.   Isaccea, pe teritoriul cătunului 
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Hancearca, comuna rurală Ba- 

labancea. Se desface din vir- 

ful Almalia (370 m.); se întinde 

spre E., avind o direcțiune ge- 

nerală de la E. spre V., for- 

mind un semi-cerc; brăzdează 

partea sudică a plișei și pe cea 

vestică a comunei; lasă spre E. 

prelungirea numită Dealul-Ian- 

cearca. Din poalele sale sudice 

izvoreşte valea Acar-Cula, iar 

din cele nordice valea Sarap- 

Dere și afluentul săi valea Da- 

vid, cari din pricina lui aii ma- 

“ lură cam ripoase. Pe la poalele 

vestice și pe valea Sarap-Dere 

merge și drumul comunal Cerna- : 

Hancearca. Are o înălțime de 
346 m.; e punct trigonometric de 

observaţiune de rangul L-iii, do- 

minînd asupra satelor Hancear- 

ca, Geaferca-Rusă și asupra pi- 

rîului Taiţa. Este acoperit mai 

numai cu păduri; poalele sale 
estice sunt acoperite cu păşuni 

și semănături. 

David, pârîi, ce curge prin jud 
Roman, pl. Fundul, com. Bră- 

tești. Se varsă în piriul Bră- 

teasca, pe dreapta. 

David, ziriă, în jud. Tulcea, pl. 

Isaccea, pe teritoriul cătunului 

Hancearca, com. rur. Balaban- 

cea. la naștere din poalele nor- 

dice ale dealului David, se în: 

dreaptă spre N., avind o direc- 

țiune generală de la S. spre 

N.; brăzdează partea sudică a 

plășei şi pe cea vestică a com. 

Cursul săi este cam repede.. 

Curge numai prin păduri, şi 

după 1tja kil., se varsă în pi: 

rîul Sarap-Dere, pe dreapta, 

nu departe de izvorul aces- 

“tuia. E tăiat de drumul comu- 

nal Cerna-Hancearca. 

David (Grindul-lui-), grin saii 
loc ridicat, de asupra stufului 

înconjurător, în jud. Tulcea, pl.
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Sulina, pe teritoriul cătunului 

Letea, com. rur. Satul-Noii. E si- 

tuat-în partea vestică a plășei, şi 

în cea sud-vestică a comunei. Se 
desface din grîndul Le:ea. Arc 
o formă lunguiață. Comunică 

cu Grindul-cu-Păr. Intinderea-i 
e de zo hect. E. neproductiv, 

fiind acoperit cu nisip. E tăiat de 
un drum comunal, ce duce de 

la satul Letea, la malul braţu: 

lui Sulina. 

David (Poiana-lui-), foiană, 
pe moşia Almașul, în jud. Neam- 

ţul, pl. Piatra-Muntele, com, Do- 

breni. E cunoscută pentru fine- 

ţele ce se cultivă aici. 

- Davideasca, moșie, în jud. Bu- 

zăă, com. Simileasca, căt. Spă- 
tarul. Parte a fost dată la locui: 

tori în 1864 (64 hect.), iar res- 

tul (27 hect.) a rămas proprieta- 

rului. Are 16 hect. pădure și 
11 hect, fineață și izlaz. | 

Davideasca, fădure, supusă re- 
gimului silvic, în jud. Muscel, 

„pl. Argeșelul, com. Davidești. 

Are o întindere de zoo hect. şi 

e compusă din stejar, fag, car- 
pen, jugastru, plop și alun. 

Davideni, saf, :în com. Păstră- 

veni, jud. Neamţu, pl. Mijlocul- 
d.-s, E aşezat pe șesul ce se în- 

tinde către vestul riului Mol- 

dova, la 3 kil. depărtare de 
acest rii. Se mărginește la N. 

cu Spiești și Păstrăveni; la E. 

cu satul Verșești, din jud. Ro- 

man, de care se desparte prin 

riul Moldova; la V., cu Ure- 

cheni şi Rădeni (moșii); la S,, 

cu satul Țibucani-d.-s., și Ți- 

bucani-d.-j. 
Are o populațiune de 160 

suflete, toți Romiîni, cari se în- 

deletnicesc cu agricultura şi 

creşterea vitelor, iar în timpul 

verei și cu pescuitul. 
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Dintre locuitorii împroprie- 

tăriţi îa 1564, care aveai boi, 

sant 101 cariai primit cite 3!p 
fălci de pămînt (din 4 fălci cit 
li se cuvenea după lege), iar 
37 (clăcași cu palmele), cite 

200 prăjini. 
Posedă o biserică de piatră, 

foarte vechie, care fiind stricată 

de o furtună, s'a reparat acum 
vr'o 40 deani în urmă, cu chel- 

tuiala Domniței Sasca şi cu os- 

teneala unui călugăr anume Ioil. 

Biserica e deservită de 1 preot 
şi 2 eclesiarci. Sunt: 2 mori cu 

cîte o piatră, pe apa piriiașului 

ce vine despre Ţibucani; 2 fie- 

rării. 

Aci se fac două iarmaroace: 
unul la 27 Iulie (Sf. Panteii- 

mon), și altul la 29 August 

(Tăerea. Capului Sf. Ioan). 
Numărul vitelor se urcă la 

200 de capete. 

Davideşti, com. rur., jud. Mus 

cel, pl. Argeşelul. E situată la S. 

de Cimpulung, pe malul drept 

al rîului Argeșelul. De aci pănă 

la Cimpulung, sunt vr'o 30 

de kil., iar pănă la subprefec- 

tură și jadecătoriă, 5 kil., da- 

că comunicaţia se face pe Va- 

lea-Țiţeştilor. Cu trăsura sunt 

10 kil,, pentru că şoseaua o- 

colește prin comunele Raco- 

„viţa, Țiţeşti şi Livezeni. 
Forma comunei e lungărea- 

ță. Se întinde şi pe o parte 
şi pe alta a şoselei care o 

leagă cu Conţești și Voroveni. 
Patru șosele comunale străbat. 

com, în diferite direcțiuni. 
Se mărginește la V. cu com. 

Țiţești, la N. cu com. Voro: 

veni, la S$. cu com. Conţești și 

la E. cu apa Circinovului. 
N'are nici un. cătun alipit. 

Populaţia com. este de 810 

locuitori (416 bărbaţi și 3094 

femei) formînd 201 familii, cari 

locuesc în 193 case.   

DAVIDEȘTI 

Afară de agricultură, locuitorii 
se mai ocupă cu rotăria, cojocă- 
riă, cizmăria şi boiangeria. Pro- 

dusul muncei îl desfac în ju- 
dețele Olt şi Teleorman, la tir- 

gurile: Glavaciocul, Drăgănești, 

Mavrodinul, etc. 

In comună se cultivă 40 stupi 

cu albine; iar gindacii de mă- 
tase dai pănă la 80 kil. gogoși. 
Porumbul se cultivă pe 175 

hect. Prunele produc în termen 
mijlociii 6440 decalitri ţuică 

pe an. 
Vite sunt: 250 boi, 1i6 vaci, 

6ş viței, 13 cai, 9 epe, 340 

capre, 12 ţapi, 146 rimători și 
29 oi. ” 

Comuna se întinde pe 8 
hectare, Numără 200 contribu- 
abili. Are un budget, care pe 

anul 1889/90, prezinta la ve- 
nituri suma de 1399 lei şi la 

cheltueli 1242 lei. In anul 1855 * 

eraii 146 contribuabili. 

La 400 metri depărtare de co- 

mună, (în partea de E.) trece 

riul Argeșelul, în care sc varsă 

văile:  Codeșelului, Pătulului, 

Stoian, Verdenilor, Carameţilor, 

Țiganilor, Budei şi Bătăturei, 

toate pe teritoriul comunei Da- 

videști. ! 

In jurul săii sunt locuri ara- 

bile, livezi de finețe şi livezi 

de pruni. Spre E. şi V. are. 

două culmi de dealuri, cari 

domină Valea- Argeșelului, ra- 

muri din Carpaţi numite: Dea- 

lul-Satului - de - Răsărit şi Dea- 

lul-Satului - de- Apus, acoperite 

cu păduri de tufani. 

Afară de acestea mai sunt: 

Dealul-Fintinelelor, între Valea- 

Fintinelelor şi Valea-Vacei și 

Dealul-Mălaiului între Valea-Va- 

cei şi apa Cîrcinovul. 
Locuitorii sunt moșneni din 

moși-strămoși, afară de vr'o 30, 

cari s'aă împroprietărit după 

legea rurală din 1864, tot pe 

proprietățile moşșnenilor.
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Are 2 biserici: una cu hra- 
mul Sf. Impărați, tîrnosită la 

anul 1874, la construcţia căreia 

a contribuit mult d. Const. Hagi- 

Nicolaii, şi care se întreţine din 

dania ctitorului prin mai multe 

zapise de creanță și pămînt; 

a doua, zidită de enoriași la a- 

“nul 1771 şi reparată la 1832, 

cu hramul Înălțarea-Domnului 

și care se întreține din dania 

făcută de răposatul Manole Popa 

Ene, cedindu-i mai multe pe- 

tece de pămînt moștenesc. Am- 

bele sunt deservite de 3 preoţi 
şi 4 dascăli. _ 

Școala datează din timpul 

lui Al. Ghica. Pentru că vechiul 

local se ruinase, la anul 1870 

s'a zidit alt local din contribu- 

țiunile locuitorilor. Școala se 
frecuentă regulat de 5o băeţi 

și 17 fete, din numărul de So 

copii cu etate de la 6 pănă la 12 

ani. Cu întreținerea școalei sta- 

tul. cheltuește anual 1404 lei. 

Comuna contribue pentru școală 

cu cite 400 leianual şi pentru 

cult cu 160 lei. 

Știii carte 184 bărbaţi: şi 34 

femei. 

Davideşti, sa, în partea de S. 

a comunei Rusca, plasa Pru- 

tul; judeţul Fălciu, așezat pe 

valea piriului Nemţeni. Are o 

suprafață cam de 70 hect. şi o 

populație de 33 fam., saii 184 

sufl., din caii 34 contribuabili. 

Locuitorii sunt răzeși vechi. 

Arc o biserică făcută la 1820. 

Davideşti, sa, face parte din 
com. rur. Spineni, jud. Olt, pl. 
Vedea-d.-j. 

Are o populațiune de 300 
locuitori. Aci e o biserică tir- 
nosită în zilele lui Constantin 
Voevod, de Stan Erei, Vlada 

Eriţa, Mihaiii Sandu, etc. 

Davideştilor (Mahalaua-), pza-   
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hala, jud. Dolj, pl. Jiul-de-Mij- 
loc, com. Drănicu. 

Davidoaei (Dealul-), dea/, jud. 
Dorohoiii. Începe de pe moșia 

cu același nume, com. Corlă- 

teni, pl. Coșula. Se întinde spre 

S. pănă de asupra satului Po- 

dul-Stamatei, com. Borzești. 

Davidoaia, sa/, pe moșia VIă- 

deni, jud. Dorohoi, pl. Coșula, 

com. Corlăteni. Din vechime 

era trup a parte. Are o popula- 

țiune de 17 fam. sai 68 sufl. 

și O bună situație. Sătenii îm- 

proprietăriți ai 42 hect. pă- 

mâînt. 

Dăbuleni, com. rur., în S.-V. plă- 
şei Balta-Oltul-de-]Jos, judeţul 

Romanați, aşezată pe un loc în- 

tins şi șes, străbătut de o 

vale, prin care curge un piriă, 

lîngă balta Glodul, în apro- 

piere de Dunăre și balta Po- 

telul, și lingă hotarul județu- 
lui Dolj. Se compune din satul 

Dăbulcai, din despărțirile Broas- 

ca şi Ciungul, Se învecineşte spre 

V. cu com. Călăraşi (Dolj) și e 
la o depărtare de 38 kil. de 

Caracal şi de 31 kil. de Co- 

rabia. Are: (1886) 783 contri- 

buabili: 1173 fam.; o popu- 

lație în total de 4712 locui- 

tori, din cari 2358 bărbaţi și 

2354 femei, 136 persoane ştiu 
carte. 

Budgetul com. pe 1886/87 a 

fost de lei 11150 la venituri și 

de 10555 lei la cheltueli. 

Locuitorii se disting printr'un 

port special, iar casele lor sunt 

parte bordee şi parte de zid. 
Are 7 mori pe apă, 13 sta- 

bilimente comerciale. Pe pro- 

prietatea com. se fac 2 bilciuri: 

unul, la Dumineca Floriilor, ţine 

5 zile și c înființat de la 1867; al 
doilea, la 9 Septembrie, ține ş 
zile şi e înființat de la 1867. Aci 

  

  

DĂDEȘTI 

se face comerț cu vite mari și 

mici, cu cereale, luminări și tot 

felul de articole ale industriei 

domestice. 

In Dăbuleni este o școală de 

băeţi şi una de fete, ambele de 

gradul I, conduse de 2 învăţă- 

tori și frecuentate de 135 elevi 

(9o băcţi și 45 fete), din 230 

copii (5o băeţi și 80 fete) în vir- 

stă de școală. Are 3 biserici: Sf. 

Nicolae (1842), Sf. Gheorghe 
(1817) şi Sf. Gheorghe din Ciun- 

gul (1850), deservite de 5 preoți 

şi 6 cintăreți. “ 

Dăbuleni era stație de cai 

de poștă, pe vremea cind exista 

acest serviciii la noi în ţară, la 

drumul vechii de la T.-Măgu- 

rele la Calafat (0 poște); avea 

16 cai de poștă şi făcea staţi- 

une la mijloc între poştele Os- 

troveni şi Gura-Padinei. 

Dădeşti, saț, în partea S. a com. 
Băiceni, jud. Iași, pl. Bahluiul, 

situat pe valea piîriului Bahlueţul. 

Are o suprafață de 1000 hect. 
şi o populaţie de so fam. saii 

259 locuitori Romini, cari se o- 

cupă cu agricultura și creşterea 

vitelor. Are o biserică zidită din 

piatră ; e deservită de un preot. 

Numărul vitelor e de 616 ca- 

pete, din cari: 178 vite mari 
cornute, 54 cai, 314 oi și 70 

rimători. | 

Dădeşti, saț, face parte din com. 
Vultureni, pl. Berheciul, jud. Te- 
cuciii. E situat pe coasta dealului 
cu același nume, departe de Vul- 
tureni de 5 kil. și 34qom.Areo 
populaţie de 56 fam., sati 246 
sufl., locuind în şi case. 

Teritoriul cătunului este de 
307 hect. 

Locuitorii, foști clăcași, aii 
fost împroprietăriți la 1864. Ei 
stăpinesc 117 hect., iar pro- 
prietarii, d. Gh. Demetriade şi 
d-na Maria Ciucă, ai 190 hect,
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Dădeşti, &ă/toază, în suprafaţă 

de 40 prăjini, în com. Ruginoasa, 

jud. Suceava. 

Dădeşti, 7îpă, ce seaflă însatul 

cu același nume, com. Vultu- 

reni, jud. Tecucii. 

Dăeni, com. rur., în jud. Con- 
stanța, pl. Hirşova. 

Este situată în partea N.-V. 
a jud., la o depărtare de 102 

kil. spre N.-V. de orașul Con- 
stanţa, capitala jud., şi în par- 

tea septentrională a plășei, la 
26 kil. spre N.-E. de orășelul 
Hirșova, reședința plășei. Alte 

com. învecinate cu Dăeni sunt: 

Ostrovul la 8 kil. spre N., Gir- 
lici, la 6 kil.spre S.; Urumbei, 

la 12 kil. spre E; Eni-Sarai, la 

„14 kil. spre S.-E. 
Hotarul amănunţit al com. 

este. următorul: Plecînd de pe 
malul drept al Dunărei (şi a- 

nume Canalul-Măcinului), la 4 

„_kil, spre S.V. de satul Dăeni, 

hotarul se îndreaptă spre N.-E,, 
urmînd malul drept al canalu- 

lui-Mticinului, pănă la locul unde 

face o cotitură în dreptul Mo- 
vilei-Popei; de aci o ia puţin 
spre S., urcînd girla Băroiul, 
pănă unde se deschide Valea- 

Moșului ; de aci se îndreaptă. 

spre E. și S.-E., tăind șoseaua 

județeană Ostrovul-Hirşova, ur- 

că Valea-Moșului, se ridică pe 

Dealul-Moşului, pănă pe muchea 

dealului Cairacului, de unde se 

îndreaptă spre S. și S.S..V., 

coborind de pe dealul Cairac, 

scoborind puţin valea Mezetului 

taie apoi Valea-Stancii, şi urcă 

muchea Dealului-Stancii, pe care 

oţine cât-va timp pănă se coboară 

apoi lîngă valea Nămălești, de 

unde o îa spre V.şi N.-V.-V., taie 

Valea-Stancii-Seacă, urcă și sco- 

boară Dealul-Stancii, urmează 

“valea Bertești, taie din noii dru- 

mul județean Ostrov-Hirșova,. 
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privalul Băroiii în partea cea 

mai largă a lui; se îndreaptă 

apoi spre N.-V., traversînd d'a 
curmezișul o insulă coprinsă în- 
tre privalul Băroiul și Dunăre, 
trece pe lingă o pădurice de sălcii, 
pe care o lasă afară din hotar 
şi ajunge pe malul drept al Ca- 

nalului-Măcinului, de unde am 

plecat. Forma hotarului este 
aceea a unui trapez neregulat, 

cu baza întoarsă spre Dunăre; 
lungimea perimetrului este cam 

„de 40 kil.; iar întinderea întreg 

teritoriului este de 89 kil. 

Se mărginește la N. cu co- 
muna urbană Ostrov, despăr- 

țindu-se prin giîrla Băroiul, Va- 
lea-Moșului și dealul Cairacul; 

la E. cu com.rur. Urumbei, de 

care se separă prin dealul Cai- 

racul, Valea-Mezetului şi muchea 

Dealului-Stancii; la S. cu com. 

Girlici, separîndu-se prin valea 
Bertești și prin o linie convențio- 
nală; la V. cu jud. Brăila, de 
care desparte prin Dunăre (Ca- 

nalul-Măcinului). 
Solul este accidentat în gene- 

ral, afară de o mică porțiune 
la V., coprinsă între Dunăre și 
canalul Băroiul, formată din 5 

însuleţe de diferite mărimi, din 

cari două acoperite cu pădure 

de sălcii, și o altă parte foarte 
accidentată, constind din văi 

înalte şi ripoase între cari e 
așezat satul Dăeni. Cele mai 

însemnate dealuri sunt: Dealul- 
Moșului (117: m.), la N.; Cai- 

racul (110 m.), la N.-E.; Dealul- 

Stancii (143 m.), la E; Me- 
zetul (89 m.), la E.; Dealul- 

Ştancii (120 m.), la S.-E.; Dea- 
lul-Viilor (74 m.), la S.; toate 

sunt acoperite cu finețe, semănă- 

turi și vii. Movile sunt în număr 

de vre-o 25, între cari mai în- 

semnate sunt: Movila-Enicerilor 

(118 m.) și movila Ciuroboaia 
(120 m.) la S.-E. comunei; cele- 

Valte sunt de deosebite mărimi   
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și răspindite în diferite direc. 

țiuni; parte sunt naturale, parte 
artificiale, făcute în timpurile . 
din urmă spre pază și spre o- 

rientare. 

Văile nu sunt numeroase; prin- 
tre ele însemnăm: Valea-Moșu- 

lui, la N.; Valea-Mezetului, la E.; 

Valea-Stancii-Seacă și Nămăleşti 

la S..I:., valea Berteşti la S. şi 

S.-V., şi vre-o 12 mici văi ce 

se găsesc în interioriul satului 

Dăeni. , 

Apele, cari udă comuna sunt: 

Dunărea-Veche sai Canalul-Mă- 
cinului; la V., formînd insulița 
Tofanari; privalul Băroiul, tot 

la V., trecînd şi pe lingă satul 

Dăeni, în partea de V.; girla 

Veriga, ce unește Dunărea cu 

privalul Băroiul; piriul numit 
Valea-Viilor de la -Pinga, prin 
N. comunei, pîriul numit Valea- 

Viilor, sai Topirsciul, și, pe la 

începutul săi, Valea-Stupinei, 

prin centrul comunei; văile de 
mai sus aii maluri înalte și rî- 

poase pe alocurea. 

Este formată dintr'un singur 

căt., Dăeni, reședința, așezat 
pe malul drept al privalului Bă- 
“roiul, între văile adinci și ri- 

poase: Valea - Viilor şi Pinga, 
ce se deschid în privalul Bă- 
roiul. 

Suprafaţa totală a comunei 

este de 8924 hect., din cari 

383 hect. ocupate de vatra sa- 
tului, cu 355 case, iar restul de 

8541 hect. împărţit între Stat 

cu proprietari; aceștia posedă 

254t hect., iar locuitorii stăpi- 

nesc 6oo hect. 
Populaţiunea sa este de 351 

familii, cu 1654 suflete, împăr- 

țită cum urmează: 848 bărbaţi, 
806 femei, din cari 945 necă- 

sătoriți, 638 căsătoriţi, 67 vă- 

duvi, 4 divorțați; 202 ştiii carte, 

1452. nu știă ; din aceștia sunt 

1648 cetățeni Romini, 6 supuși 

străini; 1637 ortodoxi, 17 ma-
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homedani; 324 agricultori şi 

meseriași, 2 cu profesii libere, 4 

comercianţi şi 5 industriaș. 

Contribuabili sunt 335. 

In ceea-ce privește întinderea 

şi felul terenurilor, cele 5924 

hect. ale comunei se divid ast- 

fel: 445 hect. teren neproduc- 

tiv (din care 533 hect. ocupate 

de vatra satului și 62 hectare 

bălți, mlaștini, etc.); 8519 hect. 
teren productiv (din care 2479 

hect. ocupate de stat cu pro- 

prietarii, 6000 hect. ale locui- 

torilor). Terenul productiv co- 

prinde: 3700 hect. teren culti- 

vabil (aparținînd locuitorilor) : 

4421 hect. teren izlaz (din care 

2479 hect. ocupate de stat cu 

proprietarii şi 1942 hect. ale 

locuitorilor); 300 hect. teren 

păduri, aparţinînd locuitorilor. 
Sunt 324 plugari, cari aii 221 

pluguri, 271 care și căruțe, 

mașini de secerat și 10 grape 

de fier. 

Sunt în comună 12400 capete 

de vite, mai cu seamă oi, boi 

și porci, 

Locuitorii sc ocupă și cu 

pescuitul, 

In comună este 1 moară cu 

aburi și 14 mori de vint, 

Comerciul este activ şi se face 

prin orășelul Hirșova, la 26 kil. 

spre $.-V., de către ş comer- 

cianţi (dintre cari 3 cîrciumari) 

și constă în import de coloni- 

ale și manufactură și în export 

de cereale, vite (oi cu produ- 
sele lor). 

Budgetul se ridică la 11911 

lei la venituri şi la 5306 lei 
la cheltueli. 

Căi de comunicaţie sunt: pe 
bălți şi girle cu luntrele; calea 

județeană Hirșova-Măcin ce tre- 
ce prin comună; mai sunt apoi 
drumuri comunale la Ostrov, 

Făgărașul, Calfa și Girlici, 

liste o biserică, cu hramul 
S-ta Paraschiva, zidită şi între-   

64 

ținută de locuitori; are 10 hect. 

de la stat, și e deservită de 

preot, 1 paracliser și 1 cîntăreţ, 

Are o şcoală rurală mixtă, 

condusă de 1 învăţător și o în- 

văţătoare, frecuentată de 97 

elevi înscriși, .din cari 77 băeţi 

și 20 fete. 

Dăeni, însulă, în Dunăre, jud. 

Constanţa, plasa Hirşova, pe te- 

ritoriul com. rur. Dăeni, de la 

care și-a luat numele. Este a- 

şezată în partea vestică a plă- 

şei şi cea nord-vestică a comu- 

nei. Este formată de Dunăre și 

un braț al săi, numit Veriga- 

Dăenilor, care udă comuna la 

V. Insula are o formă luugu- 

iaţă, eliptică, o lungime de 5 

lil. și o lărgime medie de 1 kil. 

Intinderea sa totală este de a: 

proape 400 hect. Malurile ei 

sunt în general joase, ceea ce 

face că adesea este inundată de 

Dunăre. Este acoperită cu sălcii 

şi răchiţi și pe ici pe colo cu pă- 

șuni. 

Dăeşti, com. rur., jud. Vîlcea, pl. 

Oltul-d.-s. E compusă din 4 

cătune: Vechia, Curți, Valea- 

Caselor și Saioci. Pămîntul, pe 

care se află această comună, a 

fost al unuia Stoica, care Va făcut 

danie schitului Dintr'un-Lemn. 

Este situată pe valea rîului 

Luncavăţul, între dealurile: Fi- 

rijba, Cotoșmanul şi Cărămizile, 

la 34 kil. departe de capitala 

judeţului și la 25 kil. de aplă- 

şei. “Toată comuna, cu izlaz, 

cu tot, are o întindere de 585 
hect. 

Are o populație de 150 fa- 

milii, sait 684 suflete (339 băr- 

baţi şi 345 femei), în care intră 
şi 2 familii de Ţigani. Locuesc 

în 154 case, 

Sunt 140 contribuabili, 

In comună e o biserică fon- 

dată în anul 1879 de locuitori,   
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Locuitorii se ocupă cu olăria, 

trăistăria şi puțin cu dulgheria 

şi rotăria. Ei desfac produsele 

muncei lor la: Slăviteşti, Lădești 

și Broşteni. 

Vite sunt: 18 cai, 262 boi, 

226 vaci, 67 oi și 204 porci. 

Pe rîul Luncavăţul, în raionul 

com., sunt 2 mori de măcinat. 

Sunt 116 locuitori împroprie- 

tăriți la 1864 cu 453 hect. a- 

rabile în moșia Dăeşti a statu- 

lui și pe moșia d-lor Elenca și 
Fevronia Vlădescu, 

In Dealul-Cărămizilor, ce a- 

parține acestei comune, se văd 

fârimături de cărămidă. 

Școala datează aci de la anul 

1864. Clădirea e proprietatea 

comunei. E frecuentată de 1ş 

elevi, din numărul de gr (46 
băcţi şi 45 fete) în virstă de 
şcoală. Ştii carte 114 bărbaţi 

şi 4 femei. Cu întreţinerea școa- 

lei, statul cheltuește anual1ş12 |. 

Șoseaua Cotoşmanul şi Ho- 

rezul înlesnește comunicaţia în- 

tre comunele : Dăești, Șirineasa, 

Roești și Popești. 

Veniturile com. Dăeşti se urcă 

la 1171 lei anual și cheltuelile 

la 1132 leă. 

IE brăzdată de dealul Cotoș- 

manul cu piscul 'numit "Țeapa, 

Dealul-Cărămizilor, Firijba, și u- 

dată de văile; Meielor, Vilcului, 

Caselor şi Cernișoara. 

Se mărginește cu comuna Po- 

pești la N., Șirineasa la $., Frăn- 

cești la I£., Modoia și Roești 

la V. 

Dăeşti, saz, cu 381 suflete, jud. 

Argeș, pl. Loviștea; face parte 
din com. rur. Băboeşști. Are o 
biserică, cu hramul Sf. Nicolae, 

deservită de 2 preoți și 1 cîn- 
tăreţ. 

Dăeşti, sat, face parte din com. 
rur. Prundeni, plasa Oltul-d, Î 
jud. Vilcea.
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„+ Dăeşti (Dăești-Băboeşti), po- 
șie, jud. Argeş, pl. Loviștea, 
proprietatea statului. Are o a- 

rendă ainală (1880—85) de lei 

2500 şi o întindere de 2407 

pog., din cari 2000 pog. pă- 

dure. 

Dăeşti (Meeni), moșze a statu- 
lui, pendinte de schitul Dintr'un- 

Lemn, jud. Vilcea, care sa a- 

rendat pe periodul 1885—95 

cu 1800 lei anual, 

Dăeşti, pădure, a statului, în în- 

tindere de 1428 hect., situată 

în com. Popeşti, pl. Cerna-d.-s., 

jud. Vilcea, şi formată din tru- 

purile: Firijba, (375 hect.), Va- 
lea-Marcului şi Valea-Calului (700 
hect.), Băieasa-Schitul (325 hect.) 
și. Brătășanca (28 hect.). 

Dăgănia, /oc zzolal, în jurul co- 

munei Oteșani, plaiul Horezul, 
- jud. Vilcea. 

Dăii(Măgura-), păgură, la Estul 
com. "Țigănești, jud. Teleorman. 

Dăineşti, foc îzolat, com. Vră- 
neşti, pl. Podgoria, jud. Muscel. 

Dălbăneasa, carieră de pietriș, 
“în com. liirțănești, pl. Prutul, 

jud. Covurluiă. 

Dăleşti, Zea/, situat la V. de sa- 
tul “Țigănești, com. Godineşti, 

pl. Berheci, jud. 'Tecuciii. 

Dălhăteasa, zirii, izvorește de 
sub muntele Gargheta, pe te- 
ritoriul com. Păulești, pl. Vran- 

cea, jud.. Putna şi se varsă în 

Cozia, . 

Dălhăuţul, sas, în jud. R.-Sărat, 
plasa Orașului, com. Bonţeşti; 
E așezat spre N.. de căt. de 

reședință, Bonţești, pe pir. Dăl- 

hăuţul, la 1 kil. 700 m. spre   
53878. Jarele Dicționar Geografic, Vol. Jite 
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N. Are o întindere de 1500 hect,, 

cu o populaţiune de 139 fami- 

ii, saii 588 suflete, din cari 123 

contribuabili. Ştii carte 78 per- 

soane. Are o biserică, deservită 

de 1 preot şi 1 cîntăreţ, 

Dălhăuţul, schz, în jud. R.-Să- 

D 

rat, pl. Orașului, com. Bonţești, 

căt. Dălhăuțul. E situat pe un 
deal înconjurat de păduri, cale 

de 3 ore de Focșani și R.-Să- 
rat. A fost făcut în 1625, din 

lemn, și s'a prefăcut pănă acum 

de 3 ori. Biserica de astă-zi «e 

de zid, fondată la 1820 de sta- 

rețul Dionisie Arhimandritul, 
după cum ne arată pisania: 

Această biserică cu hramul lzvorul- 

Tămăduirei, este zidită din temelie de 

starețul Dionisie Arhimandritul, cu banii 

săi și cu ajutorul creştinilor pioși; în zi- 

lele starețului acesta s'a făcut mai multe 

îmbunătăţiri în mănăstire, multe chilii, 

multe obiecte de argint... 

Schitul se administrează de 

un stareț, ajutat de un consiliii 

economic și un duhovnic; mo- 

nahi sunt 24, din cari mulți 

sunt bătrîni şi înfirmi. 

ălhăuţul, zzoșze, în jud. R.Să- 
rat, pl. Orașului, com. Bonţești, 

- căt. Dălhăuţul, Pe ea se află pă- 

D 

D 

durea -Dălhăuţul. 

ălhăuţul, zădure, în jud. .R.- 
Sărat, plasa Orașului, comuna 

Bonţești, cătunul Dălhăuțul, pe 

moșia Dălhăuţul; ţine de cir- 

cumscripția VIll-a silvică, oco-: 

lui Plăinești. Are 1310 hect, 
intindere, din cari 80 ale sta- 

tului și 1280 ale proprietăţei 
particulare. Esenţe: girniță, fag, 

plop, alun. 

ălhăuţul, zîrî4, în jud. R.Să- 
rat, pl. Orașului, com. Bonţeșşti. 

Izvoreşte din Dealul-Caprei, udă 

Nordul comunei, trece prin căt. 

Dălhăuţul și se varsă în riul   
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Milcovul, mai jos de căt. Slo- 
bozia (com. Cimpineanca). 

Dămăcuşa, saţ, face parte din 

com. Podul-Turcului, jud. “Te- 

cucii. E situat pe coasta dea- 
lului cu același nume, 500 m, 

departe de Podul-Turcului, în. 

partea de N., pe malul stîng al 

Zeletinului, 

Are o populație de 54 fa- 
milii, sai 175 suflete, cari locu- 

esc îi 50 case. Sunt în sat 3 fa- 
milii de Evrei. 

In marginea satului se află 
o grădinărie. 

Copiii urmează la școala din 
com. Podul-Turcului. 

Dămăcușa, dea/, situat în raio- 
nul com. Podul-Turcului, jud. 

Tecucii, la E. Pe coasta aces- 

tui deal se află situat satul cu 

același nume, 

Dămăroaia, sa, pl. Dimboviţa, 
jud. Ilfov. Face parte din com. 

rur. Băneasa-Herăstrăi. Este si- 

tuat la .S. de Băneasa, pe ma- 
lul drept al .riului Colentina, în- 

triun golf ce-l formează acest 
rii spre N. de 'Ţurloaia. 

Are, împreună cu Băneasa și 

Grefoaicele, 571 locuitori. 

Suprafaţa totală a satului e 
de 677 hect., din cari proprie- 

tarul, d. Const. I. . Stoicescu, 

are 417 hect. şi locuitorii 260 

“hect. S'ai rezervat 55 hect. 

" izlaz și 12 hect. pădure. 
In cercul comunei e 1 moară 

cu apă; 2 mașini de treerat; 

1 pod și 1 heleșteii. 

Dămideni, saz, în partea de S.- 

E. a comunei Ostopceni, plasa 

Stefănești, jud. Botoșani, așezat 
pe coastă ripoasă, în dreapta 
Prutului. Are o populaţie de 84 
familii saă 226 suflete. Pe mo- 

şie, lingă Prut, seaflă o pădure 

de salcie și o moară de apă.
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Are o biserică, deservită de 

I preot şi 2 cîntăreţi, 

Numărul vitelor e de 309: 
100 boi și vaci, 20 cai, 309 oi, 

So porci. I.ocuitori posedă 5o 

stupi cu albine. 

Dămieneşti, com. rur., în jud. 

Roman, pl. Fundul, spre S. de 

orașul Roman şi la o depărtare 

de 25 kil. de el. Este formată 

din satele: Călugăreni, Dămie- 

nești, sat, Dămienești, tirguşor, 

şi Pădureni, cu reședința com. 

în tirguşorul Dămieneşti. Are 320 

familii sau 1233 locuitori, cari 
locuiesc în 322 case. Are 262 

contribuabili. Știii carte 109 per- 

soane. Populaţia este compusă 

în cea mai mare parte din Ro- 

mini, pe lingă cari mai sunt și 

47 familii de Evrei și 78 familii 

(299 locuitori) de Unguri. Are 2 

biserici de lemn: una ortodoxă 

și una catolică; o şcoală prima- 

ră mixtă, care în anul școlar 

1586—87 a fost frecuentată de 

30 elevi (24 băcţi și 6 fete din 

42 înscrişi (30 băeţi şi 12 fete). 

Are 997 vite mari cornute. Ve- 

nitul anual al com. este de 4853 

lei şi cheltuelile de 4621 lei. 

Ține de circumscripțiunea  fis- 

cală Bătrînești. Este legată cu 
orașul Roman prin şosea. 

Dămieneşti, /îrgușor, în judeţul 

Roman, pl. Fundul, com. Dă- 

mienești, pe piriul Creţoaia și 
la 25 kil. de orașul Roman. 

Este așezat la poalele dealului 

Creţoaia. Are 193 familii, sai 

766 locuitori, cari locuesc' în 

201 case. Are 166 contribuabili. 

Ştiii carte 98 persoane. Popula:- 

ţia este compusă din Romîni și 

din, 45 familii Evrei. Are un 

oficiii poştal şi telegrafic înfiin- 

ţat la 1 Septembrie 1895, al 

cărui venit pe 1896-—97 a fost 

de lei 2856, bani 8ş. Aci este 

reşedinţa pl. Fundul şi a com.   
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Dămienești. Se află o judecătorie 

- de ocol. Acest tîrgușor fiind cel 

mai mare centru din partea de 

jos a județului Roman, face co- 

merciă cu cereale și mai cu 

seamă cu vite. El este al treilea 

centru comercial din judeţ. Face 

iarmaroc în toate Duminicele 

dar mai cu seamă în Duminicele 

din timpul îernei şi primăverei. 

Este legat cu orașul Roman 

prin șosea, 

Dămieneşti, saţ, în jud. Roman, 
plasa Fundul, com. Dămieneşti, 

iîingă tîrgușorul cu același nume 

şi spre N. de el, pe piriul Cre- 

ţoaia. 

Are o biserică de lemn. 

Dămilenile, saţ, pe moșia cu ace- 

lași nume, com. Ibănești, plasa 

Prutul-d.-s., jud. Dorohoi, di- 

vizat în Dămileni-Cristea și Dă- 

mileni-Miclescu, 

Proprietatea acestei moșii din 

vechime a fost a mănăsștirei 

Dragomirna din Bucovina; pe 

atunci se numea Dănuleni. De 

la 1785, cînd s'a vindut bunu: 

rile mănăstirești din Bucovina, 

deveni "proprietate privată; as- 

tă-zi partea din sus a satului cu 

moșiea este a erezilor def. C. 

Corbu ; are o populaţie de 130 

familii, sati 355 suflete; iar par- 

tea din jos, a erezilor def. Mi- 

clescu, are o populaţie de 160 

familii, sau 467 suflete. 
Așezările sătenilor în partea 

de sus a satului sunt bune; iar 

proprietarul are casă de zid, cu 

2 rinduri şi heiurile necesare, 

livadă mare de fructieri; 2 po- 

goane vie și grădină de legume. 

Pe partea de jos a Miclescu- 
lui e casă de zid cu un rind, 

avind heiuri, livadă, grădină și 
puţiuă vie. 

Are o biserică, cu hramul Sf. 

Nicolae, deservită de 1 preot, 
1 cintăreț şi 1 pălămar; este de   
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lemn şi tencuită ; e refăcută de 

săteni în 1856. 

Sătenii împroprietăriți ai 

3691 hect. pămînt; îar pro- 

prietarii 1518 hect. cîmp și 486 

hect. pădure. 

Iazuri sunt 2, din cari unul 

numit al Cristișorului și altul 

al Găinăriţei. 

Piriîul principal ce trece prin 

„moșie e Bașeul. 

Drumuri sunt: acel de la 

Herţa la Săveni, și acele către 

Darabani. 

Hotarele cu: Cristinești, Her- 

ţa, Liveni și Suharăul. 

Dămileni-Cristea. Vezi Dămi- 

leni, saz, com. Ibănești, pl. Pru- 

tul-de Sus, jud. Dorohoiii. 

Dămileni-Micleşti. Vezi Dămi- 
leni sa, com. Ibănești, pl. Pru- 

tul-de-Sus, jud. Dorohoiii. 

Dămoșiţa, saii Domoşița, zizi4, 

pe teritoriul plăşei Răcăciuni, 

jud. Putna. Izvoreşte din Fun- 
dul-Dealului, prin 3 izvoare: 

Bărlogul, Frăsinetul și Pirtul- 

Negru, ale căror ape se string 

la un loc şi formează la Gura- 

Bosietului, piriul Domoşiţa ; tre- 

ce pe la Anghelești și mai 

sus de Ruginești se pierde în 

prund, lăsînd numai valea, care 

merge pînă în riul Trotușul. 

Dămţeni, saţ, face parte din co- . 

muna rurală Berbești, pl. Olte- 

ţul-d.-s., jud. Vilcea. Are o po- 

pulație de 436 locuitori (220 

bărbați, 216 femei). Aci e o 

biserică fondată la anul 1854. 

E udat de văile Repedea şi 

Strimba, care se varsă în riul 

Tiriia. 

Dănăilă, sas, face parte din com. 
Buda, jud. Tecuciii, situat la o 
distanţă de 3 kil. şi 100 m.de- 
parte de cătunul de reședință,
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în partea de V., pe malul drept 
al Zeletinului. 

Are o populaţie de 48 fam. 

saii 161 sufl., locuind: în 53 

case. Sunt 39 contribuabili. 
Satul are o suprafață de 217 

hect. și 15 arii, Locuitorii cul- 

tivă tot terenul. 

Vechimea acestui sat se cre- 

de a fi de peste 200 ani. Lo- 

cuitorii sunt răzeși, 

Dănăilă, zirii, în com. Buda, 

jud. Tecuci. Are direcție V.E. 
şi se varsă în Zeletin, în fața 

acestui sat. 

Dănăileşti, sfoară de moșie, în 

căt, Lipia, jud. Buzău, făcind 
parte din corpul Mirceşti. 

Dănceşti, deal, începe din Pă- 
durea- Ţigăneștilor,continuă spre 
S. în raionul com. "Țigănești, 

jud. “Tecuciii, pl. Nicorești. 

Dănceşti, za/e, începe din Pădu- 

rea-Țigăneștilor, merge în direc- 
ţie N.-S., în raionul com. Ţigă- 

nești, jud. Tecuciii, pl. Nicorești. 

Dănciuleşti, saţ, jud. Dolj, pl. 
Amaradia, com. Zăicoiul, situat 

la 400 m. de căt. de reședință. 
Are 205 sufl.: 101 bărbaţi şi 

104 femei. Locuesc în 72 case. 

“Copiii din sat urmează la școala 
mixtă. din satul Zăicoiul, ce 

este la 2 kil. depărtare. Iu 

anul școlar 1892/93 aii frecu- 

entat şcoala 2 băeți. Cu virstă 
de şcoală sunt 21 băeţi şi 20 

fete. Știii carte 13 bărbaţi și 1 
femee. Satul este udat de pi- 

rîul Ploscuţa ; iar terenul e acci- 

dentat de dealul Dănciuleşti. 

Dănciuleşti sai Sterea, câ, 

din com. Babele, jud. Vlașca, 

“pl. Neajlovul. 

_ Dănciuleşti, Zea/, jud. Dolj, pl.   
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Amaradia, com. Zăicoiul, ce se 

lasă din dealul Rădineşti, com. 

Rădinești, jud. Gorj; străbate 

satul Dănciulești şi merge pe 
limita com. Băcești, jud. Gorj. 

Dănciuleşti, moșie, jud. Dolj, 
pl. Amaradia, com. Zăicoiul. 

Dăneasa, com. rur., jud. Olt, 
pl. Jiul-d.-j., situată sub coasta 

dealului Oltul şi lîngă gtîrla Jiul, 
la distanță de 38 kil. de capi- 
tala jud. şi la 4 kil. de reșe- 

dința plăşei. 

Se compune din 2 căt.: Dă- 
neasa şi Berendeiul-Noii, cu o 

" populaţiune de 958 locuitori, din 

cari 213 contribuabili. Locuesc 

în 105 case şi '96 bordee, 
Locuitorii sunt Romini şi se 

ocupă cu agricultura și crește- 

rea vitelor. Sunt. ş meșteșu- 

gari, cari se ocupă cu fieră- 
ria, cojocăria şi cismăria. Ei des- 

fac productele cîmpului pe pie- 

ţele de la Slatina, Turnu-Mă- 
gurele, Caracal, Roșiori și pe 

la. gările din apropiere. Moșia 

e parte (Dăneasa) proprietate 

a statului și parte (Berendeiul- 
Noii) particulară. DA D. A. Be- 
rendeiii posedă 200 hect. ara- 

bile şi 40 hect. de pădure. Sta- 

tul posedă pădurea Călugăreas- 

că, cu lemne de stejar de o 
grosime dela 80cm.—1 m. 25. 
Comuna a devenit proprietară 
pe 18 pogoane de la locuitori. 

: Locuitorii împroprietăriți după 

legea rurală sunt 63, posedind 
243 hect.; iar după legea însu- 

răţeilor din 1879 sunt 45, pose- 

dînd 239 hect. Viile ocupă 

o suprafață de 230,50 hect. Tot 

teritoriul com. coprinde o su- 

prafață de 1262 hect. 
Vite sunt: 59 cai, 20 epe, 

174 boi, 41. vaci, 109 bivoli, 
1217 oi şi 200 rimători. 

Are2 biserici: cea din Dănea- 

sa, zidită la anul 1861 și reparată   
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la 1888 și cea din Bereadei, 

fondată la anul 1743. Ele sunt 

deservite de cîte un preot și 
un cîntăreț. 

Ştii carte 36 bărbaţi şi 3 fe- 
mei. În această com. se fabri- 

că în termen de mijloc 460 

hectol. ţuică de drojdii și tes- 

covină ; viile produc 9471 hec- 
tol. vin. | 

Comerciul se face de 5 cîr- 
_ciumari, 

__Budgetul com. se urcă la 

suma de 2970 lei la venituri, 

și la suma de 2753 la cheltueli, 

afară de fondul drumurilor, care 

„se cifrează cu 580 lei, 

Dăneasa se leagă la N. cu 
Drăgăneşti și la S. cu Dudul, 

prin șoseaua județeană Slatina- 

Turnul-Măgurele, 
Dealuri are numai spre E. Din 

Dealul-Oltului, acoperit cu vii, 

se întinde Boianul pănă în Jiul, 
la comuna Crăciunei - de - Sus. 
In acest deal, la 4 kil. spre S. 

de com. se află o tăietură nu- 

mită Rusca -lui-'Toader prin 
care trece o altă șosea judeţea- 
“nă: Caracal-Roșiori-de-Vede nu- 

mită tot șoseaua Rusca-lui-Toa- 

der. Vilcele la V. pe valea Ol- 

tului sunt: Zătoriul şi Smeoa- 

- cea, care vine numai în timp de 

„ploi şi zăpezi şi se varsă în Jiii. 

Dăneasa, căzu, face parte din 
com. cu același nume, jud. Olt, 
pl. Jiul-d.-j., situată sub coasta 

dealului, pe malul sting al Ol- 
tului. Este reședința com. şi 

are o populaţiune de 622 lo- 

cuitori, din cari 71 sunt împro- 

prietăriți după legeă rurală. 
Vite sunt: 125 boi, 800 oi 

şi 120 rîmători. Aci se află o 

biserică zidită la 1861, repa- 
rată la 1888 şi deservită de 1 

preot şi 1 cîntăreț, plătiți de 

locuitori şi din budgetul com. 

Dăneasa, deaf, în raionul com.
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Dăneasa, jud. Olt, pl. Jiul-d.-j., 

pe care se cultivă 230 hect. 50 

arii vie. 

Dăneasa, moșie a statului, jud. 

Olt, foastă pendinte de mănă- 

stirea Clocociovul, care pe pe: 

riodul 1886—96 s'a arendat cu 
11710 lei anual. Arenda însă 

s'a scăzut în urmă la 8249, din 

cauza unor vii rescumpărate. 

Dăneasa, fădure a statului, în 

întindere de 450 hect., pendinte 

de com. Dăneasa, jud. Olt, pl. 

Jiul-d.-j. 

Dănesei (Valea-), za/e, spre 
E. comunei Brezoiul, plaiul Co- 

zia, jud. Vilcea, 

Dâneşti, com. rur., în partea de 

S. a comunei Șasa, din plasa 

Ocolul, jud. Gorj, situată pe şes, 
pe o suprafață cam de 977 hect., 

din cari 257 hect. arabile, 394 

hect. pădure, 18 hect, vie, 230 

hect. finețe și 78 hect. izlaz; 

din aceste hect., 346 sunt ale 

proprietarei, D-na Tell, și 631 

ale locuitorilor. Se compune din 

cătunele Dănești și Văcarea. 

Are o populație de 213 fa- 

milii, cu 782 suflete, toţi Ro- 

mîni, din care 179 contrib. 

Locuitori posedă 30 pluguri, 

S4 care, cu boi şi vaci, 2 că- 

ruţe cu cai, 40 stupi albine, 114 

vite mari cornute, 508 oi, 27 
cai, 340 rimători, 

Budgetul comunei e de 1246 

lei și 75 bani la venituri,iarla 

cheltucli de 1195 Iei şi 49 bani. 

Prin această comună trece 

apa Slaștiii ce vine din ploi. 

Comunicaţia în această co- 

mună se face prin șoselele veci- 

nale T.-Jiu-Șasa și prin şosele 
comunale. 

In comună găsim: 1 puț şi 
25 fintîni. 

Are 1 școală frecuentată de   
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25 elevi, din 30 înscrişi; are 

2 biserici, fondate în 1816 şi 

1826; și deservite de 2 preoţi 

şi 2 cîntăreţi, 

Dăneşti, com. rur., în centrul 
plășei Mijlocul, jud. Vasluiii, la 

distanță de zo kil. de orașul 

Vasluii și de 8 kil. de Codăești, 

reședința plășei, situată pe con- 

tinuarea terenului a trei dealuri 

cu văile și podişele lor, ce se 

întind de la N. spre S$., de a- 

lungul com. şi numite: Dealul- 

Șurăneșştilor și Dealul Gherghe- 

liului, spre E.; Dealul-Rîșcani- 

lor, al-Beresei şi al-Goliei, spre 

V. şi dealul Dănești prin mij- 

locul comunei, E formată din 

satele: Dănești-Răzeși, Dănești- 

Golia și Cioriţa, ce se întind 

pe o suprafaţă de 1859 hect,, 

din cari: 71 hect. pădure și 

1073 hect, loc de cultură, finaţ 

și imaș ale proprietăţei, iar 715 

hect. ale locuitorilor cu 20 hect. 

vie. Are o populaţie de 242 fa- 
milii, sau 560 suflete, din cari 

28 Evrei, 

Sunt aci: o școală; 2 bise- 

rici, deservite de 1 preot și 3 

eclesiarhi; un iaz; 4 crișme. 

Comerciul se face de 3 Romini. 

Budgetul comunei e de 1875 

lei la venituri; de 1871 lei și 

4 bani la cheltueli. 

Numărul vitelor e de 512: 151 

vite mari cornute, 260 oi, 79 

cai și 22 rimători. 

Locnitorii posedă : 33 pluguri, 

66 care cu boi; 2 pluguri și ş 
căruțe cu cai, precum și 150 

stupi cu albine. 

Dăneşti, cătun, reședință a co- 
munci cu același nume, din pl. 
Ocolul, jud. Gorj. 

Situat pe șes, are o suprafață 
cam de 445 hect., din care 120 

hect. arabile, 94 hect. pădure, 
3 hect. vie, 150 hect. finețe, 78 
hect. izlaz.   
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Populaţia este de 107 fa- 

milii, sai 374 suflete, din cari 

go contribuabili. Locuitorii po- 

sedă: 20 pluguri, 50 care cu 

boi și vaci, 1 căruță cu cai, 30 

stupi, 204 vite mari cornute, 

298 oi, 16 cai și 210 rîmători, 

In cătun este un puț şi 14 

fîntîni. 

Are o biserică, făcută în 1526 

de locuitori, deservită de un 

preot şi un cîntăreţ. 

Dăneşti, saţ, în com. Girovul, 
pl. Piatra-Muntele, jud. Neamţu, 

situat între satele Doina și Do- 

chia. Are o populaţie de 334 

suflete, saă 78 familii, cari tră- 

esc în 87 de case; această po- 

pulaţie se împarte astfel: 171 

bărbaţi, 163 femei; 149 necă- 

sătoriți, 155 căsătoriţi, 29 vă- 

duve, un divorţat; știii carte 

27 persoane. 

"Numirea vechic a satului: Mi- 

tocul-Maicelor. 

Dăneşti, za7ire vechie a comu- 

mei Păulești, plasa Tirgşorul, 

jud. Prahova. 

Dănești, sc/4, lingă satul cu a 

sa numire, jud. Neamţu; odini- 

oară a fost populat de călugă- 

rițe, din care pricină însuși satul 

se numea și Mitocul-Maicelor. 

Dăneşti, dea, în partea de N. 
a comunei Hurdugi, pl. Mijlo- 

cul, jud, Fălciii, pe capătul că- 

ruia este așezat” o parte a sa- 
tului Hurdugi. 

Dăneşti, /oc, în partea de N.-E. 

a comunei Ivăneşti, pl. Mijlo- 

cul, jud. Yălciii, în hotar cu co- 

muna Hurdugi. 

Aici ar fi fost din vechime 

un sat, ale căruia urme se văd 

și astă-ză, | : 

Dăneşti, roșie, la S.-V., comunei
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Ionești-Berleşti, jud. Brăila. Are 
o întindere de 490 hect, 

Dănești, trup de moşie, stăpînit 
„. de parte din răzășii com, Oan- 

cea, pl. Prutul, jud. Covurluiu. 

Dănești, moșie, pe teritoriul co- 
munci Grumăzoaia, plasa Mij- 

locul, județul Fălcii, spre S. 

de satul Grumăzoaia. A fost 

din vechime pe această moşie 

un sat cu numirea de Dănești ; 

locul unde a existat biserica se 

cunoaște și astă-zi pe coasta 

despre E. a dealului, la dis- 
tanță de 500 m. de satul Gru- 
măzoaiă. 

Dăneşti, moșie, situată la 12 kil. 

departe de orașul Piatra, îu 
com. Girovul, pl. Piatra-Muntele, 

jud. Neamţu. A fost proprieta- 

tea statului și s'a vindut de 

veci unei societăți economice 

din oraș cu suma de 145700 

lei, din care s'a răspuns a 4-a 
„parte şi restul se plătește în 

rate semestriale în timp de 24 

de ani, începător de la 1 Apri- 
lie 1883. 

Are o întindere de 309 hect. 

61 arii (217 fălci), loc de ară- 
tură și fineţe de calitate bună, 

avind două mori de apă pe pt- 
riul Cracăul cu toplițe, case de 

locuinţă, hambare și coșare pen- 

tru producte.” 

Arenda anuală se urcă la 

suma de 10500 lei. 

Dăneşti-Goliei, saz, din com. 

Dănești, pl. Mijlocul, jud. Vas- 
luiti, spre S. de satul Dănești- 

Răzeşi (cu care formează un 

trup și la care s'a comptat în- 

" tinderea, populaţiunea și numă- 

rul vitelor). Se află situat pe 

coasta. Dealului-Goliei spre N.- 

V. de satul Ciorița. Și-a luat 
numele de Dănesti-Goliei, pen- 

tru că doi bătrîni răzeşi  nea- 

„e proprietatea D-lui Gh. 
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vind succesori Lai dat danie 

mănăstire! Golia din Iași. 

Această parte acum este pro- 

prietatea D-lui A. S. Miclescu, 

iar partea din susul satului Dă- 

nești-Răzeși, numită Fundătura, 

Ra- 

coviţă. 

Dăneşti-Răzeşi, sas, în partea 
de N. a com. Dănești, jud. 

Vasluiii, pl. Mijlocul. Formează 
untrup cu satul Dăneşti-Goliei. 

E situat pe limba Dealului-Dăne- 
ştilor, și pe coastele dealurilor: 

la E.. al-Bisericei, și la V. al- 

Brehnacei. E udat de două 
pirae; cel din partea vestică se 

numește Piriul-Fundăturei și cel 

din partea, estică Piriul-din-Huci. 
Teritoriul pendinte de sat se 

întinde pe o suprafaţă de 1430 
hect., din cari: 42 hect. pădure 
și 673 hect. loc de cultură, fi- 

naţ și imaș, sunt ale proprietăţei, 
iar 715 hect. sunt ale locuitorilor 

răzeşi. Pe locul loc. se află 20 

hect. vie şi 8 hect. pădure. Are 
o populaţie de 180 fam. saii 886 
sufl., din cari 20 Evrei și 3 Ţi- 

gani; se ocupă în genere cu 
agricultura, creșterea vitelor, cu 

cultura viilor și a livezilor. 

Aici se află o școală înfiin- 

țată la 1866, frecuentată de 34 

elevi; o biserică deservită de 

1 preot și 3 cintăreţi, zidită 
cam pe la 1826; 4 ciîrciumi. 

Vite sunt: 186 vite mari cor- 

nute, 73 cai, 260 oi și 20 ri- 

mători. 

Locuitorii posedă: 30 plu- 
guri . şi 60 carecu boi; 2 plu- 
guri și 2 căruţe cu cai. Sunt 

150 stupi. 

Dăneştilor (Dealul-), ea/. Vezi 
Rășcanilor (Dealul), jud. Vasluiii, 

pl. Mijlocul, com. Bercasa. 

Dăneştilor (Dealul-), dea. Vezi 
Şurăneștilor (Dealul-), jud. Vas-   
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i luiii, pl. Mijlocul, comuna Dă-" 

neşti, 

Dăneţi, saţ, jud. Dolj, pl. Jiul-” 
d.-j., com. Locusteni, cu reșe- 

dinţa primăriei. Are 1000 sufl. : 

514 bărbaţi şi 486 femei. Lo: 

cuesc în 32 case de zid şi 435 

bordee săpate în pămînt. In sat 

sunt doză școli: una de băeți 

şi alta de fete, amîndouă sub 

același acoperiș. Sunt conduse 

de un singur învăţător, “ 

Şcoala de băeţi funcționează 
din 1838; este întreţinută de 
stat și de com, care a chel- 

tuit. 8880 lei cu construirea lo- 

calului, ce este de zid, și în 

bună stare. În anul școlar 1892/93 

a fost frecuentată de 75 elevi 

din Dăneţi, 21 din Braniștea, 

şi 5 din Locusteni. Cu virstă 

de şcoală sunt 218 copii. Știu 

carte 73 bărbaţi şi 5 femei. 

In sat sunt 2 biserici: una, 

fondată de Florea Popa Nico- 
lae cn alți săteni. şi terminată 

la 1835, serbează hramul Sf. 
Joan și alta, fondată la 1832 de 

Tuţă Durăii şi alţi locuitori, are 

hramul Sf. Nicolae. Amindouă 

sunt de zid. In sat sunt 6 fie- 

rari și $ cîrciumari. 

Dăneţi, moșie particulară, jud. 
Dolj, pl. Jiul-d.-j., com. Locus- 

teni, satul Dăneţi, aparținind 
moșnenilor. ! 

Dăngeni, com. rur., situată în 

partea de N.-E, a plășei Jijia, 
jud. Botoșani, la 28 kil. de o- 

raşul Botoșani. E formată din sa- 
tele: Bivolari, Buhăceni, Bunceni- 

Florii, Buneni-Stihii, Coşteni, 

Dăngeni, lacobeni-Noi, Iacobeni- 
Vechi şi Strahotinul. , 

Teritoriul com. e deluros, de 

natură argilos şi are o supra- 

faţă de 7209 hect. cu o popu- 

laţie de 400 fam. saii 1669 

"suflete.
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Locuitorii se ocupi cu agri- 

cultura şi creşterea vitelor, afară 

de 10 comercianţi şi 12 mese- 

riaşi; sunt toţi Romiîni. 

Intinderea locurilor cultiva- 

bile e de 6008 hect. Păduri în 

întindere de 194 hect., com- 

puse din rînduri mici, cari unele 

se exploatează. 

Vite: 1563 boi şi vaci, 352 

cai, 4269 oi, 169 rimători. 

Sunt 3 iazuri și 2 mori de 

aburi, 

Comuna e străbătută de calea 

ferată Dorohoiii-lași pe Jijia. 
Budgetul e de 7796 lei, 96 

bani la venituri şi 7212 lei, 89 

bani la cheltuceii. i 

Are trei biserici, deservite de 

3 preoţi şi 6 cîntăreți; 1 şcoală 

mixtă, condusă de 1 învăţător 

şi frecuentată de 27 băeţi şi 4 

fete. i 

Dăngeşti,. saț, jud. Argeș, pl. 
„_Loviștea, cu 305 locuitori; face 

parte din com. rur. Dăngești- 
Rădăcinești. In apropiere de a- 

cest sat sunt niște ruine vechi, 

“Satul are o biserică, cu hramul 

Buna-Vestire, deservită de un 

preot și un cîntăreţ. 

Dăngeşti, moșie, jud. Argeș, pl. 

Loviștea, com. Rădăcinești, pro- 

prietatea Eforiei Spitalelor Ci- 

vile din București, pendinte de 

schitul Fedeleşoiul. Are o în- 

tindere de 7586 pog. și arendate 
anual cu 1600 lei. 

Dăngeşti - Rădăcineşti, com. 
7ur., Spre granița Ardealului, 

jud. Argeș, pl. Loviştea, la 12 

kil. de comuna rurală - Șuici 

(reședința subprefecturei) şi la 

„60 kil. de Pitești. Se compune 

din satele Dăngești, (305 lo- 

cuitori) și Rădăcinești (480 lo- 
cuitori), peste tot 785 locuitori, 

“mai toţi moșneni, răzeși. In 

com. Sunt 2 biserici și o şcoală   

0 

primară rurală. Budgetul com. 

pe anul 1882/83 a fost de 1054 

lei, 48 bani la venituri și de 

"1027 lei la cheltueli. 

După o publicaţiune oficială 

(1887) accastă com. numără 139 

contribuabili şi are un budget 

de 1925 lei la venituri și de 

1672 la cheltueli. 
Numărul vitelor a fost în a- 

nul 1887 de 445 capete vite 

mari (430 boi și vaci, 15 cai) 

şi de 1010 vite mărunte (800 

oi, 70 capre şi 140 rimători). 

Dănicei, com. rur., jud. Argeş, 

pl. Oltul, la 32 kil. de com. Tig- 

veni (reşedinţa subprefecturei) 

și la 19 kil. de Piteşti. Se com- 

pune din 4 căt.: Bădeni, (30 

fam.), Văcărești, (17 fam.), Dă- 

nicei, (50 fam.) și Valea-Cruci- 

lor (20 fam.), peste tot 117 fam. 

(din care 2 fam. Țigani) cu 

812 sufl. In com. sunt 2 bise- 

rici şi o școală primară rurală. 

Budgetul com. peanul 1882/83 

a fost de 981 lei, 54 bani la 

venituri și de 925 lei la chel- 

tueli. 

După o publicație oficială 

(1887), această comună numără 

122 contribuabili și are un bud. |. 

get de 1548 lei la venituri și 

de 1456 lei la cheltueli. 
Numărul vitelor a fost în 1887 

de 182 capete vite mari (159 

boi şi vacă, 17 cai şi 6 bivoli) şi 

de 211 vite mărunte (143 oi, 

15 capre și 53 rîmători). 

Dănicei,: câzun, jud. Argeș, pl. 

Oltului, pendinte de com. rur. 

Dănicei. Are 5o familii și o bi- 

serică, cu hramul Adormirea, de- 

servită de 1 preot și 1 cîn- 

tăreţ. 

Dănilă, pădure, pe dealul cu a- 

celași nume, jud. Suceava. 

Dănilă, poiană de 150 m. p., în   
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pădurea şi pe dealul cu ace- 

lași nume, jud. Suceava. 

Dănoaia, Jea/, în jud. R.-Sărat, 

plaiul Rimnicul, com. Chiojdeni; 

se desface din Dealul-Cătăuţului 
şi brăzdează partea de S, a co- 

munci. E acoperit cu pășuni. 

Dănuleni, ppapîre vechie a satulul 

Dămileni, com. Ibănești, plasa 

Prutul-d.-s., jud. Dorohoiii, 

Dănuleşti, com. rur., în judeţul 

R.-Sărat, plaiul Rîmnicul, la poa- 

lele Dealului-Dănuleștilor. 

Și-a luat numele de la o fa- 

milie de moșneni, Dănulești, ce 

aii avut aceste locuri. | 

Este aşezată în partea de V. 

a județului, la 18 kil. spre N-V. 

de orașul R.Sărat și în Estul 

plaiului, la 7 kil. spre S.-E. de 

comuna 'Dumitrești, reședința 

lui. Comune învecinate sunt: 

Deduleşti, la 7 kil.; Pardoși, la 

II kil. și Slobozia la 14 kil. 

Se mărginește la S. cu:com. 
Dumitrești, despărțită prin dea- 

lul 'Furculeţul ; la V. cu Buda, 

despărțită prin Rimnicul; la S. 

cu Dedulești, despărțită prin. 

Rîmnicul, și la E. cu Slobozia, 

despărțită prin dealurile: Jinu- 

rului și Coțatcului. 

Este brăzdată la N, de dea- 

lurile: “Turculeţul, Căpăţina și 

Streaja ; la E. de dealurile: Ple- 

şești, Jinurul, al-Cornului şi Tă- 

găriciul ; la V. de dealurile: Dă- 

nulești, Piscul-Brezii și Piscul- 
Gemeni. 

Riurile cari o udă sunt: R.- 

Sărat la V., de la N.-V. la S.- 

E. şi afluenții săi: Matca, Bă- 

dila, Căprăria și Mocanca, la 

S. Sunt 27 puțuri şi 26 fîntîni. 

Cătunele cari o compun sunt: 
Dănulești, reședința, în mijloc, 
Mucești, la V. şi Pleșești Ja E. 

Suprafața comunei e de 2182 
hect., din cari 58 hect. vatra
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__ comunei, 1820 hect. ale locui- 
" torilor și 304 hect. ale proprie- 

tății private, 

Populaţia este de 344 familii, 
saii 1330 suflete (630 . bărbaţi 

şi 680 femei), din cari 688 că- 

sătoriţi, 617 necăsătoriți și 35 

văduvi. Știu carte 171 persoane. 
Biserici sunt 3: una în căt, 

Pleșești, cu hramul S-ţii Voevozi 

şi Sf. Dumitru, fondată în 1762, 

August 20, de locuitorii frații 

Necolai, loan și Stan Stoian, 

deservită de 1 preot, 1 cintăreţ 
şi I paracliser; a doua în căt. 

Mucești, cu hramul Cuvioasa- 

Paraschiva, vechie, zidită tot de 

locuitori şi reparată în 1862, 

deservită de 1 preot, 1 dascăl 
și 1 paracliser; a treia în căt. 
Dănuleşti, cu hramul Adormi- 

„. rea-Maicei-Domnului și Sf. Nico- 

lae, zidită tot de loc., deservită 

de 1 preot, 1 cîntăreț și 1 pa- 
racliser; bisericele n'aii veni- 

turi și sunt îngrijite de comună. 
Are o şcoală de băeţi, fon- 

dată în 1854 de loc., condusă 

de un învăţător. În 1892—1893 

a fost frecuentată de 31 elevi. 
Calitatea pămîntului este me- 

diocră, acesta fiind cam pietros 
- şi cu multe văi. In ce privește 

cultura pămîntului, comuna are 
272 hect, arabile, 1700 hect, 
pădure, 44 hect. imaș şi 166 

„hect.: vii, 
Locuitorii aii 100. pluguri şi 

2 mori pe apă. 
Vite sunt 3513 capete, din 

cari: şo2 boi, S41 vaci, 20 cai, 

25 epe, 1820 oi, 102 capre şi 

603 rimători. 

In com. sunt: 4 băcănii, 6 

„ cîrciumi, 1 potcovărie şi 3 mă- 

.celării. Comerciul este activ, 

constînd în importul de colo- 

„_niale, instrumente de agricul- 

“tură şi în exportul de vinuri, 

producte şi lemnării. Transpor- 

"- tul „se face prin staţia Sihlea, la 

12 kil. spre E.   
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Căile de comunicaţie sunt: 
drumul ce pleacă din R..Sărat, 

trece prin Jideni, Dănuleşti, Du- 
mitrești, la Buda, la Dedulești- 

Bădeni-Sgirciţi şi la Slobozia- 
Timboești. 

Veniturile com. sunt de 3992 

lei anual și cheltuelile de 3935 lei. 
Sunt 347 contribuabili, 

Dănuleşti, saz, în jud. R.Sărat, 

plaiul Rîmnicul, cătunul com. 
Dănulești şi reședința ei. Și-a 

luat numele de la o familie de 
răzeși, numită Dănulești. 

E așezat în partea de V, a 

comunei, la poalele dealului Dă- 

nuleşti, pe piriul Căprioara. Are 
o întindere de 19 hectare cu 
o populaţie de 72 familii, saii 
302 suflete, din cari 76 contri- 
buabili. Ştii carte 19 persoane. 

Are o biserică, deservită de 

1 preot, 

cliser; o școală comunală, 

Dănuleşti, deal, în jud. R.-Sărat, 

plaiul Rîmnicul, com. Dânuleşti; 

se desface din dealul Turculeţul; 
se întinde printre riul R.-Sărat 
şi afluentul săi piriul Căprăria, 

în partea de V. a comunei. E 

acoperit cu păduri şi pășuni. 

Dănuleşti, zădure, în jud, R.-Să- 
rat, plaiul Rimnicul, com. Dă- 

nuleşti, cătunul Dănulești. Face 

parte din circumscripţia VIl-a 

silvică, ocolul Băbeni. E situată 

în partea de V. a comunei, pe 
Dealul-Dănuleştilor. Are o întin- 

dere de 2330 hect., din cari 

350 hect. ale statului şi: 2000 

hectare proprietate particulară.. 

Esenţe: fag, jugastru, brad și 

carpen. 

Dărăscul, punte, în jud. Mehe- 

- dinți, plaiul Cerna; se mai nu- 

mește și muntele Daranin. 

Dărăşti (Brăniștari), com. rur. 

I cîntăreț şi 1 para- 
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pl. Sabarul, jud. Ilfov. E situată 
la $. de Bucureşti, pe malul 
stîng al riului Argeșul, la 14 

kil. departe de Bucureşti. Se 
mai numește Dărăști-de-llfov, 

spre a se deosebi de Dărăști- 

din-Vlașca, de care se desparte 
prin riul Argeșul. 

Se compune din satele: A. 
san, Filipești și Mitropolia, cu 

o populaţie de 1650 locuitori, 
cari trăesc în 338 case. 

Se întinde pe o suprafață de 
1029 hect. Fraţii Ghermani, Fra- 

ţii Laptev şi d-l G. D. Economu 
aii 338 hect. şi locuitorii 691 

hect. Proprietarii cultivă 315 

hect. (5 izlaz, 18 pădure); lo- 
cuitorii cultivă 497 hect. (154 
izlaz și 40 vie), 

Sunt 331 contribuabili, 
Budgetul comunei are la ve- 

nitură lei 4166 și la cheltueli 

4074 lei. 

In com. sunt două biserici: 

una în satul Asan și a doua în 

satul Filipești; 1 şcoală mixtă; 

- 2 poverni; 4 poduri stătătoare. 

Numărul vitelor mari e de 872 

(144 cai şi epe, 462 boi, 199 

vaci și viței, 17 tauri, 40 bivo-: 

liţe) şi al celor mici de 658 (73 

porci, 695 oi). 
Arătura se face cu 282 plu- 

227 cu boi și 55 cu cai. 

Locuitorii ai 286 care şi că- 
ruțe: 227 cu boi și 59 cu cai. 

“Locuitori împroprietăriți sunt 

250 și neîmproprietăriți 143. 
Comerciul se face de 6 cir- 

ciumari și 5 hangii. S'ai stabi- 

lit în com. 6 străini. 
Intre Dărăști-de-llfov și Dă- 

răşti-de-Vlașca este un pod pe 

vase, peste riul Argeș, 

guri: 

Dărăşti, com. rur., în jud. Vlașca, 

compusă din cătunele: Dărăști- 
Mărcuţa saii Pislari saii ai Mă- 

_năstirei, din Dărăști-d.-s. sait ai 

Dragomanului, şi din Dărăști- 

d.-j. saii Paplica.
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Toate cătunele sunt situate 

alături unul de altul pe coasta 

dreaptă a riului Argeșul, la ex- 

tremitatea N.-N.-E. a județului, 

învecinîndu-se cu Iifovul. 

Arc o populaţie de 318 fa- 

milii, saii 1144 suflete, din cari 

280 contribuabili. 

-Venitu! comunei pe anul 1886 

a fost de 8417 lei şi cheltuelile 

de 5525 lei. 

In comună sunt 2 biserici, 

deservite de 1 preot şi 3 cîn- 

tăreţi; face part din parohia 

Dărăști-d.-s. 

Are o şcoală comunală mixtă 

cu 5 clase, în bună stare, fre- 

cuentată de 3o băeţi şi 2 fete. 

In 1888 erai încomună 513 

hect. 50 arii cultivate cu vie, 

cari. aă produs vin bun și mult; 

cca mai mare parte din el se 

consumă în București, 

In Dărăști, la 1888, erati 640 

boi şi vaci, 65 cai, 400 porci, 

1020 oi şi 80 rimători,. 

Locuitorii acestei comune se 

ocupă mai mult cu grădinăria,; 

de aci se aduce în București 

mari cantităţi de cartofi, varză, 

ceapă şi tot felul de zarzavat. 

Este un han mare, care ser- 

vea de staţiune birjarilor ce fă- 

ceaii drumul Giurgiu-Bucureşti 

" înainte de a se face șoseaua pe 

la Copăceni; sunt 3 cârciumi. 

Localul primăriei este de zid 

şi în bună stare, 

Depărtarea acestei comune de 

București este de 21 kil., de 

Giurgiii de 49 kil., iar de Ghim- 

paţi,. reşedinţa plășei Cilniștea, 

jud. Vlașca, de 24 kil. 

Peste riul Argeșul este un 

pod pe vase stătător. 

Din această com. pleacă o 

şosea vecinală, care duce la șo- 

scaua Giurgii-București. 

Dărăşti-de-Jos sai ai lui Pa- 
plica, cătun, pendinte de com. 

Dărăşti, pl. Cilniștea, jud. Vlaș-   

ca. E situat pe coasta dreaptă 

a rîului Argeșul, la extremitatea 

S. a comunei, și la goo m. de riul 

Argeșul. Aparține moştenitori- 

lor Paplica. Are o suprafață de 

640 hect. 

In 1864 s'a dat la 84 locui- 

tori, foști clăcași, suprafaţa de 

230 hect. 

Moșia. aduce un venit anual ce 

10000 ei. 

In cătun este o biserică de 

zid .în bună stare, situată pe 

piscul dealului Argeșul. Ser- 

bează hramul Sf. Nicolae şi este 

deservită de 1 preot şi 2 das- 

căli. 

Dărăşti-de-Sus saii ai Drago- 
manului, căfuu, pendinte de 

com. Dărăști, pl. Cilniştea, jud. 

Vlașca. E situat pe partea dreaptă 

a rîului Argeșul. Moșia este pro- 

prietate a moștenitorilor Maca. 

Se zice a Dragomanului, după 

numirea vechiului proprietar, 

care era tilmaciii saii dragoman 

la consulatul Grecesc. 
Are o suprafaţă de 686 hect. 

La 1864 s'a dat la 92 locui- 

tori, foști clăcași, suprafaţa de 

261 hect., răminînd 425 hect. 

Are un venit anual de lei 

9000. 
In căt. este şcoala comunală; 

han; pod peste Argeș; zalha- 

na; câse ale proprietăței. Aci 

locuitorii se ocupă cu industria 

conservelor de carne uscată, pre- 

cum: șuncă, cîrnați şi pastramă. 

Dărăşti-Mănăstirei, sau Pisla- 

ri, sati ai Mărcuţei, căfzz, pen- 

dinte de com. Dărăști, pl. Cîl- 

niştea, jud. Vlașca. E situat pe 

malul drept al rîului Argeșul. 

Moşia a fost proprietatea sta- 

tului, depindea înainte de se- 

cularizare de mănăstirea Măr- 

cuța. 

Are o suprafaţă de 586 hect. 

In 1864 s'a dat la 68 locui- 
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tori, foști clăcași, suprafața de 

180 hect., rămînînd proprietăţei 

406 hect. 

Are un venit anual de 8600 1. 

- In cătun este o biserică de 

zid, deservită de 1 preot și 2 

cîntăreţi. : 
Locuitorii se ocupă mai mult 

cu viile și cu grădinăria. Sunt 

513 hect. şo arii vie. 

Dărdăluşului (Dealul-), co/7nă, 
în jud. Buzăi, com. Beceni, că- 

tunul Oilești; are vii şi izlaz. 

Dărdoaia, dea, în 

Podul-Grosului, pl. 

jud. Mehedinți. 

com. rur, 

Dumbrava, 

Dării (Muscelul-), căzu, al com. 
Gura - Sărății, jud. Buzăii. Are 

300 loc., cari locuesc în 59 case. 

Dării (Muscelul- ), deal, în com. 
Gura-Sărăţii, jud. Buzăiă. Are 

- “vre-o 100 hect., vii și livezi; e 

avut în piatră de construcţiuni 

de o țesătură dură. 

Dărimată (Piatra-), Joc îsolat 
și punct de hotar al comunei 

Breaza, jud. Buzăii, în apropiere 

de rîul Nișcovul.   Dărîmaţi, saz, în jud. R.Sărat, 
pl. Rîmnicul-d.-s., căt. com. Zgir- 

ciți, reședința plășei. I s'a dat a- . 

cest nume de la împrejurarea că, 

dărimîndu-se pămîntul în căt. 

“Fintîna-Turcului, loc. ai venit 
de s'aii stabilit aci. Iiste așezat 

în partea de N. a com., la 500 

m. spre N. de căt. de reședin- 
ță, Zgirciţi. Are o întindere de 

5o hect., cu o populaţie de 105 

familii, saii 377 suflete, din cari 

96 contribuabili; 14 ştiii carte, 

Are o biserică, deservită de 1 

preot, 1 cîntăreț și 1 paracliser. 

Dărjovul, ziriz, jud. Olt. Vezi   Goţa.



DĂRMĂNEASCA 

Dărmăneasca, saţ, în pl. Mun- 
telui, jud.: Bacău; e secţie a 
satului Lapoșşul şi e situat pe 

pîriul cu același nume. 

Dărmăneşti, com. rur., pl. Mun- 
telui, jud. Bacăii. E așezată pe 

ambele maluri. ale Trotușului 

şi pe valea Uzului. Se compune 
din 5 cătune: Dărmăneşti,.reșe-, 

dința, la 
A ya . riuri; Lapoşul, cu secţia 

confluența celor 2 

Dăr- 

măneasca, da dreapta Trotuşu- 

lui; Plopul și Păgubeni, da 
stînga; Poiana-Uzului, pe cur- 

sul superior al Uzului. 
In aceste locuri a venit Iliaș- 

Vodă la 1434, cu ajutor de la 

regele Vladislav, ca să răstoarne 

pe fratele săi Ștefan-Vodă, dar 

fiind bătut de acesta, s'a retras 

în fugă peste hotar. 
- In Condica Liuzilor se ză. 

sesc: Plopul, a mănăstirei Taz- 

lăul (Neamţu) și Dărmănești -a 

schitului Dărmănești (Lapoș ?). 

In Statistica din 1878 o găsim 
compusă din 5 cătune -ca și 

„acum, - . 
Teritoriul comunal se mărgi- 

neşte la E. cu al comunelor 

Podurile şi Berzunţul, la S. cu 

al comunei Dofteana, la V. cu 

“Transilvania și la N. ci al co- 

munelor Comănești și Văsiești. 

“Comuna este udată deriurile 

Uzunul şi Trotușul, și străbă- 

tută de culmea Lapoșul,. pre- 

cum şi de munţii Basaca, Plo- 
pul, Hijma, Piinea, Chinul, Far- 

-cul-Mare, Farcul-Mic și Nemira. 

Pe la izvoarele Uzului, în munţii 

de pe graniță, spre Austro-Un- 

"garia, se află o trecătoare. 
„Are o școală mixtă, care func- 

ționează din 1864 în satul Dăr- 
măneşti, întreținută de stat, în- 

tr'un local bun, în valoare de 

3000 lei, construită din bîrne, 

- de comună, cu I9 prăjini pă- 

mînt în vatra satului. In anul 

1801, şcoala a fost frecuentată 

58878. Marele Dictionar Geoarafte. Vol. 177, 
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de 41 copii, printre care şi o 
fată, 

Sunt 5 biserici ortodoxe: 2 

în satul Dărmănești, una în Po- 

iana-Uzului, una în Plopul şi 

una în Lapoș, deservite de 2 

preoţi și 9 cintăreţi, şi o bise- 

rică. catolică în satul Dărmă.- 
nești, deservită de un preot. 

Sunt 22 cîrciumi. 
Populaţiunea numără 918 fa- 

milii saii 3968 suflete: bărbaţi 

2018, femei 1905. După naţio- 
nalitate se împart: 3747 Ro- 
mînă, 2 Bulgari 4 . Germani și 

215 Unguri, dintre cari. 3940 

de protecțiune romînă, 2 aus- 
triacă, 20 ungară, 4 germană 

şi 2 bulgară. După felul ocu- 
paţiunei sunt: 1568 agricultori, 

150 meseriaşi, 45 industriași, 

155 comercianţi, 50 cu profesi- 

uni libere, 450 muncitori și 250 

servitori. Știă carte 151 per- 

soane. Sunt 731 contrib. 
După legea rurală din 1864 

"s'au dat, la 570 locuitori, 1935 

fălci pămint în împroprietărire. 

„Teritoriul comunei are o în- 

tindere de 29220 hect. Numai 
pădurile ocupă 18000. hect. 

Pămiînturile de cultură ai 

fost în 1891 în întindere de 

2579 hect. 

Proprietari: Principele Al. B. 

Știrbeiu are o moșie de 7084 
fălci ce-i dă un venit anual 
de aproape 40000 lei; Eug. 

Ghica are o moșie de 7000 
fălci, cu un venit de aproăpe 
-10000 lei; Statul: are moșiile 

Plopul și Lapoșul, cu o întin- 
tindere aproximativ de "3300 

fălci. Principele Știrbeiii are aci 
un castel cu o poziţiune frumoa- 

„să pe deal. In jurul castelului 
s'a făcut un parc și pe o parte 

sa plantat viţă. Din grădină 
se poate imediat intra în pă- 

dure, pe unde treci spre a te 

urca pe munții cei mai înalți, 

precum sunt Nemirele și altele.   

DĂRMĂNE ȘTI 

: Ca ruine vechi sunt ale des. - 
fiinţatului schit Lapoşul, de pe 
moşia statului cu acest nume. 

In această comună se află: 

o fabrică de cherestea cu aburi, 

3 ferestraie de apă, 5 mori, 2 

dirste și 12 piue de bătut su- 
manc, neperfecționate. 

Tot aci se găsește, în valea 

Uzului, pe moșia statului La- 

poşul, cărbuni de pămint -(lig- 

nită). 

Viile ocupă o suprafață de 
10 hect., care, în 1890, aii dat 

7.60 hect. vin negru și 15.20 

hect. vin alb. Viia lucrătoare 

are 13 hect. 

Animale sunt (1890): 197 cai, 

2496 vite "cornute, 557 porci, 
-299 capre și 3665 oi, care, 

în 1891, ai dat 46 kg. lină 
țigae, 5207 kg. lină ţurcană, 93 
kg. lină amestecată şi 280 lină 

miță. 

Stupi de albine sunt 340; 
în 1890, aii dat 170 kg. miere 

și 84 kg. ceară. 

Budgetul, pe exercițiul 1891 

—92, avea la venituri lei 32256, 

bani 80 și la cheltueli 24577 

lei, 22 bani. 

Teritoriul comunei este stră- 

bătut de calea județeană Ocna- 

Comănești-Palanca, și de cea ve- . 

cinală. Dărmănești - Poteca - U- 
zului, | | 

Distanţele: la Bacău, capi- 
tala districtului, 61 kil.; la Moi- . 

nești, reședința plășei, 14 kil.; 

la com. Berzunţul, 27 kil.; la co- 
muna Dofteana, 3 kil.; la com. 

Comănești, 9 kil. și la comuna 

Văsiești, 11 kil. 

Dărmăneşti, saz, reședința co- 

munei Dărmănești, pl. Munte- 
lui, jud. Bacăi. E situat de a- 

lungul malului stîng al piriului 

Uzul, nu departe de vărsarea 
lui în Trotuș. De acest sat ţine 

“căt, Brătuleşti.. Are o școală 
mixtă, la care aii urmat, în 1891, 

10
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din acest cătun, 25 copii, din 

295 în virstă de şcoală. Are 

două biserici ortodoxe; una clă- 

dită la 1797 de boerul Const. 

Ghica, iar, la 1845 restaurată de 

locuitori, cu ajutorul Catincăi 

N. Ghica; și alta clădită la 

1 808 de locuitori; bisericile sunt 

deserviţe de 1 preot și 4 cîntă- 

reți ; de asemenea se află o bise- 

rică catolică zidită la 1813 de 
locuitori. 

Circiumi sunt 17. 

Se găsește o fabrică de che.- 

restea cu aburi, 3 ferestraie de 

apă și 3 mori. | 

Populația numără 2723 su- 

flete, cu 618 capi de familie. 

Animale sunt: 135 cai, 1786 

vite cornute, 402 porci şi 232 

capre. 

Dărmănesti, co. rur., jud. Mus- 

cel, pl. Riul-Doamiici, la S.-V. 

de Cîmpulung, situată pe ma- 

lul stîng al riului Doamna, la 

37 kil. depărtare de acest oraș. 

Are o populaţie de 1380 lo- 

cuitori, 

Știii carte 36 persone. 
Se compune din 6 cătune: 

Caracal, Dărmăneşti, Tămăşeşti, 
Valea-Nandrii, Valea-Rizii și Ză- 

hăreşti. Budgetul comunei la 
venituri e de 1422 lei și la chel- 
tueli de 1368 lei. In toată co- 
muna sunt 194 contribuabili, 

Școala s'a înființat la anul 
1890. liste frecuentată de 45 
băeţi, din numărul de 82 băeţi 
şi 45 fete în virstă de școală. 

Are 2 biserici deservite de 
2 preoți și 2 dascăli, 

Dărmăneşti, co. rur., pl. Fili- 
peşti, jud. Prahova. 

Este situată între rîurile Pra- 
hova și Prahovița, la 18 kil. de- 
parte de capitala judeţului și 
la 6 kil. de a plășei. 

Se compune din 3 .cătune: 
Brătășanca - Ungureni, Dârmă-   

neşti și lezeni, avind o popu- 

lație de 1896 locuitori (917 băr- 

baţi și 978 femei), în care în- 

tră 11 familii de Ţigani, și 

46 familii de Bulgari, cari se 
ocupă cu grădinăria, 

Capi de familie sunt 512, 

contribuabili, 416 și case delo- 

cuit, 413. 

In comună sunt 2 biserici: 

una în Dărmănești şi a doua în 

Brătăşanca, deservite de doui 

preoți. | | 

Locuitorii se ocupă cu olăria, 

dulgheria, rotăria, trăistăria și 

cu munca 'cîmpului. Numărul 

meșteșugarilor este de 212: 120 

olari, 25 dulgheri, o zidari, 

_4 rotari, 54 trăistari. Ei desfac 

produsul muncei lor la. orașele: 

Ploești, Tirgoviște, Alexandria, 

București și Zimnicea. 

In raionul comunei, pe iazul 

Budeasca, a cărui apă se des- 

parte din riul Prahova, sunt 3 
mori de măcinat, 

Locuitorii s'au împroprietărit 

la 1864 pe trei moșii: 242 pe 

moșia Dirmăneasca, cu 857 hect.; 

7 pe moșia Creţuleasca, cu 21 

hect.; 30 pe moșia Brătășanca, 

cu 90 hect, 

Vite sunt: 256 cai, 105 epe, 

181 vaci, 14 bivoli, 37 capre, 

1513 oi, 509 porci şi 486 boi. 

Școala există în comună de 

la anul 1868. Localul e pro- 

prietatea comunei. IE frecuen- 

tată de 75 băeţi și 2 fete, din 

numărul de 255 copii (130 bă- 

cţi, 125 fete) cu virsta de școală. 

Cu întreţinerea personalului se 

cheltuește -anual 1566 lei, 

Ştii carte 338 bărbați şi 28 

femei. 

Toată comuna cu terenul pro- 

prietarilor are 3222 hect. 

Comerciul se exercită în co- 
mună de 10 cîrciumari, 

Budgetul prezintă la venituri 
suma de 6976 lei și la chel- 
tueli suma de lei 6402 lei anual,   

Prin Dărmăneşti trece șoseaua 

dintre Ploești și Tirgoviște, 

E brăzdată de 5 movile, din- 

tre cari mai însemnate sunt: 

a-Staicului şi Movila-Neamțului; 

sunt toate așezate în partea de 

E. a comunei. 

În partea de V. a com., pe 

malul drept al riului Prahoviţa, 

este vechia cetate numită Tir- 

gul-Frumos cetate, făcută — se 

zice-— de 'Tătari și unde s'a gă. 

"sit multă zidărie și oseminte. 

Este udată de -riurile Praho- 

va și Prahovița și de Vălceaua- 

lui-Ciulete. In raza acestei co- 

mune, în apropiere de satul 

Brătășanca, este un frumos pod 

de fier peste rîul Prahova, al 
șoselei județene Ploești-Tirgo- 

vişte, pus în circulație în 1898. 

Se mărginește cu comunele: 

Mărgineni-d.-s., Vlădeni, Ari- 

cești și Haimaualele. 

Dărmăneşti, sa/, și reşedinţa - 

com. rur. Dărmănești, jud. Mus- 

cel. 

Dărmăneşti, sat, face parte din 
com. rur. Dărmănești, jud. Pra- 

hova, pl. Filipești. Aci e o bi- 

serică cu următoarea inscripție : 

Această sfintă Şi Dumnezecască bise- 

rică s'a făcut din milostenie și s'a is- 

prăvit de zugrăvit în zilele Prea Inăl- 

țatului Doran Alexandru Ghica Voevod, 

la leatul 1833, 7 Noembrie. . 

Dărmâneşti, saf, în com. Gir- 
cina, pl. Piatra-Muntele, jud. 
Neamţu, așezat pe valea ce se 
cuprinde între muntele Cozia 
și dealul Balaurul, la 2 kkil. de- 
părtare de oraşul Piatra, măr- 
ginindu-se către N. cu satul 
Gîrcina. 

Are o populaţie de 86 familii, 
cu 372 suflete, din cari: 190 

„bărbaţi, 182 femei; 183 necă- 
sătoriți, 145 căsătoriți, 43 vă- 
duvi, un divorțat; 36 ştiii carte,
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1519 nu știii. Sătenii se înde- 

letnicesc mai cuseamă cu agri- 

cultura. 

In acest sat se află: o vel- 

niță (fabrică de spirt), cu capi- 

„tal de 100.000 lei, şI lucrători, 

producînd anual 309.134 litruri; 

două mori; o biserică de lemn, 

vechie, în care după descriere, 

se păstrează o icoană a Maicei- 

Domnului, ce s'a purtat de un 

boier în bătălia de la Pultava; 

iar în partea dreaptă a drumu- 
lui județean Piatra-Neamţu se 

afli o clădire mare, vechie, 

după cum spun bătrinii de pe 
timpul lui Ştefan-cel-Mare. 

In cronica lui, Gr. Ureche 

- spune că: «luni, în săptămîna 

albă, anul 6942 (1434, Fe- 

bruarie 1), la Dărmănești, s'aii 

bătut fii lui Alexandru-cel-Bun,. 

Ştefan şi Elia, şi a învins cel 
Wîntăiă pe fratele săi Elia», 

dar nu numește ţinutul; așa 

că nu putem afirma cu sigu- 
ranță dacă localitatea numită 

e aceasta, ori Dărmăneşti din 

jud. Bacăii. Cei mai mulţi însă 

'atribuesc acest fapt istoric lo- 
calităței din acest județ. 

Dărmăneşti, moșie, com. Dăr- 

mănești, pl. Mantelui, jud. Ba- 

căi; proprietatea familiei Al. 

Ştirbeiii, 

Dărmăneşti, moșie, în cuprinsul 

com. Gircina, pl. Piatra-Mun- 

tele, jud. Neamţu. A fost pro- 

prietatea Postelnicului H. Dăr- 

mănescu. 

Dărmăneşti, zădure, com. Dăr- 

- mănești, pl. Muntelui, jud. Ba- 

căii, în care predomină fagul 

și bradul, proprietatea familiei 

AL. Știrbeiu. E în întindere de 

7000 hect. aproximativ și este 

supusă regimului silvic. - 

Dărmăneşti, zăzure, supusă re-   
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gimului silvic, jud. Muscel, pl. 

Riîul-Doamnei, în întindere de 

aproape 1000 hect., avind ca 

esențe fag şi ştejar. 

Dărmocsa, în judeţul Vlașca, 

petec de fădure, pe proprieta- 

tea Glavaciocul; ţine de com. 

Ferbinţi și de ocolul silvic Cir- 

tojani. 

Dăroaia, Neagota, Ciocăne- 
lul, Coiţul, Văraticele şi 

Sanda, Q/ferite numiri ce se 

daii dealului care, plecind dela 
N., din munții Scărișoara, se 

prelungeşte spre S. şi pe par- 
tea de V. a comunei Costești, 

plaiul Horezul, jud. Vilcea. 

Acest șir de dealuri merge 
spre S. pănă la confluenţa rîu- 
lui Romani cu Bistriţa. Pe el 

sunt multe piscuri acoperite cu 

păduri și poeni, precum și o 

mulţime de văi cari îl brăz- 

dează. | 
Văile sunt: 
Valea “Țuţurului ce izvorește 

din dealul Dăroaia, merge spre 

E. şi se varsă tot în dreapta riu- 

lui Bistriţa. 
Valea - Badei, Valea - lui - Bă- 

cilă și Ponorul, cari izvorăsc din 

Dealul - Sandei, merg spre S.- 

E, și se varsă tot în dreapta rîu- 

lui Bistriţa. 
Piscurile de pe aceste dealuri, 

mergind de la N. spre S. sunt: 

“ Dăroaia, al-Danciului, al-Colţu- 

lui, al-Dosului, Mărul-Mistreţ și 

Momocul. 

Cîmpiile de pe coama și poa- 

lele acestui şir de dealui sunt: 

Dăroaia, Miriştea, Coti, Nea- 

gota, Călinele, a- Dălurenilor, 

a-Mlocanului, a-Colţului, Văra- 

ticele, a-Crucilor, a-Miegei, a-Cir- 

nei, Dorocioaia, a-Băcilei și Ro- 

vine. 

Dăroilor (Piscul-), zzsc, com. 

Romani, pl. Horezul, jud. Vilcea.   

DASCĂLIȚA (POIANA-) 

Dăroiul, saţ, face parte din co- 

„muna' rurală Dăjești, pl. Oltul- 
de-Sus, jud. Olt. 

Dărvașşi, măgură, situată în pl. 
Marginea, jud. Vlașca, pe pro- 
prietatea Asan-Aga sai Cos- 
tieni. (Vezi istoricul acestei mă- 
gure la Asan-Aga sai Cos- 
tieni). 

Dăscăleşti, sa, în jud. R.Sărat 
pl. Grădiştea, căt. com. Nico- 
leşti ; şi-a luat numele de la 

moşia Dăscălești; e așezat în 

partea de E. a comunei, pe 
malul drept al rîului R.-Sărat, 

la 1200: m. de cătunul de re- 

şedinţă, spre E. Nicolești; are 

o întindere de 15 hect., cu o 

populaţie de 150 familii, ce cu- 

prind 685 suflete, din cari 130 

contribuabili; știi carte 38 lo- 

cuitori. Are o biserică. 

Dăscăleşti, sub-divisie a cătu- 
nului Aldeni, din com. Aldeni, 

jud. Buzăii. Are 70 familii cu 

230 suflete. Aci se ţine un 

bilciii anual de oare-care impor- 

tanţă. 

Dăscăleşti, mumire, ce se mai 

dă com, rur. Aldeni, jud. Buzaii. 

Dăscăleşti, moșie, în jud. Buzăi, 

- com. Aldeni, despărțită în două 

trupuri: unul de 420 hect., nu- 

mit Aldeni, iar altul, Dăscălești, 

propriii zişi, de 200 hect., din 

care 50 hect, pădure, restul a- 

rături, izlaz, etc. 

Dăscăleşti, zirfă, la N. com. 

Surdila-Găiseanca, pe malul Bu- 

zeelului-Sec, jud. Brăila. Are o 

suprafață de 5 hect., cu i1 case, 

locuite de 14fam., saii 50 sufi. 

"Vite sunt: şo cai, go vite 

cornute, 80 oi și 19 rimători, 

Dăscăliţa (Poiana-), ssvorde ape
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minerale, în grupa izvoarelor 

de la Tirgul-Neamţu și Oglinzi, 

jud. Neamţu. Este situat într'o 

pădure, la o înălțime de 350m. 

Locuitorii numesc apa aceasta 

La-Apa-Puturoasă. 

Apa din izvor este turbure, 
cu un miros de hidrogen sul- 

furat, foarte pronunţat; la gust 

este foarte sărată și conţine gaze. 

Dăsnăţuiul, dea/, jud. Dolj, pl. 
Dumbrava-d.-j., com. Vela, pe 

care este situat satul Sabarul. 

Dăsnăţuiul, șes, jud. Dolj, pl. 
Băilești, com. Plosca, pe care 

„se întinde com. Plosca. 

Dăsnăţuiul, 7îz. Izvoreşte din 

Dealul- Negru, județul Mehe- 

dinți, ramificațiune a  culmei 

Frumoase, aproape de izvorul 
rîului Drincea. Intră pe teri- 

toriul județului Dolj, prin pl. 

Dumbrava-d.-j. Curge în această 

plasă cu direcțiunea de la V- 

E., pănă ce pătrunde în plasa 

Jiul-d.-m., unde din dreptul co- 

„munei Ciutura se - îndreptează 

spre S. Formează puţin limita 

între pl. Jiul-d.-m. și plasa Băi- 
lești. Din dreptul com. Plosca, 
pl. Băilești, se îndreptează spre 
E. de se varsă în balta Nedeia 
în dreptul com. Cîrna. Curge 
prin valea numită Dăsnăţuiul 
și printre două șiruri de dea- 
luri: Dealul-Guardiniţa-Radovan 
în stinga, care desparte basinul 
acestui rîi de basinul riului 
Jiul şi Dealul-Cerbului cu con- 
tinuațiunea sa Dealul-Doridor 
în dreapta Dăsnăţuiului, care-l 
şi desparte de basinul rîului 
Drincea. 

In pl. Dumbrava-d.-j., udă co- 
muna Călugărei, cu direcțiunea 
de la VE. Are aci două poduri 
stătătoare, unul în partea de 
E. şi altul în partea de V. a 
com. Din dreptul acestei co-   

„_mune primește pe dreapta Pi- 

riul-Udrii. | 

Udă com. Gubancea dela E. 

spre V., în dreptul căreia are 

3 poduri și un vad. Primește 

pîrîul Pietriceaua pe stînga, în- 

cărcat la rindul lui cu pîrîul 

Făgețelul. 

Udă com. Vela, trecind prin 

partea de S. Are un pod peste 

dinsul la Ripa-Roşie. 

Eşind de pe teritoriul com. 

Vela, intră în com. Sălcuţa, pe 

care o udă prin partea de V.- 

N. face mai multe ondulaţinni 

spre E. și apoi se lasă spre 
S. Are și aci un pod. 

Pătrunde pe teritoriul: com. 

Tăncănăii pe care o udă cudi- 

recțiunea de la V-N-E. Din 

dreptul acestei com. pătrunde 

în pl. Jiul-d.-m., intrînd în co- 

--muna Ciutura, pe care o udă 

prin partea de V.-S.-E, Prime- 

şte pe stînga piîriul Ciuturica, 
la Podul-Bisericei. 

Primește în această com. pe 

stînga piriul Dăsnățuiul-Mic. 

Pătrunde pe teritoriul com. 
Virvorul, de unde se îndrep-” 
tează direct spre S., păstrind 
această direcțiune pănă aproape 

de vărsare, 
Se încarcă pe stînga cu pi. 

rîul Purceaua, în dreptul moarei 
lui Ion-Stan-Toma, satul Fînti- 
nelele (com. Virvorul). 

La eşirea din com. Vîrvorul 
pătrunde pe teritoriul com, Li- 
povul, pe care o udă prin par- 
tea de V. cu direcţia dela N. 
S. Desparte această comună 
de com. Intorsura, pe care o 

udă prin partea de E. cu di- 
recţiunea de la N.-S. Primeşte 
pe dreapta afluenții: Jivanul, 
Bănăguiul și Valea-Rea, care 
se varsă în dreptul satului Ra- 
dovan, pe stinga. Aceste rîuri îi 
vin din com. Intorsura. La eșirea 
din această com. udă com. Ceră-. 
tul, din dreapta căreia formea- 
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ză limita despărțitoare între plă- 

șile Băileşti și Jiul-d.-m. Din S. 
com. Cerătul, încetează de a 

mai uda plasa Jiul-d.-m, și 

pătrunde în plasa Balta, for- 

mînd hotarul” de V. către pl. 

Băilești. Cea di'ntiii com. ce 

udă este com. Giurgiţa, în drep- 

tul căreia are mai multe po- 

duri şi pe care o desparte de 

com. Urzicuţa, pl. Băilești. Din 

această com. primește pîriul 
Urzicuţa, pe dreapta. 

Păitrunde în com. Birca, de 

unde se încarcă pe stînga cu 

pîriul Birca, apoi trece în com. 

Goicea-Mică, pe care o udă în 

partea de V., cu direcțiunea de 

la N.-S. Desparte această com. 

de com. Plosca şi Bistreţul. Are 

aci 2 vaduri şi trei poduri, 

Intră în „com. Goicea-Mare, 

în dreptul căreia are 4 vaduri 

de moară și 2 poduri. 

Pătrunde pe teritoriul com. 

Plosca, pl. Băilești, pe care o 

desparte de com. Cirna, pl. 

Balta. Udă com. Plosca prin 

partea de E., de unde apoi se 

îndreptează spre E., spre a se 

vărsa în Balta-Popei sau. Ne- 
deiul. | 

Dăsnăţuiul se revarsă primă. 

vara, dar nu cauzează pierderi 

locuitorilor de prin prejur. 

o 

Dăsnăţuiul, ae, jud. Mehedinţi 
și jud. Dolj, plășile Dumbrava. 

d.-j., Jiul-d.-m. Balta și Băileşti, 

prin care curge riul Dăsnăţuiul. 
Se mai chiamă numai în jud. 
Dolj şi Valea-Mare 

Dăsnăţuiul- Mic, pirî, jud. Dolj, 
pl. „Dumbrava-d.-j., com. 'Tăn- 
cănăti, afluent pe stînga al rîului 
Dăsnăţuiul. 

De-Casă (Valea-), va/e, izvorește 
din -raionul com,. Păușeşti-Mă. 

“glași, jud. Vilcea, pl. Cozia, 
Și se varsă în rîul Rîmnic, toţ



DEAGUL 

în raionul com. Păușeşti-Mă- 

- glaşi. - 

" Deagul, cor. rur., ce-i mai zice şi 

Deagurile, jud. Argeș, pl. Gă- 
lășești, la 5 kil.-. de com. rur. 

Costeşti (reşedinţa subprefec- 
turei) și la 48 kil. de Piteşti. 

Se compune din 4 cătune : Spă- 
- lăţei, cu 5o fam., Goleasca, cu 90 

fam., Găinești, cu 50 fam., Dea- 

gul-d.-s. și Deagul-d.-j., cu 110 

fam. In tot sunt 200 fam., din care 

12 fam. de Țigani, cu 1182 suf. 

In com. sunt 2 biserici, o școală 

primară rurală, case proprietă- 

reşti cu grădină, etc. 

Budgetul comunei pe anul 

1382/83 a fost de 3482 lei 50 

bani la venituri și de 3392 lei 

la cheltueli. 

După o publicaţie oficială 
(1887) această com, numără 241 

contribuabili și are un budget 
de 2960 lei la venituri și de 

„2734 le! la cheltueli. 

Numărul vitelor a fost în anul 

1887 de 1063 capete mari (1000 
„boi şi vaci, 50 cai, 5 bivoli, 8 

asini) și de 3425 vite mărunte 

(3118 oi, 30 capre şi 280 ri- 

mători). 

Deagul-de-Jos, sa, cu 400 su: 
fete, din jud. Argeș, pl. Gălă- 

șeşti, face parte din com. rur. 

Deagul sai Deagurile. Are o 

biserică cu hramul Adormirea, 

deservită de un preot şi un 

cîntăreț. 

Deagul-de-Sus, saz, cu 200 su- 

flete, din jud. Argeș, pl. Gălă-: 
şești; face parte din com. rur. 

Deagul sai Deagurile. Are o bi- 

serică, cu hramul Toţi-Sfinții, de- 
servită de 1 preotși 1 cîntăreț. 

Deagurile. Vezi Deagul, jud. Ar- 

 geș.. 

Dealul, 2/asă, în jud. Dimboviţa.   

Și-a. luat numele de la dealurile 

cu vii ce o brăzdează de la N. 
spre S. Această, plasa pănă la 

1883 își avea reşedinţa în Tir- 

goviște; dar de atunci s'a u- 

nit cu plasa Dimboviţa, şi for- 
mează o singură plasă cu nu- 

mele Dealul-Dimboviţa. Este si- 
tuată în mijlocul judeţului și se 

învecinește spre E. cu jud. Pra-. 

hova, spre V. cu jud. Muscel, 

spre N. cu plaiul unit Ialomiţa- 

Dimboviţa ; spre S. cu plasa 
Ialomiţa și Cobia și cu pl. Bo- 

lintinul numai întrun punct la 

com. Ghinești. Clima acestei 

plăși este dulce şi sănătoasă; 

pământul ci este fertil și acoperit 

de dealuri cu vii, văi și păduri, 

precum și cîmpii întinsc. 
Dealurile mai principale - din 

această pl. sunt: Dealurile Ocniţei 

şi ale Gorgotei, numite: Rușeţul 

" Scoarța, Plaiul Salinelor-Vechi, 

Blejul, şi văile :. Valea-Gorgotii, 
Valea-Dulce, Linia și Sărătura ; 

Dealurile din Gura-Ocniţei, nu- 
mite: Dealul-Crucilor și Dealul- 

Fîntînei; Dealurile Răzvadului, 

numite :  Feţile-Zarafului, Călu- 

găreasca, Valea-lui-Socol şi al- 

tele; Dealurile Mănăstirei-Dea- 

lul și Viforita; Dealurile Ani- 

noasci, numite: Cornetul, Ogră- 

zile şi Feţele; Dealurile Doice- 

ştilor : numite Boltoșul, Valea- 
Bradului, Daria și luzi; Dealu- 

rile Bucşianilor, numite: Con- 

țeasca, Cruţul și Săpunarul. Mai 
toate aceste dealuri și văi pro- 
duc vinuri, fructe şi mai ales 

prune, din care se face ţuică. 

“ Dealuri acoperite cu păduri şi 

izlazuri mai sunt la comune- 

le: Şotînga, Gindești, Priboiul, 

Tătărani, Mănești, Boţeşti, Lu- 

deşti, Butoiul și altele; iar cîmpii 

şi “şesuri întinse sunt la co- 

__munele: Colanul, Văcăreşti, La- 

zurile, Cazaci, Hăbeni, Săcueni 

şi Comişani. 

Plasa Dealul-Dimboviţa este   
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una din cele mai întinse ale ju- 
deţului. Este udată de mai multe 

rîuri și anume: Dimboviţa şi Ialo- 
mița; apoi de piraele: Valea-Bo- 
ţestilor. Glimbocelul, Potopul: cu 

afluenții săi: Valea-Butoiului, Va- 
lea-Cobiei, Valea-Șuţii, și altele ; 

după aceea Ilfovul, Slânicul, Pirs- 
covulși Crivăţul. Această pl. pro- 
duce în părțile sale cimpoase 
tot felul de cereale: griii, po- 
rumb, orz şi 'altele; produce 

vin, ţuică și tot felul de fructe; 

cărbuni de pămînt la Șotinga, 
păcură la Ocniţa. Sunt fabrici 
de gaz la Tirgovişte și Cola- 
nul; mori de apă şi de aburi 
în diferite comune; fabrici de 

oale și coșuri de richită la Dra- 

gomireşti, etc. Pentru comerciii, 

Tirgoviștea se află în mijlocul 
acestor plăşi, unde se vind şi 

se cumpără tot felul de articole. * 
Din Tirgovişte pleacă în dife-. 
rite părți ale plășei Dealul-Dim- 
boviţa mai multe șosele comu- 

nale, judeţene și naţionale. 
Această plasă cuprinde 31 co- 

_mune rurale: Șotînga, Colanul, 

Ocniţa, Gura-Ocniţei, Răzvadul, 

Văcărești, Hăbeni, Adinca, A- 
ninoasa, Bucșani, ' Cazaci,. Co-. 

mișani, Doicești, Lazurile, : Ra- 

ciul, Săcueni, Viforita, Bogaţi, 

Botești, Butoiul, Cîndești, Dra- 

gomirești, Glimbocata, Hulubeş- 

ti, Lucieni, Ludești, Mănești, 

Priboiul, Tătărani, Valea-Case- 

lor și Mircea-Vodă, avind peste 

tot o populațiune de 47415 lo- 

cuitori. In această plasă este o 

judecătorie de ocol cu reșe- 

dința în Tîrgovişte; însă își în- 

tinde competenţa numai asupra 

afacerilor din oraș şi din plasa 
Dealul, căci locuitorii din plasa 
Dimboviţa ţin de judecătoria din _- 

Găeşti a plășci Cobia. 
In această plasă sunt mai 

multe biserici şi 5 mănăstiri: 

Viforita, Dealul, Gorgota, ' Nu- 

cetul și Butoiul. Școale, sunt
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prin toate comunele de mai sus. 

La Nucet este herghelia sta- 

tului. Aci, la 1821, Turcii bătură 

pe Grecii lui Ipsilante în două 

rînduri. In Dragomirești se află 

și azi ruine din marele fabrici 

ale lui Băleanu, fabrici de spirt, 

de lumînări, de săpun, de pos- 

tav și de tăbăcărie. In Doiceşti 

sunt ruine de palate vechi. La 

Hulubeșşti și Comişani aii fost 

lupte între Turci şi Romîni 

(1495 — 1599). La Heleștaele-” 

Domnești, cari sunt în raionul 

comunei Cazaci, Vlad-Ţepeș a 

tras în ţeapă la 1462 armata 

turcească şi pe comandantul lor 

Hamza-Pașa, care intrase în țară 

ca să-l scoată din domnie. 

Dealul, z/asă desființată, din ju- 
dețul Muscel, care coprindea pe 
la începutul secol. al XVIII-lea 
toate comunele de la Valea. 
Mare (lingă Pitești) pănă la Că- 
linești (astă-zi pl. Podgoria). 

Dealul, sa. (Vezi Cristești, saz, 
com. Cristești, pl. Coșula, jud. 
Botoşani). 

Dealul, saz. (Vezi Buda, sat, com. 
Zvorăștea, pl. Berhometele, ju- 
deţul Dorohoiiă). 

Dealul, cătun. (Vezi Cotnari, sas, 
pl. Bahluiul, jud. Iași). Are o 
populație de 60 familii, sai 249 
suflete. 

Vite sunt 417 capete, din 
cari: 103 vite mari cornute, 28 
cai, 220 oi şi 68 rimători, 

„ Dealul, parte din satuț Sireţelul, 
jud. Suceava. 

Dealul, mahala, în jud. Mehe- 
dinți, pl. Ocolul-d.-s;; ține de 
com. rur. Bresniţa, 

Dealul, mănăstire, jud. Dimbo- 
„vița. E situată la 4 kil. de Tir-   

"govişte, spre N.-E., peun deal 

cu o poziţie frumoasă şi încon- 

jurată cu vii. In această mănăs- 

tire a fost înstalată şcoala de 

-sub-oficeri, care s'a mutat de 

aci la Bistriţa. Tot aci a fost 

sub gardă un convoiii de 800 

prizonieri Turci mai multe luni 

în urma războiului dela 77/78. 

Se păstrează în mănăstire un 

sicriii cu două craniuri, unul 

capul lui Radu-cel-Mare, care 

- a fondat. această mănăstire şi 

al doilea capul lui Mihaiui-Vi- 
teazul. 

Prin secolul al XV-lea, în Țara- 

Romînească eraii două partide 
de boeri, cară trăia în cea mai 

înverşunată dușmănie, din cauză 

că fie-care voia să pună mîna 
pe domnie. Aceste partide după 
numele capilor lor se numeaii 
partida Dăneștilor și Drăculeș- 
tilor. Pe. la anul 1446, Dănești 
cu ajutorul Ungurilor ucise chiar 
în mijlocul Tirgoviștei, capitala 
țărei, pe atunci, pe Domnul ţă- 
rei Vlad-Dracul dimpreună cu 
fiul săii Nicolae şi ast fel ocupară 
Dănești tronul țărei. Cei doi 
Drăculești, victima urei și a 
dușmăniei, se înmormîntară.. pe 
culmea dealului într'o poziţie 
frumoasă, unde este astă-zi Mă- 
năstirea-Dealul, se ridică apoi 
aci o mică capelă de lemn, care 
mult timp s'a numit Gropniţa- 
Drăculeștilor. | 

La anul 1499, Radu-al-V-lea- 
cel- Mare, din familia Drăcu. 
leştilor, privind de mai multe 
ori, din palatele sale domnești 
din Tîrgovişte, locul de pe deal, 
unde zăceaii oasele scumpe ale 
moșilor săi, însărcină pe Oncea 
Corbul, unul dintre cei mai cre- 
dincioşi demnitari ai săi, ca să 
ridice o mănăstire măreață pe 
acest deal scump familiei sale. 
Mănăstirea - Dealul se termină 
şi se tîrnosi la 1500, în prezența 
Domnilor și a mai marilor ţă-   
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re, dindu-i-se hramul Sf, Ni- 

colae, servind la acest înalt o- 

ficiă divin Patriarhul Nifon și 

Mitropolitul Macarie. Mănăsti- 

rea-Dealul a fost reparată de 

Bibescu-Vodă pe la 1844, cînd 

a făcut şi o şosea cu aleiii de 

tei din Tirgoviște pănă la Mă- 
năstire. 

Astă-zi în mănăstirea Dealul 

este un mare depoii de arme. 

Dealul, zpa/ala, în jud. Mehe- 

dinți, plasa Dumbrava; ţine de 
com. rur. Bălțați. 

Dealul, zza/Zala, com. rur. Slă- 
vești, pl. Olteţul-d.-s., jud. Su- 
ceava. 

Dealul, Zea/, jud. Covurluiă, în- 
tre pîraele Covurluiului și Su- 

“ huluiului, care atinge com. Măs- 
tăcani numai cu o parte din 
coasta sa despre E., formînd 
valca și șesul pîriului Covurluiă. 

Dealul, zădure, supusă regimului 
silvic, în raionul comunei Ru- 
cărul, plaiul Dimboviţa, judeţul 
Muscel. 

Dealul, zruz din pădurea statu- 
lui, în raionul com. Barcea, pl. 
Birlad, jud. Tecuci. 

Dealul,. dea, jud. Muscel, pro-. 
prietatea com. Domnești, din 
care curge Piriul-Țiganului, Va- 

" lea-lui-Ilie, Piriul-cel-Mare, va- 
lea Bercoia şi Valea-lui-Gheor- 
ghe. Acest deal se află spre V. 
comunei și are pămînt nisipos 
în mare parte, răi de hrană. 
E acoperit în mare parte cu a- 
nin și mesteacăn. Pe ici pe co- 
lea se văd rîpi şi surpături. 

Dealul-Afinata, loc d vie, în 
întindere de 3 hect, 6354 m. 
p. E situat în com. Rusăneşti, 
pl. Cerna-d.-j., jud. Vilcea. A fost
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pendinte de Episcopia Rîmni- 
cul. S'a vindut de veci. 

Dealul-Almajului, gea/, lingă 

com. cu acelaşi nume, jud. Dolj, 
pl. Jiul-d.-s. Pe acest deal este 

un punct trigonometric, așezat 

de statul major austriac (1854) 

cu ocazia facerii hărții țării. 

Dealul-Babelor, dea?. (Vezi Ba- 
bele). 

Dealul-Bagna, zăzurice a sta- 

tului, în întindere de 40 hect., 

pendinte de com. Golești, pl. 
Rîurile, jud. Muscel. 

Dealui-Balaban, dea/, în com. 
rur. Glogova, plaiul Cloșani, ju- 

deţul Mehedinţi. 

Dealul-Bălceşti, căzu, jud. Ar- 
seș, pl. Topologul, pendinte de 

com. rur. Corbi-Măngureni sati 
Corbi-din-Vale. Are o populaţie 
de 92 locuitori; o biserică cu 

hramul Intrarea-în-Biserică, de- 

servită de 1 preot şi 1 cîntăreţ. 

Dealul-Bălţei, Zeaz, se prelun- 

-geşte de la N. la S. de-a lungui 
comunelor: Berezeni şi Bozia, 

pl. Prutul, jud. Fălciă, numit 
ast-fel de la balta Berezeni, ce 

se află pe șesul Prutului, și în 

lungul căreia se întinde. Pe 

culmea acestui deal, în partea 

„de N., se află o. movilă. 

Dealul-Bătrîn, dea, în com. rur. 

Lupșea, plasa Motrul-d.-s., jud. 

Mehedinţi. 

“ Dealul-Berbecului.V. Coarnele- 
Berbecului, Zeaf, jud. Neamţu. 

Dealul-Beşlegei, dea, pe teri- 

toriul com. Răducăneni, pl. Po- 

doleni, jud. Fălciă, 

Dealul-Bisericei, sat, cu 73 lo-   

cuitori, jud. Argeș, pl. Piteşti; 

face parte din com. rur. Cocul- 
Popeşti. 

Dealul-Bisericei, sas, face parte 

din com. rur. Rijleţul-Vieroș, 

pl. Vedea-d.-s., jud. Olt. Are o 
populațiune de 120 locuitori. 

Aci e o biserică, fondată la 

anul 1830 de logofătul Anghel 

Ceaușescu, cu soția sa Dumitra 
și alți locuitori mai de frunte 
din comună. 

Dealul-Bisericei, zzafala, com. 
rur. Tereuja, pl. Olteţul-d.-s., 

„jud. Vilcea. 

Dealul-Bisericei, dea, numit 

ast-fel de la biserica ce se află 

pe el, în partea de N. a satu-. 
lui Bozia, com. Bozia, pl. "Pru- 

tul, jud. Fălciu. Pe platoul a- 

cestui deal se află așezat și sa- 

tul Bozia, 

Dealul-Biîrladului, dea, în jud. 

Fălciii. Se întinde din hotarul 

jud. Vasluiă, între riul Birlad 
şi pîriul Crasna, pe teritoriul 

com. “Tirzii, pl. Crasna, pe o 
suprafaţă cam de 286 hect, Ca- 
pătul lui despre S. se numește 
Gheba. 

Dealul-Boeresc, deal, în com. 

rur. Lupşea, plasa Motrul-d.-s., 

jud. Mehedinţi. 

Dealul-Borlii. Vezi Borli. 

Dealul-Boroneşti, saz, jud. Ar- 

geș, pl. Argeșul, pendinte de 

com. rur. Valea-Danului. Are 

7o familii, saii 147 locuitori, îi 

mai zice și Borobănești. 

Dealul-Boului, saz, cu 100 loc,, 

jad. Argeș, pl. Piteşti; face par- 
te din com. zur. Cocul-Popești. 

Dealul-Bradului, com. rur., jud.   
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_ Argeș, pl. Piteşti, la 23 kil. de 
com. rur. Băscovu-Flesci, reşe- 

dința sub-prefecturei și la 24 
kil. de Pitești. Se compune din 

satele: Degerați (200 loc.); Pe- 
pelești. (180 loc.) și Rosogești 

(19go loc.), peste tot ş7o loc. 
În comună este o biserică de 

lemn, făcută de locuitorii moș- 

neni, cu hramul Cuvioasa-Pa- 

raschiva, deservită de 2 preoţi 
şi 1 cîntăreț; o școală prim. rur. 

După o publicaţie oficială 
(1887), această com, numără 81 
contrib. și are un budget de 

- 1427 lei la venituri și de 1152 

lei la cheltueli. 
„Vite mari erai în 1887 426 

capete (400 boi și vaci, 26 cai) 
şi 9072 vite mărunte (850 oi, 2 

capre și 120 rimători). 

Dealul-Brăneşti, Zz4/, în com. 

rur. Glogova, plaiul Cloșani, ju- 

dețul Mehedinţi. 

Dealul-Buda, Zea/, în com. rur. 

Glogova, plaiul Cloșani, jud. 
Mehedinţi. 

Dealul-Casei, Zea/, în com. rur, 
Miculești, pl. Văilor, jud. Me- 

hedinţi. 

Dealul-Caselor, ea, în com. 

rur. Lupșea, plasa Motrul-d.-s., 

jud. Mehedinţi. 

Dealul-Călugărului, dea, în 

com. rur. Mătăsari, pl. Văilor, 

jud. Mehedinți. |. 

Dealul - Călugărului, dea, în 

com, rur. Miculeşti, jud. Mehe- 
dinți, pl. Viilor. 

Dealul - Cărbunelui,» fâzure, a 

statului, în întindere de 175 

hect. com. Stănești, jud. Muscel, 

pl. Nucșoara. 

Dealul-cel-Mare, gea/, şi locu-
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| Dealul-Croitorilor, dea, în co: 
muna rur. Șuşiţa, -jud. Mehe- 

dinţi, pl. Motrul-d.-j. 

ință izolată, la E. de com. Stîl- | : lui se văd niște gropi, despre 

peni, jud. Muscel, pl. Rîurile, | : care tradiţia populară spune că 

de unde izvorește piriul Ogre- din vechime s'ar fi. scos din 

zile. ele multe scule preţioase şi o 

mare comoară. Dealul-Crucei, gea/, începe din 
- Podișul. Hucilor, de pe moșia 

Vlădeni, jud. Dorohoiii, pl. Co- 

şula, com. Corlăteni, și se pre- 

lungește de asupra Jijiei, la moa- 

ra de lingă sat. 

Dealul-Cerbului, ea, cu vii, 

în jud. Mehedinţi, pl. Blahniţa. 

“Ține de com. rur. Batoţi. Con- 

ține marmoră albă, foarte fru- 

moasă. 

Dealul-Corbului, mică pădurice, 

în întindere de 20 hect. a sta- 

tului, pendinte de com. Golești, 

jud. Muscel, pl. Rîurile. 

Dealul-Crucei, dea/, jud. Văl- 

cea, pl. Ocolul, com. Vlădești. 
Dealul-Cetăţuia, 247/ de deal, 

jud. Bacăi, pl. Siretul-d.-j., com. 

Gioseni. E situat la E. satului 

Horgești și numit ast-fel fiind- 

că se crede a fi fost pe din- 
sul o vechie cetate. 

Dealul-Corbului, 747 «e dea, 

jud. Bacăii, pl. Siretul-d.-j., com. 

Milești. Face parte din ridicătu- 

rile care despart piriul Răcătăui, 

de Siret. 

Dealul-cu-Cetate, dea, în jud. 

şi pl. Tulcea, com. Moru-Ghiol, 

căt. Dunăvăţul-d.-s.; se desface 

din dealul Moru-Ghiol; se in- 

tinde spre E., brăzdind partea 

NE. a plăşei şi pe cea Estică 

Dealul-Cornilor, dea, pe care 

se află așezat satul Corni-Un- 

guri; este o ramificare a dea: 

Dealul-Cetăţuiei, culme de deal, 

jud. Olt, Vezi Cetăţuia. 

Dealul-Chiciora, gea, cu pă- 

dure, în jud. Mehedinţi, plaiul 

Cerna; ține de com. rur. Marga. 

Dealul-Ciocîndiei, 7ea/, în com. 

rur. Miculeşti, jud. ' Mehedinți, 

pl. Văilor. 

Dealul-Ciungilor, pădure, jud. 

Bacăii, plasa Tăzlăul-d.j., com. 

Birsănești, proprietatea căpita- 
nului Șeptilici, ste foioasă (fag, 

stejar). Arc o întindere de 115 

hect., şi este supusă regimului 

silvic. 

Dealul - Cismănegei, deal, în 

“jud... Mehedinți, com. rur. Mi- 

lului Lohan,-ce se întinde pe 

partea de S$. de la E. la V.pe 

teritoriul com. Epureni, jud. 

„Fălciu, pl. Prutul. Şi-a luat nu- 

mirea de la pădurea de corni 
ce.se află pe el. 

Dealul-Cornişorul, dea/, în co- 

“muna rur. Glogova, jud. Mehe- 

dinți, pl. Cloșani. 

Dealul-Coteni, Zeal mic, jud. Ba- 

căii, pl. Siretul-d.-j., com. Tă- 

mași; se ridică la N. de satul 

cu același nume. In partea cul- 

minantă a acestui deal se află un 
„beciii, numit Beciul-Tătăresc sai 

Urieșesc, unde legenda spune 

că-şi păstraii Tătarii averile. 

a comunei; pe la poalele nor- 

dice merge calea comunală Mo- 

ru-Ghiol-Dunăvăţul; la cele S. 

este așezat satul-Dunăvăţul-d.-s; 

virful Dunăvăţul are ş2 m. S'a 

numit așa, din cauza a 3 ruine 

de lagăre romane, situate la 

nord și cunoscute de locuitori 

sub numele de Cetate. 

Dealul - cu - Gruiul, su/hat. Vezi 
Corbi, proprietate a statului, jud. 

Muscel. 

Dealul - cu - Monument, dea, 

în jud. Tulcea, pl. Măcin, pe te- 

ritoriul cătunului Gărvan, co- 

muna rur. Văcăreni. Se desface 

din Dealul-Cărărilor, anume din 
culești, piasa Văilor. virful dealului Pietrosul (162 m.);. 

se. întinde spre N., avind odi- 

„recțiune generală de la S.-E: 

spre N.-V., brăzdînd partea nor- 

dică a plășei și a comunei; în. 
partea Vestică are vîrful numit 
Bugeacul (86 m.), la picioarele 

căruia se află un mic monu- 

ment, ridicat cu ocazia. debar- 

cărei trupelor rusești în războiul 

din 1877 — 1878; se întinde 

printre balta Jijilei şi scurgerea 

sa  Girla-Lăţimei; atît la. poa- 

Dealul-Cotmeniţii, căzaz, din 
jud. Argeș, pl. Pitești, pendinte: 
de com. rur. Drăganul-Băsco- 
vel. Are 32 fam. 

Dealul-Coastei, deal, în com. 
rur. Crainici, jud. Mehedinţi, 
plaiul Cloșani. 

Dealul-Croicei, ea, în com. 
Tur. Mătăsari, jud. Mehedinţi, 
pl. Văilor. Pa ” 

Dealul-Coastei. Vezi Costești, 

jud. Suceava. 

Dealul-Comorilor, deal, cu pă- 

dure, pe teritoriul moșiei IHli- 

boca, jud. Dorohoiii, pl. Prutul- 
d.-s., com,.. Pomirla. Pe virful 

Dealul-Croicilor, deal, în jud. 
Mehedinţi, pl. Văilor, comuna 
rur. Miculești. |    
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lele estice cît şi la cele vestice 
se află două mică. bande deni- 
sip, pe cari merg două dru- 

muri vecinale, Jijila-Azacliu şi 

Garvan-Azacliu; are o înălțime 
de 87 m.; e punct trigonometric 

de ordinea a 3-a; domină asu- 
pra satului Gărvan, așezat la 

poalele sale; este acoperit cu 

semănături și fineţe. 

Dealu -cu-Peri, dea/, jud. Dolj, 

„ Jiul-d.-s., com. Fratoșitiţa; 

are o înălțime de aproape 92 m. 

Dealul-cu-Viile, dea, la V. şi 
în marginea com. Telești, jud. 

Gorj, pl. Ocolul. Se prelungeşte 

de la N. spre S.pe o întindere 

de aproape 2 kil. Este acope- 

rit cu vii şi e proprietatea co- 

“ munei Telești. 

Dealul-Cuca, sa/. Vezi Cuca. 

Dealul-Cucului, saz. Vezi Căză- 

nești. 

Dealul-de-Est, zâdure a statu: 
lui, în întindere de 225 hect., 

aparţinînd com. Stănești, jud. 

Muscel, plaiul Nucşoara. 

Dealul-de-Est, ză/ure; proprie- 

tate a statului, în întindere de 

şoo hect., com. Corbișori, plaiul 

Nucşoara, jud. Muscel. Formea- 

ză împreună cu pădurea Dea- 

lul-de-Vest (244 hect.) şi Zăvo- 

iul de lîngă riul Doamna (12 

hect.), pădurea Corbișori, avind 

toată o suprafață de 750 hect. 

Dealul-de-Est, pădure.Veză Dea- 

lul-de-Vest, com. Dobrești, jud, 

Muscel. 

-Dealul-de-Jos, dea/, cu vii, în 

jud. Mehedinţi, com. rur. Rete- 

jul, pl. Cloșani; produce vin bun. 

Dealul-de-Jos. Vezi Dealul-de- 

55578. Alarele Dicţionar Geografic. Vol. ju. 
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Sus, comuna Bălilești, j ideţul 
"Muscel. 

Dealul-de- -Mijloc, deal, numit 
ast-fel peniru că se prelungește 
între alte două dealuri, pe te- 

ritoriul comunei Rusca, plasa 
Pratul, jud. Fălciu. 

Dealul-de-Rudina, cătun, în co- 
muna rurală Dilma, județul Me- 
hedinți, plaiul Cerna. 

Dealul-de-sub-Virful - Pietrei, 
deal, la N. de com. Aposto: 

lache, pl. Podgoria, jud. Pra- 

hova, în direcţie de la V.la E. 

Pe el se cultivă vie.   
Dealul-de-Sus, gea/, în judeţul 

* Mehedinţi, com. rur. Retezul, 
plaiul Cloșani. Este acoperit cu 

vii cari dai un vin bun. 

Dealul-de-Sus și Dealul-de- 

Jos, două serii de dealuri la 

V. de com. Bălilești, pl. Rîurile, 

jud. Muscel. Una. merge către 

V., prelungire a culmei de 

munţi și dealuri ce trece prin- 
tre rîul. Doamnei de o parte şi 

tre E., prelungire a culmei de 

munți şi dealuri ce merge pe 
de o parte printre riul Braţia, 

“iar pe de alta printre riul Bu- 
ghea și Riîul-Tirgului. Această 
din urmă serie se termină în 

comuna Bălilești printr'o cîm- 
pie. întinsă, avind un pămînt 

cit se poate de propriii pentru 

agricultură. Cea-laltă serie de 

V. merge mai departe către 

S., prin comuna Băjeşti şi se 

termină în com. Piscani, pe la 

poalele căreia trece. riul Bratia 

unit cu Riul-Tirgului. | 

“Ambele dealuri sunt acope- 

rite cu o mulţime de păduri. 

Dealul-de-Vest, zăzure, propri-   

  
riul Bratia de alta; alta că-. 

  etate a statului, în întindere de . 

DEALUL-DOAMNEI 

750 hect., com. Dobrești, pl. 

Podgoria, jud. Muscel. Impre: 
ună cu Dealul-de-Est, care are 

o suprafaţă de şoo hect,, for- 

mează pădurea Furești. 

Dealul-de-Vest, pădure a sta- 
tului, în întindere de şoo hect., 

pendinte de com. Aninoasa, pl. 

Riurile, jud. Muscel. 

Dealul-de-Vest, pădure. Vezi 
Dealul-de-Est, com. Corbișori, 

jud. Muscel. 

Dealul-despre-Butora, ranzfi- 
cație a dealului dintre piraele 
Covurluiul și Suhuluiul, din co- 

muna. Măstăcani, plasa Prutul, 

jud. Covurluiii. 

Dealul-Dianca, 'saz, jud. Ba- 
căii, plasa Tazlăul - de-sus, al 

cătunului  Leontinești, situat 

pe podișul Dianca, la o de- 
părtare de 200 m. de satul. 
Leontineşti (şcoală). Din . acest 

cătun ai urmat la școală 14 

copii, în anul 1891, din 33 în 

vîrstă de școală. 

Are o biserică ortodoxă, clă- 

dită de locuitori, deservită de 
1 preot și 2 cîntăreți. 

Are o populaţie de 45 fa- 

milii saii 114 suflete. | 

Animale se numără: 14 cai, 

92 vite cornute și 47 porci. 

Dealul-Dieneţul, sa, jud. Ba- . 

căi, pl. Siretul-d.-j.s'al comunei 

Pinceşti. Se află situat între pi- 
rîul Pogleţul şi pîriul Dieneţul, 
la o depărtare de 1800 m. de 

satul Pinceşti. Are 44 fam. sai - 

149 sufi. Vite sunt: 14 cai, 108 

vite cornute, 65 porci şi 14 capre. 

La marginea satului sunt mo- 

vile găunoase şi șanțuri care 

fac parte din întăririle de la 

- Gătişești, numite Apărătoarea. 

Dealul-Doamnei, ea, pe teri- 

1
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toriul satului Orofteana-de-]os, 

com. Orofteana, pl. Herţa, ju- 

dețul Dorohoiii. 

Dealul-Dochiciului, Zea/, aco- 
perit cu pădure şi poeni, d'a- 

supra orașului Baia-de-Aramă, 

din judeţul Mehedinţi, plaiul 

Cloşani. În interiorul acestui 

deal se află cărbuni de pămînt, 

Peste Dealul - Dochiciului trece 

o potecă de picioare și cai ce 

duce de la Baia-de-Aramă, prin 

Ponoare, la Baia-de-Sus şi spre 

Turnul-Severin. 
Acest deal este punct de 

observațiune, predominind cu 

vederea sa, asupra localităților 

vecine şi mai cu seamă spre 
jud. Gorj. 

Dealul-drept-al-Plapcei, gea/, 

jud. Olt. Vezi Pietrișul. 

Dealul-Drochiei, dea/, pe teri- 

toriul com. Gugești, pl. Crasna 

jud. Fălciii. 

Dealul - Dumbrăvei, dea, în 

suprafaţă cam de 356 hect., în 

partea de S. a comunei Tirzi, 

pl. Crasna, jud. Fălcii, la S$. 

de dealurile: Prisaca şi Dealul- 

Dobrei, în hotarul com. Corni.. 

Dealul-Făcăleţeşti, câzuu, din 

jud. Argeș, pl. Pitești, pendinte 

de com. rur. Cocul- Popești; are 

100 locuitori. 

Dealul-Florilor, deal, 
Mehedinţi, com. rur. 

pl. Motrul-d.s. 

în jud. 

Lupșea, 

Dealul-Frumos, pare vechie 

a comunei Pleașa, pl. Podgoria, 
jud. Prahova. 

Dealul-Fundoaei, dea/, se _în- 

tinde între Prut şi satul Crăi- 

niceni, com. Horodiştea, plasa 

Prutul-d..j., jud. Dorohoiii.   

s2 

Dealul-Girsului, Zea/, pe teri- 

toriul com. Tămășeni, pl. Mij- 

locul, jud. Fălciii. Legenda zice 

că numirea-i vine de la un om 

numit Gîrsan, care, fugind de fri- 

ca Turcilor, a fost prins pe acest 

deal unde i sar fi tăiat capul. 

Dealul-Glodului, pâăzure, com. 

Birsăneşti, pl. Tazlăul-d.-s., jud. 
Bacăii. E în întindere de 270 

hect. şi este supusă regimului 

silvic. Predomină stejarul și fa- 
gul. Proprietari sunt: Razu (cu 

215 hect.) și Verdeanu (cu 55 

hect.) 

Dealul-Gorgului, deal, în par- 

tea de S. a com. Bazga, plasa 

Podoleni, jud. Fălcii, numit 

ast-fel de la un vechiii proprie: 

tar, Gorgu. Dealul e acoperit 

cu pădure, vii și livezi. 

“Dealul - Grebenul. Vezi Gre- 

benul. 

Dealul-Grecului, dea, ramifi- 

care a dealului Lohan, judeţul 

Fălciii. Se întinde de la V. la 

E., pe teritoriul com. Epureni, 

pl. Prutul, între văile Ivan și-a 

Grecului, terminîndu-se la Gura: 

Văci în șesul Prutului. 

Dealul-Grigorescului, Zeaf, în 

jud. Mehedinţi, com. rur. Micu- 

lești, pl. Văilor. 

Dealul-Gruiului, sa, pe apa 

Vedei; face parte din com. rur. 

Alunișul, pl. Vedea-d..s., jud. Olt. 

Are o populaţiune de 137 loc. 
Are o biserică, 

Locuitorii acestui cătun sunt 
moșneni. 

Dealul - Gugului. Vezi Gugul, 
„deal, com. Botești, pl. 

jud. Fălciă. 
Crasna, 

Dealul-loneşti, /oc, pe teritoriul   

DEALUL-LEULUI 

com. Măgirești, pl.. Muntelui, 

jud. Bacăii, 

Dealul-Inalt, zzz2fe, spre N. de 

satul Slătioara, jud. Suceava. 

Dealul-Jicnei, deal, se întinde 

din hotarul moșiei Zvoriștea, și 

se termină pe teritoriul satului 

şi com. Zamostia, pl. Berho- 

metele, jud. Dorohoiii. 

Dealul-Jitianului, 
Mehedinţi, plaiul 

de teritoriul com. 

cătunul Turtaba. Intr'una din 

ramurile acestui deal, despre 

comuna Izvernea, numită dea- 

lul-Izmenelor, Poieana-Belitinu- 

lui, s'a găsit o comoară de bani, 

o ladă mare de lemn, care era 

plină cu bani de aur din tim- 

pul lui Ludovic, regele Ungariei. 

Pe lingă bani, s'aii găsit și cite- 

va arme, săbii și alte scule de 

valoare. 

Pentru împărțirea acestei co- 

mori a fost proces înaintea tri- 

bunalului de Mehedinţi. 

deal, în jud, 

Cerna; ţine 

rur, Siliștea, 

Dealul-Lat, mante, în comuna 

Neagra-Șarului, jud. Suceava. 

Dealul-Lat, munte, acoperit de 

finaţuri, în com. Bogdănești, 

jud. Suceava. 

Dealul-Launele, sa, cu 150 

locuitori, jud. Argeș, pl. Oltului; 
face parte din com. rur. Do- 

breşti. 

Dealul-Launelui, saţ, din jud. 

Argeș, pl. Oltului, pendinte de 

- com. rur, Scheiii. 

Dealal-Leului, că/un, aparţinînd 
comunei Băcești, din pl. Gilor- 
tul, jud. Gorj. E situat pe dea- 

lul cu același nume, în par- 

tea de E. a cătunului Băcești. 

Are o suprafață de 242 hect.,
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din care 70 hect. pădure, 8o 
hect. arabile, 75 hect. finețe, 
7 hect. vie, 10 hect. livezi de 

pruni. 

Are o populaţie de 44 familii, 

saii 130 suflete, dintre cari 40. 

contribuabili, toți Romîni, ocu- 

pîndu-se cu agricultura şi creș- 

terea vitelor. 

„ Locuitorii sunt mai toţi moș- 

neni şi posedă: 10 pluguri, 25 

care cu boi, So vite mari cor- 

nute, 3 cai, 160 oi, 8 capre 

şi 80 rimători. “ 

Comunicaţia în acest cătun 

se face prin drumuri ordinare 

şi prin şoseaua vecinală, care 

leagă cătunul de reședință și 

cu jud. Dolj. 

În cătun se mai găsesc 1 

puț și 3 fîntîni. 

Dealul-Licăreţilor, fază de deal, 
în jud. Mehedinţi, plaiul Clo- 
șşani, com. rur. Negoești, satul 

Padeșului. E acoperită cu vii, 
pruni, meri, peri și alţi pomi 

fructiferi, 

Dealul-lui-Agape. Vezi Agape 

deal, com. Oţeleni, pl. Mijlocul, 
jud. Fălciu. 

Dealul-lui-Bălan, dea, la V. 

de satul Răchitoasa, com. cu 

același nume, jud. Tecucii. 

Dealul-lui-Bobe, geaf, acoperit 

cu vii, în jud. Mehedinţi, plaiul 
Cloşani ; ţine de com. rur. Ne- 
goești, satul Padeșul. 

Dealui-lui-Frate, pute, al co- 
munei Vălari, din plaiul Vulcan, 

judeţul Gorj, situat spre N. de 

comună. Pe acest munte se află 

numai pădure de fag. 

Dealul-lui-Frate, sai Vălari, 
pichel miălitar. Se află construit 

pe dealul cu același nume, con- 

strucție delemn compusă din o 
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cazarmă și o bucătărie. Poteca, 

ce se priveghează de'acest pi- 
chet, întră în țară pe la Mun- 
celul-Mare, ia: direcția sudică 

pănă în Vălari; trecînd Gruha- 
Mare, Lesurile, Vai-de-Ei. Pa- 

trularea între  Dealul-lui-Frate 
şi Muncel, se face pe poteca 
ce trece pe la coama plaiului 

Vălari, :pe dealurile Botei și 
Muncelul-Mic, unde se afă şi 

pichetul. Poteca poate fi străbă- 
tută și de patrupede încărcate. 

intreținerea e anevoioasă. 

Dealul-lui-Gaspar, dea, în ju-. 

dețul Mehedinţi, com. rur. Mi-: 
culeşti, pl. Văilor, 

Dealul-lui-Ghica, dea, în jud. 
Mehedinţi, com. rur. Șușiţa, pl. 
Motrul-d.-s. 

Dealul-lui-lvan, ramzfcare a 

dealului Lohan, ce se întinde 

de la V. spre E., pe teritoriul 

comunei Epureni, pl. Prutul, jud. 
Fălciă și care se termină la 

unghiul format de confluența 

piraieior Cîrţa și Bălcoaei, pe 
locul, numit Benţa, avînd pe 

dreapta valea cu Piriul-Bilcoaei, 
iară pe stînga valea cu Piriul- 
lui-Ivan. 

Dealul-lui-lvan, dez, în com. 

rur. Miculeșşti, pl Văilor, jud, 

Mehedinţi. 

Dealul-lui-Micu, deal, în com, 

rur. Crainici, plaiul Cloșani, ju- 

deţul Mehedinţi. 

Dealul-lui-Moisă, deal, pe te- 
ritoriul com. Jegălia, pl. -Mijlo- 
cul, jud. Fălciă. 

-Dealul-lui-Oţel, deal. V. Oţe- 
lul, dea, com. Oţeleni, pl. Mij- 

locul, jud. Fălciii, 

Dealul-lui-Trocan, deal, în co-   

DEALUL-LUNG 

muna rur. Glogova, plaiul Clo- 
şani, jud. Mehedinţi. 

Dealul-lui-Vlad, pisc, pe culmea 
Ciinenilor, jud. Vilcea. 

Dealul-Luminelor. Vezi Lumi- 

nele. 

Dealul-Lung, com. rur., în jud. 

R.-Sărat, plaiul Rîmnicul, pe ma- 
lul drept al rîului Rîmna. 

Şi-a luat numele: de la cul- 
mea cu același nume. 

Este așezată în partea nor- 
dică a judeţului, la 40 kil. spre 
N.-V. de orașul R.-Sărat, și în 

„cea de N. a plaiului, la 12 kil. 

spre N.-E. de com. Dumitrești, 
reședința plaiului. Comune în- 

vecinate sunt: Lacul-lui-Băban,. 

la 3 kil.; Odobasca, la 7 kil.; 

Bondești, la 1o kil. 

Se mărginește la N. cu com. 
Odobasca; la E. cu căt. Podul- 

Lacului (al com. Odobasca), de 

care se desparte prin dealul Mă- 
gura; la N. cu Lacul-lui-Băban; 

la V. cu Dumitrești, despărţit 
- prin dealul Peleticul, 

Este o comună: din regiunea 
dealurilor. E brăzdată la N. de 

Dealul-Petrenilor; la V. de Dea- 

lul-Lung, Peleticul și “'Tinosul; 

la E. de Dealul-Măgura. 
Rîurile, cari o udă sunt: Rîm- 

na la E. şi afluenții săi Peleti- 

cul unit cu Tinosul și Strimba; 

Valea-Roșca, la V.; Valea-Nea- 

gră, la N. Sunt în com. 4 pu- 

ţuri şi 22 fîntîni, 
Cătunele cari compun com. 

sunt: Peleticul, reședința, la V.; 

Plopul, la N.-E.; Raşca, la N. 

V.; Tinssul şi Şotănari, la S.-V. 

Suprafaţa comunei este de 

4813 hect., din, cari: 833 hect. 

ale locuitorilor, (180 hect. vatra 

comunei) şi 3930 ale proprie- 
tății private. 

Populaţia comunei este de 

212 familii, sau 898 suflete;
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425 bărbaţi şi 473 femei; 173 

căsătoriţi, 678 necăsătoriți, 47 

- văduvi, 

Ştii carte ş persoane. 
Biserici sunt 2: una cu hra- 

mul Ioan Botezătorul, zidită în 

1833 de Enache Costescu şi 
Sandu Simon, unde sunt zugră- 

„viți; a doua cu hramul Sf. Ni- 

colae, fondată de locuitori; am- 

bele biserici sunt deservite de 

1 preot și 1 cîntătăreţ. Ele sunt 

întreţinute de comună. 

Este.o școală mixtă, fondată 

în anul 1888 de comună, con- 

dusă de un învățător și frecuen- 

_tată de 28 elevi. 

Calitatea pămîntului este mai 

mult muntoasă. In: ce privește 

cultura pămîntului, com. are: 

260 hect. arabile, 250 hect. imaş, 

3530 hect. pădure, '10 1; hect, 

vii, 400 hect. finețe, 362 hect. 

neproductiv. 

Locuitorii. posedă: 40 plu- 
guri; 2327 capete de vite, din 

cari: 467 boi, 212 vaci,'12 cai, 

34 epe, I410 oi și 192 rimători. 

Transportul se face prin staţia 

Coteşti, la 15 kil. spre E. In 

com. sunt: 2 băcănii, 2 ctîr- 

ciumi, 1 povarnă și 1 dogărie. 

Căi de comunicație sunt dru- 

murile vecinale : spre Dumitreşti; 

spre Andreaşi; spre Broșteni; 
spre Odobasca; spre Coteşti; 
spre gara Coteşti ; spre Lacul- 
lui-Băban-Dragosloveni -Plăineş- 
ti-R.- Sărat, 

Budgetul comunei are la ve- 
nituri lei 2581, bani 93: și la 
cheltueli 2372 lei, 11 bani. 

Sunt 212 contribuabili. 

Dealul-Lung, căzun, jud. Argeș, 
pl. Pitești, pendinte de comuna 
rur, Moșoaia, 

_Dealul-Lung, saz, jud. R.-Sărat, 
plaiul Rîmnicul, cătunul com. 
Dealul-Lung. Se mai numeşte 
şi Plopul.   

st 

Dealul-Lung, cu/me, în jud. R.- 

" Sărat, plaiul Rîmnicul, comuna 

Dealul-Lung. Se desface din cul- 

mea Alunului; se întinde prin- 

tre riul Rimna și pîriul Valea- 

Rașca; brăzdează partea ves- 

tică a comunei; e acoperit cu 

„pășuni și verdeață. 

Dealul-Lupoaiei, dea/, în com. 

rur. Crainici, plaiul Cloşani, ju- 

deţul Mehedinţi. 

Dealul-Lupului, ea, în com. 

rur. Glogova, plaiul Cloşani, ju- 

deţul Mehedinţi. 

Dealul-Malului, dea, în com. 

rur. Miculești, pl. Văilor, jud. 

Mehedinţi. 

Dealul-Mare, sa, jud. Bacăii, 
pl. Muntelui, com. Moineşti. E 

așezat pe dealul cu același nu- 

me. Face trup cu sătulețul Gher- 

țoiii. Are o populaţie de 30 fa- 

milii, sai. 170 suflete, 

Locuitorii se ocupă cu că- 

răușia şi cu exploatarea păcurei. 

Vite sunt: 7 cai, 69 vite cor- 

nute, 22 oi și 35 porci, 

Dealul-Mare, sas, în jud. Me- 
hedinţi, plaiul Cloșani; ţine de 
com. rur. Baia-de-Aramă. 

Dealul-Mare, sas, în jud. Tu- 
tova, pl. Tirgul, com. Frunti- 
șeni, lingă orașul Birlad și la 
E. de dinsul. Are o populaţie 
"de 169 locuitori, cari locuesc în. 
40 case. Știii carte 29 persoane. 

E așezat pe coasta unui deal, 

cu vederea spre oraș. 

Dealul-Mare, sas, face parte din 
com. rur. Gușoeni, pl. Oltul-d.-j., 
jud. Vilcea. Are o populaţie de 

-. 176 locuitori „(00 bărbaţi și 86 
femei). 

N 

Dealul-Mare, mahala, în com,   

DEALUL-MĂRE 

rur. Albulești, plasa Dumbrava, 
- jud, Mehedinţi. 

Dealul-Mare, cuie, în com. 

rur. Albulești, plasa Dumbrava, 

jud. Mehedinţi. 

Dealul- Mare, dea/, pe teritoriul 

com. Căiuţul, pl. Trotușul, jud. 
Bacău, 

Dealul- Mare, dea/, com. Botești, 

pl. Siretul-d.-j., jud. Bacău. E 

_acoperit de păduri. Pe coasta 

lui estică e așezat satul Bo. 

teşti. 

Dealul-Mare, «ea/, pl. Siretul. 

d.-j., jud. Bacău; e mărginaș al 

com. Nănești, spre jud. Tecuciii. 

Dealul-Mare, dea, com. Moi- 

nești, pl. Muntelui, jud. Bacău. 

E situat la S.-V. de podișul 

Moineștilor, Are multe băi de 

păcură, : 

Dealui-Mare, «ea/, pe teritoriul 

com. Drăgugești, plasa Tazlăul- 

d.-j., jud. Bacăii. E situat de-a 

stînga Tazlăului-Mare. 

Dealul-Mare, «ea/, situat în pă- 

dure, în partea de S. a com. 

Slobozia- Secătura, pl. Coșula, 

jud. Botoșani. Din acest deal 

se scoate multă piatră pentru 
şosele. - 

Dealul-Mare, ea, în com. Po- 

iana-Lungă, pl. Siretul, jud. Bo- : 

toșani ; se întinde pe teritoriul 

comunei Chioscovata. 

Dealul-Mare, 4ea/, în com. Gor- 
bănești, pl. Miletinul, jud. -Bo- 
toșani. Se întinde la N.-E. de 
satul Vînători, pe moșia statu- 
tului Gorbăneşti, de unde trece 

„spre E. în comuna Șoldănești. 
Peste acest deal trece calea ju- 

_deţeană Botoșani-Ștefăneşti.
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Dealul-Mare, Zea/, în Codrii-De- 

lenilor, la hotarul moșiei Deleni, 

"jud. Botoșani, com. Tudora, 

- numit ast-fel de la înălțimea sa 

care predomină toate dealurile 

din împrejurimi. E de natură 

pietroasă, 

Dealul-Mare, dea, în jud. Con- 

stanța, -pl. Medjidia, com. Ra- 

sova, Se întinde de la N.V. 

către S.E. paralel și printre va- 

lea Caramancea și dealul Or- 

manul-Lung,. Are o înălţime ma- 

ximă de 154 m., pe care o a- 

tinge în virful săi Movila-Să- 

pată. Este acoperit cu fineţe, 

iar pe poale cu semănături. 

Dealul-Mare, ea, în jud. Dolj, 
pl. Balta, com. Nedeia. Arc 15 

m. înălţime. 

Deaiul-Mare, Zea?, în cuprinsul 

com. Zeicoiii, pl. Amaradia, ju- 

dețul Dolj. Are o întindere de 

360 m. a 

Dealul-Mare, «ea/. Vezi Iloro- 

diştea, deal, com. Tirnauca, pl. 

Herţa, jud. Dorohoiii. 

Dealul-Mare, dea/, pe teritoriul 

satului Hilişeul-Curt, com. IIili- 

şeul, pl. Coșula, jud. Dorohoiii. 

Dealul-Mare, coamă, la E. co- 

“munci Cărpinișul, plaiul Novaci, 

"jud. Gorj. Incepe de la obirşia 

plaiului şi se termină la Codrişor. 

Dealul-Mare, dea, începe de 

la  Poenele-Oancei (judeţul Ro- 

man), mai în jos de Tirgul- 

Frumos (jud. Iași), înconjoară 

toată partea de S$. a jud. Iași 

"de unde se ramifică în judeţele 

Vasluiii și Fălciii. Se întinde de 

la N.-V. la S.E., pe partea 

dreaptă a pîrîului Bahluețul, pănă 

la confluența sa cu rîul Bahluiul 

în tîrgușorul Podul-Iloaci, iar 

  
  

de acolo pe dreapta rîului Bah- 
luiul. Se întinde prin plăşile Cirli- 

tura şi Stavnicul; prin comunele: 

Buznea, Brăești și Sirca cu pis-. 

„ curile: “Trei-Părale, Sneamănul 

şi Bobeica și cu culmele și po- 

dișele: Brezila, Gorganul, Ca- 
pul-Stratului, Șepte-Cenii, Cru- 

„cea, Ulucile, Bocniţa, Nisipăria, 

Piriul, Panghelina, Imaşul, Bu- 

dancea, Sărăturile, Goești, Aria- 

Veche, Șipotele și Frăteni; prin 
comunele: Sinești, Popeşti și 

Păuşeşti, cu piscurile: Izvorul, 

Căprăria, Cantocul, Ponoară, Se- 

pături, . Chetrosul, Podobiţa și 

Piscul - Ganei; prin 'comunele 

din plasa Stavnicul: Cucuteni, 
Voineşti, Mironeasa, Mogoşești 

cu piscurile și culmile: Chicluiul, 

Custura, Bereasca, Piscul -Gu- 

__ dreă, al-Comorilor, al-Mănăstirci, 

Butnăriţa, al-Prisăcei și Bordea. 

Dealul-Mare, «af, în jud. Me- 

hedinţi, plasa Dumbrava, com. 

rur, Guardiniţa. 

Dealul-Mare, dea/, acoperit nu- 

mai cu păduri, în judeţul Me- 
hedinţi, plasa Ocolul-d.-s, pe 

teritoriul 'com. rur. Bistriţa. Din 

poala acestui deal își ia sor- 

ginte piriul Bistriţa. 

Dealul-Mare, dea, în jud. Me- 

hedinţi, pl. Cloșani, com. rur. 

Crainici. 

Dealul-Mare, deaf, în jud. Mche- 

dinţi, pl. Cloșani, pe care este 

aşezat satul Dealul-Mare, ce ţine 

de com. urbană Baia-de-Aramă. 

In acest deal se găsește lignită. 

Dealul-Mare, dea?, în jud. Me- 

hedinți, pl. Cloșani; ţine de 

com. rur. Glogova. 

Dealul-Mare, dea, la E. de 

com. Valea-Popei, jud. Muscel,   pl. Rîurile.   
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Dealul-Mare, pute, acoperit 

cu păduri de brad, în com. Fi- 
livara, jud. Neamţu, pl. Mijlo- 
cul-d.-s. Este situat lingă mă- 

năstirea Agapia. 

Dealul-Mare, ea, în com. Gir- 

cina, jud. Neamţu, pl. Piatra- 
Muntele. E situat pe hotarul 

moșiei Almașul, . 

Dealul-Mare, ea, la V. de 

com. Gura-Boului, jud. Olt, pl. 
Vedea-d.-s., în lungime de 4 
kil., pe care se cultivă tot fe- 

lul de cereale. 

Dealul-Mare, «ea/, situat între 

Putna şi Șuşiţa, jud. Putna. E 

acoperit cu păduri și aparţine 

com. Străoani -d.-].,. Străoani- 

d.-s. şi Crucea-d.-s, La picioa- 
rele lui sunt întinsele vii de la 

Crucea-d.-j., Panciul și Crucca- 

d.-s. 

Dealul-Mare, «ea, în com. Ple- 

şeşti, jud. Suceava. 

Dealul-Mare, dea, în jud. 'Lu- 

tova, pl. Tîrgul, com. Trinţuşceni, 

pe care este așezat satul Dealul- 

Mare. Are vii. 

Dealul-Mare, la V. de satele: 

Ungureni, Marginea, și Pietroasa, 

pe coasta căruiu sunt așezate 

satele cu același nume, în raio- 

nul com. Găiceana, jud. Tecuciii, 

pl. Berheciul. 

Dealul-Mare, Jea?/, pleacă dela 

N., din com. Coşeşti, jud. Vas- 

luiii, pl. Racova, pănă pc teri- 
toriul com. Ivănești. 

Dealul-Mare, geaf. Vezi Ipatele, 

com. rur,, din pl. Funduri, jud. 

Vasluiii. 

Dealul- Mare, gea/, la V. com. 

Dejoiul, jud. Vilcea, pl. Cerna-



DEALUI.-MARE 

d.-j. Acest deal în toată întin- 

derea lui s'a scufundat în anul 

1874, din cauza multor izvoare 

sub-pămîntene. 

Dealui-Mare, griud, pe platoul 

din com. Ulmul, la S. satului 

Ulmul, jud. Brăila. 

Dealul-Mare, /oc 2zo/aţ, jud. Te- 

cuciă, situat la E. de satul Căl- 

măţuiul. Se întinde pănă în va- 

lea Brehoaia, com. Călmăţuiul. 

Dealul-Mare, zădire foioasă în 

comuna Petrești, jud. Bacăii, pl. 

Siretul-d..j. Are o întindere de 

400 hect. şi aparține moșteni- 

torilor lui Al. Vidrașcu. 

Dealul- Mare, zădure foioasă, 

com. Botești,. jud. 'Bacăi, pl. 
Siretul.d.j. Proprietari sunt frații 

Lecca (380 hect.) şi răzeșii din 

Botești (246 hect.) 

Dealul-Mare, zăzure, situată pe 

teritoriul “com. Mărășești, plasa 

Biliești, jud. Putna. E în întin- 
dere de 5oo fălci și aparţine loc. 
răzezi din com. Mărășești, 

Dealul-Mare, pădure, situată pe 

teritoriul com.  Cimpurile, jud. 

* Putna, pl. Zăbrăuţi. E în întin- 

dere de 40 fălci și aparţine loc. 
răzeşi din .com. Cimpurile. 

Dealul-Mare, pădure, jud. Vil- 
cea. Vezi Coasta-Lungă. 

Dealul-Mare, podgorie, jud. Pra- 

hova. Coprinde o grupă însem- 

nată de dealuri mari şi mici cu 

vii, azi aproape toate filoxerate, 

cari produceai mult vin și bun. 

Dealul-Mare, podiș, pe terito- 

riul com. Călugăra-Mare, jud. 

Bacăii, plasa Bistriţa-d.-j. Este 

format din dealurile Sănislăul 
şi Hedeşca.   
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Dealul-Mare (Măgura-din-), 
măgură, jud. Dolj, pl.. Dum: 

brava-d.-j., com. Perișorul. 

Dealul-Mazililor. Vezi Gălășești, 

jud. Bacău, 

Dealul Mănăstirei, vî7f ge deal, 

com. Luncani, jud. Bacăi, pl. 

Tăzlăul-d.-s., pe dreapta Bistri- 

„ei; e acoperit cu vii. 

Dealul-Mâănăstirei sai: al-Schi- 

tului, 2î7f de deal, jud. Ba- 

căi, pl. Bistriţa-d.-s., situat la 

V. de satul Racila din com. 

Girleni; acolo s'aii găsit urme 

de zidire, care se crede că aii 

fost ale unui schit de călugări, 

ars şi distrus de Tătari. 

Dealul-Mărului, sa mic, com- 

pus numai din cite-va case, în 

jud. Roman, plasa Siretul-d.-s., 

com. Gădinţi, pe dealul cu a- 

celaşi nume, pe șoseaua Roman- 

Băcești. Se mai numește și Fa- 

gul. 

Dealul-Mărului, dea, în jud. 

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

între satele: Gădinţi, Poenari, 

Pingeşti şi Averești. Este înalt 

și acoperit cu păduri. Peste 

el trece șoseaua Roman-Vasluiă. 

Dealul-Mic, dea, în com. rur. 

Mătăsarii jud. Mehedinţi, pl. Văi- 
lor. 

Dealul-Meilor, dea/, în jud. Me- 

hedinţi, com. rur. Șușiţa, plasa 
Motrul-d.-j. 

Dealul-Misci-Ungureni, căzez 

din jud. Argeș, pl. Oltului; face 
parte din com. rur. Galicea- 
Flămînda. 

Dealul-Mogoșşanilor, gea/, în 
„ jud. Mehedinţi, com. rur. Șu- 

şița, pl. Motrul-d..j.   
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Dealul-Morii, gea/, în jud. Cons- 

tanța, pl. Mangalia, com. Cara- 

Omer, cătunul Cerchez-Chiol; 

nu este de cit ultima ramifica- 

ţiune S..E. a dealului Docuzaci; 

are o direcţiune generală de 

la N.-V. la S.-E,, mergind 

printre văile Docuzaci și Cer- 

chez-Chioi și printre satele cu 
același nume ca şi.văile; areo 

înălțime medie de 160 metri și 
este acoperit cu verdeață și pe 

poale cu semănături. 

Dealul-Morii, gea/, se întinde 

pe moşia Broscăuți, trece spre 

S. şi se termină în partea de 

V. a satului și com. Corlăteni, 

jud. Dorohoiii, pl. Coșula. 

Dealul- Morii, deal, pe  terito- 

riul com. Gugeşti, jud. Fălciu, 

pl. Crasna. 

Dealul-Morii, dea, în jud. Me- 

hedinţi, pl. Motrul-d.-j., com. 

rur. Șușiţa. 

Dealul-Morilor, dZeaf, numit ast- 

fel după morile de vint ce se află 

pe el, jud. Fălciu, pl. Mijlocul. 

Este acoperit de viile și live- 

zile locuitorilor satului Stoicești, 

comuna cu același nume. 

Dealul-Morilor, dea, numit ast- 

fel după morile de vînt ce se află 

pe culmea lui. Se întinde pe 

teritoriul com. Dodești, judeţul 
Fălciu, pl. Mijlocul. 

Dealul-Morilor, dea, în jud. 
Mehedinţi, pl. Dumbrava, com. 

rur. Guardiniţa. 

Dealul-Mormîntului, dea, în 

jud. Mehedinți, pl. Motrul-d.-j., 

com. rur. Cîrceni. 

_Dealul-Moşului, Zocalitate, în 
jud. Putna, com. Soveja; con- 
ţine sare,
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Dealul- Motrului, dea/, în jud. 
Mehedinţi, plaiul Cioşani, com. 
rur. Glogova. 

Dealul - Murgei, ea, în jud. 

Mehedinţi, pl. Motrul-d.-s., com. 

rur. Lupșea. 

Dealul-Mutei, gea/, în jud. Me- 

hedinți, pl. Cloşani, com. rur. 
Glogova. 

Dealul-Negru, dea/, acoperit cu 

păduri seculare, din jud. Argeș, 
pl. Topologul, care desparte 

Valea-Topologului de Valea-Ol- 
tului, Peste acest deal era dru- 

mul mare de la Pitești la Rim- 
nicul-Vilcei, acum vr'o 25 de 

ani. Incă şi astă-zi pe aci se 

face comunicaţia între aceste 2 

orașe, drumul fiind mult mai 

scurt de cit pe la Curtea-de- 
Argeş, prin care se face un 

ocol de peste zo kil. 

Dealul-Noi, com. rur., judeţul 
Bacău, pl. Bistriţa-d.-j., situată 

pe deal, nu departe de malul 

drept al Bistriţei şi pe valea 
Turluiului, afluente al Tazlău- 

lui-Mare. “Turluiul se încarcă cu 
apele Răchitișului și cu cele 
după valea 'Tomanului. 

Ridicătura cea mai impor- 
tantă este dealul Chetricica (Pe- 

tricica). 
Comuna se compune din 6 

cătune: Dealul-Noii reşedinţă, 
Petricica, pe deal, Tazul, Băr- 

zulești, Coman, 
vale, Sărata şi Talpa. In Sta- 

tistica din 1874, o găsim alcă- 

tuită numai din 4 cătune: Co- 

man, Dealul-Noii, Slobozia-Co- 

manului și 'Turluiul. Relativ 

la această comună găsim în 

„__"«Chestionarul Archeologic» de 
- la Academie (1873) următoarele: 
«Pe un virf de deal se află o 

cetățue veche inconjurată cu 

un șanț; aici se apăraii Romiînii 

  
Găidariul, în 
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în contra Tătarilor. In față se 
află o movilă, unde s'aă găsit 

fel de fel de arme ruginite. Se 
mai spune că înainte cu vre-o 

sută de ani se scotea sare de 

aci. Pe locul numit «Siliştea», 

se zice că ar fi fost o mănăs- 

tire de călugări, fondată de Ste- 
fan-cel-Mare». 

Teritoriul comunei se mărgi- 

nește la E. cu țarina orașului 

Bacău și cu teritoriul comunei 

Letea, la S. cu teritoriul comu- 

nelor Valea-Seacă și Sănduleni, 
la V. cu al comunelor Nadișa 

și Boşoteni, la N. cu al comu- 

nei Liuzi-Călugăra. 

In comună sunt 2 biserici 

ortodoxe şi 3 catolice. 

Populaţia este de 406 familii, 
saii 1517 suflete: go Romiîni, 
600 Unguri, 6 Armeni și un 

Izraelit, toți de protecțiune ro- 
mînă. Locuesc în 400 case. In 

comună sunt: 780 agricultori, 
6 profesiuni libere, 10 munci- 

tori și. 10 servitori. 

Ştiu carte 17 persoane, 
Sunt 5 cârciumi, | 
Contribuabili se numără 297. 

In 1865 saii împroprietărit 
200 locuitori, cărora li s'aii îm- 

părţit 740 fălci și 40 prăjini. 

Viile cuprind 51.89 hectare, 

care aii dat, în 1890, 27.37 
hectol. vin negru și 1550.40 

hectol. vin alb. Viea lucrătoare 
ocupă o întindere de 84 hect. 

Pădurile ocupă o întindere 

de:557 hect., printre care sunt: 
Doamna, Coman și Găidaruli. 

Teritoriul comunei este de 

1668 hect. 

Proprietatea mai mare .apar- 

ține d-nei Emma Miclescu ; are 
o întindere de 436 hect., dind 

un venit anual de 12000 lei. 
Mai aii moșii: Atistide Fur- 

“narachi, cu un venit de 5000 

" lei anual; urmașii lui G. Sion, 

cari aii 114 hect. si un venit 

de 3600 lei, și alţii.   
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Vite sunt: 64 cai, 734 vite 

cornute, 264 porci, 21 'capre 
şi 1326 oi. 

Stupi de .albine sunt 124. 

Minerale ca : gips (ipsos) de 
foarte bună calitate se găsește 
pe proprietatea Miclescu, la 

Doamna; iar ape minerale cu- 

prinzind sare, iod și sulf, se gă- 

sesc la băile din secţia Sărata. 

Se zice că aci, la Sărata, 

eraii ocnele Moldovei în vechi- 

me, și că, surpîndu-se ori gă- 

sindu-se cele de la Tirgul-Oc- 
nei, acestea aii fost părăsite. 
Azi se mai văd încă ici şi colo 

puțuri foarte adinci, despre care 
sătenii cred că nai fund, și 

care de sigur indică o vechie 

exploatare de sare, 

Budgetul comunei, pe exerci- 
ţiul 1891—92, avea la venituri 

lei 5940, bani 1, și la cheltu- 

ieli lei 2119, bani 8. 

Distanţele : la orașul Bacăii 
9 kil.; spre Valea-Seacă (staţie 
de drum de fer și reședința 

- plășei), 23 kil.; spre Liuzii- 

Călugăra, 4 kil.; spre Letea, 

14 kil. i 

Această comună este unită 
printr'o cale comunală cu şo- 
seaua județeană Bacăi-Tirgul- 
Ocna şi cu Liuzi-Călugăra, prin- 
tr'una vicinală, 

Dealui-Noi saii Dealul-Sării, 

sat, jud, Bacău, pl. Bistriţa-de- 

Jos, al comunei rurale cu același 
nume, Este așezat la poalele 

dealului și pe -Valea-Sărăţii, cu- 

prinzînd secția Talpa și băile 
Sărata. Aci se află 2 biserici: 

una ortodoxă, zidită în 1800 

de către locuitori și deservită 

de 1 preot și 2 dascăli; iar 
alta catolică, zidită la 1873 de 

către enoriașii săi. Mai are 2 

"cîrciumi. Capi de familie sunt 
174, saii 637 suflete, în mare 

parte Unguri. Animale se gă- 
sesc: 18 cai, 2409 vite cornute,
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134 porci şi 18 capre. Acest sat 

se numea, pe la 1830, (Condica 

Liuzilor), Dealul-Noii-Răzeși. Aci 

se scotea în vremurile trecute 

sare; se văd: şi astăzi gurele 

ocnelor vechi, 

Dealul-Noi, gea/, jud. Bacău, 

pl. Bistriţa-d.-j., situat la Sudul 
orașului Bacăii, pe teritoriul 

comunei Dealul.Noii. Intr'o vale 

din această ridicătură, cu direc- 

iunea N.V.—S..E. se află iz- 

voare de apă foarte sărată, care 

înghiață numai la temperaturi 

foarte scăzute, dir cauza canti- 

tăței mari de sare ce conțin. 

Apa din unul din aceste izvoare, 

cra întrebuințată de multă vre-! 

me pe timpul ernei, de către 

pompierii din Bacăii, ce o păs- 

trai în anumite rezervorii în- 

conjurate cu. gunoiii. 

Dealul-Nucului, dea, jud. Făl- 

ciii, numit astfel de la niște 

copaci de nuc ce se află plan- 

taţi pe el. Se află pe teritoriul 

satului Bozia, com. cu același 

nume, pl. Prutul. Se întinde între 
Dealul-Bisericei și dealul Saca, 

spre V. de sat. Pe prelungirea 
acestuia din urmă în partea de 
$.,.se află movila numită Ce- 

tățuia. 

Dealul-Odăei, deal, jud. Doro- 
hoiii, începe de pe moșia Du- 
meni, trece pe a Corlătenilor, 
com. Corlăteni, pl. Coșula, pănă 
aproape de rîul Jijia; de acolo 
se întoarce către E. şi se ter. 
mină de-asupra satului Vlădeni 
din această comună. 

Dealul-Ofului. Vezi Oful,. deal, 
com. Bazga, pl. Podoleni, jud. 
Fălciu, 

Dealul-Oraşului. Vezi Orașul, 

Dealul-Paharnicului, deal, în   

s8 

jud. Mehedinţi, plaiul Cerna, 

din com. rur. Seliștea. 
Este punct bun de observa- 

iune. 

Dealul-Păduroiul, saz, cu 60 

familii, sai 300 suflete, din jud. 

Argeș, pl. Piteşti; face parte din 

com. rur, Păduroiii; are o bi- 

serică, cu hramul Cuvioasa Pa- 

raschiva, deservită de 2 preoți, 

i cîntăreţ și 1 paracliser. 

Dealul-Părului, fund, în ora- 
șul Craiova, jud. Dolj. 

Dealul-Părului, «ea, în partea 

de IE. a com. Ivănești, pl. Pru- 
tul, jud. Fălciu. 

Dealul-Perilor, /oc de fineţe, în 
pădurea statului Hirtiești, plasa 
Argeșelul, jud. Muscel. 

Dealul-Perjului, sar, face parte 
din com. Oncești, pl. Stănicești, 
jud. Tecuciii. E situat pe coasta 
dealului cu același nume. Cade 
în centrul comunei. Aci e şi re- 
ședința comunei Oncești. 

Are o populaţie de 68 fa-" 
milii, sai 202 suflete, cari lo- 

- cuesc în 63 case. 
Locuitorii sunt vechi răzeși 

și stăpînesc tot teritoriul, care 
este de 493 hect, 

In sat, pe dealul dela V., se 
află 3 mori de vînt. 

Dealul-Pietrei, dea?, în mijlocul 
com. Deleni, jud. Botoșani, nu 
departe de desființatul sat La. 
curile; e de natură pietroasă, 

In acest deal se găsește o 
peșteră săpată în stîncă, pe care 
astă-zi locuitorii o numesc Bol- 
ta-Hoţilor. Legenda spune că 
aci locuiaii, în vechime, niște 
sihastri, și că at fost uciși de 
hoţi, cari le-ai luat şi locul. 

Dealul mai poartă şi numele 
de Piatra-Șoimului. Că a fost   

DEALUL-PORCULUI 

locuințe omenești, în această 
peșteră, se dovedește din să- 
păturile făcute. înăuntru, pre- 
cum: mese de piatră, paturi, 

„cuptoare, toate săpate în pia- 
tră; pe pereţi se pot vedea niște 
inscripțiuni nedescifrabile, 

Eșirea e mai periculoasă de 
cit intrarea. 

Dealul-Pietrei, zădure, proprie- 

tate a statului, în întindere de 

50 hect., pendinte de com. Bă- 

deni-Ungureni, jud. Muscel. 

Dealul-Pietricica, deal, în com. 
rur. Glogova, plaiul Cloșani, ju- 
dețul Mehedinți. 

Dealul-Pietriş, deal, jud. Vil- 

„cea, pl. Olteţul-d.-j., com. Te- 
țoiul. 

Dealul-Piscani, pădure, proprie. 
tate a statului, în întindere de 
250 hect., com. Piscani, plasa 
Rîul- Doamnei, jud. Muscel. 

Dealul-Piticului, dea, în com. 
rur. Miculeşti, pl. Văilor, jud. 
Mehedinţi. 

Dealul-Pivniţei, dea/, jud. Ba- 
căi, pl. Tazlăul-d.-j., com. Bir- 
sănești, la poalele căruia se află 
groapa numită Pivniţa-Uriașilor, | 
de la care şi-a luat și numele. 

Dealul-Ploştinei, zeaf, în com. 
rur; Miculești, pl. . Văilor, jud. 
Mehedinți. 

Dealul-Poenii, /oca/itate, judeţul 
Putna, com. Spineşti. E situată 
lingă pirîul Bighianul. Conţine 
sare. 

Dealul-Porcului, Zodiş, jud. Su- 
ceava, întinzîndu-se din dealul 
Burduhosul, com. Brădăţelul și 
pănă în hotarul com. Mălini. 
E udat de pirtul Brădăţelul și



DEALUL-PRIBA 

acoperit cu pădure: de stejar 
amestecată cu mesteacăn, car- 

pen și ici-colea: cu cîte un brad 
și avînd şi cîte-va poene, 

Dealul-Priba, deal, în com. rur. 
Glogova, plaiul Cloșani, judeţul 
Mehedinţi. 

Dealul - Prutului, ea, ramifi- 
cațiune a dealului Lohan, jud. 

Fălciii, plasa Prutul; se întinde 

de la V. la E.,pe partea de N. 
a teritoriului satului Epureni, 

terminîndu-se în șesul Prutului. 

Dealul-Rogozi. V. Rogozi. 

Dealul-Roşu, zarte din pădurea 
moşiei Storești, jud. Botoșani, 

pl. Coșula, com. Storești; se în- 

tinde pe dealul "Țencușa. 

Dealul-Rotarilor, gea?, în com. 
rur. Șușiţa, pl. Motrul-d.-j., jud. 

Mehedinți. 

Dealul-Runcului, Zea/, în com. 

rur. Mătăsari, pl. Văilor, jud. 

Mehedinţi. 

Dealul-Satului, dea, jud. Doro- 
hoiii, pl. Prutul-d.-j., com. [Ho- 

rodiştea; se întinde în formă 

de promontorii în rîul Prutul. 

Dealul-Satului, dea. (V. Chi- 

cerea, deal, com. Zăpodeni, pl. 

Mijlocul, jud. Vasluiu). 

Dealul-Săcei, Zea/, jud. Fălciă, 
plasa Prutul, numit ast-fel din 

cauza lipsei de izvoare de apă. 

Se prelungește de la N. la $S., 

pe. teritoriul comunelor: .Bere: 

zeni şi Bozia.: 

Dealul - Săracilor, zâdure, su- 

pusă regimului silvic, com. Gor- 

ganul, pl.: Podgoria, jud. Mus.-. 
cel. Are. 255 hect. împreună cu 

trupurile: Mălina, Urlucea și 

N 

65878.. Blarele Dicționar Geografic. lol. 141. 

Dealul-Sărăţei, deal, 
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Gorganul. Esenţe: 
Și carpen. 

Dealul-Săracilor, zăzure, pro- 

prictate a statului, pe moşia 
Gorgani, pl. Podgoria, jud. Mus- 

cel, pendinte de mănăstirea Răn- 

căciovul, în întindere de soohect. 

în jud. 
Fălciii. Se prelungeşte de la N. 

spre S., din com. Lunca-Banu- 
lui. Brăzdează de-a-lungul par- 
tea de V. a com. Vetrișoaia, 

pl. Prutul, în linie paralelă cu 

piriul Sărata, ce desparte com. 

Vetrișoaia de com. Rînceni. 

Acest deal, care în prelungi- 
rea sa lasă mici ramificări, poar- 
tă numirea, în partea de N.-V. 

a com, Vetrişoaia, de Humăria, 

pentru că pămîntul este humos. 
„Mai în jos, aproape de centru, 

se numește Zăvoiul, numire luată 

de la o pădure mare ce cu .vr'o 
sută de ani în urmă se afla pe 

el și care s'a tăiat, 

De la centru mai spre S. a- 
cest deal al Sărăței mai poartă 
numirea de Telegraf, de la li- 
nia telegrafică Huși-Fălcii ce 

trece pe coasta sa; iar partea 

„de S. se numeşte Sărata, după 

numirea pîriului Sărata. 

Pe lungimea culmei acestui 
deal sunt trei movile care poartă 

numirile localităţilor unde se 
află așezate și anume: Movila- 

de-la-Humărie, Movila-de-la-Ză- 

voiul şi Movila-Tclegrafului. 

Spre S.-E., la poalele dealu- 
lui Sărata, în șesul din țarină, | 

se află Movila-Popei. 

Pe podișul şi laturile dealului 

se întinde țarina locuitorilor şi 
a proprietăței pănă în valea pi 
riului Sărata. 

Dealul-Schitului (Flămînda), 

sat, în jud. Argeș, pl. Oltului; 

face parte din com. rur. Gali- 

cea-Llăminda. 

stejar, fag 

  

DEALUL-STERPEL 

Dealul-Schitului. Vezi Dealul- 

Mănăstirei, jud. Bacăii. 

Dealul - Schitului, deal. Vezi 

Schitul, deal, jud. Fălciii, pl. Cra- 

sna, com. Boţeşti.: 

Dealul-Schitului, gea, - în jud. 
Mehedinţi, plaiul Cloșani ; fine 

de com. Ordești. , 

Dealul-Schitului, căt., din jud. 

„ Argeș, pl. Oltului; face parte 
din com. rur. Lăunele-d.-j. 

Dealul-Scroafei, căzu, cu 200 

sAocuitori în jud. Argeș, pl. Pi- 

  

  "2 teşti, pendinte de com. rur. Ră- 

chitele-d.-s. 

Dealul-Scroafei, căzu, cu 67 

locuitori, din jud. Argeș, pl. Pi- 
tești, pendinte de com. rur. Ră- 

chitele-d.-j. 

Dealul-Scurtului, dea, în jud. 

Mehedinţi, com rur. Şușiţa, din 

pl. Motrul-d.-j. 

Dealul-Spirei, stazze de ds. f-, 
jud. Ilfov, pl. Dimboviţa, com. Bu- 
cureşti, pe linia București-Filaret, 

pusă în circulaţiela 13 Decemb. 
1872. Se află între stațiile Cotro- 

ceni (1.3 kil.) şi Filaret (2.8 kil.) 
Inălţimea de asupra nivelului 
mărei de So":53. Venitul aces- 

tei stații pe anul 1896 a fost 

de 184.189 lei, 56 bani. 

Dealul-Sting (Dealul-Plapcei), 
deal, format pe malul stîng al gir- 

lei Plapcea, jud. Olt. Pe muchea, 
lui sunt situate com. Valea-Me- 

rilor şi Sinești, din pl. Mijlocul. 

Are direcțiunea VE. paralel 

cu firul apei, pe o distanță de 
S kil. E tăiat de vălcelele Lu- 

peasca și Șoimul, ce trec prin 

Valea-Merilor. 

Dealul-Sterpei, Zeaf, în judeţul 

12



DEALUL-SURBEL 

Mehedinţi, com. rur. Mătăsari, 

pl. Văilor. 

Dealul-Surbei, Zea/, în jud. Me- 

hedinţi, com. rur. Circeni, pl. 

Motrul-d.-j, 

Dealul-Tepe, dea/, în jud. Con: 

stanţa, pl. Hirșova, com. Şiriul. 

E situat în partea S.-E. a plă- 

șci și a com. Se întinde dea 

lungul și pe la S$. văei Ceatal- 

Orman, făcînd să aibă acest 

mal ripos și pe alocurea chiar 
stîncos, din cauza constituţiunei 

„Sale. Are direcțiunea N.-E., cu 

"0 înălțime maximă de 185 me- 
tri, tocmai la centru şi care 

scade cu'cît mergem spre V. 

sai spre E. Este acoperit cu 

pășuni și prea puține semănături. 

Dealul-Tiînăr, dea/, în jud. Me- 
hedinți, com. rur. Lupșea, pl. 

Motrul-d,-s. 

Dealul-Tiîrgului, Zea/, jud. Gorj, 

„ aparţinînd orașului T.Jiul, situat 

spre V. de oraș și pe ţărmul 

drept al Jiului, E o prelungire 

a Dealului-Bătrin. Pe el sunt! 

plantate viile şi livezile orășe- 
nilor. 

Dealul-Tolceşti, saz, face parte 
din com. rur. Rijleţul- Vieroș, 
jud. Olt, pl. Vedea-d.-s. Are o 
populațiune de 81 locuitori. 

Dealul-Tomicei, Zea/, în jud. 
Mehedinţi, com, rur. Glogova, 
plaiul Cloşani. 

Dealul-Tutunarului, dea/, în 
jud. Mehedinţi, com. rur. Glo- 
gova, pl. Cloșani. 

Dealul-Ţigancei, dea/, pe teri- 
toriul com. Gugeşti, jud. Făl- 
ciul, plasa Crasna. 

Dealul-Ţiţei, dea/, în jud. Me-   
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hedinți, com. 'rur. Glogova, pl. 

Cloșani,. 

Dealul -Țurluianului, zăzure, 
jud. Bacăi, plasa Tazlăul-d.-s., 

com. Bucșeşti. Esenţe: fagi și ste- 

jari. Aparține colonelului Iarca. 

Dealul-Untului, dea, în jud. 

Mehedinţi, com. rur. Glogova, 

plaiul Cloșani. 

Dealul-Uriei, gea/, jud. Doro- 

hoiii, cel mai înalt din locali- 

tate, pe a căruia culme este 

pus unul din principalele sem- 

ne geodezice ale acestui judeţ. 

Dealul-Ursoaei, deal, în partea 

de V. a com. Dodești, județul 

Fălciă, pl. Mijlocul. 

Numirea dealului este legen- 

dară. Se zice că pe cînd erai 

codri mari, s'a prăpășit o ur- 

soaică care a alăptat un copil 
născut și lepădat. 

Dealul-Ursoaei, ea, pe teri- 

toriul com. Bazga, jud. Fălciti, 

pl. Podoleni. Se zice că din 

vechime cînd era codru în a- 

ceastă localitate s'ar fi găsit o 

ursoaică cu pui, de la care a 

rămas și numele dealului. 

Dealul-Ursului, da, în jud. 
Fălciii, pl. Podoleni, spre S.-V. 
de satul Gura-Bohotinului. Este 
prelungirea dealului Voloia. Aci 
se află straturi groase de ara- 
mă—piatră, 

Dealul-Ursului, dra/, în jud, 
Mehedinţi, com. rur. Miculeşti, 
plasa Văilor. 

Dealul-Văratic, ma/ala, alipită 
com. Băcești, jud. Gorj, pl. Gi- 
lortul,. 

E situată pe dealul cu ace- 
lași nume și spre V. de cat, 
Dealul-Leului, Are o suprafață   

DEALUL-VILOR 

de $2 hect. din care 3o hect. 
pădure, 20 hect. arabile, 25 hect. 

fineţe, 3 hect. vie, și 4 hect. 

livezi de pruni. 

Are o populație de 14 fam,, 

saii 60 sufl., din cari 10 con- 

tribuabili. 

Vite sunt: 20 vite mari cor- 

nute, 1 cal, 44 oi, 3 capre și 

23 rimători, 

Dealul-Velniţei, dea, pe _teri- 
" toriul comunei Tirzi, pl. Cras- 

na, jud. Fălciu. Are o întindere 

cam de 85 hect. La poalele lui 

nordice se formează Valea-Căşo- 

teștilor. 

Dealul-Viei, Zea/, pe moșiea Ju- 

rești, com. Zlătunoaia, pl. Mi- 

- letinul, jud. Botoșani. 

Dealul-Viei, deal, pe teritoriul 

„satului Orofteana-d.-j., comuna 

Orofteana, pl. Herţa, județul 
Dorohoiii. 

Dealul-Viei, parte de sus a dea- 

ului Drăgușeni, pe care stă 

parte din satul Drăguşeni, jud. 
Suceava. 

Dealul-Viei, deal, la V. de sa- 

tul Răchitoasa, plasa Stănișeşti, 
jud. Tecuciii. 

Dealul-Viei. Vezi Tirsa, județul 
Vilcea. 

Dealul- Viilor, saz, jud. Argeș, 
pl. Piteşti, pendinte de com. 
rur. Hînţești-Zmeura. Are o po- 
pulaţie de 63 familii. 

Dealul-Viilor, căzun, din jud. 
Argeş, pl. Pitești; face parte 
din com. rur. Samara. 

Dealul-Viilor, dza/, încunjoară 
toată partea de E. a comunei 

Bășești, plasa Mijlocul, judeţul 
Fălciii. Numit astfel de laviile



DEALUL.-VIILOR 

şi livezile cu cari este înbrăcat. 

In partea nord-sudică a dea- 
lului, aproape de sat, se ridică 
o mică culme, acoperită cu pomi 

fructiferi și unde, în timpurile 

mai vechi, proprietarii ţineaii 

prisecă, pentru care și locul se 
numeşte «La Livezi» sait «Pri- 

seci». Spre N. de livezi se află 
localitatea numită Dealul-Tăta- 
rului, fiind că în vechime s'au 

găsit aici urme de locuinţe Tă- 

tărești. Tot în partea de N. se 
află localităţi acoperite cu pă- 

duri numite: Drumul-lui-Anghe- 
luță, Pocnele-lui-Capră, Lacul- 

Porcului și Copacul-cu-Icoane. 
Spre-E. de acest deal se află 
Valea-Boţei, acoperită cu pă- 

dure spre N., iar spre S$. cu 

loc de cultură pentru cereale. 

Dealul-Viilor, aea/, în partea 

de V. a comunei Dodești, pl. 
Mijlocul, jud. Tecuciii. 1 s'a dat 

această numire pentru că peel 

se află viile sătenilor din satul 

şi comuna Dodești. 

Dealul-Viilor, deal, pe teritorul 

comunei Stoişeşti, pl. Mijlocul, 

jud. Fălcii. Este acoperit cu vii 

și livezi. 

Dealul-Viilor, dea, în jud. Me- 

hedinți, com. rur. Miculeşti, pl. 

Văilor. 

Dealul-Viişoarele, dea/, în co- 
muna rurală Crainici, plaiul Clo- 

şani, jud. Mehedinţi. 

Dealul-Zăstrenii, dea, în com. 

“zur. Miculești, pl. Văilor, jud. 
Mehedinţi. 

Dealul-Zghiabului, ez, în ju- 

dețul Mehedinţi, com. rur. Mi- 

culești, pl. Văilor. 

Dealul-Zgurei, deal, numit ast- 

fel de la pădurea Zgura, jud.   
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Fălciii. Se prelungeşte între co- 
munele: Oţeleni, din pl. Mijlo- 

cul și Olteneșşti, din pl. Crasna. 

Dealului (Capul-) (Măguri- 
cea), colină, în com. Mlăjetul, 

căt. Stănila, jud. Buzăii, E acope- 
rită de izlaz, fineaţă şi puţină 

- pădure. 

Dealului (Capul-), co/iuă,. în 

com. Boziorul, căt. Văvălugi, 

jud. Buzăii. E acoperită de izlaz 
și pădure. : - 

Dealului (Capul-), zăzure, în 
jud. Buzăii, com. Boziorul, că- 

tunul  Văvălugi. Are vre-o 40 

hect. întindere. Se află pe pro- 
prietatea statului Stînca-Leului. 

Dealului (Izvorul-) (izvorul- 
Bisericei), îsvor, în com. Zăr- 

neşti - de- Cîlnău, jud. Buzăă. 

Incepe în localitate și se scurge 

in rîul Cilnăul, 

Dealului (Pîriul-), a/ueut al 
Siretului, în com. Lespezi, jud. 

Suceava. 

Dealului (Valea-), zea/, în com. 
Tohani, căt. Gura-Vadului, jud. 
Buzăă; e acoperit de vii. 

Dealului (Valea-). Vezi Porci- 
lor (Dealul-), jud. Vilcea. 

Dealului-Crucei (Valea-), za/e, 

se întinde spre E. de satul 

Dumești, com. Dumești, plasa 

Funduri, jud. Vasluiii. 

Dealului-Mare (Valea-), va/e, 
în jud. Tulcea, pl. Istrului, pe 

teritoriul comunei rurale Po- 

tiul. Se desface din poalele ves- 

ice ale dealului Movila-Mare; 

se întinde spre V., avind o di- 

recţie generală de la S-E. spre 

N.-V., brăzdind partea centrală 

a plăşei și a comunei ; taie dru-   

DECIUL 

mul comunal Potiul-Inan-Ceșure, 

şi, după un drum de 3 kil,sc - 
deschide în valea piriului Potiu, 

pe dreapta, ceva mai sus de 

satul Potiul. 

Deasa, Jeaf, sc întinde dela N. 

la S., pe partea de E. a comu- 
nei Rusca, plasa Prutul, judeţul 

Fălciiă, 

Deasa, dea!, acoperit cu păduri, 
pe moșia Bircul, com. Siliștea, 

pl. Bistrița, jud. Neamţu. 

Deasă (Valea-), pădure, în jud. 
Buzăi, com. Brăeşti, căt, Pinul, 

pe moșia statului Vatra-Schitu- 
lui-Pinul. Face, împreună cu pă- 
durea. Dealul-Pinului, un corp de 

260 hect. 

Debruţa, saz, în judeţul Neamţu, 
pl. de Sus-Mijlocul, comuna Vi- 
nători-Neamţului. E aşezat pe 
partea stîngă a pir. Neamţul. 

Deca, deal, se întinde de la N.- 

E. de satul Huşeni, com. Ivă- 

nești, plasa Racoviţa, judeţul 

Vasluii, - 

Decindea sai Pădureţi, Joc, 

pendinte de com. Leiceşti, plaiul 

Nucșoara, jud. Muscel. E aco- 

perit în parte cu pădure de di- 

ferite esențe, iar parte este pă- 

mînt arabil. 

Decindea, /ocziuță izolată, jud. 

Ilfov, pl. Znagov, pe malul sting 

al rîului Ciorogirla, în fața sa- 

tului Ciocănești. 

Decindeşti, vechie numire, a mo- 

şiei Căpăţinești, com. Mărăci- 

cineni, jud. Buzăiă. 

Deciul sai Cîmpul-Deciului, 

cîmp, în jud. Mehedinţi, plasa 

Blahniţa; ţine parte de comuna 

rur, Balta-Verde și parte de co-



DEDABALI 

muna rur. Izvoarele; se află 

pe marginea Dunărei. 

Dedebali, 7zznele unui sat cu a- 

celași nume, în jud. Constanţa, 
pl. Medjidia, pe teritoriul com. 

Enige și pe al căt. Iusuf-Punar. 

Sunt situate în partea V. a plă- 
şei şi cea N.-V. a com., la 3 

kil, spre V. de satul Iusuf-Punar, 

pe malul drept al văci Urluia, 

la poalele sudice ale dealului 

Uzun-Culac-Bair şi lingă şoseaua 

judeţeană Ostrov-Cuzgun. Acest 

sat a fost odinioară înfloritor, 

ccea i-a atras asupră-i lăcomia 

Turcilor, așa că locuitorii de 

frică s'au răspîndit prin alte sate, 

lăsîndu-şi aci tot avutul. De a- 

ceia azi numai dărîmăturile arată 

unde a fost odinioară satul. 

Dedesupt, /oc 7z0/af, în raionul 

comunei Bodești, plaiul Hore- 

zul, jud. Vilcea, în întindere de 

3 hect. 750 m. p. Statul la 

vîndut de veci, - 

Dedeștilor (Mahalaua-), ma- 
hala, jud. Dolj, pl. Jiul-d.-mj., 
com. Drănicul: 

Dedoviţa, com. rur., în jud. Me- 

hedinţi, pl. Ocolul, la distanță 

de 11 kil. de orașul T.-Severin, 

iar de Malovăţul, comună rurală, 

de 12 kil. E situată pe deal și 

formează comună cu cătunele: 

Mormanul, Poroina-Mică și Va- 
lea-Copcei. Are o populaţie de 
750 locuitori, din cari 127 con- 
tribuabili, cari locuese în 165 
case, 

Locuitorii posedă: 19 plu- 
guri, 64 care cu boi, 8 căruțe 

cu cai; 94 stupi. 

In comună sunt 2 biserici, 
deservite de 1 preot și 
tăreți. 

2 cin- 

N . 

Budgetul comunei arc la ve- 
nituri lei 2157 și la cheltueli 
1032 lei.   
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“Vite: 383 vite mari cornute, 

14 cai, 300 oi și 206 rimători. 

Are o şosea comunală, care 

o leagă cu șoselele Severinului. 

Relieful solului se înseamnă 

prin: dealul Peptani, Culmea- 

Zăgăi, Lunca-Băranului și Cul- 

mea-Comorăștilor, care arc o 

poziție înaltă. 

Deduleasca, sfoară de moșie, în 

jud. Buzău, com. Vintileanca, 

căt. Găgeni-d.-s. Are 18 hect. 

fineaţă şi arătură. 

Deduleşti (Deduleşti - Slobo- 
zia), com. rur., pl. Ianca, jud. 

Brăila. Se află pe muchie, în a- 

propiere der. Buzăii, la o distanţă 

de 1 'kil. Se mărginește la N, 
cu Suteşti; la E. cu Ianca; la 

S. cu Filipești şi la V. cu ho- 

tarul moșiei Vișani de peste Bu- 

zăii. Suprafața comunei e de 
600 hect., cu o populație de 

212 familii, saii 954 suflete, din 

cari 187 contribuabili. Ştii: carte 
64 persoane. 

Venitul comunei. e de 4796 

lei şi cheltuelile de 4113 lei. 

Sunt 4 debite de tutun și 7 

cîrciumi. 

Locuitori împroprietăriți după 

legea din 1864 sunt 95 ; neim- 

proprietăriţi, 64. 

Vite mari cornute sunt 1234 

(666 boi, 400 vaci, 6 tauri, 162 

viței); sunt 432 cai, 1632 oi și 
354 rimători, 

__ In comună e o biserică cu 

hramul Dumineca-Sfinților, zi- 
dită la 1860 de locuitori, deser- 

vită de 1 preot, 2 cîntăreți și 
I paracliser. 

Drumuri: la Sutești, spre N., 

10 kil.; la Ianca, spre E., 7 kil.; 

la TFilipeşti, spre S., prin căt. 
Bagdat, 8 kil.;la Brăila, 485 kil. 

In com. sunat 3 strade. 

Vechea comună a fost înte- 

meiată, se zice, la 1810, pe ma- 

lul drept al Buzăului, spre E.   
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de com. actuală, unde se văd 

încă mormintele. Din cauza re- 

vărsării Buzăului, acum 25 de 

ani, s'a mutat unde se află azi. 

Deduleşti, sai Dediuleşti, cor. 
rur., în jud. R.Sărat, pl. Rîm- 

nicul-d.-s., pe piîriul Rîmnicul, 

Se mai numea şi Vatra-Schitu- 

lui-Deduleșşti, fiind-că aparţinea 

“acestei mănăstiri. - 

E situată în partea de V. a 

județului, la 15 kil. spre N-V. 
de orașul R.-Sărat, şi în partea 

E, a plășei, la 11 kil. spre N. 

V. de com. Zgîrciţi, reședința 
plăşei. Comune învecinate sunt: 
Băbeni, la 4 kil.; Buda, la 5 kil;; 

Dănulești și Dumitreşti, la 7 

kil. şi Pardoși la 8 kil, 

Se mărginește la E. cu ]i- 

deni, despărțită prin riul Rim. 

nicul; la V. cu Pardoși, despăr- 

țit prin dealul Buda; la N. cu 

Buda, despărțită prin Dealul-De- 

duleștilor; la S. cu Băbeni. 

E brăzdată la V. de dealul 

Baba; la N. de Dealul-Dedu- 

leștilor; la S. de dealul Bă- 

beanca. 

Riul R.-Sărat o udă dela N.- 

N. la E, și afluentul săi Valea- 

Deduleștilor, unit cu Izvorul: 

Babei, la V.; Căprăria, Bădila 

și Mocanca o udă la N; mai 

sunt în com. 22 puțuri; 48 fîn- 

tîni și 3 lacuri. 

Suprafaţa comunei e de 3000 
hect., din cari: 100 hect. vatra 

comunei, 547 hect. ale locuito- 

rilor, 226 hect. ale statului și 

91 hect. ale proprietăţei private. 

Are o populație de 269 fa- 

milii, saii 1007 suflete: 501 băr- 

baţi, 506. femei; 410 căsătoriți, 
528 necăsătoriți și 71 văduvi. 

Știii carte 92 persoane. 

Are o biserică, cu hramul Po- 

gorirea-Sf.-Duh, zidită în 1792 
de Arhimandritul Iacob; e în- 

treținută de stat, deservită de 2 

preoți, 2 cîntăreți și 1 paracliser
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Este o școală de băeţi, în ca- 

sele mănăstirei Deduleşti, fon- 

dată, în 1874, de comună, și 
frecuentată de 36 elevi. 

Comuna are: 213 hect. ara- 
bile, 400 hect.. imaş, 2100 hect. 

pădure, 25 hect. vii, '125 hect. 

fineţe și 41 hect. neproductiv. 

Locuitorii ai şI pluguri, 
Vite sunt 1078 capete, din 

cari: 388 boi, 75 vaci, IQ cai, 

I9. cepe, 325 oi, :96 capre și 

136 rimători. 

In comună sunt: i cojocărie; 

I potcovărie; 3 măcelării; 27 
rotării; 3 mori; o pivă; 15 ca- 

zane de fabricat ţuică, 

Transportul se face prin gara 
- orașului Rîmnicul-Sărat, la 14 

kil. spre S.-E. Sunt 10 co- 
mercianţi, din cari 4 băcani şi 

6 circiumari. 

Căile de comunicaţie sunt: 

I. şoseaua județeană R.-Jitia, ce 

trece prin comună ; 2. spre Par- 

doși-Valea-Raţei; 3. spre Dă- 

nulești; q. spre Jideni; 5. spre 
Grebăi. 

Comuna are 201 contribua- 
bili. Veniturilesunt de 3684 lei, 

41 bani, iar cheltuelile sunt de 

2053 lei, 88 bani. 

In timpul. războiului Ruso- 
Turc din anul 1834, trupele 
rusești au stat o iarnă aci. 

Deduleşti (Deduleşti-din-Deal 
şi Deduleşti-din-Vale), sa, 

în jud. Argeș, pl. Topolozul: 
face parte din com. rur. Dedu- 
leşti-Vărzari. Are 400 locuitori 

şi două biserici, una cu hramul 

Cuvioasa-Paraschiva şi alta cu 

hramul  S-ta-Treime; sunt de- 

servite de cite un preot şi un 

cîntăreț. 

Deduleşti, sa, jud. Brăila, pe 
muchea de. pe țărmul drept al 

Buzăului, la N:-V. com. Dedu- 

lești și ca la 48 kil. spre V. de 

Brăila, numit ast-fel după numele   
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săteanului Dedulescu. Acest sat. 

era așezat pe lunca Buzăului,. 

pe malul rîului, ca la 500 m. 
de unde este astă-zi, dar la 1873, 

din cauza înecurilor s'a stră- 
mutat pe muchea platoului, In 

locul vechiului sat este casa 
proprietăței, cu o grădină mare, 

dar şi această casă este aproa- 

pe surpată de apa Buzăului, 
care trece pe la spatele ci. 

Are o suprafață de 42 hect., 
avînd 97 case și 3 cîrciumi. Are 
o şcoală întreținută de comună 
şi județ și frecuentată de şi 

elevi; o biserică, deservită de 1 
preot, 1 dascăl și 1 paracliser. 

Populaţia satului este de430 loc. 

Vite sunt: 530 vite cornute, 

230 cai, 360 oi și 25 rimă- 

tori. 

Deduleşti, sa/, în jud. R.-Sărat, 

pl. Rimnicul-d.-s., cătunul de 

reședință al com. Dedulești. 

Deduleşti, srafie de dr. d. J- 
jud. Brăila, pl. Vădeni, com. 

Dedulești, pe linia Buzăui-Galaţi, 

pusă în circulație la 13 Sept. 

1872. Se află între staţiile. Fău- 
rei (10 kil.) şi anca (10.2 kil.). 
Inălţimea de asupra nivelului 
mărei de 3474. Venitul aces- 

tei staţii, pe anul 1896, a fost 
de 22.337 lei, 25 bani. 

Deduleşti, schzz, în jud. R.-Să- 
rat, pl. Rimnicul-d.-s., comuna 

Deduleşti. Este zidit din anul 

1792 de Iacob Archimandritul, 

ale cărui osăminte se află în- 

gropate în această mănăstire. 

Pisania ei este următoarea: 

«Această sfintă biserică ce se numeș- 

te Mănăstirea Deduleşti și se prăznu- 
ete și se cinstește hramul Sfintei T'roiţe, 

aii fost zidită, din început pe la leatul 

7125 (1620 de la nașterea lui Christos), 

„de un răposat, Dediul Dedulesceanu, și 

după vremi s'a dărămat; apoi, aceasta, 

care se vede în ființă, este zidită de ră- 

posatul arhimandrit Iacob Arhimandri-   
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tul Dedulesceanu, pe la leatul 1792 de 

la Christos; dindui şi patru icoane 

mari împărătești; apoi alindu-mă ci 

Stolnic Dedulesceanu s'aii zugrăvit și 

s'aii înfrumusețat de mine, adică am (ă- 

cut clopotnițe de asupra cu cruci fru-_ 

moase, am învelit-o cu șindrilă, și "sai 

înfrumusețat de mine, adică am făcut 

cădelniță şi candele de argint şi sfint . 

Potirul cu toate ale sale de argint, trei 

rînduri de odăjdii de stofă şi toate cele- 

Valte podoabe, după cum se vede spre 

a mea pomenire și a părinţilor mei, leat 

1534. 

A fost închinată la mănă- 

stirile Rumeolitice; era obli- 
gată să ţină şi cerșetori; azi 

a rămas numai ca biserică de 

mir și servește locuitorilor din 

comuna Dedulești. Este deser- 

vită de 1 preot îngrijitor. Pănă a, . 
nu fi secularizată, avea mari a- 

veri, între altele moșia Dedu- 

lești, iar într'însa ședea un cgu- 

men și 8 servitori bisericești. 

Azi e îngrijită de stat. 

Deduleşti, zoșie, pendinte de 
com. cu același nume, jud. Brăila, 

pl. Ianca, proprietate a moșt. 

C. Creţulescu, cu o suprafaţă 

de 607 hect, : 

Deduleşti, moșie, în jud. R.Să- 

rat, pl. Rimnicul-d.-s., com. De- 

dulești. Pe ea sc află pădurea 

Dedulești. Intinderca totală «e 

de 1500 hect. 

Deduleşti, pădure, în jud. R.- 

Sărat, pl. Rîmnicul d.-s., com, 

Dedulești, numită ast-fel de la 

moșia cu același nume. Are o 

întindere de 2000 hect. Iisen- 

țele principale sunt: fag, jugas- 

tru, gorun, brad și carpen. 

Deduleşti (Heleşteul-Schitu- 
lui-), fac, în jud. R.-Sărat, plasa 

Rîmuicul-d.s., com. Dedulești, 

făcut încă „cînd exista încă schi- 
tul de călugări. Are o întin- 

dere de trei prăjini pătrate.
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DEDULEȘTI (VATRA-SCIIITULUI-) 

Deduleşti (Vatra-Schitului-), 
numire vechkie a cout. Dexlu- 

lești, cînd făcea parte din ave- 

rile schitului cu același nume, 

jud. R.-Sărat. 

Deduleşti-Vărzari, col. Tur. 

pe apa Topologului, jud. Ar- 

gcş, pl. Topologul, la 21 kil. 

de com. rur. Tigveni (reședința 

subprefecturei) și la 20 kil. de 

Piteşti. Se compune din 4sate: 

Dedulești (400 locuitori), Lu- 

minele (526 locuitori), Morărești 

_(304 locuitori) și Vărzari (400 

locuitori), peste tot 1630 locui- 

tori. In com. sunt cinci biserici 

şi o școală primară rurală, 

Locuitorii sunt în mare parte 

moșneni. Budgetul com. pe a- 

nul 1882/83 afost de 2234 lei, 

82 bani la venituri şi de 2159 
lei la cheltueli. 

După o publicaţiune oficială 

(1887), această com. numără 266 

contribuabili și are un budget 

de 3876 lei la venituri şi de 
3510 lei la cheltueli. 

Numărul vitelor a fost în a- 

nul 1887 de 972 capete vite 

mari (949 boi şi vaci, 23 cai) 

şi de 731 vite mărunte (336 oi, 

15 capre şi 380 rimători). 

Deduleştilor (Deatu!-), Zea/, în 
jud. R.-Sărat, pl. Rîmnicul-d.-s., 

com. Deduleşti., Se desface din 

-Dealul-Babei și se întinde prin- 
tre riul Rîmnicul-Sărat și aflu- 

- entul săi piriul Valea-Dedules- 
cilor, brăzdind partea de V. şi 
N. a com. Este acoperit cu 
întinse și frumoase păduri. 

Deduleştilor (Valea-), -pirîz, 
în jud. R.-Sărat, com. Dedu- 
lești. Udă partea de V. a com,, 
curge de la V. la E. și sevar- 
să, după un curs de 10 kil., în 
riul Rimnicul-Sărat, pe partea 
dreaptă a lui, trecînd prin cătu- 
nul de reședință, Deduleşti.   

Deduleştilor (Valea -), za/e, 
în com. Vintilă-Vodă, căt. Bo- 

dineşti, jud. Buzăi. E acoperit 

de pădure, 

Dedului (Ciuciurul-), sorginte 

de apă mincrală în com. Ru- 

„ şiavăţul, jud. Buzăii. 

Dedului (Valea-), zzvor, în com. 

Rușiavăţul, jud. Buzăiă. Incepe 

din muntele Dintele și din Faţa- 

Plopului, apoi reunindu-se, se. 

scurge în valea Rușiavăţul. 

Degeraţi, com. rar. în jud. Me- 

hedinţi, pl. Ocolul-d.-j., la o 

distanță de 30 kil. de orașul 

T.-Severin, iar de com. rur. Stre- 

haia, de 27 kil. E situată pe 

valea. Cerveniţei. Formează co- 

mună cu cătunele: Linia-Boe- 

rească și Albina, mărginindu-se 

la E. cu com, Lumnicul şi Cer- 

nea ; spre N., cu com. Prunişori; 

spre V., cu com. Peri și Seve.- 

rinești; iar la N., cu com. Ercea. 

Are o populațiune de 740 

locuitori, cu 112 contribuabili, 

locuind în 150 case. Ocupaţiu- 

nea locuitorilor este agricultura 

și creșterea vitelor. Se mai o- 

cupă şi cu transportul lemnelor 

din pădurile vecine la gara Pru- 

nișori ce este în apropiere, 

IEi posedă: 26 pluguri, so 

care cu boi, 3 căruţe cu cai şi 
100 stupi de albine. 

Are: o biserică deservită de 

1 preot și2 cîntăreţi; o școală 

condusă de un învăţător și fre- 
cuentată de 3o elevi. 

Budgetul com. coprinde la 

venituri suma de 572 lei, iar la 

cheltueli suma de 521 lei. 

Vite sunt: 450 vite mari cor- 
nute, 12 cai, 50 oi şi 400 ri- 
mători. - 

Prin com. legeraţi trece şo- 
seaua  Prunișori-Degeraţi-Lum- 

nic-Ruptura-Voloiac. 

De însemnat în com. Dege-   

raţi este: Apa-Roşie care este 

apă minerală; apa Cerneviţa, pe 

care se află mori; Piriul-Desera- 

gilor, Culmea-Deseragilor, Dea- 

lul-Lumnicului și Dealul-Albinei. 

Ca loc. istoric în dealul Al- 

bina, spre-N,, între hotarul Pru- 

tului și Degeraţi există o ridi- 

cătură de pămînt care poartă 

numele de Metereză. De la acea: 

stă ridicătură de pămînt, plea- 

că o linie dreaptă de drum ve- 

chiii peste satul Degeraţi pănă 

în dealul Comorești; pe o dis- 

tanță cam de 3 kil. 

In această 'com. sunt rui- 

nele unei biserici foarte vechi, - 

lingă care se află și vila Buzoi- 

ceanu, construită într'un frumos 

stil elvețian; astăzi este pro- 

prietatea Primăriei - urbei Tur. 

nul-Severin, 

Degeraţi, cătun, din jud. Argeş, 
pl. Piteşti, pendinte de com. 

rur. Dealul-Bradului. 

In acest sat esfe reședința 
primăriei comunei. Are 200 lo- 

cuitori şi o biserică de lemn. 

Degeraţi, saz, face parte din co- 

muna rur. Parepa, jud. Praho- 

va, pl. Cîmpul. Are o popula: 

țiune de 328 locuitori (172 băr- 

baţi, 156 femei). Aci eo bi: 

serică, fondată la anul 1892 cu 

ajutorul Meșterului Anghel din 

Ploești, P. S. Aurelian, şi G. 

Gr. Cantacuzino. 

Degeraţi, /oc îso/at, com. Slăni- 

cul, jud. Prahova, plasa Vărbi- 

lăul, 

Degeraţi, moșie, a statului, jud. 

Prahova, pl. Cricovul, foastă 

pendinte, înainte de seculariza- 

re, de m-rea Mărgineni. La 1871 

se arenda cu 13000 lei anual 

și a fost ipotecată împreună cu 

alte 380 moșii ale statului pen- 

tru asigurarea împrumutului do-
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menial de 78 milioane lei, con- 
tractat în 1871. 

Degeraţi, rup de pădure, a sta- 

tului, în întindere de 62 hect,, 

care împreună cu trupurile: 
Drumul- Băicoiului (67 hect.), 

Găgeanca (106 hect.) şi Gura- 
Cumetrii, formează pădurea Mis- 
leanca sait Găgeni-Mislea, jud. 

Prahova. 

Degereţeanca, moșie, în jud. Pra. 
hova, care face limită spre jude- 
țul Buzău, despre com. Baba- 

Ana, din jud. Buzăi. 

Dejeşti, com. rar. jud. Olt, pl. 
Oltul-d.-s. Are 4 cătune: De- 

jești, Doneşti, Dăroiul şi Vul- 

pești. Este situată pe mai multe 
văi, care se varsă în Geamăna, 

spre N. de Slatina, la hotarul 
jud. Oltul cu jud. Argeș. Are 
o populaţie de 1199 locuitori 

(din care puţini ştii carte), cu 
323 contribuabili. Locuitorii se o- 

cupă cu agricultura, cultura viei 
şi a prunilor. 208 locuitori s'aii 

împroprietărit după legea ru- 
rală pe moșia Dejești, cind Ii 

sai dat 724 hect. 
Spre V. de com. este Miă- 

gura-Rusului, un fel de cetă. 
țue, lungă de. 100 metri şi lată 

cam de 10 m., zidită din că- 

rămidă măruntă, 

In Dejești sunt 2 biserici, 

deservite de 2 preoți și 4 cîn- 

tăreți. . 

Vite sunt:. 100 boi, 300 vaci 

20 cai, 400 oi, 200 porci. pPă- 

mîntul e delos și puţin pro- 

ductiv. 

Dejeşti, sat, face parte din com. 
rur. cu același nume, pl. Oltul- 

d.-s., jud. Olt. 

Dejeşti, Zeal, în raionul com. De- 

jeşti, jud. Olt, pl. Oltul-d.-s., 

pe care se cultivă 13 hect. vie.   
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Dejoiul, com. rur., plasa Cerna- 

d.-j., jud. Vilcea, compusă din 

mahalalele: Bogeni, Mijlocul și 

Şotani. 

Este situată pe valea Dejo- 

iul și pe malurile rîului Cerna, 

la 40 kil. departe de capitala 
jud. și la 15 kil de a plășei. 

Are o populaţie de 630 lo- 
cuitori (330 bărbați şi 300 fe- 

mei), în care intră și 3 familii 

de Ţigani; sunt în total 182 

familii, care locuesc în 205 case. 

Sunt 131 contribuabili. 

In comună e o biserică. Nu 

se cunoaște anul fondărei și 

ctitorii, căci lipsește ori-ce in. 

scripție. S'a reparat la 1881. 

Locuitorii se ocupă cu agri- 

cultura. Puţini sunt lemnari. Ei 
desfac produsul muncei la Dră- 
gișani şi Craiova. Vite sunt: 

12 cai, 40 boi, 200 vaci, 50 

capre, 280 oi şi 350 porci. 

Toţi locuitorii sunt moșneni.» 

In raionul comunei este dea- 

lul numit Dealul-Mare, care la 

1874 s'a surpat în toată întin- 

derea lui, din cauza multor iz- 

voare subterane. 

Știii carte 40 persoane. 
Tot hotarul comunei are o 

întindere de zoo hect. arabile, 

în care întră și izlazul. 

Veniturile şi cheltuelile com. 

sunt în sumă de 800 lei anual. 
E brăzdată de dealurile: Dea- 

lul-Mare, Dealul-Cernei, pe care 

se găsesc vii, şi e udată de 

văile: Geamăna, Valea-Satului, 

Cerna, Bărbuceanca. 

Se mărginește cu comunele 
Dozeşti, Nisipi și Stănești. 

Dejoiul, dea, în raionul comunei 

Dejoiul, pl. Cerna-d.-j., judeţul 
Vilcea, pe care se cultivă 38 

hect. vie. 

Dejoiul, pădure particulară, su- 

pusă regimului silvic, com. Dejo- 
“iul, pl. Cerna-d.-j. jud. Vilcea. 

DE-LA-PRIDVALE 

Dejul, pirizaș, pe teritoriul co- 
munci Negrilești, pl. Vrancea, 

jud. Putna. Izvorește: de sub 

muntele Soveja, trece pe la 

deal de satul Negrilești şi se 

varsă în Putna, între satele Ne- 

grileşti și Tulnici. Dejul, în sus, 

are apă sărată. Primeşte ca 

afluenți: Piriul-Negrului și Pi- 
riul-Ursului. 

De-la-Cruce, zăzure, pe teri- 

toriul comunei Vlădești, plasa 
Riurile, jud. Muscel, din coasta 

căreia izvorește Valea-Mică, care 

străbate cătunul Vlădești-d.-s. 

şi se varsă în riul Bratia, 

De-la-Deal-de-Vii, Zei, judeţul 
Dolj, pl. Băileşti, com. Coveiul, 
pe lingă care trece limita de 

N. către com. Boureni. 

De-la-Frasin, foiană, pe valea 
rîului Teleajenul, comuna Mă- 

neciul-Ungureni, pl. Teleajenul, 

jud. Prahova. 

De-la-Merchez, dea, în jud. 

Constanţa, pl. Silistra-Nouă, pe 
_ teritoriul comunei rurale Oltina. 
Se mai numește și Dealul-de-dea- 

supra-Cișlei şi se întinde de- 

alungul și pe la E. lacului Ol- 
tina, începîrid de la movila Ior- 
tmac și ţinînd pănă la dealul 
Ciacal, cu o direcțiune gene- 

rală de la S.-V. către N.-E. Are 

o înălțime medie de 140 m. și 
este acoperit cu tufăriș, 

De-la-Odaie (Iazul-), zas, pe 
teritoriul satului  Andrieșeni, 

com. Epureni, pl. Turia, jud. 
Iași. E format din piraiele: Got- 
ca, Cara-Gheorghe și Bulha- 

cul. : 

De-la-Pridvale, fozană, pe va- 
lea rîului Teleajenul, comuna 
Măneciul-Ungureni, plaiul Te-   leajenul, jud. Prahova.



DE-LA-RĂCIIIŢI 

De -la- Răchiţi (Iazul-), za, 

pe teritoriul satului Glăvăueşti, 

com. Epureni, pl. Turia, jud. 

Iași. E format din pîraiele : Cio- 
canul și Puturosul. 

De-la-Varniţe, 

lea riului Teleajenul, 

neciul-Ungureni, plaiul 'Feleaje- 

nui, jud. Prahova. 

Zoiană, .pe va- 

com. Mă- 

Delanţul, gea/, acoperit cu pă- 

dure seculară, în jud. Mehedinţi; 

plaiul Cerna, com. rur. Balta. 

Delcelul, zza/hala, în oraşul Ro- 

şiori, jud. Teleorman. Se află 

în partea despre Dealul-Bratco- 

vului, Partea situată în vale se 

numeşte Broscăria. 

Delciul, mafafa, în jud. Mehe- 

dinți, pl. Motrul-d.-j.; ţine de 

com. rur. Socolești. 

Delea, zr/ă, în balta com. Gro- 

peni, jud.. Brăila, pe malul stîng 

al privalului Arimăneasa, între 

acest prival şi Gingărășoaia. 

Deleanca, altă numire a moșie? 
statului Jegălia, înainte numită 
Brînzeni, în plasa Borcea, jud. 

- Ialomiţa, pendinte de comunele: 
Petroiul, Gildăul și Jegălia. Are 
o suprafață de 23000 hectare. 
Numirea de Deleanca o poartă 
fiind-că înainte de secularizare 
aparținea Mănăstirii-Dealului, 

Deleanul. Vezi Vatra-Schitului- 
Deleni. 

Deleanul, dea, în com. Bobu- 
leşti, pl. Ștefănești, jud. Boto- 
şani. Pe acest deal se zice că 
aii fost așezată o tabără tur- 
cească în timpul unui rezbel 

“cu Rușii; urme de șanțuri se 
văd şi astă-zi, 

Deleanul, meafe, de la Moroeni 

Deleanul, dea, în pl. 
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în sus, plaiul Dimboviţa, jud. 

Dimboviţa. Vezi Brînduşele, 

Orașului, 
jud. R.-Sărat, extremitatea Cul- 

mci-Scorușului. Are o înălțime 

cam de 700 m. Ramificaţiunile 

sale sunt dealurile: Hoja, Pri- 

veghiii, al-Caprei, Teiușul, spre 

N. prin comunele Broşteni și Vîr- 

tești; dealurile Piciorul-Nucului 

și Cucul la S. prin com., Odo- 

_.. basca; Dealul-Perișorului la E. 

prin comunele Bonţeşti şi : Bli- 

dare. Din el izvorăsc pîraiele 

Valea-Rea, Pitulușii, Drejii, Sea- 

că, Faraoanele, Pietroasa şi Dăl- 

hăuţi, afluenţi ai rîului Milcov; 

Valea. Medra . și Mabhriul, aflu- 

enţii riului Rimna. EL se află 

la hotarul basinurilor Rimneă și 

Milcovului, precum și la ho- 

tarul plășilor Orașul și Margi- 

nea-d.-s. Este acoperit cu finețe 

întinse, semănături și vii. 

Delei (Măgura-), măgură, între 
com. Vădastra și Brastavăţul, 
pl. Balta-Oltul-d.-j., jud. Roma- 
naţi. 

Deleleul, punte, în com. Bog- 

dănești, jud. Suceava, E acoperit 

de pădure de brad, molift și fag. 

Deleni, com. rur., situată la S. 
plășci Coşula, judeţul Botoșani, 
în vecinătate cu Hirlaul, la 
45 Fil. de Botoșani și: formată 
din satele: Deleni, Macsut, Pîr- 
covaci și Slobozia, toate aşezate 

pe moșia Deleni. 

Comuna se întinde pe mai 
multe dealuri și văi, cari în 
partea de V. sunt acoperite cu 
codri seculari. 

Priveliștea măreaţă ce înfă Îţi 
şcază dealul Pictrăria, de natură 
pietroasă, care se ridică în cen- 
trul comunei și prin înălțimea 
sa predomină toate virfurile de 
prin prejur, satele Deleni, Mac-   
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sut, Slobozia și Pircovaci, așe- 

zate pe coastele de S$., S-E. 
și E. a acestui deal, împodo- 

bite cu grădini și livezi de 

pomi fructiferi, arbori de pă. 

dure, șoselele și drumurile cele 

mai multe petruite 'de natură, 

face ca această regiune să aibă 
o poziţiune pitorescă. 

Teritorul com. e foarte acci- 

dentat, iar natura solului vari- 

ază în pămînt negru, galben, 

pietros şi nisipos. 

Cel mai înalt deal e Pietrăria, 

în centrul comunei, apoi Cetă- 

țuia și Dealul-Mare, în pădure, 
spre V.; Holmul, Lupăria și 

Gurgueta, spre E. 

Prin comună curg mai multe 

piraie, mici: Babhluiul prin par- 
tea de V. a comunei, prin pă- 
dure, primește pîraiele: Tisa, 
Pircovaci, Adiîncata, Văcăriţa, 

Răcosul şi Humosul în dreapta, 
iar Măgioara și Recea în stînga, 

„apoi Pîrîul-Doamnei, al-Joseni- 
lor, Jugani, Neaun, Velniţa-Ve- 
che, Modruz și Dodolea, cari 
curg prin și,pe lingă satul De. 
leni şi prin văile de la N-E. 
com. Are 2 iazuri mari: Gur- 
gueta și Strimbul, din care se 
scoate mult pește, care se con- 
sumă în localitate. 

Suprafata comunei e de 18646 
hect., din cari 17291 hect. ale 
proprietarilor mari și 1355 hect. 
ale locuitorilor împroprietăriți 
la 1865. Această comună e una 
din cele mai mari în întindere 
din jud. Botoșani. 
 Populațiunea e de 600 fa- 

milii, saii' 2745 suflete, cari 
locuesc în 589 case; sunt 574 
contribuabili; locuitorii sunt Ro- 
miîni, afară de o ceată de Ți- 
gani și de cîte-va familii de E- 
vrei. Ocupaţiunea lor e agricul- 
tura, creşterea vitelor, pietrăria, 
lemnăria, iar țiganii sunt fie- 
rari, lăutari, etc. 

Toată partea de V. şi S.-V.
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este acoperită de codri vechi 
pe o întindere de 10000 hect;; 
lemnul ce predomină este ste- 
jarul, carpenul, fagul, jugastrul, 
teiul, paltinul, etc. și se explo- 
tează în cantități mari. 

Sunt 27 hect. vii. 

Numărul vitelor e de 5733: 

1849 boi și vaci, 11 bivoli, 198 

cai, 3400 oi, 275 porci. Locui- 
torii posedă și 500 stupi cu al- 

bine, cari produc mai mult de 

IO00 kgr. miere şi 680 kgr. 
ceară, 

In comună sunt 5 mori de 
apă și 1 de aburi, 1 fabrică de 
spirt, care produce vre-o 40000 
litri pe an. 

In dealul Pietrăria, în partea 
de S.-V., se află renumitele ca- 
riere de piatră de moară, care 

se fabrică pe loc, și cari se 

transportă în ţară și chiar peste 

hotare, producînd un venit de 

peste 50000 lei pe an. 
Exploatarea se face din tim- 

puri foarte vechi, Mai sunt și 

alte cariere, de unde se scoate 

piatră de zid, șosele, etc. 

Comunicaţia se face pe șo- 
seaua națională, care trece pe 

la E. de Deleni; apoi, prin Hir- 
lăii, pe şoseaua vecinală Hirlăă- 

Dolhasca prin Pircovaci; şi șo- 

selele comunale Hirlăii-Macsut- 

Deleni - Slobozia şi Feredieni; 

apoi, şoseaua caselor Ghica la 

șoseaua națională. 
Comerciul se face cu Hirlăul, 

Tirgul-Frumos şi Botoșani. Sunt 
în comună 6 cîrciumi, 5 comer- 

cianţi şi 8 meseriași. 

Budgetul comunei e de 6135 

lei la venituri și 6088 lei, So 

bani la cheltueli, 

Are 4 biserici, deservite de 

3 preoți, 3 ciîntăreți şi 1 para- 

cliser; mai sunt 2 biserici în 

părăsire şi aproape în ruină. 

Este 1 şcoală mixtă, frecuentată 

- de şo băeţi. Sunt 136 copii 

înscrişi pe! liste. 

65878. A'arelr Dicllonnr Geografic. Tal. 177. 
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Deleni, com. rur., în partea de 
N. a plășei Mijlocul, jud. Fălciiă, 
mărginită la N. cu com. Oţe- 
leni; la S. cu com. Gușiţei; la 
E. cu com. Bărboși și la V. cu 
com. Hoceni, de care se des- 
parte prin piriul Bujorul. E for- 
mată din satele: Deleni, Golă- 
șei și Tălaba. Se întinde pe o 
suprafaţă cam de 1033 hect. și 

are o populație de 291 familii 

saii 956 suflete. Are 3 biserică 

și o şcoală. 

Budgetul e de 2048 lei și 
"35 bani la venituri şi de 2046 

lei şi go bani la cheltueli, Sunt 
-303 contribuabili. 

Vite mari cornute sunt 656, oi 

324, cai 61 şi porci 117, 

Deleni, com. rar., pl. Oltul-d.-j., 

jud. Olt, compusă din 2 cătune: 
Deleni și Cherlești. | 

Este situată pe malul Oltu- 

lui, la 6 kil. departe de capi- 
„_ tala județului și la 4 kil. de a 

plășei. Are o populațiune de. 
487 locuitori (235 bărbaţi, 252 

femei), 22 familii de Ţigani, cari 
se ocupă cu agricultura și cu 

ficrăria. Capi de familie sunt 
117; contribuabili 120; case de 

locuit, 110. | 
In comună e o biserică, fon- 

dată la 1802, de Toma Deleanu 

și soția sa Joița, reparată. la 
1862, deservită de 1 preot. 
Astă-zi este închisă, din cauză 

că sa ruinat, 

Afară de agricultură, parte 
din locuitori se mai ocupă cu 
dulgheria.' Produsul muncei îl 

desfac la Slatina.. Ei a: 23 cai 

şi epe, 140 boi, 250 vaci, 600 

oi, 100 porci; 40 stupi cu albine. 

S'ai împroprietărit 96 locui- 
tori în 1864, cînd li sau dat 

254 hect. pe moșia familici De- 

leanu. , 
Știu carte 18 persoane, 

Comerciul se face de 1 
ciumar. 

cîr-   
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Veniturile şi cheltuelile com. 

se urcă la 2144 lei, 1 bani. 

Prin Deleni trece șoseaua ju- 

dețeană Slatina-Casa-Veche. 
E udată de văile Recea şi 

Racovăţul, de vilceaua Bălășoiul, 

a-Ceșmelii, Surduiul și Plopul. 

Deleni, com. rur., din jud. Vas- 
luiii, plasa. Crasna, formată din 

satul numit Deleni. 

Se află la S.-E. județului, la 

Iqi|: kil. de orașul Vasluii și 

43 kil. de Codăești, reședința 

plășei, situat pe un platoi în- 

tins, avind o poziţiune pito- 
rească. 

In față satului despre V. se 
arată Dealul-Mănăstirei, 

Satul se împarte în două 
părți numite: mahalaua din jos, 
sub denumirea de Burghelești 

și Cîrceoanei, despărțite prin 
piriul Gurgea şi mahalaua din 
sus, sub denumirile: Bilahoiul, 

Blăniţești, Gherghina și Movila, 
întinzîndu-se pe o suprafaţă de 
2574 hect., din cari pe 1700 

hect. se face cultură de cereale, - 
pe 300 hect. se cultivă vii și 
livezi, iar restul e rezervat pen- 
tru imaşe şi vatra satului. Are 

o populaţie de 863 familii, sai 
3006 suflete, din cari 19 familii 

străini. Căsătoriţi sunt 559. Ştii 

carte 190 de persoane, 

Maioritatea locuitorilor e for- 

mată din Romini, răzeși, cari se 

ocupă cu agricultura, cu creş- 

terea vitelor și cu cultura albi- 

nelor. Sunt în com. 352 stupi. 
In acest sat sunt 2 biserici 

şi 1 schit. O biserică se află 

între mahalaua de sus şi cea 

din jos, făcută de preoții Va- 
sile și Gheorghe Focșa, la 1586; 

cea-laltă biserică se află la S. 

satului; este zidită de la 1840 

de d-nul Dahnovici. Schitul nu- 

mit Schitul-Deleni, este la de- 

părtare de 1 kil. de sat; e în- 
conjurat cu vii, livezi și finețe, 

13
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pe o întindere de aproape 13 

hectare, proprietatea schitului. 

Acest schit e făcut tot de 

preoţii Vasile şi Gh. Foca, la 

anul 1580 şi a servit pănă la 

1866 ca loc de rugăciune pen- 

tru maice. 

In sat este o scoală, situată 

în mahalaua de jos, înființată la 

1862, și acum frecuentată de 

48 elevi. , 

Sunt 10 mori de vint și 1 

cu aburi; 7 cîrciume şi îa- 

zuri. Comerciul se face de că- 

tre 7 Romiîni și 20 Evrei. 

Budgetul comunei e de 3790 

lei la venituri și 3413 lei 30 

bani la cheltueli. 

Numărul vitelor e de 3163: 

516 vite mari cornute, 1460 oi, 

10 capre, 127 cai şi 1050 rimă- 

tori. 

Locuitorii posedă: 115 pluguri 

cu boi, 130 care și 32 căruțe 

cu cai. - 

In apropiere de această co- 

mună se află șoseaua Vasluiii- 

'Docolina. 

Deleni, sa, jud. Bacăi, plasa 

Tazlăul-d.-j., com. Drăgugești, 

situat pe Dealul - Delenilor, la 

depărtare de 2 kil. de satul 

Helegiu (şcoală). In 1891, ai 

urmat la școala, din acest cătun, 

6 băieți, din 102 copii în vir- 

stă de școală. Are o biserică 

clădită de locuitori la 1763, de- 

servită de 1 preot și 2 cîntă- 

reți. Circiumi sunt 3. 

Are o populaţie de 291 fa- 

milii, sai 1033 suflete. 

Vite sunt: 7 cai, 453 vite 
cornute, 95 porci şi 79 capre. 

Deleni, saz, jud. Bacăii, pl. Tro- 

tuşul, făcînd trup cu satul Bog- 

dăânești, din comuna cu același 

nume, ” 

Deleni, sas, situat pe coasta de 

S.-E. a dealului Pietrăria, în cen-   
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trul comunei Deleni, jud. Bo- 

toșani. - 

Moșia Deleni, de 18646 hec- 

„tare, este împărțită în două în- 

tre frații Ghica: o parte numită 

Deleni, cu satele Deleni şi Slo- 

bozia, în partea de NE. și alta, 

numită Macsut, cu satele Macsut 

şi Pîircovaci, la S. 

Partea numită Deleni are o 

întindere de 12582 hect., din 

cari 11725 hect. ale proprieta- 

rului şi 857 ale locuitorilor. 

Satul Deleni are o populație 

de 425 familii, sati 1691 locui: 

tori, cari se ocupă cu agri- 

cultura și creșterea vitelor și 

mulți cu stoleria și pietrăria. 

Partea de V. a moșiei e aco- 
perită cu pădure; partea de E. 

e ocupată cu semănături, finețe 

și imașuri; sunt 7 hect. vii.: 

Aci se găsește o importantă 

carieră de piatră de moară oolit; 

această carieră furnisează o es- 

celentă piatră de moară aproape 

pentru intreaga Basarabia și 

Moldova. 

Vite sunt: 390 boi şi vaci, 

15O cai, 1350 oi; sunt 100 stupi 

cu albine, 

Satul e străbătut de șoseaua 

comunală Hirlăii - Deleni - Fere- 

dieni. 

Are 1 biserică deservită de 

2 preoţi și 1 cîntăreţ, apoi spre 

N.-V. în codru, este vechia bi- 

serică de la schitul Lacurile în 

părăsire; 1. şcoală mixtă con- 

dusă de 1 învățător plătit de 
stat frecuentată de 50 şcolari; 

1 fabrică de spirt; 5 mori de 

apă. 

Despre biserica din Deleni se 

zice că temelia-i ar fi pus-o Ste- 

fan Voevod și că în urmă s'a con- 

struit de familia Ghiculeștilor. 

Legenda atribue acestui sat o 

vechime de peste 400 ani, însă 

se zice că era așezat mai spre 

E., aproape de iazul Gurgucta, 

pe văile Iugani şi Tulburea, pe   
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unde trece șleahul mare Hirlăui- 

Botoşani; satul se numia lu- 

gani şi Tulburea. Moșia se zice 

că era dată de Ștefan-cel-Mare 

răzeșilor ; aceştia aveai moșioa- 

rele lor cu capetele spre E. și V; 

iar în locul satului de astăzi, 

Deleni, eraii codri și, în mijloc, 

o mănăstire de călugări, ale că- 

reia urme se presupun a fi în 

partea de S.E. In Iugani există 
numai o biserică de lemn. 

Cum s'a desființat satul Iu- 

gani și Tulburea. și cînd s'aii 

înfiinţat actualul sat Deleni, nu 

se poate ști; ceea ce poate fi 

probabil, e că desele năvăliri ale 

armatelor străine în ţară și mai 

cu seamă situaţia acestui sat în 

șleahul mare îl expunea tuturor 

atacurilor, așa că locuitorii cu 

timpul ai putut fi siliți a se re- 

trage mai în codru, împrejurul 

mănăstirei, şi a întemeia satul 

de astă-zi, apărat de invaziuni. 

Cu vremea, călugării s'aă re- 

tras spre pădure şi aii intemeiat 

schitul Lacurile, spre N.-V. de 

Deleni. Biserica din sat e ree- 

dificată de “Toderașco Cantacu- 

zino, cum arată inscripția dea- 

supra - pridvorului bisericei: 

«Această sfîntă biserică, a Prea cura- 

tei Fecioare, Adormirea, a făcut-o 'To- 

derașco (fantacuzino, vel visternic, Icat 

7177 (1669); iar de iznoavă le-aii făcut 

Iordache Cantacuzino, vel vornic, leat 

7230 (1722). 

Numele satului se poate ex- 

plica de la vorbele oamenii din 

deal» sai Deleni, de oare-ce sa- 

tul ocupa partea de sus a dea- 

lului Pietrăria. Se zice că, cum aii 

dispărut vechii răzeși, un boier 

le ar fi cumpărat parte din 
moșioare, iar parte le-ar fi luat 

cu sila. 

Ca urme de sate vechi se mai 

înseamnă Lacurile, la N. de schi- 

tul Lacurile, Acest sat a fost 

desființat la 1865, cu ocazia în- 

proprietărirei țăranilor, cari par-
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te s'aii aşezat în Deleni, parte 
în cele-l'alte sate, | 

Satul Singeap, spre V. de Per- 
covaci, desființat la 1863 odată 

cu Lacurile şi ai cărui locuitori 

cei mai mulți s'aii așezat în 
Pircovaci. 

In partea de N. a satului 
Deleni se află un izvor, numit 
Tzvorul-Doamnei, din care cur- 

ge pîriul numit Șipoțelul-Doam- 
n. 

In luna lui Iunie, anul 1730, 

Grigore Ghica Vodă logodește 
pe fiul săi Scarlat cu fiica lui 
Iordache Cantacuzino, vel spă- 

tar, fiind faţă şi Chiru Nichifor 

Mitropolitul, și ai făcut petre- 

ceri și mese la Deleni, ţinutul 
Hirlăului mai multe zile, nu nu- 

mai boierii, ci toată slujitori- 
mea. 

De la Deleni ai mers Gri- 

gore-Vodă la Hirlăi, de ai vă- 
zut casele domnești, apoi la 

Cotnari, unde ai făcut iarăși 

mese cu boierii, apoi s'aii întors 

la Iaşi, la scaun. 

In toamna anului 1738, Gri- 
gore Ghica-Vodă, întorcîndu-se 

de la Orheiii, unde fusese tri- 

mis din ordinul Sultanului, să 

ridice puștile ce le îngropase 
Ruşii și să ie ducă la Tigine, 

m'aii mai venit la lași, că mu- 
reai de ciumă, ci aii trecut la 

sat la Deleni în ţinutul Hirlăii, 

la Vornicul Iordache Cantacu- 
zino- Deleanul, și ai șezut a- 

colo, pănă în ziua întiiii de De- 
cembrie, cind înțelegind că s'a 
mai potolit focul ciumei, s'aii 

întors la Iași, la scaun. 

Deleni, saț, în centrul comunei 

-cu același nume, județul Făl- 

cii, plasa Mijlocul. E așezat 
pe costişea şi podișul dealului 

Deleni,” pe o suprafață de 929 

hect., cu o populaţie de 252 

„fam., 791 sufi., din cari 275 con- 

tribuabili. .   
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Locuitorii sunt vechi răzeși 
şi după povestirea bătrînilor se 
zice că ei se trag din trei vă- 
duve, și anume: Mala, Mălina 
și Marușca, ale căror bărbaţi mu- 

riseră într'un războii de al lui 
Ștefan-cel- Mare, precum și din 
șoseaua numită Micșuna a căruia 
parte de moșie se numește și 

astă-zi Micșunești, 

Satul este înconjurat de văi 
şi livezi. 

Aci este reședința comunei. 
Are o școală înființată în anul 
1871, frecuentată de 20 elevi; 

două biserici, deservite de 2 

preoți şi 2 dascăli. O biserică, 

ce se află în mahalaua din sus 
a satului, este făcută în anul 

1612, după cum se vede din 

inscripția aflată de asupra bi- 

sericei; a doua biserică, aflată 

în mahalaua de jos a satului, 
este făcută în 1836, în locul 
altei bisericuțe, 

către un bătrin răzeș, numit Bă- 

drosul, din a căruia familie supt 

şi astă-zi urmași. 

Deleni, pame ce purta în ve- 
_chime cozz. Coşoveni-d.-j., jud. 

Olt, pl. Ocolul, com. Coșoveni- 

d.-j. 

Deleni, saz, jud. Ilfov, pl. Saba- 

rul, face parte din com. rur. 

Stoenești-Palanga. Este situat 
la N..de Stoenești, în apropiere 

de țărmul drept al rîului Cio- 
rogirla. La N.E. are o culme 
de deal care trece pe lingă sa- 

- tul Icoana. 
Se întinde pe o suprafaţă de 

200 hect., cu o populație de 

339 locuitori, cari se ocupă cu 

agricultura și creșterea vitelor. 
Tot terenul aparţine locuitorilor. 

Are o biserică cu hramul 
Buna Vestire, deservită de 1 

preot și 1 cîntăreț. Comerciul 

se face de 2,hangii, 

fost schit de. 

maice, și care a fost făcută de: 
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Numărul vitelor mari e de 

255 şi al celor mici de 449. 

Deleni, saz, în jud. Mehedinţi, 

pl. Motrul-d.-j.; ţine de com. 
rur. Coşovăţul-de-Motru; are 24 
case. a 

Deleni, îr4p de sat, în com. Hu- 

mulești, jud. Neamţu, plasa de 

Sus-Mijlocul. 

Deleni, fosț saţ, în com. Mărgi- 

neni, jud. Neamţu, pl. de Sus: 
Mijlocul. 

Deleni, sa, com. rur. cu același 
nume, jud. Olt, pl. Oltul-d.j. 

Deleni, saţ, din com. Giurgeșii, 

jud. Suceava, numit ast-fel după 
poziţiunea sa. S'a înfiinţat cu o- 

cazia împroprietărirei de la 1864. 
Are o populaţie de 17 fam,, sai 
52 sufl. (25 bărbaţi și 27 femei), 
din cari 17 contribuabili. Vatra 

satului ocupă 3 fălci, . 

Moșia, proprietate a d-lui 1. 
Ciulei, are o întindere de 407 
fălci, din cari 60 fălci cultiva- 

bile, 330 fâlci pădure, 10 fălci 

finaț şi restul neproductiv. Im- 

proprietăriți la 1864 sunt: 5 
-pălmași și Io codași, stăpînind 
22 fălci. Biserica și școala din 

Giurgești servesc şi acestui sat. 

Drum principal e acela ce duce 
la Giurgești (3 kil.) 

Deleni, sat, face parte din com. 

Burdusaci, jud. 'Tecucii, plasa 

Stănișești. E situat la N. com,, 

2 kil. depărtare de com. de re- 

şedinţă, între Dealul-Bălușului 
şi Dealul-Tochilelor. 

Are o populaţie de 8 fam,, 

saii 32 sufl. Comerciul se face 
de 1 circiumar, 

Este legat printr'un drum de 

satul Burdusaci. In partea de 
V. curge piriul cu același nume. 

Teritoriul căt. este de 34 hect.
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Deleni, saz, face parte din com. 
Vultureni, jud. Tecuciii, pl. Ber- 

heciii. E situat pe deal. 

Are o populaţie de 9 fam. 

sau 25 sufl., locuind în ş case. 

Deleni, sa/, în jud. Vasluiă, pl. 

Crasna, com. Ciorteşti, între sa- 

tele Ciortești și Pribeşti, E si- 

tuat pe Dealul-Viei, și e străbă- 

tut de pir. Bahna, în partea de N. 

Are o suprafață de 1610. 

hect., din cari 180 hect. ale lo- 

cuitorilor clăcași, iar 1430 hect. 

proprietatea d-lui Eugenii Ghica. 

Are o pop. de 63 fam,., sai 379 

sufi., din care 1 fam. de Evrei, cu 6 

sufl., și 2 fam. de "Țigani cu 8sufi. 

Aici sunt 2 cârciumi, 

Vite sunt: 197 vite mari cor- 

„ nute, 20 cai, 500 oi, 2 bivoli, 

10 capre și 50 rîmători, 

Locuitorii posedă: 26 plu- 

guri și care cu boi, 1 plug și 
4 căruțe cu cai. 

Deleni, ma/a/a, în partea de E. 

a satului Oprișeşti, com. cu a- 

celași nume, jud. Tecuciii. 

Deleni, ma/a/a, jud. Tecuciii la 

E. satului Homocea, cu 65 case 

și bordce, populată numai de Ți- 

gani cari fac linguri, covețe, 
" fuse, etc. în timpul ernci și vara 

se ocupă cu agricultura. 

Deleni, mănăstire, jud. Olt, situa- 
tă pe valea Oltului, cale de 
vro 2 ore de la Slatina, spre 
N. Drumul nu e tocmai prac- 
ticabil pentru trăsuri, de oare- 
ce mănăstirea se află așezată 
de asupra unci văi închise de: 
dealurile piezişe din faţa Oltului. 

Mănăstirea Deleni, întemeiată 
de familia Deleanu, era din- 
trun început așezată tocmai 
jos, pe malul Oltului, dar sur- 
pîndu-se malul, ea s'a dărimat, 
în cit abia se mai cunoaște lo- 

“cul unde. a fost,   

La anul 1880, s'a scos din 

Olt piatra pe care se află să- 

pată pisania vechie, o piatră de 

2 m. în lungime și 1! în lă- 

țime, care se află răzimată de 

zidul bisericei nouă. Lăsată fiind 

afară, piatra s'a umplut de muş- 

chiit în cît pisania nu se poate 

citi; aceasta pare a fi în limba 

Rominească şi de pe timpul lui 

Mateiu Basarab. 

O altă piatră, frumos sculp- 

tată, se află pusă drept sca- 

ră la intrarea bisericei, iar alte 

trei bucăți sunt puse drept per- 

vaz la ușa de intrare. "Toate 

aceste pietre sunt lucrate cu 

gust, întocmai ca cele de la 

Mănăstirea-Dealul și de la Cur- 

tea-de-Argeș. 

Biserica cea nouă, mică și fără 

valoare artistică, a fost zidită în 

timpul mai noii de mănăstirea 

Stănișoara, sub a cărei ascul- 
tare a fost ca metoh. Zugră- 

veala, de alt-tel primitivă, e 

stricată de fum. Intre ctitori 

sunt: Postelnicul Grigore De- 
leanu și Jupîn Drăguşin, vel 

Paharnic,. 

Casele din jurul bisericei sunt 

cu totul ruinate, iar mănăstirea 

s'a redus la biserică de mir și 

pentru întreţinerea cultului divin 

se înscrie anual în budgetul sta- 
tului o sumă de 1070 lei. 

Deleni, gea?, jud. Dolj, pl. Oco- 

lul, com. Coșoveni-d.-j. 

Deleni. Vezi Almaşul - Birnici, 

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

Deleni, gea/, pe care se află a- 
șezat satul Deleni, din comuna 
cu același nume, jud. Fălciă, pl. 
Mijlocul. Și-a luat numirea, se 
zice, de la un căpitan de oșteni 
al lui Ştefan-cel-Mare, anume 
Tofin Deleanul, care ar fi avut 
în stăpinire acest deal.   

Deleni, ea/, în raionul com. De- 

leni, jud. Olt, pl. Oltul-d.-j., pe 

care se cultivă rohect;, 75 arii vie, 

Deleni, /ocuzufă isolată, jud. II- 
fov, pl. Znagov. 

Deleni, p/afoi, pe care e așezată 

cea mai mare parte a satului 

Deleni, din com. Ciorteşti, pl. 

Crasna, jud Vasluii. 

Deleni, zir:ă, jud. Bacăii, pl. Taz- 

lăul-d..j., com. Drăgugeșşti, care- 

și are obirșia în dealul Măgura 

și se varsă de a stinga în Taz- 
lăul-Mare, 

Deleni, ziriă, jud. Fălciii, izvo- 

reşte din partea de S. a com. 

Bohotinul, pl. Podoleni; curge 

prin sat unde se şi varsă în 

pîriul Fundătura. 

Deleni, zîrii, jud. Tecuciii, izvo- 

reşte din dealul cu același nume, 

merge în direcția N.-V.,; se une- 

şte cu Stucheni; trece prin par- 

tea de E. a satului Deleni, co- 

muna Burdusaci și prin satul 

Burdusaci; în urmă se varsă în 

Zeletin, față cu piriul Gunoaia. 

Deleni, s:/zșfe, jud. Bacăii, plasa 

Tazlăul-d.-j., com. Drăgugeşti. 

Era sat cu biserica, situat la 

S-E. de com. Bătrinii poves- 

tesc că acest sat ar fi fost pustiit 

de Tătari. 

Deleni, za/e, în jud. Buzău, com. 
Niculești. Incepe din localitate 
și se scurge în riul Slănic. 

Delenilor (Codrii), codr;, în co- 
muna Deleni, pl. Coșula, jud. Bo- 
toșani. Se întind în partea de 

V. a moşiei Deleni, pe o supra- 

faţă forte onduloasă și pe o întin- 

dere de 10000 hect. Se com- 

pun din arbori mari, foarte 

vechi şi deși, în care predomină
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stejarul, carpenul, jugastrul, te- 

iul, fagul, ulmul, paltinul, etc. 
Sunt codri cei mai întinși din 

județul Botoșani, și în cari se 

află o mulțime de animale săl- 
batice .pentru vinat, precum: 

porci sălbatici, capre, lupi, vulpi, 
jderi, epuri, etc. 

Sunt proprietatea fraţilor Gri- 

gore şi Constantin Ghica. Se 
exploatează pe o mare întindere. 

In partea de V., în codri, se 

află Piatra-Șoimului, un loc înalt 

şi pietros, de unde sc-poate ve- 

dea în depărtări mari. 

Delenilor (Dealul-), ea, jud. 

Bacăii, plasa Tazlăul-d.-j., com. 

Drăgugești, care face parte din 

şira dealurilor ce despart Siretul 

de 'Tazlăul-Mare. 

Delenilor (Dealul-), Zea/, situat 
în partea de N. a com. Fintinc- 

„lele, jud. Botoșani. Incepe din 
hotarul ce desparte moşia IHan- 

cea de moşia Băloşeni şi se 

continuă pe moşiile Bănești și 

Fîntinelele, Din acest deal izvo- 

resc piraiele: Cişmelei, Girla-Morii 
şi Giîrla-Rimnicelor, cari udă mo- 
şiile Băloșeni şi Fintînelele şi se 

varsă în Siret prin iazul Vă- 
duleţul. 

Delenilor (Dealul-), gea/, în- 
cepe din gura văci pîrîului But- 
nariul; se întinde spre S. prin 

com. Deleni, pl. Crasna, judeţul 
Vaslui, şi se prelungeşte în 
direcțiunea rîului Birlad ; alte 
ramificări trec în jud. Tutova; 

pe întinsul platoi al acestui deal 

format din virfurile dealurilor 
Bolboca, Pietrăria, Deleni, Zi: 

zinca, Ciunta şi Făgădăul e a- 

șezată com. Deleni. 

Delenilor (Muchea-), colină și 
punct de hotar, între comunele: 

"Beciul, Beceni și Gura-Dimie- 

nei, jud. Buzăi. 

101 

Deleşti, saz și reședința comunei 
Chetrești, pl. Stemnicul, jud. 

Vaslui, situat pe valea dintre 
dealurile Comisul și Băltag, pe 

o întindere de 1272 hect. și cu 

o populație de 13 familii, sau 
375 suflete, din cari 1 familie 

de Evrei, cu 6 suflete. 

Are o şcoală, înființată în anul 
1879 şi frecuentată de 23 elevi, 

precum şi o biserică făcută la 

1806 de Gr. Hrisoverghi, fostul 
proprietar. 

Moșia. Deleşti e proprietatea 

statului. Pe ca sunt împroprie- 

tăriţ locuitorii din: Deleşti, Al- 

beşti, Răduești și prea puţini 

din Chetreşti. 
Numărul vitelor e de 570; 

254 vite mari cornute, 210 oi, 

32 cai, 50 rimători, 12 capre şi 

12 bivoli. 

Delii - Boeri, (vezi Costinești), 
sat, com. Costineşti, pl. Tirgul, 

jud. Botoșani. 

Deliuruci, sai Deleursi, sa, 

în jud. Constanţa, pl. Mangalia, 
cătunul comunei Cheragi, situat 

în partea meridională a plășei 
şi cea.estică a comunei, la 2 

kil. spre E. de cătunul de re- 

şedinţă, Cheragi. Este așezat pe 
valea Cheragi, închis fiind la N. 
de dealul Casimcea, iar la S. 

de dealul Deliuruci. Are o su- 
prafață de 1023 hect., dintre   care 4 hect. sunt ocupate nu- 

mai de vatra satului și de gră- 
dini. Populaţiunea sa este de 
34 familii sau 163 suflete, ocu- 

pîndu-se mai mult cu creșterea 

vitelor. Șoseaua judeţeană Man- 

galia-Cara-Omer trece prin sat, 
străbătîndu-l în toată lungimea 
de la E. către V. Un drum co- 

munal pleacă spre N. şi duce 

la Hazaplar. 

Deliuruci, Zea/, în judeţul Con-   stanța, pl. Mangalia, pe terito-   
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riul comunei rurale Cheragi, şi 
anume pe acela al cătunului său 

Deliuruci. Se întinde pe-la S. sa- 
tului Deliuruci şi de alungul văci 
Cheragi, de la V. către E. Are o 

înălțime maximă de 70 m., și 

este de natură stincoasă și ri- 

poasă, ceea-ce face ca valea 
Cheragi prin .aceste locuri să 
aibă malul săii meridional înalt 

şi stîncos. Virful său cel mai 

înalt este Deliuruci-luc (70 m.) 

Deliuruci-luc, vî7f de deal, în 

jud. Constanţa, pl. Mangalia, 

com. Cheragi, virful cel mai 
înalt al dealului Deliuruci, avînd 

o înălțime de 70 m, acoperit 

cu verdeață și dominind satul 

Deliuruci în întregime. 

Delniţa. Vezi Sărasca-Matiţa. 

Delniţa, zzoșie, pe care s'aii îm- 

proprietărit la 1864 parte din 

locuitorii comunei Păcureţi, pl. 
Podgoria, jud. Prahova. 

Delta-Dunărei, de/fă, care co- 

prinde tot spaţiul din triunghiul 

format de cele 2 braţe ale Dună- 

rei, de la punctul Ciatal și pănă 
la țărmul Mării, în jud. Tulcea. 
Se mărgineşte la N. cu braţul 

Chilia, la E. cu Marea şi la S$. 

cu brațele Tulcea, Sf. Ghcor- 

ghe şi Dranova. Suprafața sa 

este de 3500 kil. p., în care 

se cuprinde și teritoriul coprins 
între brațele Sf. Gheorghe, Du: 
navăţul, şi Razelm. Cele trei 

virfuri ale acestui triunghiii sunt: 
Ciatal, gura Chilici și gura Por- 

tiței. 

Esceptind malurile braţelor 

Sf. Gheorghe și Chilia, tot spa- 
ţiul coprins de Deltă, este su- 
pus numeroaselor inundațiuni 

periodice ; pămîntul este aco- 
perit cu stuf şi sălcii, brăzdat 
de numeroase lacuri întinse şi 

gîrle, între cari mai însemnate
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sunt girlele: 'Tătarul, Pardina, 

Alboca-Suhat, lacob-Suhat, Şon- 

dul, Marchel și Litcovul şi lacu- 

rile: Gorgova, Fortuna, Tătarul 

Roșul, Matiţa, Babina, Velichi- 

Merhei, Malul- Merhei, Puiul, 

Puiuleţul, Lumina, Roșul, Roș- 

culețul, Dranov și Razelm. În- 

"tinderea lor totală este de 350 
kil. (35000 hectare), adică a 

10-a parte din întreaga supra- 

faţă a deltei Danubiene. 
Solul este compus dintr'un 

aluvian (in pulverizat şi lipsit 

de ori-ce piatră, prund sai ni- 

sip granulos. Spre Ciatal-Ismail 

are 19 picioare asupra nivelului 
„Mării, la gura braţului St. Gheor- 

ghe are 8 picioare, la gura bra- . 

țului Chiliei se găsesc mai multe 

înălțimi de nisip cu o înălțime 

de 40—30 picioare; iar restul 

deltei are puţine maluri care 

să întreacă cu 2 picioare nive- 

lul Mării; totuși în interiorul 

ei se găsesc întinderi mari de 

pămînt, ce se ridică d'asupra 

„stufului; pe aceste întinderi, nu- 

mite grinduri, oamenii își fac 

sate şi le utilizează fie pentru 

păşunatul vitelor, fie pentru a. 
gricultură; pe unul din ele, se 

află o frumoasă pădure de ste- 

jari, numită Cara-Orman. Aceste 

grinduri sunt: Chilia-Veche, Sti- 

pocul, Periprava, Sfistofea, Satul- 

Noii, Letea și Cara-Orman. 

O mulțime de insule plutitoare 

formate de rădăcini de stuf, de- 

tașate în blocuri mari de la vre- 

un mal, sevăd în lacurile Deltei ; 
unele din ele chiar sunt locuite : 

de pescari, unde ei aii coliba și 

- grădinița lor de legume; aceste 

insule numite plaiuri își schimbă 

pozițiunea lor după capriciul 
vintului, 

Delta, lipsită de basinuri ar- 
tificiale spre a conţine apele, 
este mlăștinoasă și peste tot 

inundată la fie-care creștere și 

debordare a Dunărci; numai CX-.   
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tremitățile celor trei braţe sunt 

mai puțin afectate de variaţi- 

unea volumului apelor. 
Populaţiunea din Deltă se ri- 

dică la mai bine de 15000 su- 

flete, afară de oraşele Chilia- 

Veche și Sulina, răspîndită în 

satele următoare: Satul-Noii, cu 

cătunul Pardina, Pătlăgeanca, 

Ciatal-Chioi și Pardina, Cara- 

Orman cu căt. Uzlina, Sfistofca 

cu căt. Periprava, Satul-Noii, cu 

cătunul Letea și Sf. Gheorghe 

(sai Cadirlez pe turcește). Ele- 

mentul principal este cel rusesc, 

care se ocupă cu pescăria în 

bălți și Dunăre, avînd nume- 

roase cherhanale (pescării) ; Gre- 

cii se ocupă cu agricultura și 

grădinăria. 

In anul 1874 o societate ger- 

mană a solicitat guvernului oto- 

man dreptul de a stabili în Del- 

tă o colonie de nemți de mai 

multe zecii de mii de fami- 

lii, obligindu-se a face cu spe- 

sele sale basinele și canalu- 

rile trebuincioase, și a transfor- - 

ma Delta într'o imensă grădi- 

nă potajeră; din motive poli- 

tice Poarta a refuzat; dar ocu- 

pată fiind Dobrogea de Romi- 

nia, guvernul a lăsat o colonie 

olandeză de a defrișa pe cit e 

posibil teritoriul ei, și a da a- 

" griculturei cit mai mult pămînt. 

La anul 1856 o comisiune 

europeană, compusă din repre- 

„zentaţii celor 7 mari puteri, 

semnatari ai tractatului de pace 

de la Paris, s'a constituit cu 

scop de a ameliora și îmbună- 

tăți intrarea gurelor Dunărei 

pentru intrarea de mari bas- 

timente și ridicarea comerciului 

internațional. Această comisi- 

une, după ce a studiat cele trei 

braţe principale ale acestui flu- 

viii, s'a decis'a face lucrări pro- 

vizorii la îmbucătura brațului 
Sulina, de oare-ce acest canal, 
prezinta avantagie și înlesniri.   
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imediat cerute de navigațiunea 

fluviului, lăsînd ca în urmă să se 

facă lucrări definitive pentru îm- 

bunătăţire și mai avantagioase 

pe unu] din cele-l'alte două braţe 

principale, cheltuelile făcute ai 

redus starea financiară a acestei 

comisiuni în imposibilitatea de a 

mai întreprinde lucrările defini- 

tive, proectate a se face la bra- 

ţul Sf. Gheorghe, așa că ceea 
ce s'a făcut la Sulina, a rămas 

definitiv, cu toate că întreţine- 

rea acelor lucrări absoarbe chel- 

tueli enorme pe fie-care an din 

casa comisiunei. 

După calculile făcute de Sir 

Charles Hartley, actualul șef 

inginer al comisiunei europene, 

lucrările de îmbunătăţire la bra- 
țul Sf. Gheorghe ar fi costat 
17000000 lei, pe cînd cele 

făcute provizorii la Sulina ai 

costat peste 21000000 ' franci. 

Astăzi s'a corectat cursul bra- 

ţului Sulina, la locul unde mer- 

sul ei aseamănă cu litera M, 

și lacul Obretin afindu:se în 

prima parte spre V., s'a con- 

struit un canal care trecînd prin 

lacul Obretin, a scurtat distanța 

cu 5 mile (8! kil.) Comisiunea 

dunăreană a: proectat şi tăierea 

unui canal între ramurile estice 

ale formei mai sus numite, şi 

"în direcțiunea orașului Sulina; 

mai prescurtind ast-fel drumul 

încă cu 4lh mile (8 kil.) în to- 

tal 9'/2 mile (16! kil.) ceea 
ce este considerabil pentru co- 

merciii, astă-zi cînd perfecţio- 

narea mijloacelor de iuțeală a 

corăbiilor şi vapoarelor, fie prin 
inventarea a mașini nucă de lo- 

comoțiuni, fie prin tăieri de ca- 

“ nale, este una din condiţiunile 

înaintarei comerciului. Facerea 

podului de la Fetești- Cerna- 

voda a dat o mică lovitură co- 

merciului pe brațul Sulina, căci 
productele se transportă mai 

iute pe calea ferată pănă la
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Constanţa, ca de acisă fie luate 
de corăbii și duse în . diferitele 

țări ale Europei. 

Delujan, zaunte, în com. Broş- 
teni, jud. Suceava. 

Delureni, fost sa, în jud. Dolj, 

plasa Amaradia, comuna Ne- 
goești. 

Delureni, saș, face parte din com. 
rur. Mereni, jud. Olt, pl. Ve- 

dea-d.-s. Este situat la N. de co- 
mună, pe un deal, între girla 

Fiul şi gîrlișoara Turcul. Areo 
populaţie de 280 locuitori. 

Aci e o biserică vechie de 
lemn, fără inscripțiune ; din a- 

rătările enoriașilor se crede a fi 

facută cam de 100 de ani. 

Delureni, mahala, com. Recea, 

jud. Vilcea, plaiul Horezul. 

Delureni, zî7f de deal, jud. Ba- 

căi, pl. Bistriţa-d.-j., com. Ră- 

căciuni, pe virful căruia se văd 

urme de cetate, şi prin prejur 
șanțuri de apărare. Aceste în- 

tăriri sunt în faţa celor de la 

Apărătoarea, 

Delurenilor (Cimpia-), cîmpie. 
Vezi Dăroaia, jud. Vilcea. 

Deluşelul, dea/ şi loc izolat, la 

N.-V. com. Brezoiul, jud. Vil- 
cea, pl. Cozia, la o distanţă de 

2 kil. de vatra satului. 

Deluşelul, dea/, la E. com. Po- 

pești, pl. Cerna-d.-s., jud. Vil- 

cea. Poalele sale de E. le udă 

girla Firijba. Are direcția N.S. 

Deluşelul, rup de pădure al sta- 
tului, în întindere de 35 hect,, 

formînd împreună cu trupul 

Mangul,' pădurea Dobriceni, si- 

tuată în com. Bărbătești, jud. 

" Vilcea, plaiul Horezul.   
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Demecican-Cula'»- Ceair, zale, 

în jud. Constanţa, pl. Silistra. 
Nouă, pe teritoriul. romînese 

cît şi pe cel bulgăresc al co- 
munci rurale Garvan şi anume 

pe acela al cătunului săii Cu- 
iugiuc; se desface din poalele 

nordice ale dealului Garvan-Bair; 

se îndreaptă spre N. mai întiii, 

apoi spre V., avind o direcţie 

generală de la S.-E. spre N.-V.; 
brăzdind partea sudică a plă- 

șei și a comunei, taie hotarul 

spre Bulgaria, pe la S.-V. de 

satul Garvan, şi după un drum 
de 4 kil., se deschide în valea 

Nursus-Ceair, pe dreapta, lîngă 
virful Garvan; formează, îm- 

preună cu valea Cuiugiuc-Ceair, 
valea Nursus-Ceair ; o parte din 
cursul său și-l face prin păduri. 

Demen-Culac, za/e, în județul 

Constanţa, plasa Medjidia, pe 
teritoriul comunei rur. Cochir- 

" leni, și anume pe acela al căt. 

Ivanes; se desface din dealul 

Perdea-Culac-Bair, îndreptindu- 

se spre V., cu o direcţie de 

“la N-E. către S.-V,, şi mergind 
printre dealurile Amzali-Bair şi 

Ghenis-Bair ; după un drum de 

4ile kil., se deschide în valea 

Peștera-Ceair pe partea dreaptă; 

brăzdează așa dar partea cen- 
trală a plășei şi cea sudică a 
comunei, pe la E. săi trece 

drumul Ivanes-Medjidia. 

Demircea, saz, în jud. Constan- 
ţa, pl. Silistra-Nouă, căt. com. 
Hairam-Chioi, situat în partea 

meridională a plăşei și cea es- 
tică a comunei, la 21/2 kil. spre 

S.-E: de cătunul de reședință, 

Hairam-Chioi. Este așezat pe 

valea  Demircea, închis de la 

„V. de către dealul Demircea, 

cu virful săi Demircea-luc, care 

are o înălțime de 171 metri şi 
este dominat de către virful 

Tașli-luiuc, care se află la 2   
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kil. spre E. de sat şi care are 

O înălțime de 178 metri. Su- 
prafaţa sa este 1454 hect,, din- 

tre care 8 hect. sunt ocupate 

de vatra satului. Popilațiunea 
sa, compusă mai toată din Turci 

şi Bulgari, este de 32 fam., saii 

123 sufl., ocupîndu-se cu creş- 

terea vitelor în primul rînd și 

apoi cu agricultura. Casele sale, 
în număr destul de mare, și la 

o oare-care distanță unele de 

altele, sunt răspîndite pe vale, 

pe o întindere destul de mare. 

Forma satului este lunguiață 
"de la N. către S., după confi- 

guraţia văei. 

Drumuri comunale vin de la 

Hairam-Chioi, de la Schender 

de la Bairam-Dede, de la Cial- 
Margea, și de la Docuzaci. 

Demircea, sat, în jud. Cons- 

tanța, plasa Silistra-Nouă, că- 
tunul comunei Beilicul; sat mic, 

cu case nu tocmai bine zi- 
dite și așezate pe două uliţi, | 

ce se întretaie în unghiii drept. 
"Este așezat în partea de E. a 

plășei şi a com,, la 4 kil. spre 
E. de reședință, pe ambele ma- 
luri ale văei Demircea, la poa- 
lele estice ale dealului Cuzgun 
și la cele vestice ale dealului 

Bac-Cuius, 

"Teritoriul săi se mărginește 
la N. cu com. Mirleanul, la E. 

cu căt. Bac-Cuius, la S. cu com. 

urbană Cuzgun și la V.cu căt. 
de reședință Beilicul; sate în-. 

vecinate sunt: Beilicul, Bac-Cu- 

ius, Mirleanu, și Cuzgun. 
"Solul săti e accidentat; la 

N.-V., avem dealul Demircea 

(126 m.) şi la S. și S.-V., dea- 

lul Cuzgun (173 m.), acoperit cu 
finețe și tufărișuri. 

Văi sunt: Demircea, prin mij- 

loc și prin sat; Voinea-Mare, a- 
” diacenta celei precedente, la S.- 

V.; Mirleanu, la N. și N.-E, 

Are o suprafaţă de 871 hect.,
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din care 60 hect. ocupate de 

vatra și grădinele satului, 
Populaţiunea este de 22 fam. 

saii 86 sufi., ocupîndu-se cu 

creşterea vitelor. 

Are o biserică. 

Demircea, deal, în jud. Cons- 

tanţa, pl. Silistra-Nouă, peteri- 

toriul com. rur. Beilicul (și a- 

“nume pe acela al căt. săi De- 
mircea), al com. Caranlic şi al 

com. urbane Cuzgun. Este co- 

prins între văile Urluia, Beili- 

cul şi Demircea. Se întinde de 

la V. spre E. mai în toate di- 

recțiunile. Linia principală este 

de' la S.-V. spre NE. şi brăz- 

dează partea N.E.a plășei, pe 

cea vestică a com. urbane Cuz- 

gun, pe cea centrală și sudică 
a com. rur. Beilicul, și pe cea 
nordică a com. rur. Caranlic. 

Dintr'nsul pleacă valea Voinea- 

Mare. Se ridică pănă lao înăl- 

țime de 179 m. în vifrul Ca- 
ranlic, dominîind văile de mai 

sus, satul Demircea, orașul Cuz- 

gun, drumurile comunale Beili- 

cul-Cuzgun, Beilicul-Caranlic şi 

cel județean Ostrov - Cuzgun. 

Este acoperit cu puţine păduri 
și tufărișuri și mai mult, cu pă- 

șuni și finețe. 

Demircea-Ceair, vale, în jud. 
Constanţa, plasa Silistra-Nouă, 

pe teritoriul com. rur, Beilicul, 

se desface din poalele estice 
ale dealului Demircea; se în- 
dreaptă spre N. mai întiiii, pănă 
la satul Demircea, apoi spre 
V., avind o direcțiune generală 
de la S.-E. spre N..V., brăz- 
dind partea N.-E. a. plășci şi 
pe cea centrală a comunei; după 
un drum de 7 kil. se deschide 
în balta Bcilicul, aproape de 
deschiderea văcă Bcilicul; malu- 
rile sunt pe alocurea înalte şi 
pietroase; printr'insa merge un 

drum comunal: Beilicul-Demir-   
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cea-Cuzgun și âltul: Mirleanu- 

Cuzgun. 

Denchi, zîriiaș, jud. Bacăii, pl. 

Siretul-d.-s., care şerpueşte pe 

la V. comunei Săcueni şi se 

scurge în piriul Valea-Mare. 

Denimiezii (Vîrful-), ze, în 

com. Pirscovul, căt. Bădila, jud. 

Buzăii, avind forma unui semi- 

cerc; culminează la N. în Virful- 

Dintelui; poartă și numele de 

Rotunda; e acoperit cu finețe și 

pădure. 

Denis-Tepe, dea, în jud. Tul- 

cea, pl. Babadag, pe teritoriul 

comunei rurale Congaz și anu- 

me pe acela al cătunului săii 

Hagilar, situat în partea cen- 

irală a plășei și sud-vestică a 
com. Este de natură pietroasă, 

acoperit în partea superioară cu 

tufărişuri, şi pe la poale cu fi- 
nețe. Are 266 m. și e punct tri- 

gonometric de I-iul ordin, domi- 

nînd asupra satelor Hagilar, 

Congaz, Armutlia, Satul- Noii, 

Camber, asupra văilor Taiţa și 

“ Telița, asupra șoselfi naționale 

Tulcea-Babadag-Constanţa. Nu- 
mele săi turcesc înseamnă Dea- 

lul-Mării, (denis=mare), pentru 

că odată Marea îi scălda poalele; 

chiar astă-zi se. vede pe vir- 

ful lui un cîrlig mare de fier, 

de care se zice că ancoraii va- 

sele, cînd veneaii în aceste lo- 

curi. 

Denisi. Vezi Agadse-Denisi, jud. 
Neamţu. 

Denţeni, /ea/, pe teritoriul co- 

munci Drănceni, pl. Podoleni, 
jud. Fălciii, prelungit între sa- 
tele Vărăria și Albeşti. In. ho- 
tarul despre S. cu com. Rişești 
se află o movilă numită Andreiii. 

Deolnic-Bair, dea/, în jud. Tul-   
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cea, pl. Istrului, pe teritoriul 

comunei rurale Ciamurli-d.-s., și 
anume pe acela al cătunului 

Camena. Se desface din dealul 

Secarul; se întinde spre E,, în- 

tr'o direcție generală de la N.- 
V. spre S.-E., dealungul piriu- 

lui Camena, brăzdind partea 

nordică a plășei și a comunei; 

lasă spre E. dealul Bechir-Ceair; 

la: poalele sudice este așezat sa- 

tul Camena; are 192 m,, domi- 

nînd asupra satului și văei Ca- 
mena, și asupra satului Slava- 

Rusească; este acoperit cu pă- 

duri și fîneţe. 

Deparaţi, căzu, în jud. şi plasa 

Teleormanului, formind o co- 

„mună cu Hirlești; portă numi- 

rea oficială de Deparaţi-Hirleşti. 

Are o populaţiune de 390 su- 

filete, din cari 92 contribuabili. 

Deparaţi, zzoșze, situată în com. 
Deparaţi-Hiîrlești, jud. și pl. Te- 

leormanului. Este proprietatea . 

d-lui A. Vetra. Are o întindere 

de 600 hect., în cari intră și 

pădurea de pe moşie. 

Deparaţi-Hiîrleşti, com. rur., în 
judeţul și pl. Teleorman, situată 

pe partea dreaptă a rîului Te- 

leorman, în vale. Are două 

cătune: Hirlești şi  Deparaţi, 

aşezate într'o pozițiune pito- 

rească, înconjurată de dealuri, 

păduri seculare și străbătută de 

cursul rîului Teleorman și de al 

pîriului Teleormănelul.  Amîn- 

două cătunele sunt situate la un 

loc şi nu sunt despărțite prin 

nici un semn între ele. La mar- 

ginea de S.a cătunului Depa- 

rați se vursă piriul Teleormă- 

nelul în “Teleorman. 

Distanţa de la Roşiori este 

de 30 kil; de la reședința ju- 

deţului, de 68 kil. și de la Ale- 

xandria, de qr kil. 

Suprafaţa comunei, dimpreună
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cu a moșiilor de pe dinsa, este 
de aproape 2000 hect. Din a- 
cestea, 750 hect. pămint arabil 
și 600 hect. pădure, aparţin 
fraților Nicolaevici din Serbia, 
iar 690 hect. pămînt și puţină 
pădure d-lui Anton Vetra. Pă- 
mîntul este prea puţin deluros; 
cea mai mare parte este șes, și 
productiv față cu al comunelor 
de prin prejur; pădurea . este 
de stejar. 

Pe aci s'a cultivat pănă în 
anul 1872 însemnate cantităţi 
de tutunuri, 

Populaţiunea comunei este de 

1626 suflete, din cari 239 con- 
tribuabili. 

Numărul vitelor este de 4166 

capete; 295 cai, 756 vaci și 

boi, 2878 oi și 232 porci. 

Pe apa Teleormanului sunt 

două mori de măcinat, una pe 

moşia Hirlești și cea-laltă pe 

I)eparaţi, la vărsătura Teleor- 

mănelului în Teleorman. 
Are o școală, condusă de 1 

învăţător şi frecuentată de 36 

elevi, în acelaşi local cu primă- 
ria; două biserici, una în cătu- 

nul Deparaţi, și alta în cătunul 
Hirlești, deservite de 2 preoţi 

și 3 cîntăreți. 
Drumuri de comunicaţie are: 

spre cătunul Netoţi-d.s., la S. 
şi spre comuna Lada la N., pe 

şosele vecinale. Cea din urmă 

trece prin pădurea, Hirleștilor, 
Comuna Deparaţi este una 

din cele mai vechi ale judeţu- 
lui. După împărțirea administra- 
tivă din secolul trecut, figura. 

în pl. Teleormanul-d.-j. Mai în 
urmă a făcut parte din pl. care 

sa numit a Teleormanului. 
Aci s'a născut poetul Al. De- 

părăţeanu, şi de peisagiile dim- 

prejur s'a inspirat cînd a scris 

frumoasa idilă «Vara la Țară». 

Depusa, 7oșze, în jud. Teleor- 
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tori. E situată pe valea Urlu- 
iului. La N. acestei moșii se să- 
sesc cîte-va măguri cari for- 
mează hotarul moșiei spre co- 
muna Belitori: Măgura-cu-Moţ 
și Măgura-Scăunașului; mai spre 
E. este Movila-Cornișorilor şi 
la limita dintre moşia Belitori 
cu Peretul și cu Depusa se află 
movila Bășicuța-Flocoasă, căreia 
i se atribue oare-care 
tanţă istorică. 

Pe timpul războaielor Dom- 
nilor noștri cu năvălitorii ce 

veneaii despre Dunăre, această 
măgură servea ca punct de ob- 
servațiune, de unde se dedea 

alarma, aprinzîndu-se focuri. 

impor- 

Derdi, aflueit al Borcei, jud. Su- 
ceava. | 

Dere-Chioi, sa, în jud. Con- 
stanța, pl. Mangalia, căt. com. 

Cara-Omer. E situat în partea 

- S.-V. a plășei şi a comunei, la 
10 kil. spre S.-V. de căt. de 
reşedinţă, Cara-Omer. E așezat 

pe valea Cerchez-Chioi şi este 
închis la E. de dealurile: Bair- 

Mezarlic și Dere-Chioi și la V. 
de Dealul-Morii. Suprafaţa sa 
este de 115 hect., din cari 3 

hect. sunt ocupate de vatra sa- 
tului şi de grădini. Are o po- 
pulaţie de 4 familii, sati 18 sufl. 

Dere-Chioi, 247/ de deal, la ho- 
„tarul plășilor Medjidia şi Con- 
-stanța, jud. Constanţa. E virful 

cel mai înalt al dealului Bilar- 
lar, avînd 108 m. înălțime. A 
servit ca punct trigonometric 

de observaţiune de rangul al 
II-lea. E acoperit cu verdeață. 

Dere-Chioi, dea, în jud. Con- 
stanța, pl. Medjidia, com. Tor- 

toman. E situat în partea E.a 

plășei și a com. și cea S.-E.a 

satului Derin-Chioi. Are o di- 
recțiune generală de la S$.-V.   
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către N.-E. și se întinde de-a- 

lungul văei Dere-Chioi. 

Dere-Chioi, pa/e, în jud. Con- 

stanţa, pl. Medjidia, pe terito- 

riul com. Tortoman. Este pro- 
venită din unirea mai multor 

văi, şi anume: Valea-Hotarului, 

* Valea-Lungă și Valea-Dana- 

Chioi-Ceair. Trece prin satul 
Derin - Chioi, mergînd printre 
dealurile Bilarlar și Dere-Chioi. 
Prin mijlocul săti merge drumul 
comunal Carol I - Derin - Chioi- 
Tortoman. 

Dere-Chioi-Bair, dea, în jud. 

Constanţa, pl. Mangalia, pe te- 
ritoriul com. Mangalia și pe al 

căt. Dere-Chioi. Este o continu- 
are a dealului Bair-Mezarlic şi 

este îndreptat spre S., urmînd 

direcțiunea de la N. către S.; la 
V. acestui deal se întinde va- 

lea Cerchez-Chioi, iar din poa- 
lele sale E. se desface dealul 

Bair-luiuc; brăzdează partea S. 
a comunei și a plăşei și cea E. 
a cătunului; este „acoperit cu 
pășuni, 

Dere-Chioi-Ceair, za/e, în jud. 
Constanţa, pl. Mangalia, com. 

Mangalia; acest nume se dă 
unei părți din Valea-Cişlei. In- 
treaga vale are forma unei linii 
frînte şi merge printre dealurile 
Sari-Bair, Albi-Chioi și Manuzli- 

Bair spre V. şi Mezarlic și Albi- 

Chioi la E., urmînd direcţia ge- 
nerală de la N. spre S. Este 
tăiată de o mulțime de drumuri, 
cari duc la Calfa-Chioi, la Ma- 

muzli și la Cerchez-Chioi. | 

Derea-Ceair, za/e, în jud. Con- 

stanța, pl. Silistra-Nouă, com. 
Lipnița; îşi ia naștere din mo- 

vila Caragea și se îndreaptă spre 

N., pentru a merge să se des- 

chidă în balta Ciamurli, după 

un drum de abia de 2 kil. 
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Derin-Chioi, sas, în jud. Con- 

stanța, pl. Medjidia, căt. com. 

Tortoman. E situat în partea 

N.V. a plășei şi cea E. a co- 
munti, la 4 kil. spre E. decă- 

tunul de reședință, Tortoman. 

[ste așezat în fundul văei De- 

re-Chioi, tocmai la mijlocul ei 

și este închis din partea N.-V. 

de dealul Bilarlar cu virful săi 

Dere-Chioi (108 m.), îar din 

partea S.-E. de dealul Dere- 

Chioi. Suprafața sa este de 3656 

hect., din cari 8 hect. sunt o- 

cupate de vatra satului și de 

" grădini, Populaţiunea sa com- 

pusă mai numai din Romiîni 

transilvăneni, aşa numiți Mo- 

cani, este de 18 familii, sau 87 

suflete, ocupindu-se exclusiv-cu 

creşterea vitelor. Case sunt pu- 

ține, însă mari şi regulat așe- 

zate. Drumul comunal Torto- 

man-Dana-Chioi (Carol 1) trece 

prin acest sat, pe la partea sa 

nordică, iar drumul Bilarlar (Do- 

robanţul)- Medjidia trece prin 

partea vestică a satului; un alt 

drum comunal pleacă spre S. 
la Docuzol. 

Derinea-Ceair, alt spe al văer 
Beilicul, nume pe careîl poartă 
de la satul Bazargian şi pănă a- 
proape de vărsarea sa în balta 
Beilicul, județul Constanţa, pl. 
Silistra-Nouă. Sub acest nume 
brăzdează partea estică a plă- 
şei, pe cea sudică a comunei Be- 

ilicul şi pe cea nordică a com. 
Caranlic ; malurile sale suat a- 
coperite de tufărișuri; merge 
printre dealurile Aspalic, Ha- 
san-Orman de o parte și De- 
mircea de altă parte; prin ea 
mai merge și drumul judeţean 
Ostrov-Cuzgun, și cel comunal 
Beilicul-Caranlic. 

Dermen-Bair, dea?, în judeţul 
Constanţa, pl. Mangalia, pe te- 
ritoriul com. rur. Tuzla; se în-   
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tinde de la valea Arnăut-Bos- 

tan-Dere pănă la movila Tuzla, 

mai spre N. de comuna Tuzla; 

are forma unui semi-cerc ; poa- 

lele sale estice se întind pănă 

la Mare, iar cele vestice se îm- 

preună cu ale dealului Tauşan- 

Bair. Nu este tocmai înalt, dar 

predomină Marea, com. “Tuzla 

și drumurile ce duc de la Tuzla 

la Pervelei şi la Buiuc-Tatligeac. 

Dermen-Ceair, za/e, în judeţul 
Constanţa, pl. Silistra-Nouă, pe 

teritoriul comunelor rurale Lip- 

niţa, Garvan şi Ghiuvegea; este 

formată din două văi secundare, 

ce se desfac din poalele nordice 

ale dealului Uzun-Bair, de pe 

teritoriul comunei Cranova din 

Bulgaria; se unesc sub numele 

„de valea Canara-Ceair; tae ho- 

tarul spre Dobrogea, pe la E. 

de pichetul No. 12; de aci ia 

numele de Satis- Chioi - Ceair, 

pănă în dreptul comunei Ghiu- 

vegea, de unde ia pe acela 

de Dermen-Ceair, pănă la des- 

chiderea sa în balta Iortmac, 

în partea sudică a ei, pe unde 

trece drumul judeţean Ostrov- 

Cuzgun; are o lungime de peste 

15 kil.; malurile sale sunt în 

general înalte și stîncoase, din 

cauza dealurilor cari o string 
de aproape și anume Veli-Chioi- 
Bair și Dermen-Sirt la V., Si- 
ran-Culac-Bair și Capus-Chioi- 
Bair la E.; păduri întinse se 
află pe malurile sale. Văile ce 
sunt adiacente acestei văi sunt 
mici și neînsemnate; printr'însa 
merge drumul comunal ce duce 
de la Lipnița la Cranova şi 
Bulgaria; un altul o tae pe la 
hotarul spre Dobrogea, mergind 
de la Veli-Chioi la Para-Chioi ; 
valea chiar este un drum des- 
chis şi important pentru a în- 
tra în Bulgaria. 

Dermen-luiuc, zovi/ă, în ju-   
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dețul Constanţa, plasa Silistra- 

Nouă, pe. teritoriul com. Eni- 

șenli, pe culmea dealului Ghiol- 

Ghelic-Bair; are o înălțime de 

187 m. și domină cătunul Eni- 

șenli, cătunul Nastradin și valea 

Gheren-Ceair ; este acoperit cu 

păşuni și servă ca punct tri- 
gonometric. 

Dermen-Siîrti, dea/, în județul 
Constanţa, plasa Silistra-Nouă, 

com. Garvan, căt. Veli-Chioi; 

se desface din dealul Sirt-lol- 

Bair ; se întinde spre E., într'o 

direcție de la N.-V. spre S-E, 

printre văile Ciali-Ceair şi Satis- 

Chioi-Ceair ; la poalele sale de S. 

- este aşezat satul Veli-Chioi ; are 

158 m. înălțime, dominînd văile 

de mai sus și satul Veli-Chioi; 

e acoperit cu tufărișuri și păduri 

ca Saia-Coru-Orman și tăiat de 

drumuri comunale ce duc de 

la Veli-Chioi la Lipnița și Para- 

Chioi. 

Dermen-Sirti, dea/, în judeţul 

Constanța, plasa Silistra-Nouă, 

com. Dobromirul, căt. Dobro- 

mirul-din-Deal; se întinde de 
la satul Dobromirul - din - Deal 

spre S. și se continuă în Bul- 

garia ; brăzdează partea sudică 

„a plășei și a comunei, mergînd 
printre valea Caralmus - Uzun- 

Culas, care e la E. şi dealul 
Irasli-Bair, care este la E.; are 
160 m. înălțime şi domină sa- 
tele Dobromirul-din-Deal şi dru- 
murile care pleacă de aci şi 
intră în Bulgaria. 

Dermengiului (Dealul-), deal, 
în jud. Constanţa, pl. Medjidia, 

„com. urb. Cernavoda; se' des- 
face din dealul Cernavoda şi 
se sfirșește în Valea - Turcului, 
urmînd direcția de la N-V. 
către S-E.; are o înălțime de 
108 m. şi domină comuna Cer- 
navoda și lacul Ramazan, -pre-
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cum și drumul Cernavoda-Dev- 
cea; este aşezat în partea ves. 
tică a plăşei și cea de N. a 
comunei; este acopesit cu pă- 

şini şi fineţuri întinse. 

Derment-Siîrti, cîmpie, depresi: 
une între dealurile Greci și Pia- 

tra-Riîioasă, în jud. Tulcea, plasa 

Măcin, comuna Greci. Este stră- 

bătută în toate lungimea de 

apa Calistriei. Are o întindere 
de vre-o 200 hect. E acoperită 

cu finețe și puţine semănături. 

Derniţă (Izvoare!e-de-la-). A- 
ceastă numire o poartă mai 

. multe izvoare de pe moşia O- 

dobeasca, din com. Muţi, jud. 

Teleorman. Le mai zice şi Spa- 

fiul. 

Dersca, com. rur., în partea de 

N. a pl.. Berhometele, jud. Do- 

rohoiii, formată din satele : Căn- 

dești, Dersca, Pirîul-Negru, Viţ- 

cani și Vlădeni, cu reședința 

primăriei în Dersca. Are o po- 

pulaţiune de 775 fam., saii 2274 

sufi. Sunt 6 biserici, deservite 

de 5 preoți, 7 cîntăreți şi 6 

pălămari; 2 școli conduse de 
2 .învăţători şi frecuentate de 
115 elevi; 2187 hectare, 54 arii 

pămînt sătesc; 3789 hect. 59 

arii cîmp şi 2577 hectare 95 
arii pădure, ale proprietăţilor 
mari din comună; 3 iazuri și 4 

pogoane de vie. 
Budgetul comunei, pe anul 

1890/91, a fost la venituri de lei 
6584, şi la cheltueli de lei 6280. 

In 1889/9o a fost la venituri de 

lei 7şoo şi la cheltueli de lei 

6984. | | 
Vite mari cornute sunt 1245, 

oi 1860, capre 10, cai 171, rimă- 

-tori 220. Locuitorii posedă 366 

stupi. 

_Dersca, saț, pe moșia cu același 

nume, jud.: Dorohoiii, pl. Ber- |   
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hometele, cu 488 fam., sati 1284 
suf. E așezat pe podiș ceva 

inclinat, între dealurile Pietrișul 
şi Breazul. 

Locuinţele sătenilor suntbune 

cu livezui și grădine. Proprie- 

tarul moșiei are casă de zid, 

cu heiuri necesare; livadă cu 

fructieri aleşi; grădină cu flori 
și pentru legume. 

Proprietatea moșiei a fost din 
vechime a Mănăstirei Homorului 

din Bucovina, pănă la 1785 cînd 

s'a. vindut, 

Are o biserică, cu hramul Sf. 

Mihail și Gavril deservită de 1 

preot, 1 cîntăreţ şi 1 pălămar; 
este de zid și încăpătoare; s'a 

fundat în anul 1810 de fostul 
proprietar P. Cazimir, apoi repa- 
rată şi de alți proprietari ai 
moşiei: P. Mavroeni și Iosif 

Uhrinovschi. In jurul bisericei 
se află o livadă frumoasă. Are 

o școală, condusă de 1 învăță- 

tor și frecuentată de 60 elevi. 

-Calitatea pămintului este mai 
peste tot bună. 

Sătenii împroprietăriți ai 1108 
hect. 16 arii loc, iar proprieta- 
rul moşiei are 1589 hect. 74 

arii cîmp şi 1575 hect. 41 arii 
pădure mare, parte bătrină. 

Moșia are acareturi bune, pre- 

cum: magazine de păstrat pro- 

ductele; grajduri de ernat vi- 
tele ; velniță mare cu toate ne- 

cesarele şi un ratoş cu duhgeană 

în mijlocul satului. 
Iazuri sunt 3, de mică întin- 

dere, între care mai mare e a- 

cela numit Beizadela, în supra- 
față de 2 hect. 51 arii cu soiii 
frumos de peşte. Vie este pe 

o întindere de 4 pogoane. 
. Piraele ce trec pe moșie sunt: 
Buhaiul, Buhăeșul și Prelipca. 

Piatra pentru zidărie se află 

în masă mare de stincă, pe văi- 
le şi dealurile acoperite cu pă- 

dure; lespezi pentru pavat și 

„pentru zidit fintîni, se găsesc   

DERVENT 

pe pîriul Buhaiul; iar prund și 
nisip pentru şosele în cătime 
abundentă, pe dealulurile Pie- 
trișul şi Breazul,. 

Drum principal este calea 
judeţeană  Dorohoiii- Mihăileni. 

Hotarele moșiei sunt cu: Bu- 

haiul, Lozna, Căndești, Viţcani, 

Piriul-Negru, Tureatca și Hilișeii. 

Locuri însemnate sunt: Siliș- 

tea- Vechie, Movilele- Breazului, 
Breazna, Palanca, Şanţul-Mare 
şi Șanţul-Lung. 

Dervent, vî7f de deal, în judeţul 
Constanţa, pl. Silistra-Nouă, pe 
teritoriul comunei rurale Girliţa, 
și anume pe acela al cătunului 
săi Galiţa, situat în partea de 
N. a plășei și a comunei; este 

punctul culminant al Dealului- 
Draca; are o înălțime de 125 
m. fost punct trigonometric de 

observaţie, gradul al 3-lea ; prin- 

tr'însul trece hotarul dintre co- 
munele Girliţa și Cilnia; poalele 
sale spre Dunăre, de care e 

despărțit printr'o distanță de 1 

kil., sunt înalte și rîpoase; ase- 
menea și cele ce se termină 

pe malul văei Licina; este aco- 
perit numai cu verdeață; prin 
înălțimea sa domină Dunărea 
pe o bună întindere, ostrovul 
numit Pacuiul-lui-Soare, valea Li- 

cina și două drumuri comunale 

ce merg pe la poalele sale nor- 

dice și sudice: Bugeac-Mirleanuw 

Galiţa-Cilnia. 

Dervent, gîrlă, în jud. Constanţa, 
pl. Silistra-Nouă, pe teritoriul 
comunei “rurale . Bugeacul; se 
desface din partea vestică aie- 
zerului Girliţa ; se întinde spre 

N., avînd o direcțiune generală 

de la S.-V. spre N.-E., brăzdind 
partea nordică a plășei şi estică 

a comunei, făcindu-i chiar ho- 
tarul către comuna Girliţa; se 

deschide, după un curs de 2!1/2 

„kil., în Dunăre, pe dreapta, în
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dreptul ostrovului Paâcuiul. lui - 

Soare; malurile sunt cam înalte 

şi rîpoase, din cauza pămîntului 

aluvionar, moale, ce străbate; 

stabileşte comunicaţia între Du- 

năre și iezerul Girliţa, iezer care 

primește plinul apelor Dunărai, 

apărînd ast-fel locurile înconju- 

rătoare de inundație. 

Dervent, zichet, jud. Dolj, plasa 

Cîmpul, com. Ciuperceni. 

Dervent, pichet de frontieră, pe 

Dunăre, în jud. Ialomiţa, plasa 

Borcea, drept satul Roseţi-Vol- 

nași; îi zice şi Cioroiul, 

Dervent-Tepe, vî7f de deal, în 

jud. Tulcea, pl. Tulcea, pe te- 

ritoriul comunei rurale Malcoci, 

situat în.partea nordică a plă- 

şei și cea estică a comunei; 

este unul din virfurile vestice 

ale Dealului-Pirlitei; are 116m. 

înălțime și e punct trigonometric 

de ordinul al z-lea, dominînd a- 

supra satului Malcoci și văei 

Gofular; pe la poalele lui trec 

drumurile comunale de la Pus- 

lava și Malcoci spre Sarighiol 

şi Pirlita; acoperit cu verdeață. 

De Sus-Mijlocul (Plasa-), p/a- 
să unită, din plășile: de Sus 

(prescurtare din numirea Bistriţa- 

de-Sus) și Mijloc, din ludețul 
Neamţu. 

Plasa de Sus cuprindea comu- 

nele: Bălţătești, Filioara, Humu- 

leşti, Pipirigul, Viînători, Rău- 

cești, Timișești, Păstrăveni, Bo- 

işte, (acum desființată), Petri- 

cani, Grumăzești și comuna ur- 

bană Tirgul-Neamțului; iar pl. 
Mijlocul: “Țibucani (desfiinţată 
acum),  Uscaţi, Dragomirești, 

Talpa, Bărgăoani, Bozieni și 
Budești-Ghicăi. (Vezi Mijlocul, 
plasă). 

Desa, com. rur., jud. Dolj, plasa   
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Cîmpul. E situată pe loc șes, la 

92 kil. S.-V. departe de Cra- 

iova, la 16 kil. de Calafat şi la 

9 kil. S.-V. de Poiana, reședința 

comunei. 

Se învecineşte la N. cu com. 

Poiana şi Tunari, la S. cu Du- 

nărea, la E. cu com. Piscul, iar 

la V. cu căt. Ciuperceni-Noi 

(Rahova). Limita de N. des- 

parte pămînturile locuitorilor 

împămînteniți la 1864 din Desa, 

de al acelor din com. Poiana 

și Tunari. Limita de S. este 

formată de Dunăre. În dreptul 

hotarului Desa (Piscul) se află sa- 

tul Ursoaia din Bulgaria. Limita 

de E. merge între moşiile Pis- 
cul și Desa,.iar cea de V. în- 

tre delimitările Desenilor și ale 

locuitorilor din cătunul Ciuper- 

ceni-Noi. 
Terenul comunei este șes, nu 

prezintă de cit cite-va mo- 

vile: Măgura -lui - Chiot, spre 

spre V.; Inşiratele, spre N.; Mă- 

gura-lui-Cască și alui Caragea, 

spre S$.; Măgura-Viilor, Buzatul, 

Tapă, Netomenia şi Nedelcu, 

spre V.; Măgura-Mare, la S; 

In comuna. Desa ca și în ve- 

cina sa, Piscul, se găsesc o inul- 

ţime de lacuri și bălți, ast-fel 

se numără: Uturinul, pe margi- 

nea de N. a comunei, are osu- 

prafață de 18 hect. Lacul Bali, 

la N.-V., în mărime de 3 hect, 

Lacul Scocul, spre S., de 2 hect. 

Lacul Ochiul, la S., de ro hect. 

Lacul Sebazul, de 6 hect. Mai 
toate aceste bălți şi lacuri sunt 
pline cu pești. 

Acum 140 de ani, com. era 
locuită de ciți-va pescari, cari, 
din cauza războaielor, se mutati 
cînd în Bulgaria, cînd iar tre- 
ceaii la noi. Iar de la acea dată, 
se stabiliră în com. Desa. La 
anul 1873, din cauza bălților și 
a nisipurilor, comuna s'a mutat 

cu 3 kil.. mai spre N,, cînd s'a 
pus cu adevărat temelia satului   

DESA 

şi a comunei Desa. Com. are 

4 strade cu direcţiunea. VE, 

iar două în direcţiunea N.S. 

Stradele sunt drepte și regu- 

late. 

Lîngă această comună s'a dat, 

în anul 1597, o însemnată bătă- 

lie între Romiîni, sub Mihaiti- 

Viteazul, şi Turci. In timpul răz- 

_boiului Romiîno-Ruso-Turc, în 

lunile Iunie-lulie 1877, se aflai 

staționate aci, escadronul Dolj 

şi escadronul mixt al regimentu- 

lui 1-iit de călăraşi, escadroanele 

Argeş, Vilcea, Muscel, din regi- 

mentul al 2-lea de călărași. 

În comună se află biserica 

Sf. Nicolae, zidită la anul 1860 

de către principele Mihail Obre- 

novici şi care e rămasă pe lo- 

cul vechii al comunei, E de- 

servită de 1 preot şi 1 cîntăreț. 

Pe lîngă pămîntul prevăzut de 

lege, biserica mai are o pro- 

prietate de 17 pog., dăruite de 

fondatorul ei. 

Se văd aci două drumuri 

vechi, unul pe limita de E., iar 

altul pe cea de V.; ambele duc 

la Dunăre pănă în fața comu- 

nci Arţer-Palanca (Arcer). Tot 

în Desa, în fața comunei Ar- 

cer, se văd și azi urmele unci 

cetăţi, ce datează din timpul 

Romanilor. 

In cătunul Desa se află o 

şcoală mixtă ce funcţionează din 

1873 şi care este întreținută 

de stat. Localul de zid, a fost 

construit de comună, și se 

află în bună stare. Este con: 

dusă de 1 învăţător. In anul 
școlar 1892—93, aii frecuentat 

şcoala 54 băeți şi 4 fete. Sunt 

în vîrstă de școală 142 băcți și 

121 fete. Ştiii carte 103 bărbați 

şi 17 femei. 

Totalul populaţiunei este de 
1788 suflete, din cari, 929 băr- 

baţi şi 859 femei. 
După legea rurală din 1864 

sunt 225 împămînteniţi.
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Suprafaţa 'teritoriului comunal 

este de 890 hect., din care 683 

hect. arabile, 98 fineţe, 79 hect. 

izlaz, lac și teren sterp, 30 pă- 

dure. 

Moșia de pe teritoriul com. 
se numește Desa; are o supra- 
față de 1750 hect., cu un venit 
de 105260 lei. Azi aparţine So- 
cietăței «Naţionala» ; iar în tre 

cut aparținea principelui Miloș 
Obrenovici. Se seamănă pe pă- 

mintul acestei moșii, grîu, po- 

rumb, orz, ovăz și rapiță. 
In dreptul comunei, se află 

pe Dunăre, ostroavele: Aca- 
lia și Caluda. Pe primul este 

pădurea cu acelaşi nume, cu o 
suprafață de 65 hect. Pe al 

doilea se află pădurea Caluda, 
cu o suprafață de 9o hect. Am- 
bele sunt compuse din plopi și 

sălcii. 
Pădurea-Gospodarului, pe mo- 

şia Desa, la marginea Dunărei, 

are o suprafaţă de 85 hect. a- 

coperite cu tufani. 
Zăvoaie de plopi şi sălcii sunt 

pe o suprafaţă de 72 hect. Pen- 
tru a împiedica formarea dunelor, 
s'aii plantat d'asupra nisipurilor 
mobile, salcimi, pe întinderi 

deosebite, în total pe 1500 hec- 

tare. 

Pădurile aparţineaii înainte 
baronului Ivan de Baichy ; azi, 

cele din ostroave aparțin sta- 

tului, iar restul Societăţei «Naţi- 

onala». Pădurile sunt compuse 
din tufani, sălcii, salcimi şi plopi, 

dar predomină salcîmul. 
Viile ocupă o întindere de 

102 hect.; produc vin roșu de 

calitate mijlocie și se găsesc 
pe delimitările locuitorilor că- 

rora aparţin. 

Pe proprietatea bisericei se 

află o baltă, numită Balta-Nea- 

gră, care cuprinde carbonat de 

sodă, sulfure şi iod în mare can- 

titate. 

In comună se fabrică în ca- 
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zane, rachiii din tescovină. Pe 

moșia Desa se găsesc 11 stîne, 
unde sc fabrică brînză ordinară. 

Trei mori cu vite se găsesc 
tot pe moșia Desa. 

Se găsesc în comună 3 me- 
seriași și anume: 2 cizmari și 

1 rotar. 

Sunt 4 cîrciumi cu prăvălii şi 

3 prăvălii deosebite. 

Locuitori işi desfac productele, 
parte în comună, parte la Ca- 

lafat, unde se duc cu carele şi 

cu căruțele. In schimbul grîne- 

lor, împortă: bumbac, ghete, etc. 

Comuna Desa este străbătută 

de căi comunale ce duc la Du- 

năre, precum şi la comunele ve- 

cine. 

Budgetul pe 1893—94 a fost 

de 3945 lei și 87 bani la ve 

nituri şi de 3709 lei şi 66 bani 

la cheltueli. 
Animale sunt: '453 vite cor- 

nute, 240 oi şi 17 cai. 

Desa, saz, jud. Dolj, pl. Cîmpul, 

com. Desa, cu reşedinţa primă- 

riei, 

Desa, /ac, situat la S. comunci 

cu același nume, jud. Dolj, pl. 
Cîmpul, în apropiere de Du- 
năre. Apele lacului conțin dife- 
mite substanțe minerale, | 

Desa, măsură, lingă satul cu a- 
celași nume, judeţul Dolj, plasa 

Cîmpul, 

Desa, moșie, jud. Dolj, pl. Cîm- 
pul,. com. Desa, de 3400 pog., 

cu venitul anual de 105260 lei. 

Aparține Societăţei «Naţionala» 

şi înainte era a principelui Miloș 

Obrenovici. (V. Desa, c. r.) 

Desa, va/e, în judeţul Vlașca, ce 
începe din Vişina, merge prin 

moșia Petrești-de-]Jos și dă în 

apa Neajlovului, la Petrești-de- 
Mijloc..   

" DESPI 

Desăgei, câfiue, situate la S.- 
E. de iezerul Bobocul, judeţul 
Brăila, 

Desăguţele, z0vi/ă, jud. Brăila, 
la 7 kil. spre V. de satul Vi- 

zirul, aproape de hotarul de V. 

al moșiei Liscoteanca. 

Desăguţul, z2zer, jud. Brăila, în 
cotul ce face. Dunărea- Veche 

la Blasova, din com. Chiscani; 

comunică la N. cu fezerele Or- 

zea și Bălaia. 

Dăsculțanilor (Dealul-), mo- 
vilă, jud. Dolj, pl. Băilești, co- 

muna Afumați. 

Deseragi, dea/, în com. rur. De- 

geraţi, jud. Mehedinţi, pl. Oco- 

lul-d.-j. 

Deseragi, zîriii, în comuna rur. 
Degeraţi, jud. Mehedinţi, plasa 

Ocolul-d.-j. ; contribue la forma- 

rea riului Cerveniţa. 

Desnăţuiul, zârză, în jud. Mehe- 
dinţi, pl. Dumbrava; izvorește 
din poala dealului Guardeniţa, 

se compune din Desnăţuiul- 
Mare și Desnăţuiul-Mic; trece 
prin com. rur. Cleanovul și se 

varsă în Jii. 

AA 
Desnăţuiul-Mare, iri. Vezi 

com. rur. Bălăcița, 

Desnăţuiul-Mic, gâriă. Vezi co- 
muna rur. Bălăciţa. 

Despărţire (La-), piche/ de gra- 
niță, pe Dunăre, în Sudul băl- 

ței Potelul, lingă Grindul-Creţii ; 

c al 4-lea din Romanați, începînd 

de la hotarul judeţului Dolj. 

Despi, zvor, jud. Muscel, pl. Riul- 

Doamnei, com. Mircești, Locu- 

itorii cred că apa acestui izvor 

este bună pentru boale, mai a-
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les pentru friguri; de accea o 

consideră ca apă de leac. 

Despina, movilă, pe teritoriul 

satului Suhărăul, com. cu ace- 

lași nume, pl. Prutul-d.-s., jud. 

Dorohoii. 

Despina, dea/, în partea de S.-E. 

a văei cu același nume, jud. Te- 

cuciii, pl. Nicorești, com. "Țepul. 

Despina, va/e, în partea de V. 

a com. Mărgineni-d.-s., județul 

Prahova, pl. Filipești. 

Despina, va/e, pe teritoriul com. 

“Țepul, jud. Tecuci, pl. Nico- 

rești. Are direcţia de la N.-V. 

spre S.-E. Această vale spre 
V.. se numește Grigoriiă, iar spre 

E. Ipotești. ! 

Despre-Apus, șir de dealuri, 

„com. Valea-Lungă, jud. și pl. 

Prahova. Acest şir se împarte 

în mai multe șiruri, cari ai di- 

recţiune spre S.-E. către acea- 

stă comună: și spre. S.-V. către 

comunele: Virfurile și Valea- 

Lungă, din jud. Dimboviţa, 

Cele mai însemnate virfuri 

sunt: Prăvăciorul, Rîpa-Șoimu- 
lui, Ripa-Corbului, Omul-Mort, 

Faţa-Pietrei și Virful-Viei. 

Despre-Apus, dea, în partea 

de V. a apei Cungrea-Mică, 

jud. Ol, pl. Oltul-d.-s., com, 

Oteşti-d.-s.; are o lungime de 
3 kil, " 

Despre-Apus, dea/, pe teritoriul 

com. Merleşti, jud. Olt, pl. Siul- 

d.-s. Formează malul drept al 
văici Iminogul. Are direcțiunea 
N.S. | 

Despre-Buzău, p/ai:, în desfiin- 

țatul județ Săcueni, alipit la 

judeţul Buzău, cu reședința în 
com. Sibiciul-d,-s.   

110 

Despre-Răsărit, dea/, cu direc- 

ţia spre S.,în com. Valea-Lun- 

gă, jud. şi pl. Prahova, avind 

ca virfuri principale: Drăgă- 
neasa, Virtejile, Lacul-Roșu, Ca- 

lul şi Strigoiul. Acest șir de 

dealuri se împarte în mai multe 

şiruri mai mici, cari aii direc: 

ţiunele unele către S..V. în a- 

ceastă comună și altele spre 

S.-E. către comuna Prahovița. 

Cele mai însemnate virfuri 

ale șirurilor, sunt: Piscul-Boie- 

rilor, Călugărul, Hiretul, Gbhi- 

onoiul, 'Telpeșoaia, Ciolpani şi 

altele. Toate aceste şiruri de 

dealuri sunt acoperite cu pă- 

duri, printre cari se află și pă- 

șuni pentru vite. 

Despre-Răsărit, gea/, în partea 
de E. a apei Cungrea-Mică, 

jud. Olt, pl. Oltul-d.-s., com. 

Otești-d.-s.; are o lungime de 

2 kil. 

Despre-Răsărit, dea/, pe _teri- 

toriul com. Merlești, jud. Oit, 

pl. Siul-d.-s. Formează malul 

stîng al văci Iminogului. E a.- 

coperit cu semănături, păduri 

şi livezi. Are direcţiunea -de la 

N. la S. 

Despre-Schit, pădure, jud. Ilfov. 
Vezi Ciolpani-Ţigănești. 

Despre - Zăvoiu, zădure, jud. 

Ilfov. Vezi Ciolpani-Țigănești. 

Deşiraţi, cătun, pendinte de co- 

muna Scorţarul-Noi, jud. Brăila, 

pl. Vădeni. E situat la S. de 
com., la 3 kil, depărtare. 

Populaţia sa e de 92 fam., 

sati 408 sufl.; 309 persoane ştii 

carte, 369 nu știii. Vite: 8o 

boi, 150 vaci, 80 viței, 150 cai, 
şi 200 oi. Aci e o moară de 
aburi, 

Deşiraţi, pzoșie, pendinte de com.   

DEȘLOAICA 

Scorţarul-Noii, jud. Brăila, pl. 

Vădeni. E parte proprietatea 

Eforiei Spitalelor Civile, în întin- 
dere de 2600 hect., aducînd un 

venit de 28000 lei și parte a 

d-lui V. Custov, de 600 hect, 

cu un venit de 7000 lei, 

Deşiul, zâriz, în jud. Gorj, pl. Gi- 

lortul, ce ia naștere din dea- 

lul Icleanul, curge «le la N. spre 

S., trece prin comunele Vladi. 

mirul și pe lingă cătunul Blin- 

dulești și se varsă în Gilort, 

la comuna Andreeşti. 

Acest piîrii se formează din 

ploi și izvoare; seacă în timpul 

verei prin căldurile cele mari; 

lărgimea lui variază între 1—5 
metri; țărmurile-i sunt ripoase 

şi înalte pe unele locuri, iar pe 

cea mai mare parte a întinde: 

rei lui, n'are decito matcă fără 

ţărmuri pronunțate. 

Deşiul, va/e, formată de piriul 
cu același nume, jud. Gorj. In- 

cepe din com. Licuriciul, plasa 

Gilortul şi se termină, între dea- 

lurile: Culmea-Gilortului și Cul- 

mea-Icleanul. Pr această vale se 

află situate comuna Vladimirul 

și cătunul Blindulești, pendinte 

de comuna Andreești. - 

Deşli-Caira, Zea/, în jud. şi pl. 

Tulcea, com. Cataloi, căt. Eni- 

kioi; se desface din dealul U- 

zum-Bair; se întinde spre E., în- 

tr'o direcție generală de la N.-V. 

spre S.-E., brăzdind partea su- 

dică a plășei și cea estică a 

comunei; e de natură pietroasă 

„șiare un vîrf de 174 m., domi- 
* nînd asupra drumului comunal 

Eni-Chioi-Malcoci ; este acoperit 

cu fineţe. 

Deşloaica, pădure, de 275 hect., 
jud. Ilfov, pl. Znagovul, com. 

Butimașul, căt. Sterianul-d.s. 

Proprietatea d-nei Ana Vlahuți,



DEȘLOAICA 

numită ast-fel după numele fos- 
tului proprietar Deșliu. Este pă- 
dure neagră. Lemnele ce se gă- 

sesc într'însa sunt: tufă, carpen, 
alun, jugastru, teiii, ulm, plop, 
arțar, etc.; predomină însă tufa. 

Această pădure are o întin- 
dere de 275 hect. și aparţine 

de căt. Sterianul d.-s., com, Bu- 
timanul, pl. Snagovul. 

Deşloaica, zîrîii, Izvoreşte - din 

jud. Dimboviţa, intră în jud. Ilfov, 
trece prin pădurea Deșloaica și 

udă satele Crevedia-d.-s. și Co- 

cani. i 

Detunatele, zîr;i, în com. rur. 

Negomirul, jud. Mehedinţi, pl. 
“Văilor. 

Detunatele, vale, în com. rur. 

Negomirul, jud. Mehedinţi, pl. 

Văilor. 

Detunatul, zăzure, situată . în 
pl. Balta, jud. Brăila. Se măr- 

gineşte la V. cu Moșia-Mare, 

despărțită prin veriga Detuna- 
tul, la S.-V. și N. cu Dunărea: 

Măcinului. Are o suprafață de 

120 hect., acoperită cu salcie. 

Detunatul, priva/, jud. Brăila, 
începe din Dunărea- Veche şi 

se uneşte spre V. cu privalul 

Săpatul. In apropiere de dînsul 
şi de Dunăre era Pichetul No. 10 

de dorobanţi, cînd Dunărea- 

Veche era graniță. In timpul 

începerei războiului cu Turcii, 

Cerchezii . aii măcelărit 7 doro- 
banți, făcînd multe prădări prin 

„cătunele din bălți: Stoeneşti, 

Iapa, Agaua și altele. 

Detunatul, viroagă, jud. Brăila, 

începe .din capul despre N. al 

„“ostrovului Cistia şi dă în Du- 
'nărea-Veche, la. Salcia, hotar în- 

tre Balta-Pirlitei şi Balta-Viziru- | 

-« 
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Devcea, sai Ghiocea, sa, în 

jud. Constanţa, pl. Medjidia, 
cătunul comunei Tortoman. E 

- situat în partea nordică a plă- 
şei şi cea vestică a comunei, 

la 3 kil. spre S.-V. de cătunul 

de reşedinţă, Tortoman. Este 

așezat pe valea Geaba-Culac şi 

închis în partea nordică de dea- 

lul Geabac Bair cu virful săi 
Tortoman. (106 m.); la S., de 

* dealul Oba-Bair, cu virful său 

Maiacli-Oba, care are 126 me- 

tri; iar în partea S.-E., de dea- 

lul Devcea-Bair, cu virful săi 

Devcea-Sud (102 m.). Suprafața 

sa este de 1470 hect., din care 

23 hect. sunt ocupate de vatra 

satului și grădini. Populaţiunea 
sa, formată aproape numai din 
Turci și Tătari, este de 46 fam., 

saii 209 sufl., care se ocupă cu a- 

gricultura, pămîntul producînd 

pe un picior egal tot felul de ce: 
reale. Casele sunt în general 
măricele -- ceea-ce arată bogăţia 

locuitorilor din acest sat, în ra- 

port cu a celor-l'alți—însă sunt 

așezate neregulat. Șoseaua jude- 
țeană Cernavoda-Tortoman tre- 

"ce prin partea de N. a satului. De: 
aci mai pleacă drumuri comu- 
nale pe la satele învecinate. La 
Tașpunar pleacă 2 drumuri: (u- 
nul trece pe la ruinele Geaba- 
cului; altul pleacă la Panaghir 

și altul la Cilibi-Chioi. 

Devcea-Bair, gea/, în jud. Con- 

stanța, pl. Medjidia, pe terito- 

toriul com. Tortoman și anume 

pe acela al cătunelor sale Ce- 
libi-Chioi şi Devcea. Este situat 

la o egală distanță de cele două 
sate şi la hotarul lor. Are for. 

ma unui arc de cerccu conca- 

vitatea către N. (către Devcea) 

şi cu convexitatea către S. (că- 
tre Cilibi-Chioi). Are o înălțime 

maximă de 104 metri și ca virf 

mai însemnat Devcea-Sud : (102 

metri).   

DEVESELUL 

Devcea-Est, dÎf de deal, în ju- 

dețul Constanţa, pl. Medjidia, 

com, 'Tortoman; este virful cel 

mai înalt al dealului Cilibi-Chioi- 
Bair; are 105 m. înălțime. Este 
la E. satului cu același nume şi 

la S. de Tortoman. A fost punct 
trigonometric de observaţiune 

de rangul al III-lea. 

Devcea-Nord, 24f de deal şi 
punct trigonometric de observa- 

fiune de rangul al III-lea, în 

- jud. Constanţa, plasa Medjidia, 
com. Taș-Punar. Are 114 m. înăl- 

țime și este cel mai înalt virf 
al dealului Cable-Bair. Este si- 
tuat la N. de satul Devcea și. 

la 8. de Taș-Punar. 

Devcea-Sud, 2:77 de deal, în ju- 

deţul Constanţa, pl. Medjidia, pe 
teritoriul com. Tortoman. Are 
102 m,-înălțime și este unul din 
virfurile însemnate ale dealului 

Devcea-Bair. E situat la N. de sa- 

tul Cilibi-Chioi şi la S. de Devcea. 

Devcea-Vest, 2î7/ de deal, în 

jud. Constanţa, pl. Medjidia, pe 

_teritoriul com. urb. Cernavoda. 

Este. virful cel mai înalt al Dea- 

lului-Turcului, pe care se află. 

Are 121 m. înălțime și a servit 
ca punct de observaţiune de 
rangul al III-lea. Este situat la 

E; de Cernavoda și la V. de 

Devcea. 

Deveselul, cor. 7ur., jud. Me- 
hedinţi, pl. Blahniţa, la 31 kil. 
de orașul T.-Severin, și la .21 

kil. de com. rur. Vinjul-Mare. 
„Este formată din mahalalele: Ho- 
geștilor, Pirvăneștilor, “Țeroieș- 

tilor și Tudoreștilor. Pe unele 

locuri, aceste mahalale, mai îaii 

numirea de Cluciul și Linia sai 

Catalicul, - 

Are o populaţie de. 1860 lo- 

cuitori, din cari 280 contribua- 

bili; locuesc în 350 case.



DEVESELUL 

Locuitorii posedă: 40 plu- 

guri, 61 care cu boi și 22 că- 

ruțe cu cai. 

Are o biserică, deservită de 

1 preot şi 2 cîntăreţi; o școală, 

condusă de un învățător şi fre- 

cuentată de 20 elevi. 

Budgetul comunei are la ve- 

nituri 3704 lei şi la cheltueli 

3147 lei. 

Vite sunt: 727 vite mari cor- 

nute, 68 cai, Soo oi și 689 ri- 

mători. - 

Prin com. Deveselul, trece șo- 

seaua, vecinală “Țigănești - Scă- 

păul şi două șosele comunale: 

Crivina-Deveselul și Deveselul- 

Gogoși. 

E udată de Pirtul'Teporeştilor. 

Pe teritoriul ci se află pădurea 

Bungetul, Plaiul-Bobului şi Le- 

giuirile, 

De com. Deveselul mai ţine 

și căt. Vraucea, format. din noi, 

cu 214 însurăţei împroprietăriți. 

- Acest cătun este așezat spre 

V., pe un platoi în marginea 

Dunărei, între pichetele Văiuga 
şi Birloaga. 

Comuna „Deveselul mai îna- 

inte a fost pe locul numit Ce- 

rul, nume care l'a și purtat pănă 

mai tîrziii. Cauza strămutării aci 
a fost lipsa de apă. 

Deveselul, co. rur., jud. Roma- 

nați, pl. Ocolul, formată din sa- 
tele: Deveselul (405 locuitori) 
şi Comanca (400 locuitori). E 
situată la 6 kil. spre S. de Ca- 

“racal, pe șoseaua Caracal-Cora- 
: bia și în apropriere de calea fe- 

rată. Se învecineşte la V. cu 
com. Redea și la S. cu com. 
Vlădila. Altitudinea terenului 
d'asupra. nivelului mării este de 
132 metri. 

Are 210 familii, sau: 805 su. 

flete, din cari 80 Siîrbi şi 10 
Țigani, iar restul Romîni ; sunt 
407 bărbaţi şi 398 femei: 390 
căsătoriţi și .415 necăsătoriți,   

112 

Ştii carte 42 persoane; nu 

știi 763, 
Budgetul comunei pe anul 

1886—87 a fost de 3464 lei la 

venituri și 3392 la cheltueli. 

Are 151 contribuabili. 

Vite mari ai fost în 1887, 

660, vite mici cornute 145 și 

porci I0II,. | 

Are 9 stabilimente comerci- 

ale; o școală primară, condusă 

de un învățător şi frecuentată 

de 17 elevi, din 57 în virstă 

de școală. Sunt 3 biserici: Sf, 

Nicolae (1842) în Deveselul, Sf. 

Nicolae (1815) în Comanca și 

Sf. Nicolae-de-la-Schit, deservite 

de 3 preoţi şi 6 cîntăreți. 

In cuprinsul comunei se află 

la S. două măgure și spre N. 

încă mai multe măgure de di- 

ferite forme. Pe aci se observă 

și urmele drumului roman de 

“la Romula la Malva. 

Deveselul, proprietate, în jud. 
Mehedinți, pl. Blahniţa, com. 

rur. Deveselul. 

Deveselul-Străini, saz. Vezi Mi- 
leni. 

Dezrobiţi, sa, jud. Bacăi, plasa 

Trotușul, făcînd trup cu satul 

'“Mănăstirea-Caşinul. 

Dezrobiţi, saii Valea-Mănăsti- 
rei, sat, face parte din comuna 

- rurală “Țiţești, pl. Riîul-Doam- 
nei, jud. Muscel. Și-a luat nu- 
mele de la Țiganii, ce astă-zi îl 
locuesc și cari aii fost robi ai 
mănăstire Valea. 

Are o populaţie de 98 locui- 
- tori (48. bărbaţi şi 5o femei), 
formînd 20 familii. 

Loc iitorii Țigani se ocupă 
cu fierăria. și mulți sunt lăutari. 

- Prin mijlocul satului trece girla 
 Valea-Mănăstirei. 

In acest cătun se află mănăs- 
tirea Valea, fondată de Ion Radu   

DIACONEȘTI 

Voevod Paisie, la anul 7042 

(1534) şi zugrăvită, de Mircea 

Voevod . Ciobanul, la 7056 

(1548). | 

Dezrobiţi, sas, face parte din 
com. rur., Manăstireni, pl. Oltu- 

de-Sus, jud. Vilcea. Are o po- 

pulație de 462 locuitori (201 

bărbaţi, 261 femei). 

Dezrobiţi, parte din satul Ro- 
mani, plaiul Ilorezul, jud. Vilcea. 

Diaconeşti, s4/-divisie a cătu- 

nului Roşcoiul, din com. Gura- 

Teghii, jud. Buzăă, 

Diaconeşti, saț, plaiul Ialomiţa- 
Dimboviţa, căt. com. Șerbăneşti- 

Podurile, jud. Dimboviţa. 1 se 

“zice de locuitori și Diconeşti. 

Diaconeşti, sa, jud. Dolj, plasa 

Amaradia, com. Zăicoiul, situat 

la 1 kil. de căt. de reședință. E 

brăzdat de Dealul-Muerii. Are 

192 suflete, 87 bărbaţi și 105 
femei. Locuesc în 36 case. Co: 

piii din sat urmează la şcoala 

mixtă din satul Zăicoiul. 

“Diaconeşti, saz, face parte din 
com. rur. Cetăţeni-din-Vale, pla- 

iul' Dimboviţa, jud. Muscel. 

Diaconești, saţ, face parte din 
com. rur. Riîjleţul-Govora, plasa 

Vedea-d.-s., județul Olt. Are o 
populație de 100 locuitori. 

Diaconeşti, saz, face parte din 
com. rur. Obislavu, pl. Olteţul- 
de-Sus, jud. Vilcea. Are o po- 
pulaţiune de 182 locuitori (59 
bărbaţi, 93 femei). 

Diaconeşti, mahala, în comuna 
rurală Greci, plasa Motrul-d.-j., 
jud. Mehedinţi. 

Diaconeşti, moşie particulară, ju- 

 



DIACONI 

dețul Dolj, pl. Amaradia, com. 
- Zăicoiul, satul. Diaconești. 

Diaconi, sas, face parte din co- 
muna Poiana, pl. Nicorești, ju- 

dețul Tecuciii. E așezat pe loc 
şes, în partea de E.a comunei, 
la o distanţă de 400 m. departe 

de reşedinţa cr. 

Are o populaţie de 124 fa- 

milii, saii 520 suflete, locuind în 

125 case; sunt 112 contribuabili. 

In sat se află: 129 boi, 57 

vaci, 14 cai, 16 iepe, 3 armă- 

sari, 156 oi și 3 capre. Lo: 

cuitorii posedă: 19 hect. pă- 

dure, 8 hect. vie, 5 stupi, 36 

pluguri, 3 cazane pentru face- 

rea rachiului din tescovină şi 

din prune. 

In sat se află o biserică, cu 

hramul Sfinţii - Voevozi, deser- 

vită de 1 preot și 2 cîntăreţi; 
este de zid; datează de pe la 

1842, cînd a fost făcută de lo- 

cuitori în locul alteia mai ve-' 

chi. 

Acest sat mai poartă și nu- 

mele de Roşia. 

Locul unde este satul, apar- 
ținea mănăstirei Răchitoasa. 

Diaconiţei (Virful-), coină, în 
jud. Buzăii, căt. com. Pănătăul, | 
acoperită de livede și puţină 

vie. 

Diaconului (Balta-), Zac, în su- 

prafaţă de 180 m. p.; în com. 

Dolhasca, jud. Suceava. 

Diaconului (Piscul-), zise, la 

E. de com. Valea-Popei, plasa 

Rîurile, jud. Muscel. 

Diaconului (Piscul-), zise, la 
S.-E. de com. Podeni-Vechi, pl. 

Podgoria, jud. Prahova. 

Diana, sursă cu apă minerală, în 

valea rîului Olăneşti, jud. Vil- 

_ "cea, avînd aceeași compoziţie ca 

5$:578 Marele Dictionar Geografic. Vol, 717, 
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şi sursa Vulcanul, cu deosebire 

că iodurile alcaline sunt mai 

concentrate. 

Dianul, saţ, face parte din com. 

rur. Stoești, plaiul Horezul, ju- 
dețul Vilcea. Are o populaţie 

de 822 locuitori (440 bărbaţi, 
382 femei). Cade în partea de 

E. a comunei, pe valea rîului 

Cernişoara. Aci e o biserică re- 

parată la 1890 și avind ca cti- 

tori pe toți locuitorii. 

Dianul, ea, între com. Măldă- 
rești, Mădulari şi căt. Dianul, 

plaiul Horezul, jud. Vîlcea. 

Dichili-Taş-Alceac-Dere, za/e, 

în jud. Tulcea, pl. Istrul, com. 

Casimcea, căt. Cuciuc - Chioi; 

se desface din poalele sudice 
ale dealului Saxancula; se în- 

dreaptă spre Ș., cu o direcţie 

de la N.-E. -spre S.-V., dealun. 
gul dealului Suci-Tepe-Bair şi 

Cuciue-Chioi-Bair, brăzdînd par- 

tea vestică a plăşei și cea sud- 

estică a comunei; după 9 kil. 

de drum, se deschide în valea 

pîriului Casimcea, lingă satul 
Cuciuc-Chioi; pe valea-i merge 

drumul comunal Cuciuc-Chioi- 

Cail-Dere. 

Dichiliş-Taş-Bair - Sirti, dea/, 
în jud. Constanţa, pl. Medjidia, 
com. Cocargea, întinzindu-se pe 
la V. satului Cocargea și prin- 
tre văile Iai-Ccair și Ceatiric- 

Ceair; are o înălțime maximă 

de 142 m., pe care o atinge în 

virful săi Cocargea; la S$., se 
prelungește cu dealul Iusus-Ta- 
rifi-Bair, iar la N. cu dealul Di- 
ordingi-Orman; este acoperit cu 

pășuni și pe poale cu semănă- 

turi, 

Dichi-Taş-Dere, zale, în jud. 

Constanţa, pl.. Medjidia, pe te- 

ritoriul comunei Mamut-Cuius ; 
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merge spre N., curgînd printre 
dealurile Bei-Aslan-Bair și Cara- 

Dede-Bair şi apoi se deschide 
în valea Acargea-Dere saii Da- 
utlar-Buiuc-Dere, după un drum 

de aproape 6 kil., avînd o di- 
"Trecţie generală de la S.-E. că- 

tre N. 

Dichil-Taşi, gea/, în jud. Cons- 
tanța, plasa Mangalia, pe teri- 
toriul comunei Enghezul; este 

prelungirea spre N. a dealului 
Bair- Cara - Suluc; are o înăl- 

ţime medie de 130 m. și este 

acoperit în cea mai mare parte 

cu pășune, iar pe poale cu se- 
mănături;, este tăiat de drumu- 

rile comunale Iinghez- Biuiuc- 
Ghiuvenli şi Enghez - Cuciuc- 

Casicci. 

Dichiseni, com. rar. în judeţul 
Ialomiţa, plasa Borcea, situată 
spre E. de orașul Călărași, în- 

tre comunele Roseţi-Volnași și 

Şocariciul. 
Teritoriul comunei, în supra- 

față de 10000 hect. se întinde 

din Dunăre spre N., prin insula 
Balta și cîmpul Bărăganul, pănă 

în apropiere de calea ferată Bu- 
cureşti-Fetești. Coprinde două 
moşii: Dichiseni, proprietate a - 

statului, fost pendinte de Epis- 
copia Buzăii, şi fost arendată pe 
periodul 1883 — 1893, cusuma de 

36550 lei şi pe periodul 1893— 

1898, cu suma de 108050 lei; 
Coslogeni, proprietate a statu- 

lui, trup din moșia Trăneşeani, 

din care parte s'a. vîndut în lo- 
tură și 250 hect. s'a plantat cu 
salcimi, iar restul s'a arendat, 

pe periodul 1893—1898, cu suma 

de '55100 lei. 

După legea rurală din 1864, 

Sai împroprietărit 121 locui- 
tori; după legea rurală din 
1878, sai mai împroprietărit 

78 locuitori, se mai găsesc fără 

proprietăți 110 locuitori. 

15
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Se compune din satele: Di- 

chiseni, Coslogeni şi Satnoeni 

şi din cătunele (tirlele): Man- 

dacbe și Putinciul. Reședința pri- 

măriei și a judecătoriei .comu- 

nale este în Dichiseni. 

Are o populaţie de 258 fa- 

milii, sai 1181 suflete, din cari 

602 bărbaţi şi 578 femci; 1123 

- Romiîni şi 58 Bulgari; 312 agri- 

cultori, 3 comercianți, avind 5 

profeşiuni libere, 58 muncitori 

și 13 servitori. Știii carte 126 

persoane. 

Sunt 151 contribuabili. 

Vite sunt: 300 cai, 650 boi, 

2500 oi, 45 capre, 4 bivoli, 4 

asini și 250 porci. 

Budgetul comunei pe 1887— 

1888 era de 4076 lei la: veni- 
turi și de 4514 lei la cheltuieli. 

Are 1 şcoală mixtă, frecuen- 

tată de 59 elevi și 6 eleve, con- 

dusă de 1 învăţător, retribuit de 

stat și comună. peoala are lo: 

cal propriii. 

Sunt trei biserici, cite una în 

fie-care sat, deservite de 3 pre- 

oți și 4 dascăli. 

Dichiseni, sa, în jud. Ialomiţa, 

plasa Borcea, pendinte de co- 

muna cu același nume, situat pe 

malul sting al Borcei,la 1ş kil. 

spre E. de orașul Călăraşi. Pe 

partea de N. a satului trece dru- 

mul ce duce de la Călăraşi în 

“satele despre țărmul Borcei, 

Are o școală mixtă, condusă 

de 1 învăţător. 

Este o biserică, construită din 

zid, în 1874, deservită de un 

preot şi 2 dascăli, 

Populaţiunea satului este de 
68 familii. 

Vite sunt: 100 cai, 200 boi, 

1250 oi, 35 capre, 2 asini şi 

120 porci, 

Dichiul, munte, jud. Dimboviţa, 

plaiul lalomiţa-Dimboviţa, în sus 

de Moroeni, cum mergi pe mat- 

Dicileşti, 

  

ca Ialomiţei în dreapta. Este 

acoperit de păduri. 

moşie, a moșnenilor 
din com. Rădoeșşti, jud. Tele- 

orman. Moșia lor fiind. mai 

mare și împărțită, numai o parte 

poartă această numire, 

Dicu-Ochiuz, vă/cea, se varsă 

în Cungrea-Mică, în raionul co- 

munei Păroşi, pl. Oltul-d.s., ju- 

deţul Olt. 

Dicul, mahala, com. Diculeşti, pl. 

Olteţul-d.-j., jud Vilcea. 

Dicul, vă/cea, care se formează 

pe teritoriul comunei Bălțați, 

pl. Mijlocul, jud. Olt. Curge de 

la E. către V. și se varsă în 

Plapcea-Mare, pe stînga ei. 

Diculeşti, con. rur., jud. Vilcea, 

pl. Olteţul-d.-j., compusă din 2 

cătune: Budești și Diculești, 

Este situată pe Valea - Olte. 

țului, la 60 kil. departe de ca- 

pitala judeţului şi la 20 kil, de 

a plăşei, 

Are vo populație de 135 fa- 

milii, sau 658 suflete (334 băr- 

baţi, 324 femei); sunt 120 con- 
tribuabili;, 145 case. 

In comună sunt 2 biserici; 

una în căt. Budești, fondată la 

1825 de slugerul Alexandru 

Diculescu și reparată de Vasile 

“Racotă; a doua în căt. Dicu- 

lești, fondată de săteanul Dicu. 

«Bisericile sunt dotate cu pămînt 
de ctitorii lor. 

Cea mai mare parte din lo- 
cuitori se ocupă cu agricultura ; 
parte din ci se ocupă cu face- 
rea de pălării de paie, cojocă- 
ria, dulgheria și timplăria. Er 
desfac produsul muncei lor la 
Craiova, Tirgul-Horezul și Băl- 
cești, localitatea mai apropiată. 

Vite sunt: 30 ca, so boi, 
40 vaci, 150 capre, 400 oi. Lo-   

cuitorii din cătunul Budeşti s'aii 

împroprietărit la 1864 pe moșia 

def. Vasile Racotă; cei-l'aiţi sunt 

moșneni. 

Şcoala. datează în comună de 

so ani. Clădirea e proprietatea 

comunei. Se frecuentă de 17 

copii (15 băeţi şi 2 fete), din 

numărul de $3 copii (51 băeți 

şi 42 fete), în virstă de şcoală. 

Știi carte 40 băeţi şi 9 femei. 

Cu întreţinerea scoalei statul 

cheltueşte anual 11858 lei. 

Vatra satului are 125 hect., 

iar toată com., 750 hect., cu iz- 

laz, vilcele, tufișuri și ripi. 

Șoseaua comunală înlesneşte 

“comunicaţia între com. Băbeni, 

la N. şi Făureşti la S. 

Veniturile şi cheltuelile com. 

- se urcă la 1215 lei anual. 

Se mărginește la N. cu com. 

Băbeni, la S. cu Făureşti, la V, 

cu Goruneşti și Bălăcești şi la E. 

“cu comuna Ușurei. 

E .brăzdată de dealurile : Fo- 

tolescu, Ciochiţei, “Ţărișeni şi 

Călugărul, şi udată de văile: 

Imoroasa, Surcelul, Bisericei şi 

Tămăsoaia, cari traversează co- 

muna dela N.-E. spre S.-V. și 
se varsă în Olteț. 

Rîul Olteţul formează în ra- 

ionul acestei comune două bălți 

mari. : 

Diculeşti, căzun, al com. Pănă- 
tăul, alipit de com. Sibiciul-d.-j., 

jud. Buzău. Are 60 locuitori și 

15 case. 

Diculeşti, saz, face parte din co- 

muna tur. cu același nume, ju- 

deţul Vilcea, pl. Olteţul-d.-j. Are 

o populațiune de 263 locuitori 

(134 bărbaţi și 120 femei). Cade 

în partea de S. a comunei. Aci 

e reședința com. şi școala, care 

e frecuentată de 11 copii, din 
numărul de 42 în vîrstă de şcoală. 

Diculești, zahala, în jud. Me-
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hedinţi, pl. 

Horăști. 

Văilor, com. rur, 

Diculeşti, ea/, în raionul com. 
Diculești, jud. Vilcea, pl. Olte- 

ţul-d.-j., pe care se cultivă 54 

hect. vie, 

Dicul, saz, jud. Dolj, pl. Dum- 
brava-d.-j., com. Risipiţi. 

Dicului (Valea-), za/e, comuna 
Bunești, jud. Vilcea, pl. Ocolul. 

Dideşti, com. rur., în jud. Tele- 
orman, la extremitatea despre 

VE. a pl. Tirgului, situată pe 
valea “Tecuciului, în mijlocul 

unghiului format din împreuna- 
rea piriului “Tecuciul: cu riul 

Vedea. 

Are alipit un cătun Știrbiţi, si- 

tuat Ja o distanţă de 4 kil. în Va- 
lea-Vezii pe partea stingă spre 

comuna :Cucueţi, pe șoseaua ju- 
dețeană Roşiori-Strimbeni. 

Satul Dideşti, situat mai pe 

deal, e înconjurat din toate 

părțile de pădure. 

Teritoriul com. este străbă- 
tut de diferite vălcele, cum și 

de apele Vezii şi ale Tecuciului ; 

diferite izvoare curg de pe dea. 
lură, formînd viroage în mai 

multe locuri. 

Suprafaţa comunei cu moşia 

şi pădurile statului, este de 2525 

hect. Din aceste 1756 hect. 
sunt numai pădure bătrină, a- 

vind mai mult stejar şi lemne 
de construcţiune, în grosime 

pănă la 1 m. în diametru. 

Locuitorii împroprietăriți dim- 
preună cu însurățeii, sunt în nu- 

măr de 134, din care 100 în sa- 

tul Didești cu 400 hect., 25 

în cătunul Știrbiţi cu 175 hect. 

şi 9 însurăței împroprietăriți la 

anul 1879 pe 50 hect. Se află 
aci și 1/2 hect. vie și 3 livezi cu 

pruni. 
Populaţia comunei este de   

115 

” 200 fam., sati 1003 sufl., din cari 

I90 contribuabili. In cătunul 
Știrbiţi sunt 200 sufl. și 47 con- 

tribuabili, 

Știrbiţi, fiind așezat în partea 
stingă a rîului Vedea, la 4 kil. 

de comuna Dideşti urma după 

situația lui topografică să fie 
alipit la comuna Cucueţi. 
Numărul vitelor din comună 

este de 2356 capete, din cari 

568 vite mari cornute, 147 cai, 

7 măgari, 1440 oi și 194 rîmă- 

“tori. 

 Budgetul comunei este de lei 
4339.19 la venituri şi de lei 

4126,43 la cheltuel | 

“Are o şcoală mixtă, frecuen- 

tată 'de 19 elevi. Are o moară 

pe apa Vedei, în dreptul cătu- 
nului Stirbiţi, la punctul numit 
Uidumacul. - 

Drept biserică servește fosta 
mănăstire Schitul-Dideşti, zidită 

pe timpul lui Neagoe-Vodă Ba- 
sarab, puţin în urma zidirei 
Curţei-de-Argeşș. E deservită de 
2 preoți, 1 cîntăreţ și 1 para- 

cliser. 

Se leagă cu com: Dobrotești, 
printr'o şosea vecinală care dă în 
şoseaua judeţeană Roşiori-Strîm- 
beni, în lungime de 3 kil.; cu 

" comunele Merișani și Socetul, 
tot prin șosele vecinale. 

Satul Didești este unul din 

cele mai vechi din judeţ. După 
vechimea mănăstirei se poate 
înţelege și vechimea satului. În 

secolul trecut făcea parte din 

plasa Mijlocul ; de atunci încoa- 
ce face parte din a Tirgului; mă- 
năstirea era considerată numai 

“ca metoh. În istoria lui Dioni- 

sie Fotino găsim acest metoh 

trecut sub numirea de Dădieţi. 

Dideşti, roșie a statului, în jud. 
Teleorman, pl. Tirgului, numită 

şi Vatra-Schitului-Didești. 

Didileşti, dea/, situat la N. com. 
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Ciuperceni, jud. Gorj, pl. Oco- 
lul. Are o suprafaţă cam de 
170 hect., acoperită cu pădure, 

proprietate a locuitorilor com. 

Ciuperceni, 

- Dieacoi, deaf, jud. Bacăi, plasa 

Tazlăul-d.-s,, de pe teritoriul: co- 

'munei Bășeşti. 

Dieanca sai Dealul-Dieanca. 
Vezi acest ultim cuvint, judeţul. 
Bacăi, 

Dieanca, ziriiaş, jud. Bacăii, pl. 
Tazlăul-d.-s., com. Lcontinești, 

care se scurge de a dreapta 
Tazlăului-Sărat. ! 

Dieanca, zodiș, jud. Bacău, pl. 
Tazlăul-d.-s., com. Leontinești, 

care face parte din dealurile ce 
despart Piriul-Cernului de Taz- 

lăul-Sărat. i “ 

Diecheni, saz, face parte din co- 
muna Bucești, jud. Tecuciii, pl. 

" Birlad. .E situat pe ambele la- 
turi ale șoselei naţionale Ivești- 

Hanul-Conachi, la 1 kil. departe 

de reședința com., care este în 

Bucești, 

Are o populaţiune de 19 fa- 
milii, împroprietăriți pe moşia 
statului la 1864 şi la 1851. 

Satul vechii era pe vale în- 

tre Birlad şi gicla Birloviţa. 

Diecheni, moșie, proprietate a 
statului, com. Buceşti, jud. Te- 

- cuciii. Are o suprafață de 631 

hect. Aparţinea mănăstirei Ni- 
corița. Se întinde din șoseaua 

națională pănă în nisipuri spre E. 

Dienci, com, ur. jud. Olt, pl. 
Oltul-d.-s. E situată pe vilcelele 

Văcăreasca şi Drăghia. Are o 

- populaţiune de 832 locuitori, în 
care iutră 24 locuitori Ţigani. 

E compusă dintr'un singur sat,   Dienci.
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Pămiîntul săi e mai mult șes şi 

produce cereale și vin. Live- 

zile de pruni ocupă aproape 75 

hect, 
Afară de agricultură, locui- 

torii se ocupă, mai ales iarna, 

cu dulgheria; sunt 3 cojocării, 

4 croitorii, 2 dogării şi 6 rotării. 

Locuitorii în număr de 144, 

S'aii împroprietărit la anul 1864, 

pe 529 hect. 

" Incom. eo biserică, deservită 

de 1 preot şi 2 cîntăreți. La 1 

Februarie 1896 s'a înființat aci 

o şcoală. Este frecuentată de 70 

elevi (68 băcţi şi 2 fete). Statul 

cheltuește cu ea anual 756 lei. 

N'are alte şosele de cît cele 

din interiorul că, 
Se învecinește la S. cu com. 

Ciîmpul-Mare, la N. cu Dobro- 

teasa, la E. cu Otești-d.-s. 

Dienci, dea, în raionul comunei 

Dienci, jud. Olt, pl. Oltul-d.-s,, 

pe care se cultivă 70 hect. vie. 

Dieneţul, saţ, al com. Păucești, 

pl. Siretul-d.j., jud. Bacăii. Se 
află situat pe piriul cu acelaşi 

„nume, la o depărtare de 1200 

m. de staţia Păuceşti. Are o 

biserică zidită la 1873, de Toa- 

der Bulgarul şi 1 cîrciumă. Po- 

pulaţia este de 110 familii sait 

383 sufl. Vite sunt: 181 vite 

mari. cornute, 24 cai, 12 capre 

şi 59 rimători, 

Dieneţul, dea/, jud. Bacăii, pl. 

"Siretul-d.-j., situat în com. Pău- 

cești, în partea despre hotarul 

spre județul Tecuciii. Pe acest 

deal, se află urmele unor întă- 

rituri vechi, numite Apărătoarea. 

Dieneţul saii Petreşti sai Di- 
neţul, ziriz, jud. Bacăii, pl. Si- 

retul-d.-j. Izvoreşte pe teritoriul 

com. Nănești, la Fundul-Vlad- 

nic, apoi trece în com. Petrești, ] 
curgind în Valea - Petreştilor, 

unde se îngroașe cu piriiașele 

Fundul-Văii şi Socii, și în fine 

“prin com. Păucești, unde .se 

scurge în Siret, pe. malul săi 

stîng, mai sus de satul Dieneţul. 

Digul, ridicătură de pămiut, jud. 

Brăila, făcută în 1884 din cau- 

za inundărei Siretului, pe ma- 

lul drept al rîului la N. com. 

Cotul-Lung, pl. Văleni. Digul 

are lungime de 10 kil. 

Dihamul saii Baiul, zzzafe, care 

se întinde prin mijlocul com. Pre- 

deal, plaiul Peleşul, jud. Prahova. 

E situat între Valea-Morarului, 

„Clăbucetul-Baiului și muntele Tir 

Berbecului. Este cunoscut pen- 

“tru pădurile de fag, pentru ne- 

număratele sale stine de oi, 

pentru bogatele sale pășuni și 

locurile de finețe. 
“Acest munte a fost dăruit 

bisericei romîneşti din Rişnov 

(orăşel lingă Braşov, în Tran- 

silvania) de frații Udriște şi 

Toma Postelnicu, la Aprilie, 

1550. Actul de danie hotă- 

"răște ca: 

“Locuitorii Rişnovului să aibă drep- 
tul d'a trimite vitele lor la păşune în 

munte, ncîmpedicaţi de nimeni, întoc- 

mai cum s'aii folosit și părinţii lor, iar 

din bauii dupe vite să se îndestulcască 

biserica Romînească d'acolo din Rîșnov 

cu cele de lipsă: luminări, tămiie, unt- 

de-lemn, căci așa este urînduit chiar de 

părinţii donatorilor. 

Hrisovul acesta se păstrează 

în original în arhiva bisericei 

Riîșnovului; este întărit de toți 

domnii “Ţărei, purtind și iscăii- 

tura propiiea lui Mihaii- Viteazul 

(1595); este scris în slavonește, 

iar pe Romineşte este tradus 

de Barac, tatăl răposatului pro- 
topop al Braşovului. 

Din cele coprinse în acest 

document reiese fără îndoială 

că dania a fost de fapt făcută   1550. D-l Gheorghe Proca, pro- 

cu mult mai înainte de anul!   

fesor din Rișnov. crede că Di- 

hamul a fost dăruit bisericei 
din acel orăşel, de părinţii 

fraților Udriști, cam pe la anul 
1485, data cind sa construit 

din material solid biserica veche 

d'acolo. 

Dihamul, pădure pârticulară, jud. 

Prahova. Vezi Raiul-Sașilor. 

Diiul, Zrum vechii, jud. Dolj, pl. 

Jiul-d.mj., com. Segircea. 

Diiului sai al-Vidinului, (Dru- 

mul-), Zrum vechiă, jud. Dolj, 
pl. Băilești, com. Urzicuţa; vine 

din spre E. şi trece spre S. 

de comună. 

Dijcadael-Bair, dea? în jud. Tul- 

cea, pl. Măcin, pe teritoriul com. 

Cirjelari, şi pe acela al cătunu- - 

lut. Hasanlar. E situat în partea 

S.E. a plășei și a comunei. . 

Lasă spre V.. dealul Hasanlar și 

spre E. Cuciuc - Cara. Din el 

izvorește valea Domus-Culac, 

Se ridică pănă la 306 m., punct 

trigonometric de rangul al 2-lea, 

dominînd asupra văei și satului 

Hasanlar. Pe muchie e pleșuv, 

pe pante e acoperit cu pășuni 

și livezi. 

Dima, deal, jud. Muscel, plasa 

Riul-Doamnei, com. Racoviţa. 

Dima, /ac, în jud. Ialomiţa, plasa 

Borcea, insula Balta, pe teritoriul 

com. Gildăul. 

Dima (Braniştea-lui-), zî/c din 
Pădurea statului, de pe moșia 
Băseşti, plasa Călmățuiului, jud. 

Teleorman, 

Dimache, saz, jud. Ilfov, plasa 
Dimboviţa; face parte din com. 

rur. Fundeni-Gherasi. Este si- 

tuat la IE. de Fundeni și are 

locuri sinîrcoase. 

  

 



DIMACIIE 

Se întinde pe o suprafață de 
355 hect. proprietatea D-lui N. 
I. Gherasi, din cari cultivă 255 
hect. (100 pădure). 

Populaţia lui e de 92 loc. 
Numărul vitelor 'mari e de 91 

și al celor mici de 141. 

Dimache, docuință îsolată, jud. 
Ilfov, pl. Dimboviţa, com. Fun- 
deni-Gherasi. 

Dimaşilor (Dealul-), dea, în 
jud. R.-Sărat, plaiul Rîmnicul, 
com. Valea-Sălciei. Sc desface 
din Dealul-Cilnăului. Brăzdează 
partea de N. a comunei. Este 
acoperit cu păduri. 

Dimăcheni, com. rur., în jud. Do- 

rohoiii, în partea de N.-E.a pl. 
Coşula, formată din satele: Di- 

măcheni şi: Mateleni, cu reşe- 

dința primăriei în Dimăcheni. 
Are o populaţie de 274 familii 

sai 940 suflete; 2 biserici, de- 

servite de 1 preot, 2 cintăreţi, 

2 pălămari; o şcoală, condusă 

de 1 învăţător şi frecuentată de 
54 elevi; 739 hect. pămint să- 
tesc; 3237 hect. 20 ar. cîmp 

şi 114 hect. 58 ar. pădure ale 

proprietarilor moşiei; 21 iazuri 

şi 12 pogoane vie. 

Budgetul comunei a fost, în 

anul 1890—g91, de lei 3567 la 

venituri, şi de lei 3455 la chel- 

tucli. | 
Vite mari cornute sunt 1007, 

oi 1886, cai 210 și porci 358. 

Sunt ro stupi. 

Dimăcheni, sa, pe. moșia cu 

același nume, judeţul Dorohoiii, 

plasa Coșula,. com. Dimăcheni. 

Are 200 fam., saii 775 suflete. 
Așezările sătenilor sunt în mare 

parte bune, cu livezi şi grădini, 

Proprietarul moşiei are casă 

mare cu două rînduri, bine zi- 

dită și cu heiurile necesare. 

Proprietatea moșiei este a   

11? 

d-nei IElenca Docan, născută 
Dimache, 

Biserica, cu patronul Adormi- 
rea-Maicei - Domnului, deservită 
de 1 preot, 2 cîntăreţi şi 1 pălă- 
mar; este marc, bine zidită şi fru- 
mos înzestrată cu necesariile ofi- 
ciului divin. Inscripţia ce are de 
asupra întrărei spune: 

Acest sit, locaş se presupunea fi zidit 
de Isac Balica Ilatman, iar acum la 1842, 

s'a zidit clopotniţa din temelie de Vor- 

niceasa Profira Dimache, născută Mi- 

clescu, 

Are o şcoală, condusă de un 

învățător, şi frecuentată de 54 

elevi; localul este făcut de 

Ioan Docan, în 1869... 

Calitatea pămîntului este bună 
şi fertilă, Sătenii împroprietăriți 
aii 581 hect. 47 ar. pămînt; 

iar proprietarul moşiei are 2143 

hect. 99 ar. cîmp și 42 hect. 97 ar. 
pădure. Pe moşie se află acarete 

bune pentru păstrarea recoltei. 

Sunt 16 iazuri cari produc: stuh, 
peşti şi raci; între toate mai mare 

este acel al-lui-Dimache, în în- 

tindere de 4 hect. 29 ar. 

Se mai află o livadă întinsă 
cu mulți şi diferiţi fructieri şi 
vie în întindere de $ pogoane. 

Apele ce trec pe moșie sunt: 
riul Jijia ce curge pe la hotar, 

şi pîraiele Arăndelul şi Humeni, 

începătoare de pe moşie. 

Drumuri principale: acel de 
la Dorohoiii ce trece prin sat 

şi duce la Podul-Stamatei şi la 

Nicşeni; acel de la Miclăușşeni 

şi Dumeni ce vine prin Corlă- 

teni și se desparte în 2 ramuri, 

unul ducînd la Botoşani şi cu 

alta la Leorda. 

Hotarele sunt cu: Corlăteni» 

Văculești, Brăești, Teișoara, Nic- 

şeni și Matcicni. 

Curtea bocrească, se zice că 

e refăcută pe urmele vechi ale 

caselor Hatmanului Balica, care 

deveniră Domnești dimpreună cu   
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moșia, prin decapitarea Hatma- 
nului, în urma războiului de la 

Cornul-lui-Sas, cînd i s'a con- 

fiscat de Domnie toată averea. 
Biserica se zice că iarăși este 

foarte din vechime urzită acolo; 

din povestirile bătrînilor, rcese 
că ea a fost făcută de Ștefan- 
Vodă, atunci cînd şi moşia cra 

Domnească; dar prin grele în- 
prejurări ce aii urmat s'a stri- 
cat, şi apoi 'după ce deveni 

proprietar moșiei Hatmanul Ba- 
lica, acesta a refăcut-o dinpre- 

ună: cu Curţile-Domnești, cari 
se afla în ruină. 

Locuri însemnate sunt: lazul- 
Domnesc și Movila-Bortoasă. 

In satul Dimăcheni s'a ţinut 
în anul 1773 (7181) sfatul bo- 

” Xerilor contra lui Ștefan Petri- 
ceico-Vodă. 

Dimăcheni, 72z, jud. Dorohoiii. 

Vezi Dimăcheni, sat. 

Dimei (Valea-), za/e, jud. Te- 

cucii, com. cu acelaşi nume. E 

situată la E. de tirgul Stăni- 
şești. Are direcţie de la NE, 

spre S.-V,, terminîndu-se în Va- 

lea-Dobrotforului. 

Dimiana (Floreasca), moșie, în 
jud. Buzăi, com. Gura-Dimienii, 

avind peste 1000 hect., din care 

200 arabile, 150 pădure, 350 

izlaz, 100 fineaţă, 64 livede şi 

restul sterp. 

Dimiana (Floreasca), pădure, 

pe moșia Dimiana, jud. Buzăiă, 

com. Gura-Dimienii, despărțită în 

4 sfori: Fundul-lui-Gcorghe, Fă- 
getul, Dosul-Dimienii şi Homo- 

cioaia, avind împreună 150 hect.: 

Dimiana, va/e, în judeţul Buzăii, 

com. Gura-Dimienii. Își ja naş- 

tere de la Licoi, apoi se unește 
cu izvorul Valeu-Iomocioaia şi 

unite, merg de se varsă în riul



DIMIENI 

Slănic, prin mijlocul com. Di-. 
miana. In timp de ploae vine 

mare și cu multă violenţă. 

Dimieni, saz, în jud. Ialomiţa, 
pl. Ialomiţa-Balta, pendinte de 

comuna Ograda. Este situat pe 

malul sting al riului Ialomiţa, 

la un kilometru spre V, de 

satul de reşedinţă. 

Populaţiunea este de 75 familii 

de Romini, 3 familii de Ţigani, 

1 familie,de Greci și 1 familie de 
Bulgari. 

Aici este o biserică, la care 

deserveşte preotul din Ograda. 

Vite sunt: 124 cai, 45 boi, 

210 oi și 150 porci. 

Dimieni, sat, face parte din com. 

rur. Tunari-Dimieni, jud. Ilfov, 

pl. Dimboviţa. Este situat la N. 

de Tunari. La E. locul e băltos. 

Se întinde pe o suprafață de 

727 hec. cu o populaţie de 321 

locuitori. i 

D-l G. D. Vernescu are şoş 

hect., din cari cultivă 468 (8 

sterpe, 25 izlaz, 4 pădure). Lo- 
cuitorii aii 122 hect. și le cul- 

tivă pe toate. 

Are: o biserică, cu hramul A- 
dormirea, deservită de 1 preot 

și 1 cîntăreț; 1 moară cu aburi; 

1 mașină de treerat; 1 heleștei. 
Comerciul se face de 2 ciîr- 

ciumari și 1 hangiii. 
Numărul vitelor mari e de 

149 și al celor mici de 823. 

Dimieni, pădure, în jud. Ialomiţa, 
pl. Ialomița-Balta, pe teritoriul 
comunei Ograda, pe ţărmul stîng 
al rîului Ialomiţa. Are o supra- 
față de 60 hect, Esenţe: stejar, 
ulm, salcie și plop. 

Dimienii (Dosul-), zăzdure, în 
jud. Buzău, com. Gura-Dimienii; 
formează una din cele 4 sfori 
ale pădurei Dimiana ; are 32 hec- 
tare, 

"tunele:   
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Dimienii (Gura-), com. rur., în 

jud. Buzău, plaiul Slănicul. E 

situată pe ambele maluri ale 

rîului Slănicul, la o distanţă de 

34 kil. 760 m. de Buzău, Limitele 

sale sunt: La N., începe din 

plaiul Băligoși .şi se lasă pe 

izvorul Valea-Mare, pănă în riul 

Slănicul (la Catrinoiu), trece Slă- 

nicul (pe la Iordache Gelea) și 

se urcă pe muchie în sus pănă 

în pădurea lordăchioaia, de unde, 

în linie dreaptă peste plaiii, trece 

pănă în Muche (C. Mărgăriteşti, 

jud. Rîmnicul-Sărat); la E., în- 

cepind din muchea Mărgăriteşti, 

merge pe hotarul moșiei Licoi 

pănă în muchea izvorul Valea- 

Vacii; la S., începînd din muchea 

Văei-Vacii, se lasă pe muchea 

Văei.Crîngului şi apoi pe această 

vale în riul Slănicul; trece apoi 

riul Slănicul în dreptul izvorul Bo- 

dea şi merge urcîndu-se pe Bo- 

dea pănă în muchea Văei-Corbu- 

lui; la V., începe din Valea- 

Corbului, pe al căreia mal merge 

pănă la Fagi, în apropiere de 

virful Băligoși. Suprafaţa sa este 

de 1825 hect., din care 637 

arabile, 197 pădure, 145 fineaţă, 

712 izlaz, 16 livezi, 6 vie şi 112 

sterp. Pe lingă pămîntul posedat 

de locuitori, proprietăți mai 

însemnate are: Dimiana sati 

Florește. Terenul e accidentat, 

fiind proprii numai culturei po- 

rumbului, sunt apoi livezi, fineţe, 

„ete, Din punct de vedere gco- 
logic e de o deosebită impor- 
tanță Valea-Dimienii. Industrie 
și comerț n'are. Mori sunt 2 
pe rîul Slănicul. Căi de comu- 
nicaţie are șoseaua Sipoca-Lo- 
pătari. 

Vite are: 270 boi, 326 vaci, 
52 viței, 4 cai, 10 epe, 4 mînji, 
2050 oi, 121 porci şi 11 capre. 

Sunt 100 stupi cu albine. 
Comuna e formată din că- 

Cociobești,  Dimiana, 
Dogari și Florești. Populaţia sa   

DIMUL 

e de 1500 locuitori. Case de 
locuit sunt 221. 

Meseriași sunt: 2 fierari și 1 
boiangii. . 

Contribuabili sunt 168. Sta- 
bilimente comerciale 6. 

Budgetul comunei e de 1421, 
lei anual. 

Carte știu 17 locuitori. 

Are 1 biserică, cu hramul Sf 

loan Botezătorul, deservită de 

2 preoţi și 2 cîntăreți. 

Ciîrciumi sunt 3. Satul Gura- 

Dimienii există din vechime: 

Dimienii (Gura-), cârin de reşe- 

dință al com. Gura-Dimienii, 

jud. Buzău. Are 730 locuitori 

şi 108 case. 

Dimienii (Muchea-), co/ină, în 

jud. Buzău, com. Gura-Dimienii, 

avînd culminaţia: Virful-Dimi- 

enii; e goală; petriș și izlaz, 

Dimitreşti, saz, în jud. Ialomiţa, 
plasa Ialomița-Balta, pendinte 

de comuna Murginca. Este situat 

pe malul de N. al lacului Stra- 

china și la 5 kil. spre V. de 

satul de reședință. 

Are o populaţiune: de 45 
familii de Romini și 4 familii de 

Țigani. 
Vite sunt: 200 boi, 100 cai, 

800 oi și 100 pori. 

Dimitrie (Sfintul-). Vezi Smiro- 
dava. 

Dimoiul, sas, jud. Dimboviţa, pla- 

sa Dealul-Dîmboviţa, căt. com. 
Colanul. 

Dimonul, dea, la V. comunei 
Săscioara, plasa Mijlocul, jud. 
Vilcea, care servește de hotar 
între această com, şi comuna 
Văleni. : 

Dimul, dea?, jud.: Muscel, com. 
Corbişori, din plaiul Nucşoara,



DIMULEASA 

Dimuleasa, zriva/, jud. Brăila. 
Incepe din malul drept al Du- 
nărei, de la jumătatea ostrovului 
Coada-Lupului, curge spre N.- 
E. în Filipoiii, în partea stingă, 
aproape de cherhanaua Şerban. 
Are o lungime de 12-—15 kil. 

și o lățime de 3—4 m. 

Dimuleşti, saz, face parte din 

com. rurală Mădulari, jud, Vilcea 

plasa Cerna-d.-j. Are o populație 

de 210 locuitori, 108 bărbaţi și 

102 femei, 

Dimuleşti, s44-divisie a comunei 

Berca, com. Piclele, jud. Buzăii. 

Din-Dreapta şi din Stînga 
Cungrişoarei, (Dealurile-), 
dealuri, pe cari este situată 
comuna Păroși, plasa Oltul-d.-s. 
jud. Olt. Direcţia lor e de la 

N. la S. Ati o lungime de 2 kil,, 

pe care se cultivă viţă, cereale, 

sunt sădiți pruni, iar parte rămîn 

: ca pășune de vite. 

Din-Mijloc, (Movila-), mooz/ă, 
în jud. Buzăii, com. Cotul-Ciorii, 

pe moșia Ciorani. 

Din-Prunii-Zamfirei, (Gîrla-), 
pirîii, izvoreşte din dealurile 
-Piscanilor, com. Piscani, plasa 
Riîul-Doamnci, jud. Muscel; trece 

pe la N. comunei şi se varsă 

în Rîul-Doamnei. 

Dincani, saz, face parte din com. 

rurală Fata, jud. Olt, pl. Vedea- 
d.-s. Are o populaţiune de 350 

locuitori. Aci e o biserică zidită 
la anul 1846, de Badea Tu: 

dorache şi soţia sa Ioana. 

Dincolo-de-Silişte (Dealul-de-), 

deal, în jud. Constanţa, pl. Sili- 

stra-Nouă, pe teritoriul com. rur. 

" Satul-Noii şi anume pe al cătu- 

nului de reședință Satul-Noii. Se 

desface din Dealul-de-la-Cetate;   
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se întinde spre E., avind o 
direcțiune generală de la N.-V. 
spre S.-E., brăzdind partea nor- 
dică a plășii și a com. Comuna 
Satul-Noii este așezată la poalele 
sale de S. Ultimele sale rami- 
ficații estice se termină pe malul 
„vestic al lacului Oltina, făcîndu-l 
"înalt și cam rîpos.. Are 84 m. 
înălțime. Este de natură hu- 
moasă. Este acoperit cu finețe 
şi semănături. Pe muchea lui 

merge un drum comunal Pirjoaia- 
Satul-Noi. 

Dinga, saţ, în jud, Tutova, plasa 
Simila, com. Orgoeşti, spre E. 

de satul Orgoeşti, în partea de 

N.-E. a jud., aşezat pe virful 
unui deal. Are 108 loc. (din 

cari 7 ştiă carte) și 40 case. 

Dinghiliul, cătun, pendinte : de 
com. Scorţarul-Vechiii, jud, Brăi- 
la, pl. Vădeni, situat la S.-V., la 

$ kil. de com. Populaţia sa e 
de 17 familii, sai 77 suflete. . 

Dinghiliul, mozz/ă, jud. Brăila, 
situată la V. de căt. cu același 

nume, la odistanță de6 kil. de. 

com. Scorţarul-Vechiii, Ofițerii 
statului-major austriac cînd aă 
făcut harta țărei aii construit pe 

dinsa un observator. Movila are 

o înălțime de 20—30 m. 

Dinghiliul, ea, în jurul lacului 

Lutul-Alb, com. Scorţarul-Ve- 

chiu, plasa Vădceni, jud. Brăila. 

Dinişorul, zădure, pendinte de 

com. Bertești-d..j., plasa Balta, 

: jud. Brăila. Se mărginește la 

E. şi N. cu cîmpia, la V. cu 

Vilciul, la S$. cu -pădurea par- 

ticulară Bertești. Suprafaţa sa e 
de 4 hect., acoperite cu salcie. 

Dinişorul, 4î/ă, pe malul dreptal 

canalului Vilciul, la hotarul de N. 

a com. Bertești-d.-j , jud. Brăila.   

DINTR'UN-LEMN (MĂNĂSTIREA-) 

Dinoaia, pădure de stejar, în com. 
Văscani, jud. Suceava, 

Dintele (Piatra-Daşcului), cu/- 
minație a muntelui- Vîrful-de-Est, 
jud. Buzăii. E punct trigono- 

metric. Face hotar între plaiurile 
Pirscov şi Buzăii. De pe dinsul 
se desfășură una din cele mai 

frumoase priveliști. Coastele sale 
sunt acoperite de păduri, 

Dintele-din-Mijloc, vzute, aco- 

perit cu pădure, în com. Salcia, 

plasa Podgoria, jud. Prahova. 

Dintele-Runcului, zzzu££, în com. 

Cislăul, jud. Buzăii. Vezi Runcul. 

Dintre-Dealuri, fânzină, în com. 

Băjeșşti, pl. Rîurile, jud. Muscel. 

Dintre-Poeni, /oc îsolaf, la Est 
de comuna Stilpeni, plasa Rîu- 
rile, jud. Muscel, de unde izvo- 
reşte Piriul-Ogrezelei. 

Dintre-Sirie, zoiană, în partea 
de N. a com. Star-Chiojdul, 
pl. Teleajenul, jud. Prahova, si- 
tuată la confluența pîrîului Șiriul 

cu piriul Siriașul. Servește de 

izlaz pentru vitele locuitorilor. 

Dintr'un-Lemn,(Mănăstirea-), 

mănăstire, jud, Vilcea, aşezată 

pe valea rîului Otăsăul, aproape 
de sii, la 3 ore depărtare de 
Rimnicul-Vilcea. 

Această mănăstire, după cum 

se vede pe pisaniile bisericei, 

S'ar fi întemeiat de Mateiii-Vodă 
Basarab. Ea a existat însă cu 
mult mai înainte, de oare-ce 

Mihnea-Vodă Turcitul îi făcuse 
"o danie la -1579. Biserica zidită 

de la început din cărămidă ne- 

tencuită, după cum se pare, a 

pierdut mult din stilul ei prin 

desele reparaţiuni. Cea din urmă 

reparaţiune a fost făcută la a- 
nul 1841.



DINȚII-RUNCULUI 

Legenda spune că această mă- 

năstire s'a zidit în cinstea icoa- 

nei Maicei-Domnului, făcătoare 

de minuni, găsită într'un stejar, 

în care loc se află azi biserica. 

La cimitirul mănăstire se află 

- o biserică de lemn, de la anul 

1814, care merită o deosebită 

atențiune. Mănăstirea se. între- 

ține de stat și se administrează 

de o stariță ajutată de un con- 

sili economic și de altul spiri- 

tual. Monahele sunt în număr 

de 27 bătrine, 

Dinţii-Runcului, /oca/itate, în 
partea de S.-E. a com. Salcia, 

jud. Prahova, pl. Podgoria. E 

acoperită cu pădure. 

Dinu (Dealul -lui -), deal, în 

com. Dozești, jud. Vilcea, pl. 

Cerna-d.-j. Străbate comuna de 

la N. spre S. Riul Gemineaua 

udă poalele sale de E. și Gea- 

măna pe cele de V. 

Dinu (Valea-lui- Moş-), zae, 
„în jud. Constanţa, pl. Silistra- 

- Nouă, com. Cochirleni. Se des- 

face din Movila-Mare,; se îndreap- 

tă spre V.,. urmînd direcțiunea 

„de la N.-E.. către S.-V. și 

se deschide în stuful Ivranes, 

după un drum de 2 kil,; la 

E. se află dealul Uzum-Amet; 

e tăiat de Valul-lui-Traian pe 
la N. și de drumul Ivranes: 

Cochirleni pe la S$.; este si- 

tuată în partea vestică a plășei 

și cea sud-vestică a com. Este 

acoperită cu păşuni și stufișuri. 

Dinul (Moşu-), zz024/ă, situată la 

„S-E. de com. 'Rușeţul, județul 

Brăila, la 2!/ kil. de com. Ru- 

șețul. 

Dinul, pante, în jud. R.-Sărat, 
plaiul Rimnicul, com. Bisoca. E 
așezat la hotarul judeţului că- 
tre districtul Buzăi și între co-   
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munele Bisoca și Jitia. Este a- 

„coperit numai cu păduri. Se 

desface din dealul Ulmuşorul, 

face puţin hotarul judeţului, mer- 

ge spre E. şi lasă spre E. culmea 

Cătăţul, printre rîul Rimnicul- 

Sărat şi afluentul săi, piriul 

Cătăuţul, și spre N. Culmea-Cil- 

năului, printre riul Ciîlnăul și 

afluenții Rimnicului-Sărat, des- 

părţind basinele lor. 

Dinuleasa, pădure, supusă regi- 

-mului silvic, jud. Muscel, plasa 

Podgoria, com. Glimbocelui, a- 

vînd împreună cu trupurile Go- 

leasca, Băneasa, Gilceasca, To- 

measca, Gherăsoaia, Chiriceasca 

şi Ghiţeasca, o întindere de 1350 

hect. acoperită cu. stejar, car- 

pen, jugastru, și plop. 

Dinuţă (Aria-lui-), pice, în jud. 
R.Sărat, pl. Orașului. Vezi Aria- 

lui-Dinuţă. 

Diocheţi, com. rur., în pl. Șu- 

şița, jud. Putna. 

Este așezată pe un deal ce 

este despărțit de Dealul-Crucei 

prin piriul Zăbrăuţul. 

„Distanţa comunei de reședința 

suprefecturei Mărășești e de 3 

kil., iar de capitala judeţului 

de 31 kil. 

Comuna Diocheţi se compu- 

ne din cătunele: Diocheţi (unde 

e şi reşedinţa primăriei comunei) 

Bolotești şi Sperieți. 

Populaţiunea com., după cel 

din urmă recensămînt, e de 297 

fam, saă 1071 sufl. (552 băr- 

baţi, 519 femei). Această po- 

pulațiune se împarte ast-fel: 

381 neînsurați, 594 însurați 

și 06 văduvi,; 1057 Romîni, 4 

Ruşi şi 10 de diferite naționa- 

lități; 1057 ortodoxi, 4 cato- 
lici și 10 mozaici; 315 .agricul- 

tori, 8 meseriași, ş comercianți, 

8 avind profesiuni libere, 41 
muncitori şi 32 servitori, 

Diocheţi,   

DIOCIIEȚILOR (DEALUL) 

Ştii carte 1 16 persoane (103 

bărbaţi, 13 femei). 

Numărul caselor de locuit e 

de 302. 

Are o biserică parohială, cu 

hramul Cuvioasa-Paraschiva, în 

cătunul Diocheţi şi una filială în 

satul Sperieţi, cu hramul Sf. 

Ioan. - 

Copii cu vîrstă de şcoală sunt 
133, din cari urmează numai 14 

“la şcoala din com. Moviliţa. 

Budgetul comunei pe anul fi- 

nanciar 1893/04 a fost de lei 

4311,94 la venituri şi de lei 

4302,44 la cheltucli. 

Vite sunt: 2001, din care: 

561 boi, 146 vaci, 153 cai, 

1000 0i, 139 capre și 207 ri- 

mători. 

In anul 1893, cultura viţeia 

fost pe 11352 hect., producind 

25000 lei. 

In comună sunt: 1 antrepre- 

nor de accize, 4 fierari, 2 mo- 

rari, 1 cîrciumar, 1 rotar, 39 

fabrici de rachii, 1 brutar, 2 

lemnari și 3 comercianţi diferiţi. 

Diocheţi, saz, în com. Drăgușeni, 

jud. Covurluii, pl. Zimbrul, a- 

şezat pe valea și dealul Dio- 

„.cheți, în partea vestică a reșe- 

dinţei comunale. Are o popu- 

laţiune de 184 fam. saii 843 

locuitori. Pănă la 1 Martie 1886; 

Diocheţi formati comună a parte. 

In mijlocul acestui sat se află 

o rîpă, numită Rîpa-Gălăţenilor, 
nume ce se susține că i-ar veni 

din timpurile vechi cînd, de fri- 

ca Turcilor și a Tătarilor, mulți 

- gălățeni îşi găsiaii aicea loc de 

scăpare. 

moşie particulară, de 

I5I0 hect., jud. Covurluiii, pl. 
Zimbrul, com. Drăgușeni. 

Diocheţilor (Dealul-), dea?,. în 
cuprinsul com. Drăgușeni, jud. 
Covurlui, pl. Zimbrul.



DIOCIIEŢI LOR (VALEA-) 

Diocheţilor (Valea-), za/e, core- 
spondentă a dealului cu același 
nume, jud. Covurluiii. 

Dionisie (Peştera-lui-), peșteră, 
în jud. Buzăii, com. Boziorul, 

în apropiere de fostul schit Sf. 

Gheorghe, săpată în virful unei 

ramificații a muntelui Crucea- 

Spătarului, constînd dintr'o stîn- 

că ascuţită și anevoioasă de suit. 

Tradiția o atribue unui pustnic, 
Dionisie Turcătorul, care a să- 

pat-o şi a locuit întrînsa. 

Diordingi-Orman, dea, în jud. 

„Constanţa, pl. Medjidia, pe te- 

ritoriul com. Cocargea şi Eni- 

gea, cu o direcțiune generală 

de la E. către V., mergînd pa- 

ralel şi pe la S. văci Diordin- 
gi-Orman, al cărui mal sudic îl 

formează pe o întindere de 312 
kil. Are o înălțime medie de 

130 metri. Este acoperit pe o 

parte, și anume pe cea vestică, de 

păşuni; iar pe cea estică de pă- 

dure, numită ca şi dealul. Din 

acest deal, spre S., se desface 

dealul Dechilitaş- Bair-Sîrti. 

Diordingi-Orman, pădure, în 
jud. Constanţa, plasa Medjidia, 

com. Cocargea. Acoperă toată 
jumătatea de E. a dealului cu 
acelaşi nume. Este compusă din 

„ulmi și mai ales din fagi. 

Diordingi-Orman, vale, ' jude- 
țul Constanţa, în plasa. ! Med- 
jidia, pe teritoriul comunelor 
Enigea şi Cocargea. Se  în- 

tinde pe de o parte printre 
dealurile Rabagi, Giatri - Bair, 

Diordingi-Orman şi Buiuc-Me- 

zarlic-Bair ; iar: pe de altă, prin- 

tre dealurile Ceşme, Canli şi 

Piribei. Din spre N. primeşte 

valea Ceşme-Cula, iar din spre 

S., valea Ioi-Ceair, (care trece 

prin satul Cocargea). Direcţiu- 
nea sa mai întîii e de la NV. 

55578 dlavele Dicţtonur tieograjie, Vol. JI]. 
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către S.-E. și apoi către E. Satul 
Molceova se află situat în par- 
tea N.-V. a acestei văi, iar dru- 
mul comunal Molceova-Cocargea 
o străbate aproape în întregime. 

Dioşti, com. rur., în jud. Roma- 

nai, plasa Ocolul, formată din 

satul cu același nume, așezat 

pe un teren şes, argilos şi fer- 

til. Este dispus pe trei linii. 
Se învecinește la V. cu Viju- 

lești şi la N,, cu Drăghiceni. Se 

află la 11 kil. spre V.: de Cara- 
cal, pe şoseaua Caracal-Craiova. 
Păduri şi crînguri 

satul la N. și $. 
Are 333 familii, sai 1379 su- 

flete, din cari 248 contribuabili; 
sunt 682 bărbaţi și 697 femei; 

581 căsătoriți, 792 necăsătoriți; 
122 persoane ştiii carte Și 1257 

nu știi. 

" Budgetul: comunei pe -anul 
1886—87 a fost de 4730 lei la 

venituri şi 4692 lei la cheltueli. 
Vite mari sunt 996, vite mici 

1664 și porci 702. 

In comună este o școală pri- 
mară, condusă de un învățător 

şi frecuentată de 70 elevi (60 

băcţi şi 10 fete) din 100 copii 
(60 băeţi și 40 fete) în virstă 

de şcoală. 

Are '2 biserici: Sf. Nicolae 
(1868) și S-ţii Voevaozi (1877), 

deservite de 3. preoţi şi 4 cîn- 

„tăreţi. 

In cuprinsul com. se aqă: mă- 
gura Diostenilor, măgura Hirca, 
a-Beşicuţei, locul Motea unde 
spun bătrânii că a fost o bise- 
rică, și Dealul-Nucilor, unde, se 

zice că a fost mai de mult sat, 

și unde s'aii găsit bani vechi şi 

înconjoară 

“spărturi de oale. 

Distrail, dza/, în jud. Constanţa, 
pl. Silistra-Nouă, pe teritoriul 

com. rur. Caranlic. Se desface 

din dealul Para-Chioi. Se întinde 

spre N., avind o direcțiune ge-   

DIȚEL (MOVILA-) 

nerală de la S.-V. spre N-E,, 

brăzdind partea de E., a plăşei 

și cea de S.-V. a comunei. 
Se întinde d! alungul văci Ceșme- 

Culac. Din el se desface dealul 

Ciatal- Orman. Are o înălțime 

"de 172 m., dominînd satul Ca- 

ranlic, valea Ceșme-Culac, dru- 

mul com. Para-Chioi-Caranlic. 

Este acoperit cu păduri şi fi- 

neţe. ” 

Dişca, /ocalitate isolată, în jud. 
Buzăii, com. Gura -Nișcovului, 

căt, Cirlomăneşti; aci e un mic 
deal din care ies o mulțime de 
izvoare cu apă bună de băut, 

Diştei (Valea-), za/e, seacă și 
nisipoasă, în jud. Buzăii, com. 
Gura- Nișcovului, căt. Cirlomă- 

nești. 

Ditcovul, vale, în jud. Tulcea, 

pl. Măcin, com. Greci; izvorește 
din poalele vestice ale dealului 
Coşlug; se îndreaptă spre S$., 
în direcția N.E. spre S.V; 

străbate cîmpia Derment-Sîrta, 
brăzdind partea răsăriteană a 
plășei și a comunei, şi, după un 
drum de 3 km., se aruncă în 

Apa-Calistriei, pe stînga, mai 
sus de satul Greci. 

Diţă-Tătarul (Valea-lui-), șes, 
puțin deprimat, în jud. Buzăii, 
com. Glodeanul-Sărat, pe moșia 
„Glodeanul. Acoperit cu semă- 
nături. | 

Ditei (Lacul-), /ac, în județul 
R.-Sărat, pl. Marginea:de-Sus, 

com. Lacul-lui-Băban, în partea 
de V. a comunei, pe dealul 

- Constandoiul. Conţine caracudă 
măruntă, ce. se vinde şi se con- 

sumă în localitate. 

Diţei (Movila-), mzovz/ă, în jud. 
Buzăă,. com  Glodeanul-Cirlig, 

cătunul Cazota, numită ast-fel 
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DIȚEI (VALEA-) 

după Diţă - Mocanul, care își 

avea tirla aci. 

Diţei (Valea-),2a/6, în jud. Buzăi, 

com. Beceni, cătunul Ocea. In- 

cepe din localitate și se scurge 

în Valea-Ocii. 

Diţeşti, com. 7ur., jud. Prahova, 
pl. Filipești. Această comună 

datează din timpul lui Mihaiii- 

Viteazul și s'a înfiinţat--— spune 

legenda — din soldații acestui 

viteaz domn, la reîntoarcerea lor 

din “Transilvania. 

Este situată pe loc șes, sub 

poalele dealului Roșioara și pe 

ambele maluri ale pîriului Ro- 

şioara, la 26 kil. departe de ca- 

pitala județului și la 4 kil. de 

reşedinţa plăşei. 

Toată suprafața comunei e 

de 1420 hect, E 
La început această comună 

a fost situată pe Dealul-Piscurii.. 

Se compune din 2 cătune: 
Diţești şi Roșioara, avind o po- 

pulație de 364 familii, sait 1466; 

suflete, din cari: 734 bărbaţi și 

732 femei, în care intră și 153 

familii de Ţigani. Locuesc în 330! 
case. 

Sunt 260 contribuabili. 

In comună e o biserică, fon- 

dată la ariul 1882 de locuitorii 

satului, prin contribuţiuni bene-. 

vole; e deservită de un preot. 
Afară de agricultură, $o lo- 

cuitori se mai ocupă cu dul- 

gheria, zidăria, rotăria, iar Ți- 

ganii sunt lăutari, rudari și fie- 

rari. 

S'ai împroprietărit 255 locui- 

tori, după legea rurală din 1864, 

pe moșiile d-lor C. Filipescu și 

Maior Mișu, cînd li s'ai dat 

380 hectare pămînt. Produsul 
muncei îl desfac la orașul Plo- 
eşti, 

Vite sunt: 21 cai, 16 epe, 

190 boi, 123 vaci, 119 viței, 

676 oi şi 258 porci.   
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In raionul comunei este o 

moară cu aburi. 

Are o şcoală, frecuentată de 

113 copii (107 băcţi şi 6 fete), 

cu virsta de școală. Cu întreţi- 

nerea personalului se cheltueşte 

anual 1728 lei. 

Ştii carte 42 bărbaţi şi 4 fe- 

mei. . . 

In fundul văiei Cervenia, pe 

proprietatea d-nei Maria. C. Fi- 

lipescu, se găsesc mulțime de 

cărbuni de pămînt. Pănă acum 

3 ani aii fost aci carieri de căr- 

buni, -dar din diferite împreju- 

„ări azi nu se mai exploatează. 
Pămîntul e prielnic la toată 

cultura. Dintre pomi roditori 

“sunt: 1650 meri, 9oo peri; 315 
„duzi, 50 cireși, 1008 nuci și 

50025 pruni. | 

Comerciul se exercită în co- 

mună de 5 cîrciumari. 

Budgetul comunei la venituri 

este de 3155 lei şi la cheltueli 

„de 2749 lei anual. 

Patru șosele înlesnesc. comu- 

nicaţia: spre E. cu Tirgul- 
Filipești; spre N., cu Filipești- 

de-Pădure; spre V., cu Moreni 

şi spre S. cu Mărgineni-de.Jos. 

Spre N. de comună se în- 
tind dealurile : Zidurile, Lamba, 

Cioclești, Cocoanele, Bartosul, 

Cătuneanul, Măgura și Piscurii- 

lui-Văcălie, toate cu direcţia 

către S. şi E. Poeni sunt: Pie-. 
trarul, Morăreasa,  Călimanul, 

Seaca și Dumbrava. Pe dealuri 

sunt plantate vii, pruni, nuci și 

meri; parte din ele servă şi de 

pășune vitelor, fiind distruse de 
filoxeră. 

Prin centru e udată de piriul 
Roșioara, iar pe la E. de riul 
Provița (Prahoviţa), afară de 

„vălcelele : Cervenia, Valea-Nea. 
gului, Valea-de-sub-Măgură, Va- 

„lea-Popei, Valea-lui-Mihaiii, Va- 
lea-Pripon, Tăbălariul şi Şovăita. 

Se mărginește cu comunele: 
Filipeşti- de- Tirg, Filipeşti - de-. |   

DIUDIUL 

Pădure, Moreni şi Mărgineni- 

de.-]os. 

Diţeşti, dea, com. Diţeşti, plasa 
Filipești, jud. Prahova, pe care 

se cultivă 36 hect, vie. 

Diţoilor (Vălceaua-), vă/cea, îz- 
voreşte de la V. de com. Me- 
reni, pl.  Vedea-d.-s., jud. Olt 

şi se varsă în girla iul, pe 

țărmul drept, tot în raionul co- 

-muneci Mereni. 

Diţoiul, vaze. Vezi Bodi, județul 
Vilcea. 

Diucul, dea/, în jud. Constanţa, 

pl. Medjidia, pe teritoriul com. 

rur. Rasova, şi anume pe acela 

al cătunului săii Vlah-Chioi; face 

parte din culmea Vlah-Bair; se 

desface din această culme de 

la virful numit Vlah-Chioi; se 

îndreaptă spre S$., avind o di- 

recţiune generală de. la N-E. 

spre S.-V., brăzdind partea ves- 

tică a plășei și cea sud-vestică 

a plășei și a cătunului. Se sfir- 
şește pe malul estic al bălții 

Sarpul (o parte sudică a bălții 

Vederoasa). Este stincos, ceea- 
ce face că malurile bălții Sarpul 
să fie înalte şi pietroase. Se ridi- 

că pănă la o înălține de 130 m. 

dominînd ast-fel balta Sarpul, 
valea Poluchei-Ceair și drumul 

comunal Aliman-Rasova; este 

acoperit cu tufărişuri, ce sunt 

niște resturi din întinsele pă- 

duri de odinioară, și cu fineţe. 

Diudiul, sat noi, înfiinţat la 18579, 
făcînd un trup cu satul Heciul, 

jud. Suceava. 

Diudiul, fost sat, pe moșia He: 
ciul, jud. Suceava. 

Diudiul, deal, pe care sz2 afla 
fostul sat cu acest nume, jud. 

Suceava, i



DIUDIUL 

Diudiul, zeaf/, în com. Dolheşti, 

jud. Suceava, acoperit de pă- 
dure de fag. 

Diudiul, piria, în com. Dolhești, 
afluent al Șomuzului-Mare, jud, 

Suceava. 

 Diudiul, /fîutină, jud. Suceava, în 

locul pe care a fost vatra des- 
fiinţatului sat cu același nume. 

Diudiul, ziriiaș, judeţul Suceava. 

format din izvorul fîntînei cu 

acelaşi nume, care pe şesul Si- 

retului se pierde. 

Divanul-Ursului, ea, în par- 

tea de N. a comunei Bordeni, 
pl. Prahova, jud. Prahova; ea- 

coperit cu pădure. | 

Dilbanul, munte, la NE. com. 

Novaci, plaiul Novaci, judeţul 

Gorj, pe partea stingă a rîului 

Gilortul, între Rinca, Pietrele, 

Păpușa şi Paltinul.. 

Dilboca, mahala, în jud. Mchc- 

dinţi, plaiul Cerna, com. rur. 

Dilbociţa. 

Dilbociţa, com. rur. şi sat, în jud. 

Mehedinţi, la 30 kil. de orașul 

Severin. Are o populaţie de 756 

locuitori, din cari 126 contri- 

buabili. Locuesc în 132 case. 

Ocupaţiunea locuitorilor este 

agricultura, creșterea vitelor și 

fabricarea varului. Locuitorii po- 

sedă: 18 pluguri, 76 care cu 

boi, 6 căruţe cu cai; 160 stupi. 

Prin comuna lilbociţa trece 

şoseaua comunală Ilovăţul- -Dilbo- 

ciţa. | 

Are o biserică deservită de 

1 preot și 2 cîntăreți. 

Budgetul este la venituri de 

773 leă şi la cheltuelă de 627 lei. 

Vite sunt: 456 vite mari cor- 

nute, 18 cai, 400 oi, 500 capre 

și 290 rimători. 
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Dilga, sas, în jud. Dolj, pl. Jiul- 

d.-mj., com. Calopărul. Are 439 
suflete, 225 bărbaţi și 214 fe- 
mei. Locuesc în SI case şi zi 

bordee. Copiii din sat urmează 
la școala mixtă din satul Ca 

lopărul, ce este la 1 kil. 200 m. 
depărtare. In anul şcolar 1892 

—93 ai frecuentat școala 8 
băcţi. Cu vîrstă de şcoală sunt 
21 copii. Știii carte 6 loc. | 

Dilga, japșe, jud. Brăila, între 

privalul Dimuleasa şi iezerul 

Peștele; servă de hotar între 

com. Ciacîrul şi Vizirul. 

Dilga, moșie, jud. Dolj, pl. Jiul- 

d.-mj., com. Calopărul, satul 

Dilga; aparţine bisericei Sf. 

Treime din Craiova. 

Dilga, pădure, în jud. Dolj, pl. 
Jiul-d.-mj., com. Calopărul, satul! 

Dilga, a Domeniului Coroanei 

Segircea. Inainte aparținea Sta- 

tului. Este amenajată. Esenţe: 

stejar, cer și girniță, aceasta 

predominînd. Intinderea pădurei 

este de 1100 pog. 

Dilga, pădure, în jud. Ialomiţa, 
pl. Ialomiţa-Balta, com. Marsi- 

lieni; are o suprafață de 100 hect. 

cu esenţele:, stejar, ulm şi anin. 

Dilga, pri, în jud. Dolj, plasa 

Jiul-d.-mj., com. Calopărul, satul 

Dilga, ce izvorește pe teritoriul 

comunei, curge cu direcţiunea 

dela V. spre E. şi sc varsă 

pe malul drept al rîului Jiul. 

Are un podeţ pe dinsul în satul 

Dilga. Curge prin valea Dilga. 

Dilga, va/e, în jud. Dolj, plasa. 

Jiul-d.-mj., com. Calopărul, pe 

care este situată com. și prin 

care curge pîriul Dilga. 

Dilga-Mare, stație a căel ferate 

Bucureşti-Fetești, pusă în circu- 
e 

DÎLMA 

laţie la 17 Dec. 1886, în jud. 

Talomiţa, pl. Ialomiţa- -Balta, te- 
ritorul com. Marsilieni, la 9 kil. 
spre S. de satul Marsilieni; la 
"1 kil., de stația Lehlii; la 11 

lil. de staţia Ghimpați și la 85, 

de București. 

Venitul acestei stații pe 1896 
a lost de lei 121926,10. Inăl- 

țimea d'asupra nivelului mării. 

"de 45,07 m. 

Dilga-Mare, zamire ce se mai 
dă satului Marsilieni. » 

Dilga-Mică, sa, în jud. Ialomiţa, 
pl. Ialomiţa-Balta, pendiate de 
com. Marsilieni. Este situat pe 
țărmul drept, la 2 kil. de riul 

Ialomiţa și sub coasta cimpului 

Bărăganul. De satul de reșe- 

dință este la o depărtare de un 

kil. spre E. 

_Are 28 familii. 

Vite sunt: 120 boi, 91 cai, 

609 oi și So porci. 

„Dilgov (Valea-), ra?, în jud. 

R.Sărat, pl. Orașului; se des- 

face din Dealul-Perişorului ; brăz- 

dează partea de V. a comunelor 

Bonțești, Blidare și Coteşti; se 

întinde d'alungul pîriului Valea- 

" Dilgov. Este acoperit cu vii şi 

semănături. 

Dilgov (Valea-), pirîi, în jud. 

R.-Sărat, pl. Orașului ; izvorește 

din Dealul-Perișorului; merge 

d'alungul dealului Valea-Dilgov; 

udă comunele Costeşti în par- 

"tea de S. și se varsă în riul 

Rîmnicul, ceva mai sus de că- 

- tunul Ceardac, al com.. Golești. 

Dilma, com. rur. şi sat, în jud. Me- 

hedinţi, pl: Cloşani, la distanţă 

“de 48 kil. de orașul Turnu-Se- 

verin, iar de Baia-de-Aramă, re- 

şedinţa plaiului, de 20 kil. E si- 
tuată pe dealuri. Formează com. 

cu cătunele: Runcșorul, Dealul-  



DÎLMA 

de-Rudina și Simsca. Are o po- 

pulaţie de :700 locuitori, din 

cari 110 contribuabili. L.ocuesc 

în 136 case. 
Locuitorii posedă: 8 pluguri, 

14 care cu boi, 1 căruţă cu cai; 

S9 stupi cu albine. 
Are o biserică, deservită de 

1 preot și 2 cintăreţi; o şcoală, 

condusă de 1 învăţător, frecuen- 

tată de 30 elevi. 

Budgctul comunei la venituri 

este lei 511, iar la cheltueli de 

272 lei. 

Numărul vitelor în această 

com. este de 1539: 360vite mari 

cornute, 19 cai, 400 oi, 500 ca- 

pre şi 260 rimători. 

Atiît com. Dilma, cît şi cătu- 

nele sale, sunt legate de com. 

Şovarna-d.-s. și Rudina prin șo- 

sele comunale. 

„Cele mai principale dealuri 

din această com. sunt: Jidovina, 

- Tarniţa, Virful- Popii și' Vîrful- 
Vilculeștilor. 

Ca loc istoric în această com. 

este pe Dealul-Vilculeștilor, Vir- 
ful-Popii, pentru căaci seaflă nişte 

urme de zidării vechi în pămînt, 

unde s'a găsit monede și pietre 

"cu inscripțiuni, din care una a 
fost luată și pusă în temelia bi- 

sericei din această comună şi 

conservată pănă în anul 1892, 
Aprilie, cînd pentru importanța 
inscripțiunci ce purta, a fost 
ridicată şi trimisă Muzeului, unde 

se conservă astăzi. ! 

Dilma, catenă de "munţi, jud. 
Buzăi, care se ramifică în comu- 

nele: Boziorul, Odăile, Căncști, 
Policiori, Piclele, “Tircovul și 

Trestia, servind adesea şi ca 

hotar între dinsele şi culminînd 
în mai multe virfuri, toate cu- 
noscute sub numele de Dilma. 
E avută în sare. 

Dilma, cu/minafie a muntelui 
Dilma, în jud. Buzăă, com. Bo-   
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ziorul, căt. Corneanu. Conţine 
multă sare. 

Dilma, culminație a muntelui 

Dilma, în jud. Buzău, com. Tir- 

covul. E punct trigonometric. 

Din virful săi se vede orașul 

Brăila. 

Dilma, ramificație a muntelui 

Dilma, în jud. Buzăti, com. Tres- 
tia, Sub poalele sale a fost situat 

mai înainte satul Trestia, de 

unde apoi s'a mutat pe locul 

unde se află astă-zi. 

Dilma, co/znă, în jud. Buzăi, com. 

Tisăul, căt. Valea-Rea, între pă- 

durea Bradul și Bădeni. 

Dilma, (Gruiul-Muerilor), daf, 
în jud. Gorj, com. Schela, plaiul 

Vulcan. E situat spre N. com. 
Pe acest deal se află numai 

păduri de fagi. | 

Numirea de Gruiul-Muerilor o 

are din vechime. 

Dilma, culme a coastei Bărăganu- 

lui, în jud. Ialomiţa, plasa lalo- . 

mița- Balta, pe teritoriul com. 

Hagieni. Este situată spre E. 
de satul Gura-Jegălia. 

Dilma, păure, în jud. Buzău, com: 

Boziorul; are 23 hect.; face un 

corp cu Corneanul și Posobeasca. 

Dilma, pădure, în jud. Buzău, com. 
Odăile; are 120 hect.; e proprie- 
tate moștenească în devălmășie 
cu casa Heraru. 

Dilma, pădure, în jud. Buzău, 

com. Trestia; are 5o hect. 

Dilmei (Gogoşul-), culminaţie 
a colinei Dilma, jud. Buzău, com. 
Tisăul,. 

Dîmboaiei (Valea-), vaze, jua. 
Tecuciii; desparte satele: Cor-   

DÎMBOVICEANCA 

ni-d.-s., Corni-d.-j., direcţie în 
VE. 

Dimboiu, deal, care se întinde în 

direcție N.-V. de la Tătăreşti 

la Corni-d.-s, în partea de V. 

în raionul com. Corni, plasa 
Berheciii, jud. Tecuciii. - 

Dimbova, căziu, jud. Gorj, pl. 
"Ocolul, comuna Cărbești, în par- . 

tea stingă a Jiului şi spre S.V, 

de com. sa. Numirea o are de 

la pîriul Dimbova, ceo udă 

dalungul şi care se varsă în 
Ji. 

E situat pe o culme de deal, 

ramificație din partea de V. a 

dealului Bran şi aproape de şo- 

seaua națională Filiași- Pietro- 

şani. . 
__Are o suprafață de20o hect,, 

din: cari 30 hect. pădure, 40 
hect. arabile, 

Locuitorii posedă: 10 pluguri, 

30 care cu boi, 180 vite mari 

cornute, 12 cai, 87 oi şi capre 

ȘI 100 porci, 

Comunicaţia în acest cătun 

se face prin șoseaua comunală, 

care o pune în legătură cu co- 
muna sa, și prin șoseaua na- 

țională. 

Are 1 „biserică de lemn, fon- 

dată de locuitori, în anul 1792, 
deservită de 1 preot și 1 cîn- 
tăreț. 

Diîmbova, iri, jud. Gorj. Iz- 
vorește din Dealul-lui-Bran, din 
coasta despre V. Curge, spre 
S.-V., udă cătunul Dîmbovă 

“şi se varsă în Jiii, la Podul: 

Poenci, pendinte de com. Ro- 
vinari. Ca mijloc de trecere 
peste dînsul, e podul de lemn 
dintre cătunele Cărbeşti și Tal- 
veşti, întreţinut de comună. 

Dîmboviceanca, moşie, în jud. 
Buzăii, com. Găgeni-Vintileanca, 
căt. Săhăzeni. :



DÎMBOVICEANUL 

Dîmboviceanul, veche numire 

„a satului Lata, jud. Ialomiţa, 
plasa Ialomiţa-Balta. 

Dimboviceanul, fădure, în jud. 
Ialomița, plasa Ialomiţa-Balta, 
lingă satul Pribegi, 

„Diîmbovicioara, sa, jud. Dim- 

boviţa, plasa Bolintinul, căt, com, 

Titu. 

Dîmbovicioara, /oc îsolat, jud. 
Muscel, în apropiere de peştera 
Dimbovicioara. 

Gura Peșterei sc. află la 861,2 

metri d'asupra Mării-Negre și 

774;2 m. dasupra Bucureștilor. 

Dîmbovicioara, feșteră, jud. 
Muscel, pe rîul Dimbovicioara, 

la hotarul despre Transilvania. 

Este mult vizitată în timpul 

verei. In întrul ei omul întîm- 

pină stalactite în forma stru- 
gurelui și alte forme de o albeaţă 

exemplară. 
Drumul deia Rucăr la Peş- 

teră se face numai pe apa 
acestui riii. De o parte şi de 
alta a acestui rii sunt nişte 

munți înalţi de piatră cenușie, 

fără nici o înclinare spre apă 

şi acoperiţi cu brazi. 
In apropiere de Peșteră calea 

se îngustează. | 

“Dimbovicioara, rîușor, jud. Mus- 

cel; izvorește dela hotar, din. 

apropicre de Piatra-lui-Craiti şi 

se varsă în rîul Dimboviţa, spre 

N.-E. de Rucăr, ca la 3 kil. 

Dîmboviţa, județ, care şi-a luat 

'numele după rîul Dimboviţa, ce-l 
udă de la N.-V.spre S-E, tre- 

cînd aproape prin centrul jude- 

ţului. Judeţul Dimboviţa se află 

situat în partea muntoasă a 

țărei romineşti între 29%,48' și 

între 23%,37' longitudine estică, 

'socotit după meridianul 'Parisu-.   
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lui; și între 440,30 și între 450,28, 
latitudine nordică. Judeţul Dîm- 

boviţa se învecinește spre E. 

cu jud. Prahova, de care se 
desparte spre N.-E. cu munţii 

Omul şi Caraimanul, piscuri ale 
Bucegiului, mai jos cu munţii 
Furnica, Păduchiosul, Pleşu, Ple- 

șuva, Gurguiatul, Secătura, Po- 

- iana-Lupului, Măgura, Sultanul 
şi alţii; spre E. și spre S-E. 

servă de hotar între Prahova 

şi Dimboviţa o mică distanță 

piriul Cricovul-Dulce. La V. 
se învecineşte cu jud. Muscel, 

de care se desparte o mare parte 

prin munţii Meterezul, Muchia- 

Leota, Marginea - Domnească, 

Plăişorul, Valea-Brebul şi alţii; 

la N. se învecineşte cu Tran- 

silvania, despărțindu-se prin cul- 
mea Carpaţilor; la S.-V. se în- 

vecinește cu jud. Argeșul, la 

S. cu jud. Vlașca și la S-E. cu. 

jud. Ilfovul, 'ne avind cu aceste 

din urmă trei județe mai mici 

un hotar natural, afară de o 

mică parte. din Argeș, care des- 

parte pe Dîmboviţa de judeţul 

Vlaşca. Judeţul Dimboviţa are 

o suprafață de 365.220 hect. 

pămînt. Clima sa este variată, 

dar sănătoasă. Vara de și în 

partea cimpoasă a județului este 

multă căldură, la munte însă 

clima este temperată, aşa că în 

toate verile munţii acestui judeţ 

sunt vizitaţi de multă lume. Pă- 

mâîntul este fertil, creşte tot felul 

de animale, și produce vegetale 

şi minerale. Jud. Dimboviţa este 

mai mult de jumătate muntos 

și deluros; principalii munți însă 

se pot numi de la com. Moroeni 

în sus. Intre aceștia cei mai 

însemnați sunt: 
a), Munţii dela Moroeni în sus, 

cum mergi pe matca Ialomiţei 

la dreapta spre E.: Plaiul-Dom- 

nesc, Priporul, Gilma-Ialomiţei 

în dreptul Priporului în partea 

de: V. Brinduși, Orzea, Mar-   
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ginea-Cirligului, Surlele, Dichiul ; 

în dreptul acestor din urmă doi 

munți (Surle şi Dichiul) se află 
muntele Păduchiosul, care este 

cam limită între jud. Dimboviţa. 
şi Prahova, şi care se pogoară 

cu poalele lui pănă în apa numi- 
tă Izvorul, afluent al Prahovei, 

care curge ca și Prahova!'chiar 

prin com. Sinaia. Tot pe partea 
estică a judeţului mai sunt mun- 
ţii: Oboarele, numit şi Pietro- 
șița, care este mai sus la N, 
şi nu trebue confundat cu com. 

Pietroșița ; Nucetul, Blana, Lap- 

ticul și Cocora se află muntele 

Furnica, care este între Prahova 

şi Dimboviţa. In Virful Obirșiei 

se află Omul, care este un pisc 

al Bucegiului. 
&) Munţii pe partea stingă a 

Ialomiţei, mergind dela Moroeni 

în sus : Piscul-cu-Brazi, Mugurele 

şi Raciul; între acești din urmă 

doi munţi este riuleţul Valea- 
Raciul;Cufuritul și Răteiul, între 

care se află  piriul Cufuritul; 
Lespezi, între Lespezi şi Răteiul 

“este piîriul Brăteiul. Pe cite trele 
"aceste ape, adică pe Valea-Raciu- 
lui, Cufuritul și Brătciul sunt 

ferestrae de tăiat scînduri ; Ză- 

noaga, Lucăcilă, Delcanul, Pla- 

iul-Mircei, Tătarul, Padina, Colți, 

Bătrina şi Doamnele. — Bătrina 

şi Doamnele se învecinesc cu 

Obirşia, ai căror proprietari sunt 

din “Transilvania. In virful Pa- 

dinei este vama numită Strunga, 

trecătoare în “Transilvania la 

vama austro-ungară Guţanu. Sub 

muntele Bătrina este mănăs- 

tirea Peștera-Obirșei subt o des- 

chizătură naturală, lungă ca de 

150 metri și care deschizătură 

merge din ce în ce descres- 
cînd pănă ajunge așa de mică, 

în cît abia ese un izvor. În 

această peşteră, la 20 pași de 
mănăstire, este o cruce, de la 

care nu se poate merge mai 

departe, fiind întunerec. .
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c) Munţii apusani, saii cei apro- 

piați de Muscel: Orlea, Vaca, - 

Rătuneiul, pe unde se zice că a 

trecut Radu-Negru cu trăsura; 

Marginea-Domnească, munte în- 

tre Orlea şi Vaca; Leaota, unul 

din munții cei mai mari ai ju- 

deţului, care înclină jumătate 

spre Rucăr, jud. Muscel şi jumă- 

tate spre riul Ialomița, jud.: 

Dimboviţa; Mitărcia, Șutila, Du- 

dele-Mari și Dudele-Mici. Acești 

doi din urmă formează unghiul 

dintre Leoata, județul Muscel, 

Transilvania și munţii de lingă 

- riul Ialomiţa, ci ocupă punctul 

despre N.V. al jud. Dimboviţa. 

Ca trecătoare, afară de Strunga 

mai sunt în jud. Dimboviţa și 

potecele: Strunga-Mică şi Sînt- 

Ilie, Podul-cu-Florile este un pla- 

toii frumos plan orizontal pe 

virful Zănoagei, înconjurat de 

jur-împrejur de colți de piatră: 

foarte înalţi și unde se zice că 

_ ar fi fost niște Doamne refugiate, 

pe cari urmărindu-le și aflindu-le 

„aci TTătarii, ele n'aii voit a se 

preda și s'aii' aruncat în pră- 

pastie. — Virful-cu-Dor se află 

în Vîrful muntelui Oboarele, A- 

cest Virf-cu-Dor este plin de flori 

frumoase în timpul verei şi are 

priveliște spre Prahova şi Plo- 

eşti. Judeţul Dimboviţa are mul- 

țime de munți, dealuri şi piscuri 

şi dela Moroeni în jos; însă de 

mai puțină importanță. Judeţul 

Dimboviţa este udat de o mul- 

țime de riuri, precum: Dimbo- 

viţa cu afluenții săi Valea-Lungă, 

Valca-Tisei, Valca-Bărbuleţului, 

Riul- Alb, Ilfov, Colintina și Ilfovă- 

țul, Ialomiţa cu afluenții săi Ialo- 

micioara (estici), Valea-Lupului, 

Bizdidelul, Răzvădeanca, Slă- 

nicul, Pascovul, Crivăţul și Cri- 

covul, în stinga, Ialomicioara (ve- 

stică) sai Valea-Rimnicului, care 
sc zice și Valea-Vacei, Vilcana 

și altele, în dreapta; Argeșul cu 

afluenții săi Ncajlovul în dreapta   
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şi Sabarul în stînga, format din 

Ciorogirla și hRăstoaca, iar a: 

ceasta din Valea-Cobia, Valea- 

Suţa şi Potopul, care şi el este 

foriat din mai multe pîraie. Din 

suma de 365220 hect., supra- 

faţa totală a județului, 268573 

“hect, este numai pămînt arabil, 

52259 hect. este pădure; iar 

44388 hect. coprinde satele, că- 

tunele, orașele, rîpile, muchile, 

albiile rîurilor, bălțile, stîncile 

şi toate locurile nearabile și fără 

păduri. Pădurile cele mai însem- 

nate din judeţ sunt: în plaiul 

Ialomiţa: 9680 hect. pe munții 

Blana,  Piscul-Brazii, Măgurile, 

Brînduşile, Cocora, Dichiul, Pia- 

iul-Domnesc, Lăpticul, Plaiul: 

Mircei, Nucetul, Oboare, Surle, 

Zănoaga şi alții; 2000 hect. la 

com. Valea-Lungă; 770 hectare 

la Glodeni, 250 la Poduri; în 

„plaiul Dimboviţa: 1350 hect. pe 

munţii Mitarcea și Pictrele-Albe, 

2500 hect, pe munţii Colibaşi 

la marginea de N.-V. a jud,, 

1750 hect. la com. Izvearele, 

350 hect. ja Runcul, 550 hect. 

Scheiul-lpiscopici, 600 Scheiul 

Sf. Ion, 750 hect. Vilcana-d..j., 

1450 Vilcana-d.-s.; în pl. Dim- 

boviţa: 3500 hect. la comuna 

Butoiul, 1175 la Căpriorul și 

Tătărani, 721 hect, la Gheboeni, 

3230,hect. la Ludeci, 1022 hecl. 

la Mănești, 380 hect. la Priboiul, 

1450 la Rincăciavul, 175 hect. 

la Valea-Caselor; în pl. Dealul: 

$67 hect. la Adinca, 254 hect. 

la Cazaci, 282 la Doicești, 400 

hect. la Ilăbeni, 5oo hect. pă- 
durea Iuda, moșia Racoviţa, 

4300 hect. la Ocniţa, 250 hect. 

la Gura-Ocniţei, 360 hect., la Răz-. 

vadul, 850 la Lătinga; în plasa 

Cobia: 500 hect. la Valea-Mare, 

180 hect. la Mătăsarul, 270 la 
Dragodana, 700 hect. la Petrești, 
200 hect. la Petroaia, 1710 hect. 
la Şuţa-Scacă, 639 hectare la 
Uliești; în pl. Bolintinul, afară   
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de Mărunţișul şi Găiseni, mai 

"nu există păduri; în pl. Ialomița: 

1050 hect. la Bolovani, 50 hect. 

la Podul-Bărbierului, 50 la Cor- 
năţel, 250 la Frasinul, 52 la 

Ghergani, 800 la Mărceşti, 100 

la Mavrodin, 750 la Vizurești, 

117 hect. la Boanga și altele, 

Judeţul Dimboviţa, mai în 
toate comunele plaiurilor unite 

Dimboviţa-lalomiţa și a plășilor 

unite Dealul-Dîmboviţa, produce 

mulțime de prune, din care se 

fabrică ţuică de o bună calitate 

şi în cantități enorme, ceea ce 

face ca acest județ să fie între 

cele d'intiiii ale ţărei mai abon- 

dente în ţuică. Vinuri produce 

acest județ în dealurile: Doi- 

cești, Aninoasa, Viforita, Răz- 

vadul, Bucșani și altele. 

Animale se cresc în acest 

judeţ, cai, boi, vaci, oi, şi mai 

cu seamă capre multe mai prin 

toate com. -plaiurilor și plășilor 

unite, adică în partea de N. şi 

din centrul judeţului, de aceea 

şi marca judeţului, este o căpri- 

oară, căci în vechime sc găseai 

prin acest județ și capre săl- 

batice. 
Minerale se află: sare, la com. 

Ocniţa, Bezdeadul, Brănești, şi 

Glodeni; pucioasă, la com. Șer- 

bănești - Podurile, Bezdeadul, 

Glodeni, Pietroșița, Virfurile și 

Vişinești; puțuri de păcură la 

Glodeni, Colibași, Vilcana, Oc- 

nița şi Vișineşti; cărbuni de 

pămînt la Șotinga două mine 

în exploatare, la Glodeni, la 

Moroeni în pădurea statului din 

muntele Brînduşele; gips, în mari 

„cantităţi la Pucioasa și Vilcana; 

pietre de moară,.la Pietrari; var, 

la Brăneşti, Izvoarele, Runcul, 

- Tiţa, Vişineşti, Vilcana-Pandeli, 
Săcueni, Buciani, Comişani și 

altele. | | 

Afară de industria domestică, 

se află în judeţ o mare fabrică de 

praf de pușcă, unica fabrică a
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ţărei de felul acesta, care este 

în partea de N. de Tirgoviște, 
pe malul stîng al Ialomiţei, pe 

şoseaua naţională Tirgoviște-Pu- 

cioasa-Transilvania și unită cu 

o cale ferată cu Tirgovişte. A- 

ceastă fabrică este în cătunul 

Lăculeţele, com. Glodeni, pla- 

iul Ialomiţa. Afară de aceasta 

se mai află: o fabrică de sfori 

şi frînghii în com. Gura-Foarci; 

trei fabrici de făină și griş cite 
una prin Găești, Bolovani (co- 

muna Cornetul) şi două în Tir- 
govişte; cinci fabrici de spirt, 

una în Gheboaia, una în Bo- 

teni, una în Bolovani şi două 

în Tîrgovişte ; 12 mori de aburi, 

prin diferite comune; 127 mori 

de apă; 7 pive; o dirstă pen- 

tru baterea ţesăturilor de lină; 

1 ferăstrăii de tăiat scînduri 

în Mănești, unul în Baţești, u- 

nul în Brăneşti, cinci în Moro- 

eni, cîte-va în Runcul, cite-va 

pe riîurile: Cufuritul, Brateiul 

și Valea-Raciului şi în alte lo- 

cură; fabrici de oale şi fel de 

fel de vase de pămînt la Dră- 

găeşti și la Dragomireşti; fa- 

brici de coşuri de răchită la 

Dragomirești, de unde se duce 

la diferite bilciuri âle țărei; ro- 

tărie, în Tătărani şi alte comu- 

ne; o mulțime de velnițe de 

fabricat ţuică prin diferite comu- 

ne, vr'o 12 fabrici de gaz în 

Tîrgovişte şi com. Colanul; mai 

multe mori de apă în Tirgovi- 

şte şi altele; costume naţio- 

nale sc face la Rîul-Alb, la Pie- 

trari, la Pietroșița şi altele; ţe- 

sături de lină, precum : scoarțe, 

velințe, pături, plocate şi altele 

să fac la Moroeni, Pietrari, Riul- 

Alb şi altele. Comerciul este 

activ în jud. Dimboviţa. Ca cen- 

tre de desfacere prin vinzare 

şi campărare sunt în judeţ trei 

tîrguri, saii orașe: Tirgoviștea, 

care este și capitala judeţului, 

" Găeşti şi Potlogi-Urbani. Pentru 
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producte' mai este gara Titu 

unde este mare schelă de des- 

facerea, cerealelor. Apoi mai sunt 

tîrgurile rurale: Cornăţelul şi 

Găcști la Sf. Măria saii 8 Sep- 
tembrie, Voinești. la 8 Noem- 

brie; Pietrari la 7 Ianuarie; Voi- 

neşti la Florii, Băleni la 24 lu- 

nie; Pietrari și Pătroaia la 20 

Iunie; Găeşti și Brănești la 20 

Iulie, Podurile la 27 Iulie şi la 

6 August. 

Căi de comunicaţie în Dîm- 

boviţa sunt: calea ferată Bucu. 

cureşti-Piteşti- Virciorova cu gă- 
„rile: Ghergani în pl. Ialomiţa, 

“Titu în Bolintinul și Găești în 

Cobia; calea ferată Titu-Tirgo- 

viște prelungită acum pănă la. 

Lăculeţele cu gările: Nucetul, 

Văcăreşti, Tîrgovişte și Lăcule- 

țele, toate în pl. Dealul; șo- 
seaua naţională București-Pite- 

şti ce trece prin comunele: Bil- 

dana, Lunguleţi, Cornetul, Titu, 

Găeşti, Bădulești şi merge la 

Pitești; şoseaua naţională Bu- 

cureşti - Tirgovişte - Transilvania 

ce trece prin comunele: Bilda- 

na, Ghergani, Conţeşti, Mircea- 

Vodă, Ulmi, Tirgovişte, Doice- 

şti, Lăculeţe, Gura-Bezdelului, 

Poduri, Moţoehi, Ţiţa şi de aci 

prin Petroșița, Moroeni şi peal- 

bia Ialomicioarei (Estice), pe sub 

poalele muntelui Păduchiosul la 

Sinaia; şoseaua judeţeană Tir- 

govişte-Butimanul ce trece prin 

comunele: Lazurile, Comişani. 

Hăbeni, Bălani, Dobra, Bilciu- 

reşti și Cojasca, de unde se 

desparte în două: una spre S. 

trecînd prin Butimanul în jud. 

Ilfov şi alta'spre E., trecînd rîul 

Ialomiţa la comuna Cătunul și 

apoi prin căt. Ochiul-Boului in- 

tră în jud. Prahova; șoseaua ju- 

deţeană Tirgovişte-Găeşti-V laș- 

ca, care trece prin comunele: 

Lucieni, Șuţa-Seacă, Piciorul- 

de-Munte, Dragodna, Găeşti, Io- 

nești,' Greci, Petrești, Ragul; 
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Petreşti-d.-j. și apoi întră în 

Vlașca; șoseaua județiană Tirg.- 

Cîmpulung, care trece prin co- 
munele: Dragomirești, Ghebo- 

eni, Izvoarele, Voinești, Geme- 

nea şi apoi intră în Muscel, 
șoseaua  județiană  Tirgoviște- 
Plocşti, care trece prin comu- 

nele: Răzvad, Săcueni, Adinca 

şi întră în Prahova. Afară de 

aceste şosele mari, mai sunt al- 
tele prin judeţ ce leagă o co- 
mună cu alta. Judeţul Dimbo- 

vița pănă la 1883 se împărțea 
în 5 plăşi şi două plaiuri, adi- 
că: plaiul Dimboviţa, plaiul Ia- 
lomiţa, pl. Dimboviţa, pl. Dea- 
lul, pl. Cobia, Bolintinul și pl. 

Ialomița; de atunci s'aii unit 

plaiurile, numindu-se plaiul Ia- 

lomiţa-Dimboviţa cu reședința 

în com. Șerbăneşti-Podurile, s'aii 

unit plășile din centru Dîmbo- 
vița şi Dealul, numindu-se Dea- 

lul-Dîmboviţa cu reşedinţa în 
Dragomirești, iar cele-l'alte aii 

rămas tot ca înainte: pl. Cobia, 
cu reşedinţa în Găești, pl. Bo- 
lintinul cu reședința în Titu și 

pl. Ialomiţa cu reședința în Bil- 

ciurești. 

In tot judeţul sunt 116 com. 
rur. şi 3 urbane, adică 51 com. 

rur. și una urb. în pl. Dealul- 
Dimboviţa, 23 com. rur. în plaiul 

Dimboviţa-lalomiţa, 23 comune 

rurale și una urbană în plasa 
Bolintinul și 19 com. rur. înpl. 

Ialomiţa. In tot județul Dimbo- 

vița este o populaţie de 178248 

suflete, adică: 7000 în Tirgo- 

viște, capitala jud., 47415 în pl. 

Dealul-Dimboviţa, 35864 în pla- 

iul Dimboviţa-Ialomiţa, 31336 în 

pl. Cobia, 30564 în pl. Bolinti- 

nul și 26069 în pl. Ialomiţa. În 

Tîrgovişte este un tribunal și 

în judeţ cinci judecătorii de 

“ ocol: o judecătorie de ocol pes- 

te plaiuri cu reședința în Șer- 

bănești-Podurile, o judecătorie 

„de ocol peste orașul Tirgovişte
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şi plasa Dealul, cu reședința în 

Tîrgovişte, o judecătorie de ocol 

peste plășile Dimboviţa și Cobia 

cu reședința în Găeşti, o judecă. 

torie de ocol peste plasa Bo- 

lintinul cu reședința în Titu și 

o judecătorie de ocol peste pl. 

Ialomiţa cu reședința în Bilciu- 

reşti. 

In judeţul Dimboviţa sunt 

240 biserici în funcţie prin di- 

ferite comune și cătune, apoi 

încă 24 biserici în Tirgovșite, din 

care 5 sunt în ruină. Afară de 

acestea mai sunt și 12 mănăs- 
tiri și anume: Dealul, Viforita, 

Gargota, Nucetul, Fusea, Bunea, 

Butoiul, Cobia, Pătroaia, Bil- 

dana, Găiseni şi Peștera. sau 

Obirşia. Preste toate aceste bi: 

serici și mănăstiri este un pro- 

topop cu reşedinţa în Tirgo- 

viște și mai mulți proestoși prin 

judeţ. In Dîmboviţa sunt: un 

gimnaziii și 3 școli primare de 

băeţi și de fete (în Tirgovişte), 

o școală primară de băeţi şi 

una de fete în Găești, cite o 

şcoală de fete prin comunele: 

Titu, Potlogi, Bilciurești, Pie- 

troşița, Șerbănești şi Bezdeadul. 

Pe lingă acestea mai sunt şcoli 

mai în toate comunele rurale. 

Dimboviţa, p/asă, în jud. Dim- 

bovița. Și-a luat numele de la 

riul Dimboviţa. La 1883 sa 
unit cu plasa Dealul, formînd 

o singură plasă, numită Dealul- 

Dimboviţa cu reședința în Dra- 
gomirești, 

Dimboviţa, plai, jud. Dîmbo- 
vița, numit ast-fel de la rîul 
Dimboviţa. Avea de reședință 
Pietrari şi altă-dată Brănești şi 
de la 1883 sa unit cu plaiul 
Ialomiţa, avînd reşedinţa în co- 
muna Şerbăneşti-Podurile, unde 
sunt şi băile Pucioasa. 

Dimboviţa, 2/aiă, jud. Muscel,   
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contopit. cu plaiul Nucşoara de 

la 1 Aprilie 1882, de la care 

dată formează un singur plaiii 

cu plaiul Nucşoara, avind reșe- 

dința subprefecturei în comuna 

urbană Cîmpulung. 

Acest plaiii coprinde partea 

de N.-E. a judeţului Muscel. 

Se mărginește la N. cu Tran- 

silvania, de care se desparte 

prin culmea munţilor Carpaţi; 

la E. cu jud. Dimboviţa, avind 

“de limită naturală în această 

parte șirul munţilor Dimboviţei, 

ce merge paralel cu acest riii; 

la S. cu plasa Argeșelul, des- 

părțindu-se de dinsa  printr'o 

linie care, începînd de la Dim: 

boviţa (cam din dreptul satu.. 

lui Gemenca) străbate plaiurile 

pe din jos de comuna Măţăul 

pănă în Rîul-Tîrgului la Cim- 

pulung; îar spre V. se mărgi- 

nește cu plaiul Nucşoara, avînd 

de hotar culmea dealului Mă- 

sura, ce formează pănă în Cîm- 

pulung chiar linia de despărţire 

a apelor:celor două plaiuri. 

Forma plaiului e dreptunghiu- 

lară, 

Numele-i vine de la rîul Dim- 
bovița, care-l udă. 

Împărțirea administrativă — 

Plaiul Dimbovița se compune 

din 41 sate, cari formează 15 

com. rurale: Lerești, Voinești, 

Valea-Mare, Nămăești, Dragos- 

lavele, Rucărul, Bădeni-Ungu- 

reni, Bădeni-Păminteni, Cetă- 

țeni-cin-Deal, Cetăţeni-din-Vale, 

Lăicăi, Micloșani,. Pucheni, Vă. 

leni și Mățăul. Reședința pla- 

iului, unit cu plaiul Nucșoara, 

este în Cîmpulung. 

Vechea împărțire a plaiului 
Dimbovifa. Plaiul Dîmboviţa în 
secolul al XVIII-lea avea tot în- 
tinderea de azi, afară de satele 
Rucărul şi Dragoslavele, . cari 
erai atunci ale plășei Argeșelul. 
de-Sus, după chiar cererea a- 
cestor sate la Guvern: ca să 
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scape de sub privigherea văta- 

fului de plaiii, care le controla 

pichetele pe unde treceaii cei, 

întrascuns obiectele felurite de 

exportare oprite de guvern. 

Infăţișarea generală a solu- 

lui este variată și adese de 

o privelişte încîntătoare. Dea. 

urile, “spre Nord de mărimi 

uimitoare, și cu forme dife- 

rite, iaii spre Sud direcţiuni 

mai lămurite, parte mai dulci, 

forme mai rotunde, pierzind 

chiar pădurile cite o dată şi 

prefăcîndu-se în muscele, pe 

a căror înălțime, stîncile chel. 

bașe, înlătură monotonia aspec- 

tului și atrag cu drag privirile 

călătorului. 

Văile, la început strîmte şi 

întunecoase, se desfac treptat: 
treptat și dacă ele n'ar fi atit 

„de numeroase ca din fie-ce loc 

să se vadă 2—3, deschizîndu-și 
gurile în valea principală, fru- 

musețea locului n'ar fi atit de 

fermecătoare, 

Culmea principală a Carpa- 

ților, în dreptul plaiului Dim- 

bovița, are la început direcți- 

unea de la V. la E, cu virfurile 

cele mai principale Comisul şi 

Tămașul, apoi schimbînd brusc 

direcțiunea spre S.-E. merge 

ast-fel pănă din jos de virful 

Piatra - lui- Craiă, la Piscul Sf. 

Ilie, unde se îndreptează iarăşi 

spre N.-E., formînd în această 
parte hotar judeţului Dimbo- 
vița. 

Ramificaţiunile pincipale, cari 
traversează plaiul de la N. la 
S., sunt patru, închizind între 

dinsele cele trei văi, pe cari 
sunt așezate toate comunele a: 

cestui plai. E 
Acestea sunt: 
1. Munţii Dimboviţei cu vîr- 

furile : Prislopul, Roşul, Algfiul, 
Runcul, Priseaca, sunt de o mă- 

“rime impunătoare, pe coaste pă- 
duroși, iar pe culme cu pășuni
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ce nutresc numeroase turme de 
vite. Ei încep din munţii Car- 
paţi, despărţindu-se prin Valea- 
Ghimbavului, şi continuă, în lun: 
gul riului Dimbovița, direcţiu- 
nea acestora spre Sud. 

2. Şirul de înălțimi muntoase 
ce formează linia de despărțire 
a , at ai între apa Dimboviței și Arge- 
șelul. Aceste înălțimi sunt: mun- 

tele Păpușa, al cărui vîrf întrece 

toate vecinătăţile, Draxinul, Mă- 

ra, Ţefeleica, Preajma, Munti- 
şorul, Căpitanul, Plăișorul, Pra- 

văţul, Altămușul şi Mateiașul, 

cu virful Sturul sai Piatra-Nă- 

măeștilor. O mie de metri poate 

să fie diferința de ridicătură în- 

tre Vîrful-Sturului şi văile ve- 
cine. Călătoriile la el sunt do- 

rite de toți vizitatorii acestor 

locuri. În apropiere -de dinsul 

este Peștera-Mateiașului, a cărei 

adincime uimitoare nu este cer- 

cetată de cît de corbii și în- 

drăzueţii vulturi. 

3. Munţii Grădişteanu, Găi- 

națul-Mare, Găinaţul - Mic, Do- 
briașul-Mare, Dobriașul-Mic, Pis- 

cul-Calului, Moșoroaele-Mari şi 

Moşoroaele-Mici, Strîmtul, Clă- 

bucetul, Chiciora, Coasta - Mă- 

năstirei-Năimăești, Dealul-Șelari- 

lor, Dealuil-Cucului şi Dealul- 

Măţăului, constitue, de la Pă- 

puşa, şirul despărțitor între apa 

Argeșelului și Rîul-Tirgului. 

4. Oticul,  lezerul, Zănoaga, 

Boldul, Pojorita şi Măgura spre 

V. plaiului, în paralel cu Rîul- 

Tirgului, nu ati virfuri remar- 

cabile, afară de Iezerul, cu lacul 

Jezerul, a cărui adincime a de- 

terminat pe ciobani să zică că 

e o răsuflătoare a mărei. 

"Ilidrografia. Din arătarea și- 

rurilor ce străbat plaiul Dim- 

boviţa, s'a lămurit că trei sunt 

rîurile principale ce udă plaiul: 

rîul Dimboviţa, Argeșelul și 

Rîul-Tirgului. 

-Dîmboviţa, 'izvorînd din mun- 
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tele Oticul, curge la început în 
direcțiune de E. pănă la mun- 
tele Tamaşul, apoi se întoarce 

către S. primind de afluenți 
pe Dimbovicioara, Valea-Cheii, 

Ghimbavul, Valea-Caselor, Bă- 

deanca, Valea -Cetăţuei, Valea- 

Largă, toate pe partea stîngă; 
iar Riîușorul, Valea-Pravăţului, 

Stoeneasca şi  Valea-Vălenilor 

pe partea dreaptă. 

Vrednică de văzut este Valea: 

Dimbovicioarei, care, strînsă în- 

tre două înălțimi pietroase de 
o lungime rară, se desface toc- 
mai mai spre N., unde este peş- 

tera Dimbovicioarei. Rîul Dim. 

bovița, părăsind plaiul Dimbo- 
vița, la satul L.ăicăi, trece în ju- 

deţul Dimboviţa. 

Riul Argeșelul, izvorîind din 

muntele Găinaţul-Mare, sub Pă- 

pușa, curge în direcțiunea de 

S., udă com. Nămăești, trecînd 

pe la E. de com. Valea-Mare, 
apoi ese din plaiul Dimboviţa 

- la comuna Măţăul spre a uda 
com. Boteni din pl. Argeșelul. 

El primeşte de afluenţi în pla- 
iul Dîmboviţa pe Valea-Cirstei, 

pe partea dreaptă și 'Topoliţa- 
Mateiaşului pe partea stingă, 
ambele în hotarul comunei Nă- 
măești. | 

Riîul- Tirgului izvorește din 

muntele Iezerul aflat la S. de 
Oticul, şi nu primeşte afluenţi de 

cit, aproape de izvor, pe Cuca 
din Păpușa, cîşigînd o mărime 

ce întrece de două ori pe aceia 
a rîului Argeșelul. El udă com. 
Lerești și Voinești și trece apoi 

în plaiul Î Nucşoara, udiînd orașul 

Cimpulung. 
Păstrăvi, mrene, sglăvocă, cu- 

țitoi, verdețţi, latiţe și ţipari sunt 

speciile de pești ce populează 
" apele acestor riuri. 

Căile de comunicaţie. Plaiul 

Dimboviţa este străbătut de la 

S. spre V.'de calea naţională 

- Pitești-Cîmpulung-Brașov, care   
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trece prin comunele Valea-Mare, 
Dragoslavele şi Rucărul. 

De la Rucăr pănă la Graniţă, 
șoseaua se desfăşură pe o lun- 
gime de 17 kil. șerpuind aci 
prin fundul văilor, colo prin 
traseuri adinci ce numai dina- 
mita a putut să sape, învirtin- 
du-se în zigzag pe la poalele 
muntelui Sasul şi pănă în virful 
lui, peste tot susținută de pa- 

rapete enorme de piatră și stră- 
bătînd 'peizagiile cele mai în- 
cîntătoare. . 

Această şosea, cea mai fru- 

moasă a ţărei, lucrare măreaţă, 

S'a terminat în anul :1891, Maiii, 

şi a fost vizitată de M. M. L. 

L. Regele Regina și Principele 
” Moștenitor la 3 Iunie 1891. S'a 

decis ca în parapetul șoselei 
să se zidească o piatră come- 
morativă reamintind vizita M, 

M.L.L. 

De la Sud spre Nord, acest 
„plai mai este străbătut de șo- 

seaua județiană Tirgovişte-Cîm- 
pulung, care la com. Bădeni- 
Păminteni se bifurcă, o ramură 
mergind la com. Dragoslavele, 
iar cea-laltă dă la Mateiaş în 

șoseaua națională ' Pitești-Fron- 

tieră, | 
Afară de acestea sunt mai 

multe șosele comunale şi vici- 

nale, cari înlesnesc comunicaţia 
între sate. 

Ocupaţiunea locuitorilor. Pă- 

miîntul arabil în plaiul Dimbo- 
vița fiind lipsit de intinderea și 
fertilitatea necesară unci culturi 
întinse, care să constitue un 

izvor de bogăţie, ocupaţia prin- 
cipală a locuitorilor este co- 
merțul cu scînduri, cu lemne, 

cu vite, cu var și brinzeturi. 
Scîndurile de diferite mărimi 
se fabricăin herăstraele (numite 
în alte părți ale țărei joagăre) 
aflate pe Riîul-Tirgului, și pe 

riurile Argeșelul, Dimboviţa, Ri- 

uşorul, Ghimbavul și Bădeanca. 
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Femeile se ocupă cu țesătura 

pînzeturilor, a dimiilor şi cu 

lucrarea de costume naționale. 

In Rucăr și Dragoslavele, mai 

toți locuitorii se îndeletnicesc 

cu fabricarea scindurilor; în 

Rucăr se mai cresc și vite multe. 

Cașcavalurile şi brinza de Ru- 

căr sunt renumite. 

In Nămăești se ocupă cu lem- 

năria și facerea varului din piatră 

calcaroasă adusă din muntele 

Mateiașul. 

In Lereşti și Voinești, cu 

creșterea vitelor, scîndurăria și 

munca la fabrica de hîrtie Ioanid, 

aflată pe Rîul-Tirgului, în raionul 

Cîmpulungului şi în vecinătate 

de comuna Voineşti. 

In Valea-Mare cu exportarea 

de scînduri și lemne și cu fa- 

bricarea, de ţuică. 

In Măţăi, cu fabricarea de 

ţuică și creșterea vitelor. Aci 

locuitorii cresc un soiii de cai 

mici la corp, dar foarte iuți şi 

puternici. | 

In cele-l'alte com. de pe lingă 

rîul Dimboviţa, locuitorii se o- 
cupă cu fabricarea de ţuică și 

cu transportarea de scînduri la 

Tirgoviște. a 
In Cimpulung, locuitorii din 

mahalaua Scheiul, în partea de 
N., se îndeletnicesc cu -fabri- 

carea de doniţi; iar cei-lalţi, 

de la V., cu facerea de oale. 

Vitele în număr mai mare 

sunt oile, vacile, caii şi caprele. 

Arenda anuală a unui pogon 

de fineţe pentru nutrirea aces- 

tor vite, variază între 10 —30 
lei; iar prețul de vînzare veș- 

nică se schimbă între 200 — 

400 lei. 

Gîndacii de mătase nu se 
cresc de cît în cîte-va comune, 

însă îngrijirea albinelor tot con- 

stituește ocupaţiunea de predi- 

lecţie .a fruntașilor săteni. 

Cultul. Locuitorii 'și păstrează 
neclintite credinţa și obiceiurile   

189. 

practicelor religioase. Bisericile 

sunt vizitate sărbătorile de un 

număr mare de bărbaţi și femei. 

Multe sate ai cite două bise- 
rici sau doi preoţi. Așa, Lerești 

are o biserică cu 2 preoţi ; Voi- 

nești, 2 biserici cu 2 preoți; Va- 
lea-Mare, 1'biserică cu 2 preoți ; 

Nămăești, 2 biserici cu 2 preoți; 

şi o monastire cu 2 preoţi; 

Dragoslavele, 2 biserici cu 3 

preoți; Rucăr, 3 biserici cu 3 

preoți; Măţăul, 4 biserici; Bă- 

deni-Păminteni, 3 biserici cu 3 

preoți, etc. 

“In total, plaiul Dimbvuviţa are 

28 biserici deservite de 28 preoți 

„şi 36 dascăli. 

Justrucțiunea publică. In fie- 

care comună din plaiul Dim- 

boviţa este cîte o școală mixtă 

cu cîte un învăţător, excepțiune 

făcînd numai Rucărul unde se 

găsește 1 școală de băeţi cu 3 

învățători și 1 școală de fete 

_cu 2 învățătoare; Dragoslavele 
şi Bădeni-Pămînteni, cu cite 1 

şcoală de băeţi şi 1 de fete. 

In acest plaiii funcționează 

18 școale rurale (13 mixte, 2 de 

băeţi şi 3 de fete), conduse de 

21 învățători, cu întreţinerea 

cărora statul cheltuește anual 

28.242 lei. 

Şcoalele sunt frecuentate de 

elevi în mod regulat. In anul 

şcolar 1883—84, numărul ele- 

vilor din aceste școli se ridica la 

593 elevi și 55 eleve. 
Știu carte 112 bărbați şi 33 

femei, 

Cînd se fac semănăturile. In 

plaiurile-unite nu se fac semă- 

-nături de toamnă. Semănătu- 

rile de primă-vară, a griului, 

orzului şi ovăzului se încep de 

obicei în lunile Aprilie şi Maiu. 

Porumbul se seamănă în Apri- 

lie și Maii. 

Secerişul griului, orzului și 

ovăzului se face de ordinar în 

luna Iulie; iar culesul porum-   
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bului începe dela 14 Septem- 

bre. Livezi artificiale nu se 

seamănă. | 

Îaşiui şi unelte agricole, In 

anul 1888, aii existat în plaiul 

Dîmboviţa-Nucșoara următoarele 
mașini și unelte agricole: 1 

mașină de treerat cu manej, 1 

maşină de vinturat, 3 mașini 
de bătut porumbul cu manivelă, 

912 pluguri de lemn sai țără- 

nești, 55 pluguri de fer sai 

nemțești, 31  scarificătoare, 2 

grape de fier, 54 mori cu apă. 

Populaţiunea. Locuitorii co- 

munelor din plaiul Dîmboviţa 

se estimă la suma de 19732 

„suflete, aparţinind la 3740 fa- 

milii, toţi de naţionalitate curat 

rominească. 

Mișcarea populației plaiului 

Dimboviţa - Nucşoara pe anul 

1889. În acest an s'aii făcut în 

plaiul Dimboviţa-Nucşoara 263 

căsătorii, s'a născut 1220 copii 

și aă murit 754 bărbaţi și fe- 

mei. 

S'ai căsătorit (după etate): 

34 bărbaţi (dela 18—25 ani), 

129 (dela 25—35 ani), 29. (de 

la 35—45 ani), 21 (dela 45— 
6o ani), 42 femei (dela 15—18 

ani), 168 (dela 18—25 ani), 36 

(dela 25—35 ani), 14 (dela 35 

—-45 ant) și 3 (dela 45—60 

ani. .: cc 
S'aii născut (după sex): 626 

băeți şi 504 fete; legitimi: 573 

băeţi și 547 fete; naturali: 53 

băeți şi 47 fete. Ati murit: 392 

bărbaţi și 283 femei. 
Plaiul Dimboviţa în anul 1930. 

In acest an găsim că plaiul Dim- 
bovița are 95 munţi, cari daii 

un venit anual de 53420 lei; 87 

herăstrae cu venit anual 32429 

lei; 29 mori cu venit anual 7850 

lei; 5 diîrste cu venit 1230 lei, 
4 piue cu venit 460 lei; 18 po- 

verni cu venit 13490 lei. 
Populaţia plaiului se urca la 

11293 locuitori, din cari GO41
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bărbați, 5252 femei, cu 2634 
familii. 

Avea 23 sate, -27 biserici, 45 
preoţi, 3 diaconi, 25 boeri de 
neam, 13 mazili, 2262 contri- 

buabili romiîni, cari plăteau a- 

nual 20188 lei şi 91 ţigani 
contribuabili cari plăteau 4550 

lei anual pentru proprietăţile lo- 

cuite şi nelocuite și contribuția 

drumurilor, . 

Dimboviţa, rîz. Din" virful Ie- 

zera, (2407 m.), care aparține 

munților Făgăraș, din lanţul Car- 

paţilor, ia naştere riul Dimbo- 

viţa, afluentul cel mai. principal 

al Argeşului. Importanţa aces- 

tul rii reese din aceea că udă 
capitala ţărei şi că pe o parte 
din valea sa trece şoseaua-na-. 

ţională Cimpulung - Brașov. A- 

cest rii ia naștere din 2 pir- 

loage, se îndreaptă în general" 

spre N. cu neînsemnate schim- 
bări de direcţii, impuse de ra- 

mificaţiile munţilor înalți, cari 
mărginesc valea acestui rii ;. 

după ce curge pe6 kil., se în-. 

" dreaptă spre E. şi după ce trece 
la N. de muntele Peceneagul, ia 

direcţia S.-E. pănă în dreptul 

muntelui Cascul. 

La N. de acest munte,. Dim- 

bovița primește pe dreapta a- 

pele care se scurg din muntele 

Dracsinul în direcţia de la V. 

“Ja E. prin valea numită Dracsi- 

nul; iar la S. de muntele Cas- 

cu, apele cari se scurg din mun- 

tele Păpuşa, tot în direcţia de 

la V.-E. prin valea numită Cas- 

cu; după ce Dimboviţa a pri- 
mit apele acestor văi, ia direcția 

spre S. şi primeşte pe stînga 
apele, care plecînd din. Piatra- 

lui-Craiii, curg de la N. la S.- 

V., prin valea TYomășelul. 

De la confluenţa sa cu acest 

pîrîi valea începe a se lărgi a- 

tingind în unele părţi 150 m. 
“Tot pe stinga Dimboviţa.. prime-   
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şte apele care curg tot din Piatra- 
lui-Craiii prin valea lui Inanul, 

iar mai la S. acelea care curg 
prin valea Speriarul: 

De ia această confiuenţă, va- 

lea începe a fi locuită; pe stîn- 
ga se găsesc cătunele: Podul: 

Diîmboviţei; lu S. de aceste că-. 
tune apele se restring din noi 
într'un defileă format din munții: 
Plaicul, Măgura şi Posada. Ra- 
inificaţiile acestui din urmă mun- 

te silesc apele Dimboviţei a-și 

„schimba direcţia către E., iar 

după ce ocolește muntele Po- 

sada se îndreaptă din noi că- 
tre S., de aci se deschide o 

vale largă unde are loc confu- 
ența cu Dimbovicioara ; locali- 

tatea poartă numele de Podul- 
Dîmboviţei. În acest loc șosea- 
ua națională, care urcă valea 

Dimboviţei de la Dragoslavele, 

o părăsește pentru a urma pe 

aceea a Dimbovicioarei, întretă- 
indu-se spre frontieră. 

Dimbovicioara, afluent pe stîn- 

ga, ia naştere din muntele Pe- 

tricica, curge de la N. la S., tre- 

cînd pe lîngă localitatea numită 
Peștera-Dimbovicioarei, ia di- 

recţia spre S.E., apa sa este 
mărită cu acele ale văilor Izvo- 
rul, Moci și Oreţii. 

Valea Dimboviţei, la conflu- 

enţa ei cu Dimbovicioara, este 
deschisă, dar se restringe din 

noii între culmea Posada și mun- 

tele Dumbrava la $., căreia pri- 
mește și apele rîului Dumbrava, 
mărit cu Gura-Văiei, care curge 

prin Valea-Ristava. La confluența 
cu acest pîrîi, Dimboviţa se în- 
dreaptă spre V., trece pe lingă 
satul Rucăr, de unde ia direc- 

ţia spre S. De la Rucăr, valea 
deschizindu-se, lărgimea sa atin- 

ge 600 m. în unele părţi; între 

Lunca-Gherlei și Slobozia, pe 

Tia lil., lărgimea văici se re- 

duce din noii la un defileu. La 

S. de satul Stoenești, pe partea   
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dreaptă, Dimboviţa primește pi- 
riul Stoenești, de “mică impor- 

tanță ca volum de apă, însă 
- important prin accea că pe va: 

lea lui trece șoseaua care une- 

şte Valea-Dimboviţci cu aceea a 
Argeșului și în urmă cu a Riu- 

lui-Tirgului, 
La N. de satul Bădeni, Dim- 

boviţa primește pe partea stîngă 

pîriul Radivca care ese din vîr- 

ful Leotei, curge de laN.laS.- 
V. și a cărui vale în partea de 
N. poartă numele de valea Cim- 

padia; la S$. de confluența a- 
cestui rii, ramificațiunile cul- 

melor Tefeloaga şi Leotci, care 
măiginesc valea Dimboviţei, se 

apropie de ele așa, în cît redu- 
ce din noii valea la un defileă 
pănă la confluența cu Valea- 
Largă. 

Prin Valea-Largă se scurg 
în direcția N.-S..V. apele care 
ies din culmea Leotei; conflu- 

ența are loc la N. de Miclău- 

șani. | 

De aci valea începe a se 
lărgi din ce în ce,iar la Izvoa- 
re atinge 2!/. kil., unde areloc 
confluența ei cu Riul-Alb,: care 

adună apele văilor Strimba, Cîm- 
pina și Bărbulețul. Un ait afluent 
pe partea dreaptă, e piriul Tă- 
tărani care se unește cu Dim- 
bovița la Căprioara. Direcţia 
generală a văiei Dimboviţei de - - 
la Rucăr și pănă la Rîncăcio- 
vul este aceea de la N. către 
S., cu oare-care înclinare spre 

E. De la Rîncăciovul direcția 
Dimboviţei se schimbă spre E. 

pănă la N. de Luchieni-din- 
Deal, de unde își reia din nou 

direcția sa generală de S.-E. 
Această direcţie a sa se schim- 

bă în unele părți, accentuîndu- 

se spre E. sau spre S$., schim- 
bări însă pe mici direcții, fiind 

mai mult coturi, 
Pe stinga sa Dimbovița, la 

Nucet, primește apele piriului 

9
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Noroioasa. Un alt afluent tot 

pe stînga sa, cu un curs mai 

lung, este Ilfovul, care izvoreşte 

de lingă Colanul, la S. de Tir- 

govişte; curge în direcţia S.E., 

trecînd pe la Brătești-d.-s., Bo- 

lovani-Mari, Balteiul la V. de 

Ghergani, pe la S. Tărtășeşti- 

d.-j., unde în mijlocul un: Ză- 

voiii apele sale se răspîndesc 

şi se unesc cu ale Dimboviţei 

între Brezoaia- Cămărașului și 

Cosoba. Afluentul săi însă mai 

principal ca volum de apă și 

ca lungime este Colentina. A- 

cest pîrii ia naştere din pădu- 

rea Călugărească, direcţia sa 

este paralelă cu a Dimboviţei, 

udă Ghimpați, Vizureşti, Ciocă- 

nești, Buftea și Chitila, iar la N. 

de București, albia sa se lărge- 

şte în unele părţi, în cit formea- 

ză lacuri, care toate aii însă o 

scurgere în valea Colentinei; 

după ce trece pe la Băneasa, . 

Herăstrăi, Fundeni, Pantelimon 

şi Cernica se unește cu Dim- 

boviţa la Căldărari. Acest afluent 
al Dimboviţei primeşte și el la 

rîndul săii apele văiei Mihulean. 

ca. Tot pe această parte apele 

din pădurea Cernica se scurg 

pe valea Tinganul în Dimbo- 

viţa. 

La Frunzinești, Dimboviţa pri- 

meşte tot pe stînga apele văici 

Pasărea. Pe partea dreaptă de 

la localitatea Lunguleţul, un ca- 

nal ia o parte din apele Dim- 

boviţei pentru a le uni cu pi- 

riul Ciorogirla, care curge! în a- 

propiere de Dimboviţa şi care 

se varsă în Sabarul, la Braga- 

diru. Afară de acest afluent, 

Dimboviţa mai este alimentată 

prin mici scurgeri de apă, însă 

făr' de importanţă. Dimboviţa, 
încărcată cu afluenții, pe care 

i-am numit mai sus, urmind 

direcția sa de S.-E., se varsă 

în riul Argeş, la V. de satul 
Budești.   
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locuită de la confluența-i cu va- 

lea Speriatul, la S. căreia, pe 

malul stîng, sc găsesc situate 

la o mică distanță unul lingă 

altul două cătune cu numele de 

Podul-Dimboviţei. 

Primul sat mai mare este Po- 

dul-Dimboviţei, situat pe par- 

tea stingă la confluenţa Dim- 

bovicioarei cu Dimboviţa şi tot 

pe partea stîngă din acest punct 

se zăresc ruinele unei cetăţi 

numită Cetatea-Neamţului. De- 

fileul dintre Podul-Dimboviţei 

şi Rucăr poartă numele de de- 

fileul Posada și peste culmea 

Posadei trece şoseaua națională 

Cimpulung- Braşov. La eşirea 

din defileul Posada, pe malul 

drept al Dimboviţei, se găsește 

situat satul Rucăr, pe unde tre- 

ce șoseaua naţională. Mai la S$. 

de acest sat se găsește Lunca-Giîr- 

lei, pe malul drept, după care 

pe malul stîng se găsește Slo- 

bozia. In fața Sloboziei, pe cul- 

mea care pleacă din Piatra-Nă- 

măeșştilor, se găseşte satul Frun- 

ților, iar la S$., tot pe malul drept, 

satul Stoeneşti. Pe malul sting, 

la S. de Stoenești, Dîmboviţa 

udă Bădeni şi Cotenești. 

De la Stoeneşti și pănă la 

Cetăţeni, Dimboviţa, trece prin- 

trun noă defileii, unde sunt de 

remarcat, pe malul stîng, ruinele 

unei biserici părăsite şi a unei 

cetățui, care poartă numele de 

Cetăţuia-lui-Negru-Vodă. La e- 
șirea din acest defileii se gă- 

sește com. Cetăţeni, compusă 

din două cătune, din care cele 

de pe malul sting poartă nu- 

„mele de Cetăţeni-din-Vale, iar 

cele de pe malul drept Cetăţeni- 

din-Deal. Mai la S., pe malul 

sting, se găseşte Diaconești iar 

în faţa acestuia Padermani. Dim- 

boviţa udă mai la S. Lăicăi, 

Miclăușani pe stînga, Văleni și 

Capul-Coastei, pe dreapta la S.   
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„de care se găseşte com. Gemeni, 

situată pe ambele maluri, Gin- 

dești-din-Vale, pe malul drept, 

Voinești pe stinga, Drăgodă- 

nești şi Sturdzeni pe dreapta, Iz- 

voarele pe stinga, la confluența 

sa cu Pirîul-Alb. De aci, malul 

drept e mai populat, căci gă- 

sim în această parte satele Pre- 

boiul, Tătărani, Căprioara, Mă- 

nești și Drăgăești-Păminteni, pe 

cînd pe malul stîng nu se află 

de cît Geboani în faţa  Căpri- 

oarei şi Drăgăeşti-Ungureni, în 

faţa celor Pămînteni. La S. de 

acestea, pe. malul stîng al Dim- 

boviţei, se găsește Dragomirești, 

după care Dimboviţa udă : Rîn- 

căciovul, Luceni-Ungureni, am- 

bele comune situate pe ambele 

maluri;  Luceni- Păminteni și 

Văcărești-din-Deal, iar pe ma- 

lul drept Luceni și Ciurari. La 

S. de Ciurari, tot pe malul 

drept, care este mai înalt, se 

găsește comuna . Persici - Mari. 

Pe malul 'stîng al Dimboviţei, 

la confluenţa cu piriul Noroioa- 

sa se află Nucctul; în urmă Dim- 

- bovița udă pe stinga satele: Bă- 

nești, Bestiloaia, Moara-Nouă, 

Adunați, Bolovani, Cringași, 

Conţești-de-Sus și de-Jos, Moara- 

Sloboziei, Cosoba, Popești, Dra- 

gomireşti-din-Vale, Rudeni,Sirbi, 

Giulești, 'Ţigănia, Ciurelul; iar 

pe dreapta: Cănești-d.-s., Podul: 

Rizii, Săbiești, Băleni, Răicule- 

ști, Lunguleţui, Brezoaia-Cluce- 

rului, al-Brăiloaicei, al-Cămăra- 

şului, Bucșăneasca, Joița, Arcuda, 

Bicu,  Dragomirești- din- Deal, 

Chiajna şi Dudul-Roşu. După-ce 

Dimboviţa a trecut prin aceste 
localități, din: care de remarcat 

sunt: 1. Lunguleţul, de unde 
începe șanțul care unește Dim- 

bovița cu Ciorogîrla. 2. Joița, 

Arcuda şi Bicu, de unde se a- 

limentează București cu apă de 

băut prin ajutorul filtrelor. 3. 

Chiajna, care se găsește la i-
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mita regiunei fortificate a Bu- 

cureștilor,— Dîmboviţa udă după 

aceea Capitala țărei, unde albia 

ci este canalizată, începînd de 

la Grozăvești și pănă la Vitan; 
de aci Dimboviţa, a cărui vale 

atinge în unele părţi 1!/ a 

kil., trece pe la: Cioplea, Du- 
deşti, Căţelul, Căldărari, Cer- 

nica, Tinganul, Păroaia, Plătă- 

reşti, Cucuiaţi, Lămotești, Va- 

silaţi. şi Budești pe stînga, iar 

pe dreapta: Văcărești, Popești- 

Conduratului, Leordeni, Băbești, 

Glina, Bălăceanca; Orasca, Găl- 

binaşul, Pirlita, Buciumeni şi 

Gruiul. 

Dimboviţa, care intră în re- 
giunea fortificată la Chiajna, şi 

după ce a trecut pe lîngă for- 

turile Leordeni şi Căţelul, ese 

din această regiune și se în- 

dreaptă spre Budeşti, unde se 

varsă în Argeş. 
Munţii din care ia naștere 

rîul Dimboviţei poartă numele 

de Munţii-Făgărașului, din lanţul 
Carpaţilor. Virful din care îşi 

are sorgintea, se găseşte situat 

pe culmea Meșului şi din acest 

punct pleacă mai multe culmi, 

care despart văile diferiților a- 

fluenţi ai Argeșului; aceste culmi 

poartă numele de: Popăul, Nanu 

şi Ezera. Pe stinga Dimbovi- 

ţei, de la sorgintea și pănă la 

confluenţa. ei cu Dimbovicioara, 

se găseşte culmea Meșului, care 

pleacă din lanţul Carpaţilor, din 

virful Berevoiasca spre S. Vir- 

furile mai însemnate de la S. 

spre N., sunt: Cremenea, Oiti- 

cul-Mic şi Oiticul-Mare. 

După aceea Dimboviţa se a- 

propie de lanţul principal al Car- 

paţilor, pc care se găsesc vir- 

furile: Ciocanul, Piscul, To- 

“masul şi. Piatra-lui-Craiii.. Din 

Piatra-lui-Craiii pleacă o culme 

stincoasă, pe care se găsesc 

virfurile : Pietricica, Păltinetul şi 

Berile, şi care. se. termină ' cu   
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culmea Plaicul, la confluenţa sa 
cu Dimbovicioara. . | 

Tot din lanţul principal al 
Carpaţilor, la N. de Piatra-lui- 
Craii, se găsește culmea Tomă- 

șelul. Pe malul drept se găsește 

Muntele-Găinei, în faţa muntelui 
Oiticul, Peceneagul în faţa Cio- 

canului- Piscului. Din Păpușa, 

care se găsește la extremitatea 

din spre E. a culmei Ezera, 
pleacă spre S. culmea cea mai 
importantă a văiei Dimboviţei 

de pe această parte şi anume 

culmea Tefeloagei care desparte 

valea Dimboviţei de aceea a 
Argeșului. 

Această culme trimete în spre 
valea Dimboviţei diferite rami- 
ficațiuni, cari poartă numele de 
Cascul, Boteanul, Drăgulănelul, 

Măgura şi Posada. Pe culmea 

Tefeloagei se găsesc virfurile : 
Moara, Tefeloaga, Prăjina, Vir- 

ful-Căpitanului, Piatra-Nămăeș- 

tilor, Vîrful-Dîmboviţei, Volnelul 

și Demetrul, de unde începe 

scria dealurilor, 
Dealul care urmează mai de 

aproape malul drept al Dimbo- 

viței poartă diferite numiri şi 

anume: în dreptul Vălenilor, 

Dealul-Hîrtopi, la extremitatea 

căruia, la S., se găsește Virful- 

Hadopcin, din care pleacă de-a- 

lungul Dimboviţei, Malul-Corbu- 

lui și cu Dealul-Simpului se ter- 

mină culmea Tefeloagei. Cele- 

Talte dealuri cari se mai gă- 

sesc pe malul drept al. acestui 

ri, nu sunt de o mare impor- 

tanță şi poartă numirile locali- 

tăţilor de prin prejur. 

Ultimele ramificații ale cul- 

mei Tefeloagei dai direcţie văiei 

Dimboviţei și diferiților afluenți, 

îndreptîndu-se cea întiiăi spre 

S.-E., iar cei-Valţi spre S.-V. 

Pe partea stingă, după Pia- 

tra-lui-Craiii, pe lanţul -Carpaţi- 

lor, se găsesc virfurile: Groa- 

pa, Păltinișul, etc.   
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La S$. de aceste virfuri, cul- 

mile care pleacă, poartă numele 

de Potărnicul și Oreţul. 
Din virful Sîntilei al lanţului 

Carpaţilor, pleacă culmea Dim- 
bava, la a cărci extremitate se 

găseşte virful Dimbava, care for- 
mează împreună cu culmea Po- 

sada, defileul cu acest nume.. 

Din virful linia, care aparţine 
tot lanţului Carpaţilor, pleacă 
spre S. principala culme de pe 
stinga. Dimboviţei, anume cul- 

mea Leotei, importantă prin a- 

ceca că desparte basinul Dim- 
boviţei de al Ialomiţei, saii al 

Argeșului, de al Ialomiţei. 
Din virful Metereni,' care a- 

parţine acestei culmi, pleacă în 
spre Dimboviţa o serie de culmi, 
al căror nod principal e Mun- 
tele-Roşu şi din care mat multe 

ramuri se duc spre V. şi S.V. 

pănă în malul Dimboviţei. Pe 

aceste ramuri se găsesc virfu- 

rile :. Piatra-Prislop, Cristiana, 

la N. de Dragoslavele; Malul- 

Corbului, la S. de Dragoslavele; 

Virful-Albescu,  Muntele-Albes- 

cu, Muntele-Roșu, Virful-Algiru 

şi Prisaca, de-a lungul piriului 
Radifea. Pe culmea Leotei se 

găsesc: Virful-Leotei, Virful-Va- 
cci, Gruiul-Ursului, Marginea- 

Domnilor, Găvana; Pleişoara și 

Pucheni. Din Gruiul- Ursului 

pleacă o culme pe stinga piri- 

ului Radifca, pe care sunt vir- 

furile Orzicul şi Purcăroaia. Din . 

Găvana pleacă o mică culme, 

pe care se găsesc virfurile: Găr- 

vanul și Pleşa-Popei şi pe care se 

găsește Cetăţuia -lui- Negru-Vo- 

dă. Din Pleişoara pleacă cul- 

mea Ploiscioara, care se termină 

în spre. Dîmboviţa cu Pleşca: 

Mică, Pleşea-Mintileștilor și Vir- 

ful-Cărbunari. 
Din virful Pucheni se des. 

part trei culmi: 1. Culmea-Mi- 

clăuşani, între Valea-Bărbuleţu- . 

lui și Valca-Largă, pe care se
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găsește Virful-Cheliei şi care se 
termină cu Dealul-Florii ; 2. Cut- 

mea Padina, între valea Bărbu- 

leţul și valea Piriului- Alb, pe care 

se găsesc virfurile Bărbuleț și Ja- 

colei, iar a 3-a culmea, care des- 

parte afluenții Dimboviţei de ai 

Ialomiței şi care poartă numele 

de Culmea-Leotei propriii zisă. 

Pe această culme, în partea Dim- 

boviţci, se găsesc: dealul Loicul, 

Vulcan, virful Petrarul, Mate- 

escu, etc. Din aceste dealuri 

pleacă mai multe ramuri mici, 

numite: Plaiul-Mogoi, Plaiul-Ne- 

iului, Plaiul-Glodului, etc. Ulti- 

ma  ramificațiune se numește 

Mersina, care se termină la N.- 

V. Tirgoviştei și pe acest mal 

se mai găsesc dealuri de mică 

importanţă pănă la confluenţa 

cu Argeșul, dealuri care poartă 

"-numirile localităţilor vecine. 

Peste riul Dimboviţa, în jud. 

Dîmboviţa, sunt șapte mari po- 

duri stătătoare, adică: unul în 

com. Gemenea pe șoseaua ju- 

dețeană Tirgoviște-Cîmpulung, 

făcut de armată în urma cam- 

paniei din 1877—78; unul : în 

com. Lucieni, pe șoseaua jude. 

țeană  Tirgoviște-Vlașca, făcut 

de judeţ; unul în com. Bolo- 

vani, numit Podul-lui-Petrache, 

dar care acum este cu totul 

distrus, făcut de proprietarul 

moșiei, pe şoseaua vecino-co- 

munală Cornăţelul-Bolovani-Bra- 

niștea-Titu; două poduri la co-. 

muna Lunguleți, pe șoseaua na- 
ţională Bucureșşti-Pitești ; în fine 
alte două poduri mari de fier: 
unul, lîngă căt. Beșteloaia, la ca- 
lea ferată Tirgovişte-Titu şi al- 
tul, la căt. Boteni pe calea fe- 
rată București-Virciorova. 

Lungimea cursului acestui rii 
este de 250 kil., din cari 75 
kil. face în jud. Muscel, (pănă 
la Gemenea :din județul Dim- 
boviţa). 

Cursul săii în judeţul Muscel   

este forte repede şi adîncimea 

sa (la S. de cătunul Stoeneşti) 

în timpii ordinari, este de 0,90, 

iar lățimea mijlocie de 20 m. 

Albia Dimboviţei conţine pie- 

tre și bolovani mari în tot par- 

cursul săii prin judeţul Muscel, 

iar de la Gemenea, limita aces- 

tui județ cu jud. Dimboviţa, 

începe pietrişul şi mai la vale 
nisipul. 

La Rucăr, pe lingă care trece 

rîul Dimboviţa, albia ei se află 

la o înălțime de 579 m.:d'a- 

supra Bucureştilor și pănă la 

București descinde la ceva mai 

jos de 87 m. Iuălțimea albiei 

sale aci descinde cu 486 metri, 

adică cu o clină medie de -4 
mm. pe m. 

Dimbovița e cuvint slav și 

Însemnează foaie de stejar. 

Fraţii Tunusli, în a lor 7sfo- 

rie a Țării Rominești, (1806) 

spun că «aurul se exploateză 

din nisipul riurilor: Oltul, To- 

pologul, Argeșul şi Dimdoviţa, 

de către Țiganii domnești nu- 

miți rudari». 

Dimboviţa a inspirat D-lui 
Winterhalder, acum vr'o 50 de 
ani, o poezie,al cărui cunoscut 

refren a devenit în curind foarte 
popular: E 

<Dimboviţa apă dulce 

Cine bea, nu se mai duce.» 

(Vezi amănunte dezvoltătoare 
la articolul București, S Hidro- 
grafia). 

Dimboviţa, zru2 de moșie, din 
proprietatea statului Stoborești- 
Barza, jud. Teleorman. 

Dimboviţa-Mostiştea, 4/asă, în 
județul Ilfov. Ocupă partea din 
centrul și E. județului și se măr- 

„ginește la E. cu jud. Ialomiţa, 
la V.-cu pl. Sabarul, la N.: cu 
pl. Znagovul și la S. cu plasa 
Negoești.   
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De la 1 Aprilie 1882, s'a a- 

lipit la pl. Dimboviţa și plasa 

Mostiștea, cu reședința subpre- 

- fecturei în Pantelimon. Pănă la 

această dată, pl Dimboviţa se 

mărginea la E. cu partea din 

pl. Negocști şi pl. Mostiștea, la 

N. şi V. cu pl. Znagovului, la 

$. cu pl. Sabarul. 

Plasa Dimboviţa-Mostiștea este 

udată în partea de S.-V. și în 

centru de riul Dimboviţa, care 

„intră în această plasă pe la Vă- 

căreşti (S.-IE. de Bucureşti) și 

iese pe la satul Cucueţi, intrînd 

în plasa Negoeşti; de piriul Co- 

lentina, care-și ia naștere din 

apropiere de comuna Bolovani, 

jud. Dimboviţa și de valea Pa- 

sărea, care izvorăște din plasa 

Znagovului (Vezi Pasărea, piriii). 

Intinderea totală a plășilor 

unite este de 276124 pogoane 

(138063 hect.), din cari statul 

și proprietarii ait 202494 po- 

goane (101248 hect.) și locui- 

torii din plasă 73632 pogoane 

(36816 hect.). 

Statul şi proprietarii cultivă 

70837 hect. (4586 rămîn sterpe, 

5778 izlaz, 1169 cultura viei şi 

18878 pădure). - 

Locuitorii cultivă 33952 hect. 

(570 rămîn sterpe, 1998 izlaz, 

296 cultura viței). 

Populaţia plășilor unite este 

de 50369 suflete (12818 băr- 

baţi, 12969 femei, 12855 băeţi, 

11727 fete), din cari 349 streini 

(172 bărbați, 75 femei, 52 băeţi 

și 50 fete). 

“Toţi acești locuitori trăesc în 

11077 case și 58 bordeie. 

10540 locuitori se ocupă cu 

plugăria, 363 sunt cîrciumari, 

95 industriași, 1989 aii diferite 
profesiuni. 

Sunt 9309 contribuabili; că- 
sătoriţi sunt 11391, fruntași 3603, 
mijlocași 4226, cu miinile 5161, 
împroprietăriți 6697 şi neîm- 
proprietăriți 6293.
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In toată plasa : Dimboviţa şi 
Mostiștea sunt 100 de biserici, 

deservite de 125 preoți; 55 

școale rurale, freceuntate de 

1244 elevi și cleve, cu  întreţi- 
nerea cărora s'a cheltuit de stat, 

județ și comune III0I3 lei a- 
nual, 

In plăşile-unite sunt 10 mori 

cu aburi, 26 mori cu apă, 2 

poverni, 2 zalhanale, 58 poduri: 

stătătoare şi 46 mașini de tre- 

crat cu aburi, | 

Numărul vitelor mari şi mici 

se împarte ast-fel: 11812 caiși 

cpe, 189 armăsari, 15795 boi, 

7436 vaci, 3200 viței, 473 tauri, 

758 bivoli, 2283 bivolițe, 962 

capre, 8990 porci, 68697 oi. 

Comerciul se face de 53 han- 

gii şi 312 circiumari. 
Arătura se face cu 6037 plu- 

guri: 4176 cu bol şi 1861 cu 

cai. 

Locuitorii aii 7834 care și 

căruţe: SIOI cu boi şi 2733 

cu cai. 

In coprinsul plășei sunt 84 

heleștae și 1 baltă. 

Această plasă şi-a luat nu- 

mele de la riul Dimboviţa care 

o udă în partea de S.-E. şi de 

la pîrîul Mostiştea. 

Producţiunea ci este identică 

cu a celor-l'alte plăşi ale jude- 

ţului, cu deosebire că pe valea 

Dimboviţei se cultivă mult zar- 

zavaturile, pămîntul fiind foarte 

priincios acestui fel de cultură. 

Pomii roditori dai tot felul de 

poame. a 

Reședința sub-prefecturei. plă- 

şei Dimboviţa este în com. Pan- 

telimon. Pl. Dimboviţa singură 

are 83 căt., cari formează 21 CO” 

mune rurale şi anume: Afumați, 

Bobeşti - Bălăceanca, Brănești, 

Băneasa-Herăstrăi, Cernica-Căl- 

dărarul, Colintina-Fundeni, Cu- 

cueţi-Plătăreşti, Dascălul-Creaţa, 

_ Dudești - Cioplea, Frunzinești, 

Fundeni-Gherasi, Leurdeni, Moa- 
|   
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ra-Domnească, Otopeni, Pante- 
limon-Dobroești, Popeşti - Con- 

duratu, Piteasca-Pasărea, Ştefă- 

neşti-Lipovăţul, Ştubeiul-Orăşti, 
Tanganul şi Tunari-Dimieni. 

- Căile de comunicaţie cari în- 
lesnesc transportul în această 
plasă sunt: calea ferată Bucu- 

rești-Călăraşi care o străbate de 

la V. spre E. şi.trece pe la 
Băneasa și. Brăneşti; calea ja- 

dețeană București-Olteniţa care 
o taie puţin la S.; calea jude- 
țeană București-Brăila, care o 

străbate de la V. spre E, tre- 
cînd prin comunele Pantelimon, 

„Tămădăul şi Jilava; calea na- 
ţională la Ploești care o stră- 

bate la N. şi aproape serveşte 
de limită între pl. Dimboviţa și 
pl. Znagovului; calea la Fer- 
binţi și alte diferite căi vecinal- 

comunale, cari împreună cu dru- 
murile naturale -servesc de tran- 

sport oamenilor, productelor, vi- 

telor, etc. 

„- La Pantelimon este reședința 

„plăşei, a medicului de arondis- 

ment. Aci este un. oficiii tele- 

grafic, care face și serviciul poș- 

tei rurale. 

Tot aci se află un spital în- 

treținut de Eforia spitalelor ci- 

vile din București. : 

Dimboviţei (Pirîul-), a/uente 

al Rîșcuţei, în com. Bogdănești, 

jud. Suceava, 

Dimbovnicul, zîrîz, jud. Argeş, 

izvorește în plasa Gălăsești pe 

care o udă tot largul ei şi se 

varsă în riul Neajlovul. 

Dimbroca (Chiona), căzun, al 

com. Scurtești, jud. Buzăii, for- 

mat din însurăţei ; are 130 locu- 

itori şi 34 case. 

Dimbroca, cătuu, al com Săgeata 

jud. Buzăi, cu 20 locuitori și 

5 case. ” :   

-. DÎMBUL 

Dîmbroca, vechie numire a că- 

tunului Murgescu, din com. Să: 

geata, jud: Buzăii. 

Dimbroca, moşie a statului, în 
jud. Buzăii, com. Scurtești, for: 

mată din trei trupuri: Spiri- 
doneanca, Stănești și Costeasca, . 

reunite și arendate la început 

sub numele de Dîmbroca; vin- 

zându-se, s'a desfăcut în 2 cor- 

puri: Dimbroca, care depindea: 
de Episcopie, cu o 'suprafaţă 
de 1350 hect., din care. 681 

s'a dat însurăţeilor, sub numele 
- de Spiridoneanca, iar Dimbroca 

propriii zisă, de 675 hect., sa 

vîndut de o parte, 

Dîmbroca, moșie a statului, în 

jud. Buzăi, com. Scurteşti, pen- 

dinte de schitul Găvanele ; are 

60 hect., date însurăţeilor. 

Dîmbroca, zumire ce se mai dă 

moșiei Spiridoneanca, din com. 

Scurtești, jud. Buzăii, 

Diîmbroca, că pădure a sta- 

“tului, în jud. Buzăii, com. Scur- 

tești, căt. Stănești, pe moșia 

Spiridoneanca; are 18 hect., 

acum date însurăţeilor. 

Dîmbul, saz, face parte din com. 

rur. Țintea, plasa. Filipești, jud. 

Prahova. 

Dîmbul, 7iu/ef, jud. Prahova, iz- 

vorăște din partea de N. a co- 
munci Băicoiul, trece pe lingă co- 

munele: Ţinteni, Păulești, Strîm- 

beni- Blejoiii și Ploeştiori, udă 

partea de N.-E. a orașului 

Ploești și com. Coslătești, iar 

la com. Rifovul, plasa Crivina, 

se varsă în riul Teleajenul, în 

dreptul cătunului Antofiloaia. 

-:In timpul secetos apa' îi 

scade foarte mult și une-ori se 

perde cu desăvîrșire. Abia mai 

curge puţin pe la Zalhanaua-
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Veche! și aceasta graţie izvoa- 

relor din suburbia Tabaci. 

Altă-dată, apa acestui riuleț 

"era mai abondentă, avea chiar 

peşti; dela un timp încoace, 

însă nu se știe din ce împre- 
jurări, apa sa este în mică 
cantitate. 

In orașul Ploeşti, spre N, 

pe malul Dimbului, în partea 

numită și azi Mahalaua Sir- 

bească, s'a așezat colonia Bul- 

gărească, ce forma orășelul 

Bereasca (Vezi Tirgșoreanca). 

Această mahala şi azi are 

aspectul ei oriental. Casele sunt 
acoperite cu olane de pămînt 

şi stradele sunt striîmte. 

Dînceni, sa, face parte din com, 

Giurgioana, pl. Zeletinului, jud. 

Tecuci. IE situat pe coasta dealu. 

lui cu acelaș nume, la V. de 

- Podul-Turcului, departe de re- 

ședința com. de 4 kil. 400 metri. 

Are o populaţie de 58 familii 

cu 211: suflete, . 
Copii în virstă de școală sunt 

30 (16 băeţi și 14 fete). 

Comerciul se face de 2 cîr- 
"ciumari. | 

In acestsat a fosto biserică, 

zidită la 1856 cu cheltueala mă- 

năstirei Soveja, fiind-că moșia 

Dinceni aparținea acestei mă- 

năstiri. Construcţia însă fiind 

slabă s'a dărimat în anul 1860. 

Astăzi nu se mai cunoaște de 

cit locul, și o parte din odoarele 

bisericei se găsesc într'un ham- 

bar, la un locuitor din sat.. 

Locuitorii sunt: parte mocani 

de la munte, parte Sirbi. 

Dinceni, moșie,. proprietatea sta- 

tului, cu o suprafață de 140 

hect., în raionul com. Giurgi- 
oana, jud. Tecuciii, înainte apar- 
ținea mănăstirei Soveja, din jud. 
Putna. 

Dînceni, ripă şi pîrîii, jud. Tecuciii. 

> 

  

Străbate satul Dinceni, curge 

de la V. spre E. Este format 

numai din izvoare și se varsă 

"în partea dreaptă a Zeletinului, 

în raionul comunei 

plasa Zeletinului. 

Giurgioana, 

Dingani (Giîrla-), ziriaș, jud. 
Bacăii, plasa Muntelui, de pe 

teritoriul com. Măgirești, care 

_se scurge în piriul Stăneasca. 

Dingaţi, pîrîz, jud. Vilcea, izvo- 
răște de la N.-E. com. Bărbă- 

tești, plasa IIorezul, și se varsă 

în rîul Otăsăul, pe țărmul stîng, 
tot în com. Bărbătești.. 

Dîngeni, saţ, situat în centrul 
comunei -Dingeni, plasa Jijia, 

jud. Botoșani pe țărmul stîng 

al Jijiei și străbătut de Piriul- 
Banului. Moșia are o întindere 

de 1327 hect. şi o populaţie 
de 88 familii sai 477 suflete, 

locuitori Romiîni, 

In acest sat este 1 biserică, 

cu I preot şi 2 :cîntăreţi și 1 

școală mixtă cu 1 învățător plă- 

tit de stat, 24 băeţi și 4 fete. 

Aice este reședința comunei 

Dingeni. 

Are 11 hect., pădure; 1 moară 

de abur; 1 cîrciumă. Sunt 4 
meseriași, 

Numărul vitelor e de aproape 
* o mie: 255 boi și vaci, 55 cai, 6şş 

oi, 34 porci. Loc. posedă 120 
stupi cu albine, | 

Diîngeni, stație de dr.-d..F., jud. 
Botoșani, plasa Jijia, com: Din- 
geni, pe linia Dorohoiii-lași, pusă 
în circulaţie la 1 Iunie 1896. Se 
află între staţiile Ruseşti (10.8 
kil.) şi Ungureni (11.3 kil). Inăl- 
țimea (asupra nivelului mării 
de 79 m. 12. | 

Venitul acestei stații pe anul 
1896 a fost de 64851 lei, 15 bani. 

Dingeni, 7oșie nelocuită, - plasa   

DÎRŢILA 

Dimboviţa, jud. Ilfov, face parte 

din comuna rurală Ştefăneşti. 
Lipovăţul. 

Se întinde pe o suprafaţă de 

120 hect., proprietatea statului, 

din cari 10 hect. pădure. S'a 

arendat pe periodul 1886—96, 

cu 7194 lei anual, împreună cu 
trapul Runcul. 

Dircioaia, ma/a/a, în jud. Me- 

hedinți, plasa Motrul-d.-j., com, | 
rurală Gizeşti. | 

Dirjani şi Rumurile, zăauri 
particulare, supuse regimului sil- 

vic, aflate pe moșia Genuneni, 

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

Dirjanul, gea/, în partea de N. 

și NE. a com. Urși, pl. Cer- 

na-d.s., jud. Vilcea. 

Dirjanul, dea?, la Sud. com. Ge- 
nuneni, pl. Oltul-d.-s., judeţul 

Vilcea. Acest deal separă com. 
Genuneni de com. Urși. 

Diîrjeni, sa/, în partea de E. a 
„com. Cucuteni, pl. Stavnicul, jud. 

laşi, situat pe coasta dealului 
cu asemenea numire. Are o po- 

pulație de 22 familii sai 106 

suflete; o biserică ruinată, făcută 

la 1742 de fostul proprietar 

Moisi- Cocoranul. - 

Satul face parte din trupul 

moşiei Cucuteni. 

Numărul vitelor € de 165 cap. 

din cari: 106 vite mari cornute, 

12 cai și 47 rîmători, 

Dirjeni, dea/, pe coasta căruia e 
situat satul Dirjeni, com. Cucu- 
teni, pl. Stavnicul, jud Iași. 

Dirjila, pirtă, în plaiul Rîmnicul, 

„com. Chiojdeni, jud. R.-Sărat. 
Izvorăște din Dealul-Cîlnăului, 

udă partea. de S.'a comunei, 
şi se varsă în riul R.-Sărat,
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la V. de cătunul Chiojdenii- 
Mici. Cursul săi este repede și 
periculos în timpul toamnei și 

primăverei, cînd se topesc ză- 

pezile. 

mără numai 14 case populate 
cu tot atătea familii sati g2 
suflete, din cari 17 bărbaţi şi 
15 femei. Contribuabili sunt 

14. Casele sunt foarte risipite. 
Drumuri principale sunt la Pa- 
naci (16 kil.) și la Păltiniș (10 
kil.), - 

mește valea Beș-Tepe; pe am- 

bele maluri ale sale creşte stuf; 

nu departe se ridică impună- 
“toarele dealuri ale Beș-Tepelui; 

conține foarte puţin peşte. 

Diîrloacă, saz, în com. Birgăoani, 

pl. de Sus-Mijlocul, jud. Neamţu, 
așezat pe podișele ce se întind 

între iazul Bălănești la N., satele 
Bălănești și Ghilăeşti cătră V,, 

satul Vlădiceni spre E. 

Are o întindere cam de 430 
hect., cu o populaţiune de 38 fa- 

milii, saii 153 suflete, din care 

13 vădane, 2 nevolnici. Locui- 

torii sunt toți Romîni de baștină 

şi se ocupă cu agricultura și 

creșterea vitelor. 

Numărul contribuabililor: şo. 

Numărul vitelor se' urcă la 

169 capete, din cari: 26 boi, 

48 vaci, 30 ot, 20 porci, IO cai 

și 15 junci. 

Diîrnova, dea/, numit şi Dealul- 

Dirnovei, în com. rur. Rudina, 

E plaiul Cloşani, jud. Mehedinţi. 

Diîrmoxa, zirîi, în jud. Suceava, | 
afluent al Negrișoarei. | Diîrstei (Malul-), vaze, în com. 

Pănătăul, cătunul Sibiciul-d.-j., 
jud. Buzăti. Are piatră de cons- 

trucțiuni, precum: trepte, rîș- 
nițe, etc. 

Dirnoi-liman, mic Zac, jud. Tul- 
cea, în plasa Sulina, pe teritoriul 
com. rur. Șviștofca, și anume 

pe acela al cătunului Periprava, 

situat în partea nordică a plă- 
şii și a comunei; e format de 

vre-o revărsare anterioară a bra- 

țului Chilia, cu care azi nu mai 

comunică, căci este mai detot 

„ uscat şi acoperit cu stuf; este 

situatpe grindul Hasmacul-Mare, 

„înconjurat cu nisip; în partea 
Nord-Estică e așezat satul Peri- 

prava și drumul: comunal Peri- 

prava Şviștofca; numele de Ii- 
man = adăpost, îl are din împre- 

jurarea că servea ca refugiii 
bărcilor de pescari, ce eraii sur- 

prinse de vint în largul braţu- 
lui Chilia, 

Dirstei (Malul-), co/ină, în com. 

Mărunţișul, cătunul Zăharești, 

jud. Buzăi; servă ca punct de 

hotar. 

Dirţului (Moara-), moară, pe 
piriul Şerişorul-Mare, din com, 
Șarul-Dornii, jud. Suceava. 

Dirloiul, zîrîă, în jud. Suceava. 

Izvorăşte de sub muntele Vul- 

turul, udă com. Dorna pe o 
lungime de peste 2 kil. și se 

varsă în Neagra-Şarului. 

Diîrvari, saz, jud. Ilfov, pl. Mos- 
tiştea; face parte din com. rur. 
Tămădăul-Dirvari. Este situat 
la N. de Tămădăul-d.-s., pe ma- 
lul stîng al văici Mostiştea. Pe 
la E. trece Drumul-Sării, iar la 
S. şoseaua judeţeană București- 

Brăila. 
Se întinde pe o suprafață de 

1850 hect.,. cu o populaţie de 

393 locuitori. 

D-l C. Vispescu și moștenitorii 
Mora aii 1690 hect. și locuitorii 

160 hect. | | 

Proprietarii cultivă 1340 hect.; 

restul este pădure. Locuitorii 

cultivă tot terenul. 
Are o biserică, cu hramul 

Adormirea, deservită de 1 preot 
şi 1 cîntăreț; 1 moară cu apă, 

Dîrminoaia, Zeal, la S. com. Iz- 

vorul,: pl. Vedea-d..s., jud. Olt. 

Pe else cultivă pruni, vii, sunt 

păşuni de vite şi pădure. 

Diîrnoiul, mic Graz al ramurei 
principale a Dunărei, Sf. Gheor- 

- ghe; se desface din ella 1 kil. 
mai jos de punctul trigonome- 

tric Carasuat, din jud. Tulcea; se 
îndreaptă mai întiiii spre S,, 

apoi spre răsărit, avind o direc- 

țiune generală de la N.-V. spre 

S..E.; este aflător în pl. Tul- 
cea, pe. teritoriul com. rur, Bes- 

Tepe şi brăzdează partea N. a 
plășii şi cea centrală a com.; se 

Dirminoaia, vă/cea, udă poalele 
dealului cu același nume, com. 

Izvorul, pl. Vedea-d.-s., judeţul 

Olt. 

Dirmonul, z/sc, com. Dobroteasa, 

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

Dîrmoxa, saz, numit şi Odocheni, 

pe moșia răzășescă şi în com. 

Dorna, jud. Suceava. Iși trage 
numele de la un fel de arbore 

cu frunza lată numit dîrmox. 
Așezat între piraele Negrișoara 

- și “Toplicioara și pe poalele 

muntelui .Buza-Toplicioarei, nu- 

685878 Alarele Diclionar Geograţic. Vol, 21, 

  varsă iar în Dunăre, ceva mai 

sus de ruinele cetăţii Bisericuța; 
are o lungime de 4 kil., și în- 

chide, între ea și Dunăre, insula 

numită Latoca, de 250 hect, 

întindere şi acoperită cu stuf; 
la mijlocul ei, pe dreapta, pri-   1 mașină de treerat cu aburi 

şi 1 heleşteii. Comerciul se face 

de 1 cîrciumar și 1 hangiu. 
Numărul vitelor mari e de 

378 şi al celor mici de 889. 

Dirvari, saț, judeţul Ilfov, pl. Sa- 
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barul; face parte din com. rur. 

Ciorogîrla-Dirvari. Este situat 

la E. de Bucureşti, între riul 

Ciorogirla și riul Răstoaca. 

Se întinde pe o suprafață de 

I0OI1 hect., cu o populaţie de 

680 locuitori. 

D-l ]. Niculescu Dorobanțu 

are 747 hect. şi locuitorii 264 

hectare. 

Proprietarul cultivă 550 hect. 

(7 sterpe, şo'izlaz, 150 pădure). 

Locuitorii cultivă 239 hect. (23 

sterpe şi restul vie). 

Are o biserică, cu hramul A- 

dormirea, deservită de 1 preot 

și 1 cîntăreţ, şi o școală mixtă, 

frecuentată de 8 elevi și o ele- 

vă, cu întreţinerea căreia jude- 

țul şi comuna cheltuesc 1160 

lei. Localul s'a construit de di 

I. Niculescu Dorobanţu. 

In raionul comunei mai este 

1 mașină de treerat cu aburi şi 

I pod stătător. 

Numărul vitelor mari e de 

237 şi al celor mici de 321. 

“Dirvari, saz, face parte din co- 

“muna rurală Colegiul, pl. Cri- 

covul, jud. Prahova. 

Are o populaţie de 217 lo- 

cuitorii (105 bărbaţi, 112 femei). 

Aci e o biserică cu urmă- 

toarea inscripţie: 

Acest sfint și Dumnezeese lăcaș s'a 

ridicat din temelie de d-lui Petre Bo- 

joagea, la lcatu 1824, spre pomenire și 

slavă și la anul 1870 s'a reparat prin 

ajutorul. mai multor voitori de miloste- 

nie. Se mai adaogă de pomenire și d-l 

Dimitrie Sturdza, care a venit în ajutor. 

la acest sfint lăcaș cu îndemnarea şi o- 

sirdia d-lui Ghiţă Gheorghiu, spre po- 
menire, 

Diîrvari. Vezi Tintava- Banului, 

pl. Sabarul, jud. Ilfov. 

Dirvari, ziriă, judeţul Iași, izvo- 

răşte de pe coasta nordică a 

dealului Copoul, curge prin va: 

lea cu asemenea numire, se în-   
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tinde spre E. între dealurile 

Copoul şi Nărzăşti, pănă ce dă 

pe valea și în piriul Zahorna, 

formînd ast-fel hotarul natural 

între com. Tăutești și Copoul. 

Dirvari, vâf/cea, jud. Iaşi. Vezi 
Zahorna, vale, din com. Tău: 

teşti, pl. Copoul. 

Diîrvari-de-Jos, cor. rar. şi saz, 

în jud. Mehedinţi, pl. Cîmpul, a- 

şezată la distanță de 66 kil. de 

orașul Severin. Comuna e for- 

mată dintr'un singur sat, avînd 

2 mahalale numite: Mahalaua- 
d.-s. și Mahalaua-d.-j. Are o po- 

pulație de 1000 locuitori, cari 
locuesc în 280 case. 

Sunt 216 contribuabili. 

Ocupaţiunea locuitorilor este 

agricultura și creșterea vitelor. 
Calitatea pămîntului este bună 

Locuitorii posedă: 69 plu- 

guri, 128 care cu boi, 16 că- 

ruţe cu cai; 20 stupi cu albine. 

Are o biserică, deservită de 

1 preot și 2 cîntăreți ; o școală, 

condusă de 1 învățător şi fre- 

cuentată de 30 elevi; o ctr- 

ciumă. 

Budgetul comunei la venituri 

este de 2503 lei, iar la cheltu- 

eli de 1536 lei. 

Numărul vitelor în această 

comună este de 2630: 860 vite 

mari cornute, 1150 oi, 69 cai și 

_360 rimători. 

Prin com. Dirvari-d.-j. trece 

şoseaua ce vine de la Oprișor şi 

merge în Dolj. 

Are o şosea comunală care 

o leagă de com. Dirvari-d.-j. 

De remarcat aci, ca punct 

- istoric, este o cetățue, la NE. 

de com., despre care se spune 
că ar fi făcută de Tătari; de 
asemenea, Siliştea, un loc șes, 
de care se spune că aci s'ar fi 
robit un sat întreg de către 
Turci şi că s'ar fi dus locuitorii 

toţi peste Dunăre.   

DÎRZEANU 

Dîrvari-de-Sus, saz, în judeţul 
Mehedinţi, pl. Cîmpul,: numit : 

astă-zi Gemeni. Vezi com. rur. 

Gemeni. 

Dirvăreşti, mahala, din comuna 

rurală Foleşti-d.-s., plaiul Hore- 

zul, jud. Vilcea. Cade în par- 

tea de N. a comunei, lingă riul 

Bistrița. Copii în virstă de 

şcoală urmează la școala din 

mahalaua Dosul, care e la dis- 
tanță de 1!p kil. 

Dirza, sat, jud. Ilfov, plasa Zna- 

govului; face parte din com;. 

rurală Crevedia. Este situat la 

S. E. de cătunul Crevedia-d.-j. 
Este în legătură cu Poenari-Nicu- 

lescu printr'un drum care stră- 

- bate Pădurea-Vlăsiei de la S. 

spre N. 

Dirza era împărțită înainte 

în 3 trupuri: Dirza-Dirzenceni, 

Dirza-lui-Cantacuzin și Dirza- 

Rădulescului. Se crede că nu- 

mele satului vine de la Dirzani, 

familie vechie în “Țeara Romi- 
nească. Unul dintre membrii a- 

cestei familii a scris Memoriul 

revoluțiunei dela 1821, la care 

a asistat ca martor ocular; acest 

memoriu s'a publicat în Trom- 

peta Carpaţilor dela 1868, în 

numerile 647 şi următorii, 

Are o biserică, cu hramul Du- 

minica tutulor Sfinţilor, deser- 

vită de 1 preot și 1 cintăreţ, 

Suprafața totală a satului e 

de 320 hect., din cari proprie- 

tarul, D-l Dr. 1. M. Valenti- 

neanu și D-na Manda Dirzanca, 

aii 157 hect. şi locuitorii 163 hect. 

Populaţia lui e de 372 suflete. 

Comerciul se face de 2 cîrciu- 
mari. ” 

Dirzeanu, Jîn/înă, în jud. Ilfov, 
în raionul căt. Păscăneasca, plasa 
Snagov, com. Butimanul, plasa 

Znagovului, numită ast-fel dela 

Stan Dirzeanu, carea avut şi
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moşia numită azi Polizoaica ce 

aparţine de Poenarii Vulpești, 
care moșie, acel Dirzean se zice 

că a vindut-o pe 0 baniță de 
meiti. 

Dirzei sau a Heleşteului, (Va- 

lea-), va/e, în jud. Vlaşca; face 
__hotar între Ietca-Vechie și Pru- 

narul şi dă în valea Călniștea, în 

proprietatea Naipul. 

Diîrzului (Valea-), za/e, în cu- 

prinsul teritoriului com. Cuca, 

pl. Siretului, jud. Covurlui; se 

întinde pănă în dreptul pădu- 

rei Cotrosul. 

Djuvara, zie, în marginea de V. 
a satului Cazasul, jud. Brăila. 

Doabra, /oc izolat, com Brezoiul, 

plaiul Cozia, jud. Vilcea. 

Doabra, zale, la N. com. Bre- 

zoiul, plasa Cozia, jud. Vilcea. 

Se varsă în rîul Lotrul, pe malul 

stîng, tot în raionul com. Brezoiul. 

Doaga, cătun, în jud. Putna, com. 

Ciușlea, plasa Șușiţa. Este situat 

între Pomi-Străjescului și Sire- 

tul, mai aproape de cel d'întiîii de 

cît de cel din urmă. 
Are o populațiune de 139 

suflete, cari locuesc în 39 case. 

Doaga, zirii, izvorăște de sub 

dealul Doaga şi se varsă în pi- 

răul Lipova, comuna Doagelc, 

plasa Racova, jud. Vasluii. 

Doaga-Vasiliu, saz, în partea 

de S. acom. Doagele, pl. Racova, 

jud. Vasluii, situat pe coasta 

dealului cu asemenea. - numire. 

(n privinţa numelui, v. Doaga- 

Șonţului). Suprafața sa e de 

747 .hect., din cari 461 hect. 

" pădure şi 264 hect, loc de cul- 

tură, fînaţ, imaş, sunt ale propri: 

-etăţei, iar 22 hect, sunt ale locu: 
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itorilor, o populaţie de so fa- 
milii sai 266 suflete. 

Numărul vitelor e de 176: 101 

vite mari cornute, 3 capre, 14 

cai, 33 oi și 25 rîmători. 

Locuitorii posedă: 3 pluguri 

şi 10 care ci boi, 2 pluguri și 

6 căruțe cu cai. 

Doaga-Şonţului, saz, în partea 
de E. a com. Doagele, plasa 

Racova, jud. Vasluiu. E situat 

pe coasta dealului cu asemenea 
numire. Şi'a luat numele, se zice, 

dela niște dogari unguri cari 

stabilindu-se în pădurile din 
această localitate, lucraii la 

doage de vase; îar numele de 

Șonţu de la numele unui pro- 

prietar.   Are o suprafaţă de 5şo hect,, 

din cari 22 hect, pădure şi 338 

hect. loc de cultură, finaţ, imaș, 

sunt ale proprietăţei, iar 190 

hect. sunt ale locuitorilor. Are o 
populaţie de 157 familii sai 416 

suflete. 
Are o biserică, deservită de 

1 preot; o moară de apă; 1 

crismă; un iaz. 

Numărul vitelor e de 600: 

237 vite mari cornute, 264 oi, 

2 capre, 21 cai și 66 rimători. 

Locuitorii posedă: 15 pluguri 

şi 42 care cu boi, 1 plug și 7 

căruţe cu cai, precum şi 62 stupi 

cu albine. 

Doage (Piscul-de-la-), co/ivă, 
în jud. Buzău, com. şi căt. Grăj- 

dana; e parte goală şi parte 

acoperită cu pădure. 

S.-V. a plășei Racova, jud. Vas- 
lui, la o distanță de 41 kil. 

de orașul Vasluiii, și la 3 kil. de 

situată pe dealurile ce se înalță 

de-a dreapta piriului Racova. 
E formată din satele Lipova- 

MănăStirei, (Valea-Hogei), Por-     Doagele, co. rur., în partea de | 

Pungeşti, reședința plășei. E   
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căreţul, Doaga-Şonţul şi Doaga 
Vasili, pe o întindere de 2676 

hect., din cari 928 hect. pădure 
şi 1032 loc de cultură, finaţ, 

imaş sunt ale proprietăţei, iar 

716 hect., pe cari sunt 12 hect. 
vie, ale locuitorilor. 

Are o populaţie de 442 fam. 

sai 1441 suflete, din cari 21 

străini. 

Are 3 biserici, deservite de 

2 preoți şi 2 eclisiarci; o şcoală 
întreţinută de comună; o moară 
cu vapori; 1 iaz; 3 cîrciumi, 

Comerciul se face de 4 Romini 

și 1 străin. 

Budgetul e de 2648 lei 75 

bani la venituri şi de 2524 lei 

60 bani la cheltueli. 
Statul incasează 948 lei de 

la 158 contribuabili. 

Vite sunt: 809 vite mari cor- 
nute, 1405 oi, 28 capre, 72 cai 

şi 148 rimători. 

Locuitorii posedă: 28 plu- 

guri și 108 care cu boi, 3 plu- 
guri şi 26 căruțe cu cai, pre- 
cum și 237 stupi cu albine. 

Doagele, numire ce se dă atit 
com. cît şi moșiei Dobrești, 

jud. Teleorman. Moșia se îm- 
parte în două, după pozițiunea 

în care se află, în Doagele-d.-s. 

şi Doagele-d.-j. 

Doamna, com. rur., în judeţul 
Neamţu, pl. Piatra-Muntele, la 4 

„ Ril. de orașul Piatra, așezată de-a 

lungul văei riului Bistriţa, pe 
podișele și dealurile ce se în- 

tind paralele cu riul. i 

Se mărgineşte la N. cu com. 

Gircina, de care se desparte 
prin creștetul ramurilor munți: 

lor Bistriţa, Simion, Cirloman 

şi o parte a muntelui Cozla; la 

S. și E.,se mărginește cu com. 

urbană Piatra, de care se des- 
parte prin piriul Borzogheanul 

şi rîul Bistrița; la $,, se mărgi- 

nește cu com. Vinători- Dum-
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brava-Roșie, de care se des- 

parte prin limită convenţională; 

la V., se mărginește cu com. 

Pingăraţi, de care se desparte 

prin ramura munților Viișoara, 

Bisericani, cum și cu com. Va: 

durile, de care se desparte prin 

riul Bistriţa. | 

Pe teritoriul com. seaflă mai 

mulți munți însemnați precum: 

Bitca-Doamnei, Schitul - Cărbu- 

noasa, Capriana și. alţii, 

Terenurile sale sunt în parte 

argiloase, conținînd în mare par- 

te formațiunea  silifieră;  dealu- 

rile ce se întind de a stînga 

riului Bistriţa sunt goale, ple- 

şuve, rămiînind acoperite cu pă- 

duri numai cele ce se ridică 

“mai spre nordul acestora, cum 

şi acele ce se întind către dreap- 

ta riului. | 

Este formată din satele: Doam- 

na, Cindia, Mănăstirea-Bistriţa, 

Sărata - Văraticului și Viișoara, 

cu o suprafață cam de 4000 

hect. (coprinzindu-se și locali- 

tățile Cazaci). Are o populaţie 

de 381 fam. sai 1362 sufl. din 

cari 667 bărbaţi, 695 femei; 677 

necăsătoriți, 584 căsătoriți, 98 

văduvi, 3 divorțaţi, 51 nevolnici; 

6 fam. de Evrei, 1 fam. de Unguri. 

Știti carte 128 persoane. 

Dintre locuitorii împroprietă- 

riţi în 1864, sunt astă-zi: 99 

care stăpînesc înși-şi locurile 

lor, 7 ca urmași. Dintre cei 

împroprietăriți în 1878, sunt 

astă-zi: 48 cari stăpînesc înșiși 

locurile lor, 13 ca urmași şi 32 

care de și însuraţi și cultivatori 

de pămînt, n'aă însă nici un fel 

de proprietate, precum nici pu- 

tința de a moșteni după urma 
părinţilor lor legiuiţi. 

Sătenii se ocupă cu agricul- 

tura și creșterea vitelor ; străinii, 

cu industria și speculațiunea. 

Îmaşul (suhatul) are o întin. 

dere de 360 hect. și nutrește 

un număr de 2007 capete de   

vite, dintre cari: 240 boi, 200 

vaci, 9850 oi, 32 cai, 200 rimă- 

tori şi 242 vite mici cornute. 

În această comună se află: 

- 4 biserici şi 1 paraclis (una în. 

stare bună și 3 ruinate), între 

cari se numără și mănăstirea 

Bistriței, cu 8 deservenţi: 1 ar- 

chimandrit, 2 călugări, 2 preoți 

şi 3 dascăli, plătiți cu 2232 lei 

subvențiunea din partea statu- 

lui şi 727 lei 32 bani din par- 

tea comunei. Este o şcoală, con- 

dusă de 1 învățător plătit de 

către stat; 1 piuă pentru făcu- 
tul sucmanelor și a postavuri- 

lor; 5 mori de apă; o vărărie; 

3 ferestrae pentru fasonatul lem- 
nelor de brad; o olărie; 3 schele 

pentru. staționarea plutelor pe 

malul Bistriţei ; 2 fierării; o fa- 

brică de scrobeală; o fabrică 

de săpun. - 

Budgetul com. e de 6269 lei 

la venituri și de 6075 lei și 47 
bani la cheltueli. 

Numărul contribuabilor : 225. 

Comunicaţiunea cu satele ve- 

cine se face prin șoseaua mixtă 

Piatra. Prisăcani, care străbate 

com. prin mijlocul ei; printr'un 

drum ce duce din șoseaua pre- 

cedentă (dintre kil. 61 —62), la 

mănăstirea Bistriţei ; printr'un 

drum ce duce paralel cu malul 

drept al riului Bistrița, precum 

şi prin alte drumuri cari leagă 

diversele localităţi .mărginașe. 

Doamna, sas, în jud. Neamţu, 

pl. Piatra-Muntele, com. Doam- 

na, situat pe malul rîului Bistriţa, 

la 2 kil. depărtare de orașul! 

Piatra. Se mai numește și Bitca- 

Doamnei, 

Are o populaţiune de 32 fa- 

milii saii 104 sufi., dintre cari: 

51 bărbaţi, 53 femei; 43 necă- 

sătoriți, 54 căsătoriţi; 7 văduvi, 

7 nevolnici. Sătenii sunt toți 
Romini, şi se ocupă cu munca 
cimpului. Ă   

Numărul  contribuabilor: 32. 

In acest sat se află o moară 

_pe apa Bistriţei. 

Vite sunt 89 capete: 1oboi, 

15 vaci, 30 oi, 2 cai, 20 rîmă- 

tori şi 20 junci. 

Doamna, cîmpie, în jud. Mehe- 
dinți, pl. Cîmpul, com. rur. Do- 

„_bra, - 

Doamna, co/ină, în com. Fin- 

-ţeşti, jud. -Buzăi. E acoperită 

cu vii. În poale are o sorginte 

de apă minerală. 

Doamna, /oc îzolat, jud. Ilfov, 

pl. Znagovul. 

Doamna, moșie, în jud. Neamţu, 
pl. Piatra-Muntele, com. cu ace- 
laşi nume. Se află așezată în- 

tre Petro-Dava, proprietăţile ur- 

bei Piatra și moșia Sărata. Este 

proprietatea erezilor defunctului 

" Trassivulo Leventi. Are sat. 
Venitul anual se socotește de 

la 10—11000 lei. 

Doamna, 7î, izvoreşte din plaiul 

Nucșora, jud. Muscel și este 

format din două izvoare: unul 

vine din muntele Valea-Rea, 

curge de aci ca la 30 m. spre 

S. după care formează o cas- 

cadă ca de 35—45 m., care 

atrage admirațiunea tutulor vi- 

zitatorilor. Apa în căderea ci 

face un vuet îngrozitor. -Locu- 

rile de prin prejur sunt foarte 

sălbatice și cu greii de străbă- 

tut din cauza inclinațiunilor te- 

renului. 

Un alt izvor iese din mun- 
tele Bindea, și se unește, în mun- 

tele Nisipi, cu cel din Valea- 

Rea,. formînd rîul Doamna. Se 

imai vorbește și de un altizvor 

mai neînsemnat, care se află în 

muntele Dara.. 

Ast-fel format, acest rii se 

scurge pe lingă munţii Nisipi,
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Furfuescu, cotind spre V. pe lîn- 
gă Măliţa, Valea-Lungă, Movrea, 
Basa, Lespezile, Clăbucetul și 
apoi îşi continuă drumul udind 
comunele: Nucşoara, Corbi, Poe- 
nărci, Corbişori, Stăneşti, Dom- 
neşti, Petroşani şi Bădești şi 
intră în plasa Rîurile udînd co- 
munele:  Retevocşti, -Lăicești, 
Coșeşti, Dărmănești, Piscani, Co- 
libași, Ciumești și Mărăcineni, 
vărsîndu-se în rîul Argeș, la N. 
și foarte aproape de orașul Pi- 
tești, 

Valea acestui riii are o șosea 

ce merge pănă la comuna Nuc- 

şoara și care aproape în totali- 

tatea ci, este pictruită. 

Riul Doamna primeşte Riîul- 
Tirgului, la com. Colibași, plasa 
Argeșelul, şi împreună cu aflu- 
enții săi curge după razele unui 

evantalii, în șesuri a căror lăr- 

gime variază de la 1—2 kil. 

în partea inferioară a cursului 
lor. 

Afluenții rîului Doamna sunt 
torențioşi și constituesc în tim- 

pul ploilor saii al topirei zăpe- 
zilor obstacole foarte serioase. 
Se crede că riul Doamna și-a 

luat numele de la o doamnă 
din familia Basarabilor, care a 

făcut, la com. Corbii, o mică bi- 

scricuță într'o peşteră, care bi- 
serică există și astă-zi sub nu- 

mele de Biserica - Zghiabului. 

Doamna, zirțiaș, în jud. Neamţu, 

pl. Piatra-Muntele, com. Doam- 

na. Izvoreşte din ramura mun- 

ţilor cu același nume, la locul 

unde acea ramură se unește cu 

ramura muntelui Mălăești. Cur- 

ge spre E. de Bitca și se varsă 

în rîul Bistriţa, în fața satului 

Mănăstirea-Bistriţei. 

Doamna, cascadă, jud. Muscel. 

Vezi Valea-Rea, munte. 

Doamna (Pe-), /ivede, în judeţul.   
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Muscel, pl. Dimboviţa, com. Ce- 
_țeni-din-Deal. . 

Domnei (Bitca-), saz, județul 
Neamţu. Vezi Bitca-Doamnei. 

„Doamnei (Bitca-). Vezi Bitca- 
Doamnei, deal, în ramura Coz- 
lei jud. Neamţu. 

Doamnei (Bitca-). Vezi Bitca- 
Doamnei, munte, în ramura Cer- 

“negura, jid. Neamţu. 

Doamnei (Dealul-), dea/, jud. 

Iași. Se întinde de la V. spre 

E., din jos de dealul Parmuva, 

pe malul drept al şesului Bah- 

luiului, pănă în satul Osoiul, unde 

formînd un pisc în forma ou: 
lui, numit Piscul-Oului, face ho- 

tarul la E. între teritoriul satu- 
lui Tomești, pl. Codrulşi satul 

Chipireşti; coastele lui sunt a- 

coperite de vii și livezi iar o 

“mică parte cu pădure; pe poa- 

la de N.-E. trece șoseaua na- 

ţională Iaşi-Țuţora, iar pe cea 

de S., șoseaua judeţeană Iași- 

Fălciu. 

Doamnei (Fîntina-), foc cu o 
fîutină, jud. Bacăii, pl. Tazlăul- 

d.-j., com. Riîpile, de pe terito- 
“riul satului Borzești; se crede 

că fîntîna a fost făcută cu chel- 

tuiala mumei lui Ştefan-cel-Mare. 

Doamnei (Girla-), zirîă, jud. 

Bacău; pl. Tazlăul-d.-j., com. 

Riîpile, trece prin satul Borzeşti 

şi se varsă de a dreapta Tro- 

tuşului, la Vadul-Tătarului. | 

Doamnei (Gura-). Vezi Gura- 

Doamnei, jud. Neamţu. 

Doamnei (lazul-), ias, pe teri- 

toriul satului Fîntînelele, com. 

Șipotele, pl. Bahluiul, jud. Iași. 

Doamnei (Munţii-), ramură de   
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munţi, în com. Doamna, plasa 
. Piatra-Muntele, judeţul Neamţu. 
Stă în legătură cu munţii Cer- 

negura din a căreia ramură face 
parte. 

Păturile ce intră în formaţiu- 
nea acestor munţi aii înclinațiu- 
nea generală către $.-V. şi sunt 
așa de încreţite şi așa de tare 
încilcite, în cit îngreuează foarte 
mult studiul lor. Se observă 

însă chiar de la capătul podului 
de peste riul Bistrița, care unește 
orașul Piatra cu com. Doamna, 

că nu se mai văd de loc ade- 
văratele depozite menelitice, ci 

numai alternanţe de Bonarokwa 
cu lezpezi cu impresiuni nume: 

roase de pești și bolovani foarte 

mari de conglomerate, ce zac 

împrăștiate pe povirnişul mun- 
telui. Acești bolovani nu sunt 

rotunziți de ape, ci numai pu- 

ţin atacați de agenții atmosfe- 
rici, şi sunt neapărat căzuţi din 

virful. muntelui. Conglomeratele 
sunt din zona inferioară a for- 
maţiunii cu sare şi sunt în pre- 

lungirea celor ce formează baza 
muntelui Cozla, precum și a ce- 
lor din faţa satului Văleni. Mai 
încolo, și chiar în malul Bistri- 

ţel, se văd marnele salifere su- 
periore, ceea ce întărește și mai 

mult ideea, că în susul munte- 

lui, ori chiar acolo, dar acope- 

rite de terenuri quaternare și 

vegetaţiune, trebue să fie con- 
glomeratele zăcînd în straturi. 

Nu departe de gura Piriului- 
Doamnei se văd greziurile de- 

pozitelor Sztrolka cu infiltraţiuni 

de spath, frumos cristalizat în 
romboedri; urme dese de plante 
carbonizate se găsesc în aceste. 

greziuri și resturile sunt une- 

ori sub formă de lentile. Ban- 
curile de greziă sunt vristate 

cu pături subțiri de conglome- 
rate compuse din boabe de co- 

loare verzie (caracteristice eo- 

cenului).
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In susul Piriului-Doamnei se 

constată din noii prezenţa for- 

maţiunii cu sare, formînd tota- 

litatea munților din stînga și 

din dreapta piriului. Lezpezile 

de mare eraii acoperite une-ori 

pe amîndouă feţele cu o pulbe- 

re gălbie, în care se constată 

prezenţa pietrei acre; aceste 

marne aii o coloare neagră pro- 

nunțată, datorită infiltrațiunei 

de bitumen ; în adevăr, încălzind 

bucăți de marne, se capătă mi: 

ros de bitumen și marna se 

face albăstrie. Depozitele de 

Sztrolka se văd și în albia Pi- 
riului-Doamnei. 

In Munţii- Doamnei despre 

stînga Bistriţei, cari vin în pre- 

lungirea ramurei muntelui Cozla, 

se observă formațiunea cu sare, 

dar nu și sistema cu conglo- 

merate, după cum se observă 

în muntele Cozla. 

Munţii-Doamnei sunt la -ace- 

lași nivel de culme cu toți 

munții ramurei Cernegurei. 

Doamnei (Munţii-), rapură de 

munjă, situată pe hotarul com. 
Buhalnița, Hangul și Bălțătești, 
în plasa Piatra-Muntele, jude- 
țul Neamţu. 

Doamnei (Pădurea-), pădure, 
jud. Bacăii, plasa Bistriţa-d.-j., 
com. Dealul-Noii, cu o întindere 
de 286 hect., aparținind fami- 
liei Miclescu. Are arbori foioși. 

Doamnei (Piriul-), zirîă, jud. 
Botoșani, izvorește din locul 
Izvorul-Doamnei, udă partea de 
N. a satului Deleni, com. De- 
leni, şi unindu-se cu Pirîul-Curții, 
formează Piriul-Josenilor și se 
varsă în iazul Gurgucta, la N.- 
E. de Deleni. 

Doamnei (Pirîul-), perii, între 
com. Poroschia și Țigănești, din 
pl. Marginea, jud. Teleorman.   
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Izvoreşte din dealurile Văiei-Na- 

novului, luînd direcțiunea spre 

com. Țigănești şi, după ce trece 

şoseaua județeană Alexandria- 

Zimnicea, se varsă în Piriul-Na- 

novului, ale cărui ape se scurg 

şi ele în rîul Vedea. 

Doamnei (Satul-), sa, comuna 

Curtești, pl. Tîrgul, jud. Boto- 

şani. Vezi Mănăstirea-Doamnei. 

Doamnei (Valea-), za/z, com. 
Cetățeni-din-Deal, plaiul Dîm- 

boviţa, jud. Muscel. 

Doamnei (Valea-). Vezi Văle. 
nii-Doamnei, jud. Neamţu. 

Doamnele, mute, jud. Dimbo- 

vița, vecin cu Bătrîna și Obir- 

șia, ai căror proprietari sunt în 

Transilvania. 

Doamnele, punte, în jud. Mus- 

cel, în fața Cetăţuiei lui Negru- 

Vodă, spre V., numit ast-fel de 

la locuința Doamnei Ana, soția 

lui Negru-Voevod și a familiei 

domnești, pe aceste culmi. 

Din acest drum se deschi- 

deaii alte două drumuri pe cul- 

mea munţilor: unul mergea 

drept în albia Dimboviţei şi 

altul în muntele Sf. Ilie. Se 

crede că aceste drumuri, astă- 

zi astupate, erau împietrite. 

In acest munte se văd două les- 

pezi de piatră în formă de ba- 

sin, cari servea, spune legenda, 

de scăldătoare lui Negru-Vodă 

şi soţiei sale, după vechea da- 

tină romînă. Puțin mai sus se 

văd două urme de picior, să- 

pate în piatră,— urmele încălță- 
mintei lui Negru-Vodă și a doam- 
nei Ana, după cum spune tra- 
diția, 

Doamnele, zaufe, la N. de co- 
muna Comarnicul, pl. Peleșul, 
jud. Prahova, de la poalele că-   
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riia izvoresc văile Conciul şi 
Oraţiele, cari se varsă în riul 

Prahova, pe malul stîng. Este 

proprietatea Eforiei Spitalelor 
Civile. 

Doamnele (Muntele-), pădure 
articulară, supusă regimului 
silvic încă din anul 1883, pe 
moşia Muntele-Doamnele, pen- 
dinte de com. Comarnicul, pla- 
iul Peleșul, jud. Prahova. 

Doana, /oc izolat, sub malul Ol- 

tului, lîngă vii, la E. de com. 

Comani, pl. Siul-d.-j., jud. Olt, 

de unde începe a izvori piriul . 
Siul, 

Doanda, vâă/cea, com. Ciorteşti, 

pl. Mijlocul, jud. Vilcea. 

Doarme-Rău, şes, lîngă Miletin, 

în partea de E. a comunei Uri- 

ceni, pl. Coșula, județul Boto- 

șani. a 

Doba, com. rur., în N.-E. plășei 

Oltețul-Oltul-d.-s, jud. Roma- 

nați, situată lîngă Olt, unde 

țărmul drept al acestui fluvii 

are 132 m. 76 altitudine d'a- 

supra nivelului mării, la 18 kil. 

departe de Balș și la 40 Kkil. 

de Caracal, în apropiere de șo- 
seaua și linia ferată Caracal-R.- 

Vilcea. Este formată din satul 

cu același nume și Schitul-Doba. 

Mai înainte (1882) satul Doba 

a format o com. cu Colibașul. 

Are o populaţie de 252 fa- 

milii, sau 983 suflete, din cari 

406 bărbaţi și 577 femei; 441 
căsătoriți şi 542 necăsătoriți. 

Știi carte 22 persoane; iar 

963 nu știi. 

Sunt 194 contribuabili. 
Budgetul comunei pe 1886— 

87 a fost de 2078 lei la veni-. 
turi și de 2000 lei la cheltueli. 

Locuitorii se ocupă cu agri- 

cultura și creșterea vitelor.
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Vite mari sunt ş14, vite mică 
900 şi porci 200. 
Are 4 cîreiumi şi 2 bise- 
rici: Buna-Vestire (1836) şi cea 
de la Schit, Intrarea - în - Bise- 

rică (1814), făcută de Ierom. 
Climent ; sunt deservite de 2 

preoţi şi 4 cîntăreţi. 

Doba (Schitul-), cătun, în spre 
N. com. Doba, pl. Olteţul-Oltul 

d.-s., jud. Romanați. E situat 

în valea Dobrina. 

Dobana, %a/7ă, în jud. Dolj, pl. 

Cimpul, com. Poiana. 

Dobirceni, com. rur., jud. Boto- 

şani, situată în partea de V.a 

plășei Ștefănești, pe un teritoriii 

deluros şi compusă din satele Ciş: 
mășeşti și Dobirceni. Este udată 

de piriul Corogea care trece 
prin mijlocul comunei şi de pîriul 

Muguţa, prin partea de E. Are 

și 6 iazuri, 

Suprafaţa com. e de 3183 
hect., din care 2717 hect. ale 

proprietarilor mari şi 466 hect. 

ale locuitorilor. Are o populaţie 

de 291 familii, sai 1001 suflete, 
care locuesc în 200 case. Sunt 

186 contribuabili, toți locuitori 

Romîni, cari se ocupă cu agri- 

cultura și creșterea vitelor. 

Intinderea locurilor cultivate 
în 1890, a fost de 1787 hect. 

Pe teritoriul com. se află 471 

hect. păduri, formate mai mult 
de stejar, care se exploatează. 

Vii sunt ş hect. 

Locuitorii posedă: 402 boi şi 

vacă, 51 cai, 360 oi, 222 porci; 
200 stupi cu albine. In această 
com. se află 1 moară cu 2 pietre. 

Budgetul com. e de 4030 lei 

la venituri şi 4009 lei, 7o bani 

la cheltueli. 

Are 2 biserici, deservite de 

2 preoţi și 3 cintăreţi; 1 școală 

mixtă cu 1 învăţător, frecuen- 

“tată de 3o băeţi și 2 fete.   
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Dobirceni, sa, în partea de S. 
a com. Dobirceni, jud. Botoşaiii, 
pl. Ştefăneşti, așezat pe un deal 

- înclinat spre N. 

Intinderea moșiei e de 2043 

hect., din cari 1716 hect. ale 

proprietarului şi 327 ale locuito- 
rilor. Teritoriul e ocupat cu se- 
mănături şi parte cu pădure. 

Locurile cultivate ati o întin- 

dere de 1071 hect. 

Pădurile ati o întindere de 429 

hect.; viile ati 5 hect. 

Numărul vitelor e de 679: 269 

boi și vaci, 35 cai, 250 oi, 125 

rimători, 

Sunt 200 stupi. 
In acest sat e reședința com. 

Dobirceni. Are o populaţie de 
223 familii, sai 749 suflete, cari 
locuesc în 140 case. Are 1 bise- 
rică, deservită de 1 preot şi 2 

cîntăreți; 1 școală mixtă, înfiin- 

țată la 1879, condusă de 1 învă- 

țător plătit de Stat; frecuentată 

de 30 băeţi și 2 fete. 

Dobirceni, saz, în partea de E. 
a com. Munteni-d.-j., pl. Crasna, 

jud. Vasluiii. E situat pe coasta 
şi valea dealului Dobirceni, pe 
o suprafață de 472 hect., din 
cari pe 34 hect. sunt vii. Are 

o populație de 162 familii, saii 

344 suflete Romini, ocupîndu-se 
cu agricultura, creșterea vitelor 

şi cu cultura viei. | 
Are o biserică, făcută din bir- 

ne, de obștia locuitorilor, bise- 

rică a căreia vechime se zice 

a fi de mai bine de 200 ani, şila 

care acum deservește un preot 

și 1 eclesiarc. 

Numărul vitelor e de 652: 249. 

vite mari cornute, 296 oi, 26 

capre, 2 cai şi 79 rîmători. 

Locuitorii posedă: 37 pluguri 

şi, 74 care cu boi. 

Dobîrceni, dea/, spre N-V: de 

satul Dobiîrceni, din com. Mun- 

teni-d.-j., pl. Crasna, jud. Vas-   
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luiii, pe coasta căruia e așezată 

o parte a satului. 

Dobiîrceni, fas, în satul Dobir- 

ceni, com. Dobiîrceni, judeţul 
Botoșani. 

Dobiîrceni, zîrii, pe teritorul 
căt. Munteni-d.-j., pl. Crasna, 
jud. Vasluii, numit ast-fel de 
la valea Dobirceni. Izvorește din 

fundul văiei de sub dealul Do- 

bîrceni, curge prin mijlocul sa- 
tului în spre S.; trece în com. 
Mînjeşti; şi se varsă în piriul 
Crasna, ce desparte com. Mun: 

teni-d.-j. de jud. Fălcii, 

Dobiîrceni, zodiș, spre V. de sa- 
tul Dobirceni, din com. Munteni- 

d.-j., pl. Crasna, jud. Vasluiii. 

Dobiîrceni, vale, se întinde la 

E. de satul Munteni-d.-j., spre 

Dobirceni, com. Muntenid.-j., 

pl. Crasna, jud. Vasluiu. 

Dobirceni-Răzeşi, sa, în par- 

tea de N. a com. Minjeşti, pl. 

Crasna, jud. Vasluiii, alăturea 

cu satul Dobirceni, din com. 

Munteni-d.-j. Are o suprafață 

de 150 hectare şi o populaţie 

de 30 familii, sai 150 suflete, 

Numărul vitelor e, de 138: 66 
vite mari cornute, 50 oi şi 22 

rimători. 

Locuitorii posedă: 6 pluguri 

şi 10 care cu boi. 

Dobiîrcenilor (Pădurea-), ză 
dure, de ştejar, în partea de V. 

a com. Dobirceni, jud. Botoșani ; 

are o întindere de zoo hect. 

Dobja, dea, în jud. Roman, pl. 

Siretul-d..s., com. Sagna, spre 

E. de satul Sagna. 

Doblea, cătun, din jud. și plasa 

“Argeșului, pendinte de com. 

rur. Cerbureni-lașul.
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Doboca, vî7f de munte. Vezi 

Coarnele, jud. Bacăi. 

Doboş, jud. Iași. Vezi Parmuva, 
deal, com. Tomești, pl. Codrul. 

Doboşani, paâre, ce se mai dă 

“cătunului Vulturești-d.-s., plasa 

Argeşului, jud. Muscel. 

Dobra, com. rur. și sat, în jud. 

Mehedinţi, pl. Cimpul, la distanţă 

de 49 kil. de orașul 'T.-Severin. 

Satul Dobra formează com. cu 

Cosanda și Ostrovul, mărginin- 

du-se la E. cu com. Bălăcița- 
de-Dumbrava; la S. cu com. 

Vlădaia; la V. cu com. Almă- 

jelul, şi la N. cu com. Slașoma. 

Are peste 1000 loc. cari stau în 

196 case. Ocupaţiunea locuito- 

rilor este numai agricultura şi 

creșterea vitelor, calitatea pămiîn- 

tului fiind bună. Ei posedă: 62 

pluguri, 120 care cu boi și 18 

căruțe cu cai, 

In com. este: o biserică deser- 

vită de 1 preot și 2 cîntăreţi; o 

şcoală cu 1 învăţător, frecuen- 
tată de 28 elevi. . 

Budgetul com. coprinde: la 
venituri suma de lei 2862, iar 

la cheltueli suma de 2086 lei. 

Numărul vitelor este de 1951: 

780 vite mari cornute, 45 cai, 600 

oi, 40 bivoli și 486 -rimători. 

Prin această com. trece şo- 

seaua Corlăţelul-AlImăjelul-Bălă- 

cița saii Bicleșul-Guardeniţa-Bă- 
lăcița-Dobra. 

De notat în această comună 

sunt: Cimpul-Dobrei, Coada-de- 
Pădure, Lacul-Roşu, Seracoa- 

vele, Dona și Seștul; valea Bir- 
na-Dobrei; Dealul - Plinicioarei; 

Faţa-Inaltă, Pădina, dealurile: 

Ostrovului, Cosandăi, Băndălău- 
lui și Birnei. 

Prin pădurea Dobrei de lîngă 
com. Dobra, trece Valul-lui-Tra- 
ian, pe partea de S. a com.; vine 
despre Dealul-Almăjelului și des-   

pre Pădina-Mică, trecînd spre Bă- 

lăcița - Guardeniţa - Cleanovul în 

Dolj, unde continuă, străbătînd 

jud. Dolj spre jud. Romanați, 

_cunoscîndu-i-se urma sub nu- 

mele, pe unele locuri, de Brazda- 

lui-lorgovan, iar pe altele de 

Drumul-lui-Traian. 

Dobra, com. rurală, jud. Dim- 

bovița, plasa Ialomiţa. E situată 

la S.-E. de Tirgoviște, pe malul 

drept al lalomiței, pe șoseaua 

județeană Tirgovişte-Butimanul 

şi pe o cîmpie întinsă. Are o 

populaţie de 860 locuitori. Cîm- 

piile acestei comune produc 

cereale multe; sunt pășuni în- 

tinse, și păduri în apropiere. 

In comună este o biserică și o 

„şcoală comunală. 

Se învecinește spre E. cu co- 

muna Gheboaia de care se des- 

parte prin Ialomiţa, spre V. cu 

Cornăţelul, spre N. cu Băleni și 

spre S. Bilciurești. 

Dobra, cîmpie, în jud. Mehedinţi, 

plasa Dumbrava, com. rurală 
Slașoma. 

Dobra, mute, în jud. Mehedinți, 

plaiul Cloșani, înalt de 1923 

metri de asupra nivelului Mării- 

Negre. Este ia granița ţărei, 

despre Banatul-Temișianei, 

Dobra, dza/, în jud. Mehedinţi, 

plasa Cîmpul, com. rur. Dobra. 

Dobra, z;sc, spre E. de com. Sîm- 

burești, plasa Oltul-d.-s., jud. 

„Olt, cu o lungime de vr'o 800 

metri şi cu direcția dela V, 

spre E. Pe parte din el se 

cultivă cereale, pe parte sunt 

păşuni, și parte este păduros. 

Dobra, deal, jud. Bacăi, com. 

Birsănești, plasa Tazlăul-d.-j. 
pe lingă piriiașul Căraclaii, ceva 

mai sus de. Lazăr,. lingă care   

se află siliște și unde s'aii găsit 
hirburi şi mai multe. pietre în- 
fipte în pămînt, urme de biserică 
și o piatră mare cu o vechie 
inscripție. Această piatră nu 
mai există astăzi, fiind luată 
de locuitori. Locul unde a fost 

biserica se chiamă Țintirim, iar 

satul s'ar fi numit Dumirești. 

Dobra, 2î7/ de munte, cea mai 

înaltă creastă a muntelui Dobra, 

numit şi Vîrful-Dobrei, în jud, 
Mehedinți, plaiul Cloșani, com. 
„rurală Cloşani. 

Dobra, pădure, supusă regimului 

silvic, pendinte ' de com. Nen- 

ciulești, plasa  Cerna-d.-j., jud. 
Vilcea. 

Dobra, ziriu, în jud. Mehedinţi, 

plaiul Cloșani, comuna rurală 

Cloşani ; izvorește din muntele 

Dobra şi se varsă în apa Cerna. 

Dobra, za/e, în jud. Mehedinţi, pl. | 

Dumbrava, com. rur. Slașoma. 

Dobra, va/e, în jud. Mehedinţi, 

pl. Cîmpul, com. rur. Dobra.. 

Dobra (Muntele-), pădure zar. 

ticulară, supusă regimului silvic, 

cu o suprafață de 2000 hect,, 

situată în com Brezoiul, plaiul 

Cozia, jud.: Vîlcea. 

Dobraia, Zea/, acoperit cu păduri 
şi livezi, în partea de S$. a 

comunei Mihăești, plasa Riurile, 
jud. Muscel. 

Dobrana, /ocuiuță izolată, com. 

Poenărei, plaiul Nucșoara, jud. 

Muscel. 

Dobrana, va/e, jud. Bacăi, pl. 
Siretul-d.-s., de pe teritoriul co- 

munei Filipeni. 

Dobre (Insula-lui-Moş-),
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sulă, în Dunăre, brațul cel ve- 
chiii. E situată în partea vestică 
a plășii Măcin, şi în cea sud. 
vestică a comunei Turcoaia, jud. 
Tulcea. Are o formă lunguiaţă; 
o lungime de 1500 metri, o 
lățime medie de 700 metri, o 

întindere totală de So hect. Este 
joasă, cu malurile la nivelul 
apei; în mare parte este inun- 
dată cînd vin apele mari; este 
acoperită cu păduri de sălcii. 

Dobre (Movila-lui -), zo0v47ă, 
jud. “Tulcea, pl. Isaccea, pe teri- 

toriul com. rur. Frecăţei. Este 

naturală, acoperită cu verdea- 

ță. E unul din virfurile estice 
ale dealului Calicul, de unde 

pleacă dealul Cataloi. E situată în 

partea estică a plășei şi sud- 
estică a comunei. Are 116 m, 

dominind asupra satului Frecă- 
ței, văei Teliţa și asupra dru. 
mului comunal Frecăţei-Cataloi 

și Frecăţei-Hagilar. 

Dobre (Privalul-lui-), zrzva, 

jud. Brăila, începe din partea 

stingă a jepsei Iapa şi dă în 

partea S$.-V. a iezerului Dobre. 

Dobrea, va/e, care desparte căt. 

Sterianul-d.-j., de Linia-Păltinea- 

nu, jud. Ilfov, pl. Znagovul. 

Dobreanul, zirii, izvorește de 

sub dealul Bodești, com. Bo- 

dești, jud. Vaslui, pl. Mijlocul. 

Curge spre V. şi se varsă în 

pîriul Rebricea, mai în jos de 

satul Scînteia, după ce primeşte 
afluenţi pîraiele: Furniceasa, Mir- 

zoaia și Bodești. 

Dobreasca, fâdure, supusă re- 
gimului silvic, jud. Muscel, pl. 

Podgoria, com. Dobrești, în în- 

tindere de 1500 hect. 

„Dobrei (Dealul), ea, în jud. 
Suceava, com. Mălini. * 
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Dobrei (Dealul-), dea, în jud. 
Suceava, com. Brădățelul. 

Dobrele, zzser, jud. Brăila, între 

canalul Cremenea și Vilciul, la 

hotarul de N. a com. Berteșii- 

d.-j. Se unește cu canalul Mă- 
nușoaia prin privalul Vintoaia. 

Dobrele, zezere, jud. Brăila, în 
jud. Brăila, situăte în ostrovul 

„Iapa, la E. de iezerul Jăgara. 

Intr'însele dă Privalul-lui-Dobre. 

Dobreni, com. 'rur., în judeţul 
Neamţu, pl. Piatra-Muntele, a- 

șezată pe șesurile ce se întind 

din dreapta spre piriul Cracăul 

“pănă în creștetul dealurilor Ba- 
laurul și Cuejdiul, ocupind toa- 

“tă zarea. muntoasă în spre N,, 
pănă pe culmele ce se întind 
către S. de mănăstirea Horaiţa. 

_ Forma terenurilor acestei co- 
mune e din cele mai curioase; 

e de jur împrejur cercuită prin- 
tr'un lanț de munți-dealuri, care, 

începînd din dreptul satului Ma- 
lul, se continuă spre V. pănă 

în marginea satului Sărata, și 
apoi spre N.-V. pănă la izvorul 
piîriiașului Muncelul (fundătura 
despre com. Crăcăoani şi Bu- 

halnița), iar de acise recurbea- 

ză spre N. şi apoi începe spre 
ES. pănă în marginea satului 

Dobreni, alcătuind un oval prin 
mijlocul căruia, din fundacul de 

la izvorul Muncelului, la o e- 

gală distanță între cele două 
laturi, se întinde o altă șiră de 
munți pănă în dreptul satului 

Almaș; aşa că privind din în- 

nălțime ni se reprezintă ca un 

ot chirilic, așezat invers şi aple- 

cat spre dreapta. 

Se mărginește la N. cu com. 

Bodești-Precistei și com. Crăcă- 

“ oani, com. Buhalniţa şi întregul 

teritoriii al.com. - Gircina; la S. 

şi E. cu com. Căciuleşti și com. 

Cirligi.   
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Este formată din satele: Do- 

breni, Cășăria, Malul, Măscă- 

tești, Almașul, Negreşti şi Po- 

iana-Almașulni, avind o supra- 

față de 6019 hect. (4209 fălci), 
și o pop. de 733 fam., sai 2874 

sufi., cari locuesc în 680 case; 

sunt 1395 bărbaţi, 1469 femei, 

1551 necăsătoriți, 1070 căsăto- 

rii, 229 văduvi (din cari 206 

vădane), 43 nevolnici, 14. divor- 

țaţi; 600 băieţi, 598 fete; 12 

Evrei. Știii carte 170 persoane, 
nu știi 2694. . 

Dintre locuitorii împroprietă- 
riți în 1864,.sunt astâ-zi 80 cari 
stăpinesc înşi-și locurile lor; 
274 ca urmaşi; 80 neavînd nici 

un fel de proprietate și nici 
putinţa de a moşteni după urma 

părinților lor legiuiți. 
Locuitorii se ocupă cu agri- 

cultura și exploatarea păduri- 
lor; solul, relativ, este producă- 

tor şi se cultivă pe o întindere 

de 1553 hect. | 

Imașurile ai o întindere de 

143 hect. şi nutresc 2585 capete 

de vite. 

-In această com. se află: 7 

biserici (3 făcute de săteni și 
4 de particulari), deservite de 
6 preoţi și 8 eclesiarci; 3 școli, 

frecuentate de 179 elevi; 5 mori 

pentru măcinat; 5 herăstrae pen- 

tru tăiatul și fasonatul lemne- 

lor; 3 fierării; 2 butnării; 3 ro- 

tării; o vărărie; o olărie; doi 

caretaşi, 1 cojocar şi 1 ţesătar. 
Budgetul com. e de 9586 lei, 

26 bani la venituri şi de 83209 

lei, 25 bani la cheltueli. - 

Contribuabili sunt 436. 

Comunicaţiunea cu satele ve- 
cine se face prin: șoseaua ju- 
dețeană Piatra-Neamţu, care în- 

cepe din creștetul dealului Ba- 
laurul (cantonul Sărata, venind 

din oraș) și parcurge .com. pe 

o întindere mai bine de şkil.; 

prin. şoseaua judeţeană Iobre- 

ni-Moinești, care merge paralel 
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cu piriul Cracăul; prin șoseaua 

comunală care începe din drep- 

-tul kil. 7 al şoselei Piatra-Neam- 

țu.şi străbate prin drumurile 

naturale: Dobreni, Negreşti, Po- 

enele. 

Dobreni, sa/, face parte din co- 

muna rur. Dobreni-Cîmpurelul, 

jud. Ilfov, pl. Sabarul. Este si- 

tuat la S. de București, pe ma: 

lul stîng al rîului Sabarul. Aci 

este reședința primăriei. 

In această com. sa născut 

Constantin Șerban Basarab, po- 

reclit Cîrnul, fiul natural al lui 

Radu-Vodă Șerban, care a dom- 

nit de la 1654—1658, şi era cu- 

noscut sub numele de Serdarul 

Constantin din Dobreni. 

Se întinde pe o suprafaţiă de 

2614 hect., avind o populație 
de 1092 locuitori. 

Familia răposatului D. Gr. 

Ghica are 2258 hect. și locuitorii 

356 hect. 

Proprietarul cultivă 1860 hec- 

tare (102 sterpe, 126izlaz, 130 
pădure și 36 vie). 

Locuitorii cultivă 220 hect. 

(14 sterpe, 86 izlaz și 36 vie). 

Are o biserică, cu hramul A- 

dormirea, deservită de 1 preot 

și 1 cîntăreţ; o școală rurală, 

frecuentată de 28 elevi și 2 e- 

leve, cu întreţinerea căreia jud. 

şi com. cheltuesc 1440 lei anual. 

Aci mai este o moară de apă; 

1 heleșteii; 2 poduri stătătoare. 

Comerciul se face de 7 cir. 
ciumari, 

Numărul vitelor mari e de 
715 și al celor mici de 1162, 

Nu se știe cu preciziune a- 
nul înfiinţărei acestei comune, 

dar după inscripția bisericei, 
pe care o reproducem aci, se 
constată ci această biserică şi 

multe alte case de zid, s'aii fă- 
cut din temelie de jupîn Con- 
stantin Șerban Voevod. De aci 
ar rezulta că această comună s'a   
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înființat de aproape 300 de 

ani. - 

Biserica are 2 inscripţii: una: 

săpată în piatră de asuprauşei 

și alta în biserică. Cea de de- 

asupra ușei are următoarea in- 

scripțiune : 

Cu bună voie a tatălui şi cu ajuto- 

rul fiului și cu stăruința Sf. Duh s'aii 

ridicat sfintă, cinstită și T-umnezeiască 

biserică pre hramul Adormirea Preces- 

tei (nedescifrabil) în zilele prea înălța 

tului Ion Voevod Vel Serdaru, și s'a 

făcut din temelie de jupin Constantin 

Ve] Serdaru sin Ion Șerban Voevod, a 

jupînesei Bălașa (leatu 7154). 

Inscripția de pe piatra din bi- 

serică are următoarea coprin- 

dere: 

Cu mila lui Dumnezeii şi cu ajuto- 

rul Precestii, creștinul și luminatul Domn 

Ion Constantin Șerban Voevod, pus'am 

și aşezat această cinstită piatră pe cins- 

tita groapă a prețioasei maicei mele și 

s'a prestevit în zilele lui Ion Matei 

Voevod, August 7, din veleatul 7160 și 

s'aii pus această pleatră în zilelele lui Ion 

Constantin Șerban Voevod la leatul 7164. 

Cătunul Dobreni este. așezat 

pe un mic deluț ce se pierde 
în întinsul cîmpiei. 

Dobreni, saz, jud. Neamţu, situat 
la 9 kil. 700 m. de orașul Pia- 
tra, pe ultimele inclinațiuni des: 
pre S. ale dealurilor Ceuca şi 
Prohalul, în unghiul format de 
curbătura și intersecția șoselei 
Piatra-Neamţu cu șoseaua Do- 
breni-Moineşti. 

Se mărginește spre S. cu sa- 
tele Malul, Cășăria şi. Sărata, de 

care se desparte prin cursul pi- 

rîului Almașul; iar spre N. cu 
satele Negrești și Bodești-Precis- 

tei, de care se desparte atit 
prin extremităţile dealurilor sale, 

cît și prin limite convenționale. 
Suprafaţa terenurilor sale e 

de 1859 hect. (1300 fălci, soco- 

tindu-se întru aceasta și întin- 

derea satului Cășăria și Măș- 
cătești). Are o populațiune de 
219 familii, sai 705 suflete, cari   
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locuesc în 19 case; sunt 376 băr- 
baţi, 409 femei; 426 necăsătorți, 
297 căsătoriți, 55 văduvi, 7 di- 
vorțaţi şi 6 nevolnici; 7 Evrei. 
Știu carte 91 persoane, 694 nu 
ști 

In sat se află o biserică de 
zid, deservită de 2 preoți și 2 
eclesiarci ; o școală, frecuentată 
de 63 elevi; 2 mori (din care 
una cu 2 pietre), 2 fierării, o 

rotărie. i 
Numărul vitelor se urcă la 

"669 capete, din cari: 125 boi, 

90 vaci, 350 oi, 22 cai, 30 ri- 

mători, 19 junci, 30 viței și 3 

tauri pentru prăsire.. 

Dobreni, căzuu, face parte din 

com. Slobozia-Trăsnitul, plasa 

Teleormanului, jud. Teleorman. 

Este așezat pe şoseaua jude- 
țeană, la marginea com. : Tătă- 

rești-d.-s., de care nu e despăr- 

țit prin vre-un semn saii di- 

stanță; este mai mult o mahala 

a acestei comune. Are 25 con- 

tribuabili. La N. acestui cătun - 

se află măgura numită Măgura- 

Dobrenilor. 

Dobreni, saz, în jud. și pl. Tu: 

tova, com. Plopana. Are 222 

locuitori, cari locuesc în 43 case. 

E numită și Valea-Dobreni. 

Dobreni, 7zovilă, jud. Ilfov, pl. 

Sabarul, lingă com. Bragadirul. 

Dobreni, zzoşie, cu părți, în jud. 

Neamţu, com. Dobreni, pl. Pia- 

tra-Muntele. E așezată între mo- 

şiile Sărata, Ciritei, Cîrligi, Ne- 

grești, Almașul, Bodești - Pre- 

cistei. Este proprietatea d-lui 
Leon Emanoil Bogdan, și aduce 
un venit anual de 26520 lei; 
posedă trei mori şi casele de 
locuit. 

Dobreni-Cîmpurelul, con. rur., 
pl. Sabarul, jud.. Ilfov, situată
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între rîul Argeșul și rîul Saba- 
rul, spre S. de București, la 21 
kil. Stă în legătură cu Vărăști, 
Străini-Dobreni și Berceni, prin 
şosele vecinale. | 

Se compune din satele : Cîm- 
purelul și Dobreni. Are o popu- 
laţie de 1597 locuitori, cari tră- 

esc în 260 cass şi 49 bordeie. 
„Se întinde pe o suprafață de 

3125 hect. Familia răposatului D. 
Gr. Ghica are 2533 hect. şi locui- 

torii 592 hect. Proprietarul cul- 
tivă 2072 hect. (103 sterpe, 140 

izlaz, 55 vie, 163 pădure). Lo- 

„cuitorii cultivă 366 hect. (22 

sterpe, 145 izlaz şi 59 vie). 

Sunt 307 contribuabili. 
Budgetul e de 4886 lei la ve- 

nituri și de 4652 lei la chelt. 

In comună sunt 2 biserici (în 

fie-care cătun cîte una); 1 şcoală 
mixtă; 1 moară de apă; 5 he- 
leştaie ; 6 poduri stătătoare. 

Numărul vitelor mari e de 

1083 (100 cai şi epe, 340 boi, 

301 vaci și viței, 36 tauri, 9 

bivoli și 207 bivoliţe) şi al celor 

mici de 1728 (21 capre, 137 

porci şi 1570 oi). 

Dintre locuitori, 269 sunt plu- 
gari, 111 ai diferite profesi- 

uni. 
Arătura se face cu 205 plu- 

guri, 193 cu boi şi.12 cu cai. 

Locuitorii aii 260 care și că- 

ruţe, 219 cu boi şi 41 cu cai. 

Improprietăriți sunt 152 lo-. 

cuitori. şi neîmproprietăriți 238. 
Comerciul se face de 10 cir- 

ciumari. 

Dobrescu, sa, face parte din 

com. rur. Zătreni, plasa Mijlo- 

cul, jud, Vilcea. Are o popu- 

laţie de 156 locuitori (84 băr- 

baţi şi 72 femei). 

Dobrescu, zisc, ce se lasă din 
Dealul-Olteţului, în partea de 

E. a com. Zătreni, pl. Mijlocul, 

jud. Vilcea.   
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Dobreşti, com. rur., jud. Argeș, 
pl. Oltul, la 29 kil. de comuna 
rurală Tigveni (reședința sub- 
prefecturei) și la 17 kil. de Pi- 
tești. Se compune din 3 cătune: 
Dealul-Launele (150 locuitori), 
Drăgoleşti (277 locuitori) şi Do- 

breşti (250 locuitori), peste tot 
sunt 767 locuitori, 

Are 2 biserici (în Dobrești 
și în Drăgoleşti) și o școală pri- 

mară rurală.. | 

Se află între com. Scheiul, la 

N., Launele-de-S. la E., Dănicei: 

la. S. și Stoileşti la V. 

Budgetul comunei pe anul 
1882 —83 a fost de 1504 lei,25 

bani la venituri și de 1358 lei, 

la cheltueli. | 
După o publicațiune oficială 

(1887) această comună număra 
127 contribuabili și avea un bud- 

get de 3876 lei la venituri și 

de 3510 lei la cheltueli. 

Numărul vitelor era în 1887 

de 306 vite mari (300 boi și vaci, 

6 cai) şi de 270 vite mărunte 
(150 oi, 20 capre și 10 rimă: 
tori). 

In com. Dobrești se face a- 

nual un bilciu la Inălţarea-Dom- 

nului. Biserica din Dobrești este 

făcută la 1833 de un Hagi Ni- 
colae Momularu. 

Dobreşti, com. rur., jud. Muscel, 
pl. Podgoria, situată la S-E. 
de Cimpulung, 65 kil. departe 
de acest oraș, pe ambele ma- 

luri ale gîrlei Circinovul. 

Se compune din 3 cătune: 
Haiteşti, Cercei și Fureşti, cu 

reședința în Hăitești. 

Are o populație de 1052 lo- 

cuitori, (527 bărbaţi și 525 fe- 

mei) cu 238 familii, cari trăiesc 

în 254 case. 

Sunt 220 contribuabili. 

Vite: 1048 vite mari cornute, 
S14 capre, 916 oi, 415 porci 

şi 56 cai, 
Budgetul com. în 1889—90   
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era la venituri de 1680 lei și 

la cheltueli de 1470 lei. 

Prin mijlocul comunei, care 
are o formă lunguiață, trece 
șîrla Circinovul, în care se varsă,. 
pe malul drept: Valea-Mărăci- 
nelui, a-Dragnci, a-Cetăţei şi a-Si- 

liştei; iar pe stînga: Girla-Gre- 
cilor,  Valea-Orjanca și Floarea. 

Peste aceste văi sunt podețe de 
lemn; iar la S. de cătunul Fu- 

reşti, peste Cîrcinovul, este un 

pod mare de lemn, în lungime 
de 3o m. | 

In com. sunt 5 mori saii făcae, 

cari umblă numai cînd plouă 
saii în timpul topirei zăpezei. 

Comuna are întinse livezi 
şi păduri, compuse din stejari, 

fagi, carpeni, aluni, tei, plopi, 
paltini, jugastri și alte specii 
în mai mică cantitate. 

Locuitorii sunt parte moș- . 

neni, parte împroprietăriți după 
legea din 1864, parte fără pă- 
mînt. Celor împroprietăriți li 
s'au dat locuri, în diferite cate- 

gorii, pe cele două trupuri ale 
statului, cari ţin de mănăs- 

tirile Rîncăciovul și Nămăeşti 

și pe propietăţile d-lui Pandele - 
Crăsnaru și d-nei Ruxandra Co- 

ridali. ” 
In partea de N.. a comunei 

se ridică un deal, numit Piscul-. 

Cornetului, unde se văd nişte 

cărămizi şi urme de zid și unde 

se zice că ar fi fost un monu- 
ment tătăresc. 

Tot în raionul acestei comune 

este locul numit Piscul-Turcului. 
In comună sunt 3 biserici (în 

fie-care cătun cite una). Cea de 
la  Hăitești, situată la poalele 
piscului Cornetul, a fost schit 

de călugăriţe. Școala, cu între- 
ținerea căreia statul cheltuește 
anual 1296 Iei, se frecuentă de 

35 elevi și 5 eleve. 

Dobreşti, saz, cu 250 locuitori, 

jud. Argeș, plasa Oltului; face
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parte din com. rurală cu aceeași 

numire. Arc o biserică cu hra- 

mul Sf. Nicolae, deservită de 

un preot și un cîntăreț. 

Dobrești, sa, jud. Dolj, plasa 

Jiul-d.-j., com. Căciulătești. Are 

300 suflete, 160 bărbaţi și 140 

femei. Locuesc în 13 case şi 

$4 bordee. În sat este o școală 

mixtă, ce funcţioneză din 1860, 

întreținută de Stat. Localul, con- 

struit de zid, este în bună stare. 

In anul şcolar 1892—93 a fost 

frecuentată de 21 copii: 16 

băcţi şi 15 fete din satul Roaba, 
7 băeţi din satul Căciulăteşti 

şi 9 băeţi și o fată din satul 

Dobrești, în total 38 școlari, 32 

băeţi și 6 fete. In sat este o 

biserică, fondată la 1847 de Iacov 

Grigore și Toma Dobrescu. Cir- 

ciumi sunt 2. 

Dobreşti, zume ce purta în ve- 

chime com. rar. Căciulătești, 

jud. Dolj, plasa Jiul-d.-j. 

Dobreşti, moșie, jud. Argeș, pl. 

Oltul, com. Dobrești, cu o în- 

tindere de 1400 pogoane, din 

care 800 pog. pădure. E propri- 

tatea Statului. Inainte de secu- 

larizare era pendinte de 

copia de Rimnic, 
Epis- 

Dobreşti, moșie, jud. Dolj, plasa 

Jiu-d.-j., com. Căciulătești, pe 

care sunt cete de moșneni. 

Dobreşti, pădure, supusă regimu- 

lui silvic, jud. Muscel, plasa 

Podgoria, com. Dobrești, în 

întindere de 500 hect. Isenţe: 

fag, stejar, carpen, plop, mes- 

teacăn, frasin, jugastru şi anin, 

Dobreşti, za/e, jud. Prahova, 
plasa Filipești, com. Moreni. 

Dobretul, ea/, jud. Vilcea, plasa 
Oltețul-d.-j., com. Ghioroiul..   
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Dobreţul, cătun, la4 kil. spre V. 
de com. Știrbeiu, în N.-V. plăşei 

Olteţul- Otul-d.-s., jud. Roma- 

nați, situat în valea cu același 

nume, la 20 kil. departe de Balș, 

pe un teren cu o altitudine de 

200 metri d'asupra nivelului 

mării. Are 64 fam., sai 300 loc. 

Dobreţul, za/e, lîngă cătunul cu 
același nume, jud. Romanați, co- 

„muna Știrbeiii ; se termină în va- 

lea rîului Frăţila. 

Dobriana, ş:ră de dealuri, jud. 

Bacău, plasa Siretul-d.-s., com. 

Filipeni, dintre pîriul Berheciă și 
piriiașul Dunavăţul. Incepe în 

com. Oţeleşti şi desparte comu- 

na Mărăşti de com. Filipeni 

şi apoi trece în com. Oncești, 

jud. Tecuciii. 

Dobrina, pădure, jud. Bacău, pla- 

sa Siretul-d.-s., comuna Filipeni, 

cu o întindere de vre-o 12 hect. 

Dobrina, ziriiaș, judeţul Bacăă, 

plasa Siretul-d.-s., comuna Fili- 

peni. Izvoreşte din dealul cu 

același nume și se varsă în 

Dunăvăţ. 

Dobrina, si/îște, jud. Bacăii, plasa 

Siretul-d.-s,. com. Filipeni, așe- 

zată pe dealul -Dobrina. 

Dobriașşul, pisc, în jud. Muscel, 

de :1300 metri, pe un masiv în- 

gust, între Riîul-Tirgului şi rîul 

Argeșelul. Acest masiv se ter- 

mină aproape de confluenţa rîului 

Argeșelul cu Rîul-Tirgului și 

prezintă o şea largă la S. de 

Nămăești prin care trece şoseaua 

națională Cimpulung-Frontieră. 

Dobriaşul, zădure, supusă regi- 

mului silvic, jud. Muscel, pe 

muntele Dobriașul, com. Lerești, 

plaiul Dimboviţa, în întindere 

aproximativă de 1000 hectare,   
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compusă mai cu seamă din fag, 

Se invecineşte la N. cu Ao- 

şoroaiele, la S. cu Strîmtul, la 

E. cu rîul Argeșelul şi la V. cu 

Riul-Tirgului. 

Dobriaşul-Mare, zaute, între 
comunele Nămăeşti şi 

plaiul Dimboviţa, jud. 

Aci sunt multe stine, 

Lereşti, 

Muscel. 

Dobriaşul-Mic, zzufe, la S. de 

Dobriaşul-Mare, com. Lerești, 

plaiul Dimboviţa, jud. Muscel. 

Dobrica sau Pietroasa, /ru/ 
de pădure, a statului, jud. Vilcea, 

în întindere de 300 hect., care, 

împreună cu trupul Urzica, for- 

mează pădurea Budoiul, . com. 

Sinesti, plasa Olteţil-d.-s. 

Dobricea, p:ahafla, com. Tereuja, 

plasa Olteţul-d.-s., jud. Vilcea. 

Dobricea, mahala, face parie 
din comuna rurală Băeşti, plasa 

Olteţul-d.-s.. jud. Vilcea. Are 

o populație de 406 locuitori. 

Aci eo biserică vechie de lemn, 

unde se află și cimitirul comunei, 

care biserică, după spusele bă- 

trinilor, se crede a fi făcută de 

. acum vr'o 200 de ani. Dobri- 

cea este situată în centrul co- 

munei şi este udată de piriul Do- 

bricea și de Valea-Găletarilor și 

de a-lui-lordache. Aci e reședința 

com. și școala, care. e. frecuen- 

tată de 75 copii. 

Dobricea, zîrii, jud. Vilcea, iz- 

voreşte din Dealul-Sineșştilor, 

trece prin centrul comunei Bă- 

ești, plasa Olteţul-d.-s. Primeşte 

ca afluenţi, pe partea stingă, 
văile Turburei, Berzei şi Marto- 

logului, iar pe dreapta văile 

Hotarului şi Viei și apoi sc var- 

să în rîul Olteţul. 

Dobricea, Iezerul și Bojeni,



DOBRICENI 

Păduri particulare, supuse _re- 
gimului silvic, comuna Sinești, 
plasa Olteţul-d.-s., jud. Vilcea. 

Dobriceni, com. rur., în Nor- 
dul plăşei Olteţul-Oitul-d.-s., ju- 
deţul Romanați. Este formată din 
satele: Dobriceni, 200 locuitori, 
Preoteşti, 150 locuitori și Măr- 
cușul, 201r'locuitori. E situată a- 

proape de hotarul județului, 
pe terenul drept al Oltețului, 
unde nişte dealuri detaşate din 

dealul Frăţila aă o înălțime de 

241 metri d'asupra nivelului 
mării, Cătunul Mărcușul e mai 

la N., pe terenul stîng al Ol- 
tețului, şi are 15 metri al- 

titudine., Com. Dobriceni este 

la 53 kil. depărtare de Caracal 
şi la 21 kil. de Balș. 

Are 161 capi de fam.; o po- 
pulație de 551 delocuitori, din 

cari: 304 bărbaţi, 247 femei, 273 

căsătoriți și 282 necăsăt. Știii 
carte 14 persoane și 534 nu ştii. 

Sunt 134 contribuabili. Budgetul 
comunei pe 1886/87 a fost de 
1219 lei la venituri și de 1198 lei 

la cheltueli. Vite mari sint 278; 

vite mici, 641 şi porci, 131. 

Sunt 3 biserici: Cuvioasa Pa- 

raschiva, în Dobriceni, clădită 

la 1764 de Ieromonahul Ana- 

stasie şi prefăcută de Tudose 
Dinescu; S-ta Treime, în Pre- 

oţești ; Intrarea-în-Biserică, cu 2 

preoți şi 4 cîntăreți. 

Dobriceni, com. rur., în judeţul 
Vilcea, pl. Ocolul, compusă din 
2 cătune: Budurești şi Dobri- 

ceni. Este situată pe gîrla Do- 
briceni, dealul Grueri și dealul 

Bărăgan, la 22 kil. departe de 

capitala jud. şi la 10 kil. de 

Olăneşti, reşedinţa plășei. 

Are o populaţie de 1103 loc. 
(542 bărbaţi-şi 561 femei), în 

care întră şi 20 familii de "Țigani: 
Capi de fam. sunt 324; contrib. 
230; case de locuit 293.   
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In comună sunt trei biserici 
(două în Dobriceni și una în 
Budăreşti). 

Meseriași sunt: $ dulgheri, 

3 timplari, 2 rotari și 2 olari. 
Ei desfac produsele muncei lor la 
tîrgul săptămînal din R.-Vilcea. 

Vite sunt: 162 cai, 140 boi, 

295 vaci, 23 capre și 250 oi. 

Pe gîrla Dobriceni, în raionul 
com., sunt 3 mori. Locuitorii, 

în număr de 241, s'a împro- 
prietărit pe moșia Dobriceni, la 

„anul 1864, cînd li s'a dat 692 
hect. Școala există în comună 
de 5o ani. Clădirea e vechie, 

proprietatea com. Se frecuentă 
de 14 copii (12 băeţi și 2 fete), 
din numărul de 105 copii în 
vîrstă de școală (57 băeți și 48 

fete). Știu carte 82 bărbaţi și 
2 femei. Cu întreţinerea școalei 
statul cheltuește anual 1188 lei. 

Sunt 35 stupi cu albine. Toată 
com., cu izlaz cu tot, are 1095 

hect., din cari vatra satului are 

379 hectare. 

Se fabrică aci pănă la 6000 
decalitri ţuică anual. 

O șosea comunală înlesnește 
comunicaţia între com. Dobriceni 
Bărbătești, Cacova și Stoeneşti. 
Sunt și alte drumuri prin co- 

mună. 
“Veniturile comunei se urcă la 

1161 lei şi cheltuelile la 1125 

„lei anual. 
E brăzdată de dealurile: Ca- 

cova și Grueri spre E, Bără- 

ganul, Mălini și Huidu spre N. 

Pirloagele, Drogul şi Dobriceni 
spre V. şi eudată de văile: Pu- 
cioasa, Găina, Sărata, Valea-Rea, 

Stroești şi Frumușiţa. Ca piscuri 

ale dealurilor sunt: Cetăţuia, 

Bărăganul, Mălini, Drogul, Pis- 

cul dela Bunget și Croitorescu. 

In interiorul com. este locul 

numit. Pucioasa de la Girbă- 

nești, 5 izvoare cu apă minerală, 
iar spre E. de Dobriceni se află: 

"două clocote de apă care mi-   
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roase a cocleală şi a smoală. 

I.ocul acestei ape se numește 
Fierbea. 

Tot spre E. de Dobriceni, 
puțin mai spre N., se află alte 
ape de pucioasă, ncagră-cenuşie. 

Locul acestor izvoare se nu- 
mește Fierbea-lui-Stan-Pasărea. 

Puţin mai spre V. de aceste 
izvoare, se află alte două izvoare 

de pucioasă, și lingă unul din- 

trînsele este un nămol negru, 

care cind se bagă în apă,îidă 
mai multe colori: galben, roșu, 

albastru, cenușii. Acest nămol 

are un miros de catran saii 

smoală. . 

Spre V. de com. Dobriceni 
se află sare la suprafaţa pămîntu- 
lui, de unde chiar iese apă sărată. 

Se mărgineste cu com. Caco- 
va, Stoeneşti, Bodești, Bărbă- 

tești şi Cheia. : 

Dobriceni, sas, face parte din 

com. rur. Dobriceni, pl. Ocolul, 
jud. Vilcea. Are o populaţie de 
991 locuitori (488 bărbaţi și 
503 femei). Aci e reședința co- 

munci și a şcoalei. Are 2 biserici: 

una cu hramul Cuvioasa Paras- 

chiva, fundată din. temelie de 

Preda Postelnicul la anul 1802 

şi a. doua-cu hramul Sf. Nico- 

lae, zidită din temelie la 1860 

de locuitorii satului şi reparată, 
“la anul 1881. Mai e în com. o 

biserică ruinată. 

Școala se' frecuentă de 14 
copii (12 băeţi şi 2 fete), din 

numărul de 100 (55 băeţi şi 45 
fete). Școala are 3 hect. pămînt. 

Dobriceni, saz, face parte din 
com. rur. Laloșul,pl. Olteţul-d.-j., 

jud. Vilceă. Are o populaţie de 
337 locuitori. Cade în partea 

de V. a comunei, și-l udă riul 

Olteţul. E la distanță de 2!p 
kil. de cătunul Laloșul, unde e 

şcoala, care e frecuenţată de 31 

copii.
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Dobriceni, fost schi4, în jud. Vil- 
cea, com. cu același nume, pl. 

Ocolul. Se văd numai ruinele 

lui. Era metoh al mănăstirei 

Arnota. Este așezat în lunca 

Dobriceni. Pisania acestui schit 

s'a transportat la una din bi- 

sericile comunei. 

Dobriceni, dea/, în raionul com. 

Dobriceni, pl. Ocolul, jud. Vil- 

cea, pe care se cultivă 2 hect., 

So arii vie. ” 

Dobriceni, dea/, la: V. comunei 

Dobriceni, plasa Ocolul, jud. 

Vilcea. 

Dobriceni, zădure a statului, în 

întindere de 425 hect., situată în 

jud. Vilcea, în com. Bărbătești, 

pl. Horezul, şi formată din tru- 

„purile: Delușelul (35 hect.) și 

Mangul (390 hect.) 

Dobriceni, ri, în jud. Vilcea, 

izvorește din poalele muntelui 

Piciorul-Motrului, se unește la 

com, Stoenești cu riul Cacova 

şi ia numele de Govora. Trece 

prin com. Titireciu, Govora, Mi- 

hăești, şi, de la com. Birseşti, ia 

numele de Birsescu. Lărgimea 

albiei riului unit variază de la 
10—15 metri, 

Dobriceni, gîr/ă, izvorește din 

pădurea Lisa, trece prin centrul 

com. Dobriceni, pl. Ocolul, jud. 
Vilcea și se varsă în Olt, 

Dobriceni (Vatra - Mănăsti- 
rei-), moşie a statului, judeţul 
Vilcea, fostă pendinte de mă- 
năstirea Arnota, care, pe perio- 

dul 1885—95, s'a arendat cu 
3020 lei anual. 

Dobridor, com. rur., jud. Dolj, 
pl. Cimpul, la 57-kil. S.-V, de 
Craiova și la 31 kil. de reșe- 
dinţa plășei, Calafat.   
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“Este aşezată pe loc șes, pe 

albia şi malurile a două vălcele: 

Coţobăţul şi Moţăţeiul; una din 
aceste vălcele vine de la N. co- 

munei Risipiţi, din locul numit 

Coţobăţul, dintre Dobridor și 

Risipiţi. Această vale ia pe urmă 

drumul. spre S.-E., pe o lungime 

de 400 m.; de aci merge spre 

S., traversînd comuna prin mij- 

loc şi ese din com. prin S-E, 

trecînd în com. Moţăţei, unde 

"are direcţiunea spre E. Cea- 

Valtă vălcea vine din V. satu- 

lui Dobridor, merge spre E, 

pe marginea de S. a comunei 

şi la eșirea sa din. comună se 

întilnește cu aceea care vine de 

la N.; ambele se unesc pentru 

a forma. o singură vale ce trece 

în Moţăţei. Comuna este situată 

în albia şi pe malurile acestor 

vălcele, dar mai mult în unghiul 

şesului coprins între ele. 

Se învecinește la N. cu com. 

Risipiţi; la S.-E. cu com. Mo- 

ţăței ; la V. cu com. Fîntîna- 

Banului și cu com. Cetatea. Li- 

mita, de N. începe din purictul 

numit Fîntîna-Naltă, din V.; mer- 

ge prin vălceaua numită Coţo- 

bățul şi ajunge în viă, lingă Mo- 

țăței, în punctul numit Măgura- 

Crîngului; de unde, spre S.V,, 

trece prin vălceaua Moțățeiului 

și ajunge la Măgura-Ovreiului ; 

de aci apucă spre S., unde se 

întilnește cu moşia Fîntina-Ba- 
nului, merge pe lingă ea, mai 

departe pe lingă Cetate, pănă 
ajunge iar la Fîntîna-Naltă. 

Cele mai însemnate măguri 

sunt: Măgura-Ceringului, Mă- 
gura- Mare, Măgura - Ovreiului, 

Măgura-Lată, Măgura- lui- An-: 

dreiii, Măgura-Lemnelor, Măgu- 

ra- Ţecăi, Măgura-lui-Găină, etc. 

Comuna este udată de micul 

pîriii Coţobăţul, formîndu-se nu- 
mai cînd plouă mult şi repede; 

el vine din N. comunei, din 

zmîrcul Coţobăţului; curge pe   
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valea cu acelaşi nume şi se pierde 

în com. Moţăţei. 

In com. sunt 20 de fîntîni, 

Legenda spune că com. Do- 

bridor e fondată de aproape 

250 de ani; e compusă din- 

tr'un singur cătun, care e și re- 

ședința comunei. 

Are o biserică zidită din că- 

rămidă, acoperită cu tinichea și 

care e deservită de 2 preoți şi 2 

cîntăreţi; o şcoală mixtă, care 

funcționează din anui 1863 și e 

condusă de un învățător. In anul 

1892—93 a fost frecuentată de 

103 băeţi și 7 fete, din numă- | 
rul de 255 copii în virstă de 

școală. 

Știu carte 200 persoane. 
Populaţia comunei e de 1520 

locuitori, din cari 800 bărbaţi 

și 720 femei. După legea ru- 

rală din 1864, sunt împămiînte- 

niți 48 loc. numai cu locuri de 

muncă și 22 cu locuri de casă. 

După legea din 1879 sunt 7 

însurăţei. 

Sunt 334 case şi 20 bordee. 

Suprafaţa comunci este de: 

4800 pog.; din cari: pămînt a- 

rabil 4103 pog,, fineaţă 25 pog., 

lac și teren sterp 2 pog; vii - 
270 pog.; vatra satului 400 pog. 

Moșia Dobridor aparține lo- 

cuitorilor moșneni și clăcași, im- 

părțiți pe moşie. 
Mai toți locuitorii sunt moș- 

neni, 

Viile aparțin tot moşnenilor, 

pc al căror pămînt se găsesc. 

Ia com. sunt 6 cizmari și 1 

dogar. 

Vite mari cornute sunt 300; 

oi, 71 ; cai, 10. 

Locuitorii își desfac produc- 

tele lor la schela Cetatea, tran- 

. sportîndu-le cu carele, 
Sunt 6 cîrciumi; 15 comer: 

cianți de grine. 

Comuna este străbătută prin 
centru de o cale comunală-ve- 

cinală pe o lungime de 2!p kil.,
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care o pune în legătură la N. 

cu Risipiţi, la S-E. cu Moţăţei, 
la S.-V. cu Fintina-Banului, iar 

la V. cu Cetatea, 

Sunt 440 de contribuabili. 

Veniturile comunei pe anul 
1892—93 aii fostde 2844.34lei |. 

şi cheltuelile de 2842.73 lei, 

In apropiere de sat sunt nişte 

" ruine de biserică vechie și a- 

cele ale unui foişor turcesc. 

Dobrieneşti, saz, face parte din 

com. rur. Urși, jud. Olt, plasa 
Oltul-d.-s. Are opopulaţie de 318. 

locuitori. Este situat pe dealul 

Dobrienești, 

Dobrieneşti, dea/, spre S.-E. de 

com. Urşi, jud. Olt, pl. Oltul-. 

d.-s., cu direcţia către S. Peel 

se cultivă tot felul, de cereale 

şi serveşte şi de izlaz. 

Dobrii (Movila-), movilă, în 

com. Luciul, jud. Buzăiă. 

Dobrii (Valea-), zzoșe, în com. 

Mizil, jud. Buzăii; are 200hect. 

arabile. 

Dobrii (Valea-), îsvor, în com. 

Finţeşii, jud. Buzăii; începe din 

munţii Strihani, se unește cu 

Valea-Crîngului și se scurge în 

Istăii. 

Dobrii (Valea-), a/e, în com. Ju- 

găreni, jud. Buzăii, acoperită 

de fineaţă. In timp .de ploae, 

apa, care se adună în albia sa, 

se scurge în valea Finţeasca. 

Dobrileşti, căfun, al com. Gura- 

Sărăţii, jud. Buzăii, cu 240 lo- 

cuitori şi 67 case. 

Dobrin (Lacul-lui-), pzaute, în 
jud. R.-Sărat, plaiul Rîmnicul. 

Se desface din muntele Bisoca, 

brăzdează partea de V. acom. 

Este acoperit cu păduri întinse.   
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Dobrin (Lacul-lui-), /ac, în ju- 
dețul R.-Sărat, plaiul Rîmnicul, 
com. Bisoca. E așezat pe dea- 
lul cu același nume; e proprieta- 

te particulară și are o întindere 

de 1/2 (pogon); conţine știu- 
că, caracudă, ce se vinde în lo- 

calitate. 

Dobrin (Lacul-lui-), Joc îzo/az, 

în com. Minzălești, jud. Buzăii, 

pe malul drept al piriului Re- 
cea şi în poalele muntelui Mar- 

“tinul. Aci se află stabilit un pi- 
chet militar de iarnă: Lacul- 
lui- Dobrin. În timpul verei sol- 
daţii trec la pichetul Giurgiii. 

Dobrin (Piîriul -lui-), zirizaș, 
în com. Bădeni-Pămînteni, jud. 

Muscel, plaiul Dimboviţa. 
Poporul crede că această apă 

e bună de leac. 

Dobrina, sfafie de dr. a. f., jud. 

Fălciii, pl. Crasna, com. Huși, 

pe linia Crasna-Huși, pusă în 

circulaţie la 25 Iulie, 1888. Se 
află între staţiile Creţești (6.9 
kil.) și Huși (5.4). Inălțimea de 
asupra nivelului mării 23495. 

Venitul acestei staţii pe anul 

1896 a fost de 7.677 |. 30b. 

Dobrina, /oc cu pădure, în mar- 

ginea orașului Huși, la distanţă 

“cam de 5 kil. Este proprietatea 
statului. Aici se află o staţie 

de cale ferată. 

Dobrina, pîriziaş, jud. Neamţu. 

Izvoreşte din ramura sudică a 

muntelui Procov (aproape de mă- 

năstirea cu același nume), se une- 

ştecu piîrîul Dobriţa, curge spre 

teritoriul comunei Pipirig, plasa 

de Sus-Mijlocul, și se varsă pe 

partea stîngă a piriului Ozana, 

puţin mai în sus de faţa pîriu- 

lui Domesnicul și aproape de 

kil. 17 al drumului județian Pi- 

-pirig-Neamţu.   
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Dobrincă, dea, străbate spre S. 
teritorul com. Laza, jud. Vas- 
luiii, pl. Racova. 

Dobrineşti, saţ, face parte din 
„com, Nicorești, jud. Tecuciii. E 

situat pe malul drept al ptriu- 
lui Căcaina şi pe coasta dealu- 

lui, în legătură cu tîrgul Nico- 
rești, 

Are o populaţie de 96 fam,, 
saă 327 sufl. Copii în vîrstă de 

şcoală sunt 39 (18 băeţi și 21 
fete). 

Aici se află 2 biserici, una 
cu hramul Sf. Gheorghe, deser- 
vită de 1 preot şi 1 cîntăreţ, și 

a doua, cu hramul Cuvioasa-Pa- 

raschiva, deservită de 1 preot 
„Şi 1 cîntăreț, 

Cea d'iîntiiii e zidită la 1840 

de Ioniță Ghelț. Inainte tot pe 

“acest loc a fost alta de bîrne, 

făcută de Ştefan Ghelţu. Are 

8 pogoane de pămint arabil. A 
doua ezidită de la 1845, de Ar- 

ghir Guzgă şi Constantin Cap- 

Mare. 

Dobrişan, prival, judeţul Brăila, 
care pleacă din Dunărea-Vapoa- 
relor de la hotarul de S. al co- 

munei Ciacîrul, merge paralel 
cu Dunărea pe ţărmul stîng, 
pănă ce dă în privalul Zălogul, 

Dobrița, com. zur. şi sat, în jud. 
Gorj, plaiul Vulcan, spre N.-V. de 
com. Lelești, și la depărtare de 
15 kil. de orașul T.-Jiă, în di- 

recțiune N.-V. Comuna e for- 

mată dintr'un singur sat. 
E situată pe coaste și are o 

întindere de 500 hect. din cari 

140 hect. arabile, 158 hect. pă- 

dure și tufăriş, 150 hect. finețe, 

52 hect. vie şi livezi cu pruni. 
Din întinderea totală, 120 hect. 

sunt ale d-nei Economu din 
T.Jiii, cele-l'alte sunt ale locui- 

torilor. 
Are o populaţie de 293 fam. A
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saii 1220 sufi., din cari 272 con- 

tribuabili, toți Romîni, pose- 

dînd 60 pluguri, 40 care cu boi 

şi vaci, 4 căruţe cu cai, 60 | 

stupi, $40 vite mari cornute, 

3200 oi, 989 capre, 73 cai şi 

437 rîmători, | 

Venitul com. este de Iei 1156, 
iar cheltuelile de lei 1140, 21 
bani. 

Comunicaţia se face pe şo- 
seaua comunală Dobriţa-Run- 
cul. | 

In comună sunt 40 de fin- 

tini, 

Are 1 școală, frecuentată de 

34 elevi, din 45 înscriși; 2 
biserici, una de lemn făcută 

la anul 1834, alta de zid fă- 
cută la anul 1879; sunt deser- 
vite de 2 preoți și 4 cîntă. 
reți. 

Dobrița, coastă, aparținînd com. 
„Dobriţa, spre N.-E., în jud. Gorj, 
plaiul Vulcan. Pe această coas- 
tă sunt viile locuitorilor. 

Dobrița, zrîva/, jud. Brăila, în- 
“tre canalul Vilciul și Dunărea- 
Vechie. Pleacă din Vilciu, de 
la hotarul de S. al com. Vizi- 
rul, merge la N. paralel cu Vil- 
ciul, traversează com. Ciacîruj 
şi se unește cu privalul Lata, 
din com. Gropeni. 

“Dobriţa, Ziriiaş, jud. Neamţu. 
Vezi Dobrina, pirtă. 

Dobroeşti (Furtuna), sa, în jud. 
Ilfov, pl. Dimboviţa; face parte 
din: com. rur. Pantelimonul-Do- 
broeşti. Cade spre V. de Pan- 
telimon, pe malul drept al rîului 
Colintina. Locul e jos și pămîn- 
tul smiîrcos. 

Are o biserică, cu hramul A- 
dormirea, deservită de 1 preot 
şi 1 cîntăret și o şcoală primară 

„Tur. mixtă, frecuentată de g e. 
levi și eleve, cu întreținerea că-. 
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reia comuna cheltuește 1760 
lei anual. 

Suprafața satului e de 661 
hect. Populația e de 535 su- 
flete. - 

Proprietarul, d-l D. Procopie, 
are 300 hect, din cari rezervă. 

20 hect. pentru izlaz. Locuitorii 

aii 361 hect. (11 hect. izlaz). 

Comerciul se face de 4 cîr- 

ciumari. | 

Are 1 pod stătător. 

Dobroaia (Baba-). Vezi Babei- 
Dobroaia (Izvorul-), îsvor, jud. 

Buzăă. 

Dobroaia (Virful-Babei-), co- 
dină, în com. Cislăul, căt. Scări- 
șoara, jud. Buzăii. 

Dobreanca, moşie, în com. Me- 
teleul, cătunul Arcani, jud. Bu- 
zăi. Are 780 hect. arătură și 
izlaz de oi, ” 

Dobrogostea, cătun, în pl. Tir- 
gului, jud. Teleorman; ţine de 
com. Olteni. Are o populaţiune 
de 265 suflete, din cari 53 con- 
tribuabili. 

Dobrogostea-Gălăteni, rup din 
moșia Dobrogostea, din jud. Te- 
leorman, pl. Tirgului, com. OLl- 
teni, în partea despre limita jud. 
Vlașca. 

Dobrogostea - Negovani, corp. 
rur., pe rîul Argeș, jud. Argeș, 
pl. Pitești, la 5 kil. de com. 
Tur.  Biscovul-Fleşti, (reședința 
suprefecturei) și la 13 kil. de 
Piteşti, Se compune din cătu- 
nele: Dobrogostea, 432 loc.; Că- 
păținești, 291 locuitori și Schiaiă, 
274 locuitori; peste tot 997 loc., 
din cari 45 locuitori Țigani. In 
cătun sunt:2 biserici, deservite 
de 2 preoți:și'2 cîntăreţi ; o 

„. şcoală “primară rurală; 7 cîr- 
ciumi. Budgetul com. pe“ anul 
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1882— 83 a fost de 1683 lei 
la venituri şi de 1593 lei la 
cheltueli. 

După o publicație oficială 
(1887) această comună numără 
114 contribuabili şi are un bud. 
get de 2934 lei la venituri și 
2157 lei la cheltueli. 

Numărul vitelor era în anul 
1857 de 447 capete vite mari 
(423 boi şi vaci, 24 cai) și de 
2833 vite mărunte (35 oi, 133 
capre și LI5 rimători). 

Dobrogostea, câzuu, din județul 
Argeș, pl. Piteşti, pendinte de 
com. rur. Dobrogostea-Negova- 
ni. Are 55 familii, cu 432 suflete, 
Ia cătun e o biserică, cu hramul 
Sf. Ingeri, deservită de un preot 
şi un cîntăreț. 

Dobrogostea, căzu, în com. Gă- 
lăteni-Moşteni, pl. Glavociocul, 
jud. Vlaşca. 

Dobromirul, com. rur., din jud. 
Constanța, pl. Silistra-Nouă. 

Este situată în partea de V. 
a jud., la 86 kil. spre S.V. 
de orașul Constanţa, capitala 
districtului, și în partea de S$. 
a plăşei, la 35 kil. spre S.-E. de 
orăşelul Ostrov, reşedinţa oco- - 
lului. Com. învecinate sunt: Ha- 
zarlic, la 6 kil. spre E.; Enişen- 
lia, la Gkil. spre E.; Para-Chioi, 
la 7 kil. spre N.-V.; Ghiuvegea, 
la 8 kil. spre N.-V.; Caranlie, 
la 8'kil. spre N. 

Hotarul amănunțit al com. 
este următorul: Plecînd de pe 
hotarul Dobrogei către Bulgaria 
de la pichetul hotarnic No. 18, 
el se îndreaptă spre N., într'o 
direcțiune de la S.-E. spre N..V., 
mai întiiii spre N., pe la poalele 
dealului Irasli-Bair, apoi 'spre 

“V., tăind valea Medmedi-Culac, 
„iar spre N., tot pe la poalele 
dealului Irasli-Bair, în urmă spre 
V., urmînd pe muchia dealului
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de mai sus, de unde se îndreaptă 
spre N. pe muchiile dealurilor I- 
rasli-Bair, Teche-Chioi-Bair, prin- 

„tre satele 'Teche-Chioi şi Dobro- 

„mir, Sitina-Bair, taie valea Teche- 
Chioi-Ceair şi şoseaua judeţeană 

Lipniţa-Enişenlia, de: unde se 

îndreaptă spre N.-V. peste dealu- 

rile Mezarlic-Bair, Chiuciuc-Hagi- 

Sirti, taie valea Babuci-culac, 
urcă muchia dealului Baş-Punar- 

Sirti, trece pe la N. de virful 

Bazirgian; de aci hotarul ia o 

direcţie de la NE. spre S.-V., 

mai întiiă spre S. coborînd dea- 
lul Baş-Punar, taie din noi valea 

Babuci-Culac, se dirige apoi spre 

S.-V. urcînd și 'scoborind dea- 
lurile Siînir-Bair şi Asbama-Sirti, 

tăind din noii șoseaua judeţeană 

Lipniţa- Enişenlia, valea Cuiu- 
giuc-Culac, pădurea Asadic-Or. 
man, trece pe lingă virful Do- 

bromir şi se oprește pe muchia 

dealului Uzun-Mese-Sirti; de aci 

se îndreaptă spre S.; pe muchia 

dealului Sîntr-Iol-Bair, îl coboară, 

îndreptîndu-se spre E., în valea 
Teche-Chioi-Ciair, de aci o ia iar 

spre S. pe la poalele dealului 
Echenli-Orman-Bair, urcă dealul 

Cara-Buus-Orman, a cărei mu: 

chie o urmărește pănă dă în ho- 
tarul Dobrogei “spre „Bulgaria 

“lîngă pichetul No. 23, de aci 

se îndreaptă spre E. în o di- 

recțiune de la S.-V. spre N..E,, 

urmînd merei 'hotarul de mai 

sus, tăind valea Cara-Buus-Uzun- 

Culac, urcă și coboară dealul 

Dermen-Sirti, taie valea Dermen- 

- Ceair, urcă dealul Irasli-Bair, pănă 

dincolo de pichetul No. 25 (în 

punctul 18) și am ajuns de unde 

am plecat. Forma hotarului este 

- aceea a unui triunghiui ascuțit 

cu baza îndreptată spre S. pe 

hotarul Dobrogei spre Bulga- 

ria; lungimea lui e de 32 kil., 

iar întinderea totală a teritoriu- 

lui coprins într'iînsul -este de 

7220 pogoane, sai 3764 -hect., | . 

58878. Barele Dictionar Geogra!tc. Fo. ȚI]7. 
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Saii 37 kil. pătr. Teritoriul săi 

se întinde și în Bulgaria pe o 
suprafaţă de 112 hectare, în 
schimb însă și teritoriul com. 

Terescondul din Bulgaria se 

întinde în Dobrogea romiînească, 
pe o întindere de 87 hect. 

Se imărgineşte la N. cu com. 
rurale Caranlic și Parachioi, de 

“care se desparte prin dealurile 
Aslanca-Sirti şi Sînîr-Bair, la E. 

cu com. rur, Enişenlia (cătunele 
Ciucur-Chioi și Teche-Chioi), des- 
părțindu-se prin dealurile Baş- 
Punar-Sîrti, Chiuciuc-Hagi-Siîrti, 

Mezarlic-Bair, Sitîrca-Bair, Te- 

che-Chioi-Bair şi cu com. Hazar- 

lic, despărțindu-se. prin dealul 
Irasli-Bair la S. cu Bulgaria (com. 
Terescondul), separată prin ho- 

tarul Dobrogei către Bulgaria, 
iar la V. cu com. rur. Regep- 

Cuius (cătunul Teche-Deresi), de 
care se desparte prin dealurile 
Caralmus - Orman, Echenli- Or- 

man-Bair și Sîniriol-Bair. - 

Relieful solului este în general 

accidentat. Dealurile cari brăz- 

dează teritoriul com, sunt: Baş- 

Punar-Sîrtt cu virful Bazirgian 
(187 m.) la N.; Siînir-Bair, As- 
bama-Bair, pe cari se găseşte 

pădurea Asadic-Orman cu vir- 

ful Dobromir-din-Vale (200 m.), 

la N.-V.; Simil-lol-Bair (60 m.) 

la V.; Cara-Buus-Orman (210 m.) 

la S.-V., Seche-Chioi-Bair (110 

m.), Situca-Bair (20 m.) la E, 

Mezarlic-Bair (109 mm.), Chiuciuc- 

Hagi-Strti (79 m.) la N.-E.; toate 

aceste dealuri sunt așezate pe 

hotar; în' interiorul com. avem 

Sari-lol-Bair (212 m.) la N. de 

satul Dobromir-din-Vale, Orta- 

Burun şi Dobromir, pe care se 

află pădurea Oltuc-Orman (92 

m.) la S..V. de același ' sat; 

Gheorgheni-Orman-Bair (115 m.) 

la S.-E. de acelaşi sat; Echenli- 

Orman-Bair la V., Dermen-Sîrti 

la S. şi Irasli-Bair (136 m.) la 

E. de satul Dobromir-din-Deal.   
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Toate dealurile sunt acoperite 
cu tufărișuri, arbori izolați, res- 

turi din întinsele păduri de o- 

dinioară ce acopereau aceste 

locuri și distruse fie prin incendii 

din timpul războaielor, fiind ex- 
ploatarea  nesistematică. Movi- 

lele sunt puţine, mai toate ar- 
tificiale, servind "probabil de! 
puncte de observaţie; sunt a. 

coperite cu verdeață. 

Văile principale sunt: Teche- 
Chioi-Ceair, care vine din Bul- 

garia sub numele de Cara-Muus- 

Uzun-Culac, nume pe care îl păs- 

trează pănă la satul Dobromir- 

din-Deal, de aci'ia numele de 

Tuchasi - Mahala - Ceair pănă la 
satul Dobromir-din-Vale şi de 

aci încolo pănă la deschiderea 
sa în valea Ghenu-Ceair, (sai 
Urluia); are ca adiacente pe 
dreapta valea Dermen-Ceair, ce 

trece prin satul Dobromir-din- 
Deal și Dobromir, ce trece prin 

satul Dobromir-din-Vale. 
Cătunele, cari compun com., 

sunt: Dobromirul-din-Vale, reșe- 

dința, așezată în parte nordică 
a comunei, pe ambele maluri ale 
văilor 'Teche:Chioi-Ceair și Do- 

bromirul, la locul' de unire, la 

poalele de S. ale dealurilor Sari- 
Iol-Bair şi Chiuciuc-Hagi-Sirti, 

la cele vestice ale dealului Teche- 

Chioi-Bair și la cele nordice ale 

dealurilor Dobromirul şi Gheor- : 

gheni-Orman-Bair. Satul ocupă 
o_mare întindere; casele sunt 

unele risipite, altele aliniate, în- 

conjurate cu grădini potagere, 
pe 5—Guliţi interioare; e încon- 
jurat de dealuri și păduri și are 

un aspect plăcut. Dobromirul- 
din-Deal, așezat în partea su- 
dică a comunei, la 3 kil. spre 

S. de cătunul de reședință. pe 

ambele maluri ale văilor Cara- 

Muus - Uzun - Culac şi Dermen- 

Ceair, la locul lor de unire, la 

"poalele estice ale dealului Echen- 

li-Orman-Bair, la cele sudice ale 

20
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dealului Dermen-Sirti, la cele: 

vestice ale dealului Inasli-Bair, 

la cele sudice ale dealului Gheor- 

gheni-Orman-Bair, are o formă 

alungită și casele mici și răspîn- 

dite în două direcțiuni, de la 

S. la N. și de la S.-V. spre 
N.E. 

Populaţiunea, în anul 1896, 

era de 212 familii, saii 1025 
suflete, din cari 529 bărbați, 

496 femei ; 606 necăsătoriți, 404 
căsătoriți, 15 văduvi; 1025 ce 

tățeni Romini; 731 ortodoxi, 

289 mahomedani, 5 lipoveni; 

529 agricultori și meseriași; 8 
cîrciumari. 

Contribuabili sunt 223. 

In ceea-ce privește întinderea 
și felul terenurilor, cele 3764 
hect. ale comunei se divid ast- 
fel: 150 hect. teren neproduc- 
tiv (ocupat de vetrele celor două 
sate); 3614 hect. teren produc- 
tiv (din care 830 hect. ale sta- 
tului cu proprietarii și 2784 
hect. ale locuitorilor); din. a- 
cesta: 2627 hect. teren cultivat 
(din care 230 hect. ale statului 
cu proprietarii, și 2397 hect. 

„ale locuitorilor); 180 hect. te- 
“ren necultivat, (180 hect. ale 
locuitorilor); 15 hect, teren izlaz 
(15 hect. ale locuitorilor); 786 
hect. teren păduri (din care 600 
hect. ale statului cu proprie- 
tarii și 186 hect, ale locuitori- 
lor). 

Locuitorii ai: 100 pluguri, 
250 care şi căruţe, 1 mașină 
cu aburi de treerat, 4 mașini 
de secerat, 

Vite sunt 4200 capete. 
Sunt 6 mori de vint. 
Budgetul comunei este de 

6038 lei la venituri şi 3187 lei 
la cheltueli. 

Căi de comunicaţie sunt : ca- 
lea județeană Ostrov-Cuzgun și 
trece pe'la N. de sate, și dru- 
muri comunale la Cuzgun, Te- 
che-Chioi, Asarlic, Regep-Cuius.   
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- Sunt 3 geamii'cu 2 hogi. 

Este o școală rurală mixtă, 

înființată şi întreținută de stat, 

avind și 10 hect. pămint, con- 

dusă de un învățător și frecu- 

entată de 158 elevi (80 băeţi 
şi 78 fete). 

Dobromirul-din-Deal, saz, în 

jud. Constanţa, pl. Silistra-Nouă, 

căt. comunei Dobromirul, si- 
tuat în partea sudică a plășei 
şi a comunei, la 3 kil., spre S., 
de cătunul Dobromirul-din-Vale, 

reședința, pe văile Dermen-Sirti 

și Cara-Muus-Uzun- Culac (saii 
“Teche-Chioi-Ceair) și înconjurat 
de dealurile Echenli - Orman, 
Dermen-Sirti, Irasli-Bair şi Ghe- 
orgheni-Orman-Bair. Are o formă 
alungită, cu casele așezate pe 
două uliţi, ce se taie transver- 
sal. 

Intinderea lui e de 1617 hec- 
tare, din cari 82 hect. ocupate 
de vatra și grădinile satului,. 

Populațiunea totală e de 88 
familii, saii 300 suf. Locuitorii 
se ocupă cu creşterea vitelor şi 
tăierea lemnelor, 

Dobromirul-din-Vale, saţ, în 
județul Constanţa, pl. .Silistra- 
Nouă, cătunul de reședință al 
comunei Dobromirul. 

E situat în partea sudică a 
plășei și cea nordică a comunei, 
pe văile Teche-Chioi-Ceair şi 
Dobromirul, la întîlnirea lor şi 
înconjurat de dealurile Sari-Iol. 
Bair, Chiuciuc- Hagi - Sîrti, As- 
lama-Sîrti, Dobromirul, Sitrna- 
Bair și Gheorgheni-Orman-Bair. 
Are o formă patrunghiulară ; ca- 
sele sunt bine zidite, înconju- 
rate cu grădinițe și așezate pe 
cinci-şase uliţă. 

Intinderea teritoriului săi e 
de 2147 hect., din cari 90 hect, 
ocupate de vatra și grădinile 
satului, 

Populaţia totală este de 200 

    

DOBROȘEȘTI (BĂRBOȘI) 

familii sai 634 suflete, Loc. se 

ocupă cu creşterea vitelor, 

Dobronăuţi, sas, numit şi Hapii, 

pe moșia cu același iiume, co- 

muna Virful-Cîmpului, pl. Ber- 
hometele, jud. Dorohoiii, care, 

dimpreună cu sătișoarele: Mes- 

teacănul, Lunca şi Satul-Mare, 

are o populație de 264 familii, 

saii 1085 suflete. 

Așăzările sătenilor în parte 

sunt bune, cu livezi și grădini. 

Proprietatea moșiei este a 

d-lui Dimitrie P. Moruzzi, îar 

„din vechime a fost a mănăsti- 

rei Dragomirna din Bucovina, 

pănă la 1785, cînd s'a vîndut. 

"Are o biserică, cu hramul Sf. 

Nicolae, deservită de 1 preot, 

2 cîntăreți și 1 paracliser ; este 

mică, făcută din lemn în anul 

1799 de Nichitelea. . Calitatea 

pămîntului este cam slabă, iar 

o mică parte cleioasă. Sătenii 

împroprietăriți ai 590 hect. 6 

ar. pămînt; iar proprietarul mo- 
şiei 243 hect, 73 arii cimp şi 15 

hect. 93 ar. pădure. 
Piriul principal ce trece pe 

"moșie este Meredeaul sai Bahna. 

Se găsește piatră pentru zi- ! 
dărie, din care se extrage anual 

peste. 300 picioare. 
Drum principal este calea na- 

țională Mihăileni-Botoşani. 

Hotarele moșiei sunt cu: Vir- 

ful-Cîmpului, Talpa, Zamostia, 
Prelipea, Horlăceni și Lozna. 

Dobroneagul, panze, la N. de 
com. Nucșoara, jud. Muscel. 

Dobroseşti (Bărboşi), sar, ju- 
dețul Ilfov, pl. Znagovul; face 
parte din com. rur. Lipia-Boj- 
dani. Este situat la S.-V. de 
Gruiul, în partea de E. a bălței 
Znagovul, pe un loc cu desă: 
virșire șes. E virit întrun golf, 
pe care-l formează balta Zna- 
govul.



DOBROSLOVENI 

Are o biserică, cu hramul 

Buna-Vestire, deservită de 1 

preot și 2 ciatăreți. 

Populaţia lui e de 433 sufi. 
Suprafaţa totală a satului e 

de 1250 hect., din cari 974 a: 
parţin statului și 276 locuitori- 

lor. Statul cultivă prin arendașii 

săi 552 hect. (4 rămîn sterpe, 
30 izlaz, 388 pădure). Locui- 

torii cultivă tot terenul. 

Comerciul se face de 2 cîr- 
ciumari. 

Numărul vitelor mari e de 

240 şi al celor mici de 304. 

Dobrosloveni, cor. rzr., judeţul 
Romanați, plasa Ocolul, forma- 
tă diu satele: Dobriceni, cu 475 

locuitori și Potopinul, cu 307 
loc. E situată pe apa Tesluiului 

şi pe şoseaua Caracal-R.-Vilcea, 

la 7 kil. spre N. de Caracal, 

în apropriere de gara Romula. 

Cătunul Potopinul e la 2 kil. mai 

la N. de Dobrosloveni. - 

- Areo populaţie de 174 familii, 

saii 782 suflete, din cari 200 ȚI- 

gaui; sunt 404 bărb., 378 fem,; 

366 căsătoriţi și 416 necăsătoriți. 

Știu carte 37, nu ştii 745. 

Sunt 185 de contribuabili. 

Budgetul comunei pe 1886/87 

a fost de 2181 lei la venituri 

şi 2158 lei la cheltueli. 

Are o şcoală primară, cu un 

învățător, frecuentată de 17 bă- 

eţi, din 24 copii, 19 băcţi și 5 

fete, în virstă de școală. Are 5 

cîrciume. In com. sunt 2 biserici: 

S-tul Nicolae, zidit în 1847, în 

Dobrosloveni şi S-tul Grigore, 

zidită în 1867, în Potopinul; 

sunt deservite de 2 preoţi şi 4 

cîntăreţi. 

Ca clădiri mai însemnate sunt 

. casele proprietărești, şi ca ră- 

măşițe de construcții vechi, ur- 

me din drumul roman, care de 

- la Romula ducea la Apulum şi 

“care se observă în hotarul că- 

tunului  Potopinul. . 
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Dobrosloveşti, sa, în partea 
despre E. a comunei Birzeşti, 

jud. Vaslui, plasa Stemnicul, 
situat în înfundătura formată 

de dealurile Plopul şi Fiunoaia, 

cu ramificarea Morei. 
Numirea de Dobrosloveşti, se 

spune că-i este dată din timpul 

proprietarului Ioniţă Cuza Stol- 
nicul, fost și Ispravnic pe la 

1776, la ţinutul Vasluiă. Mai 

înainte satul se numea Bălănești, 

Se zice că satul s'a format 
între anii 1700—1755 cu locui- 

tori veniţi din Ardeal, în urma 
unei foamete mari, pricinuită prin 

devastarea, productelor de grin- 

dină. 

Are o întindere de 1017 hect. 

şi o populaţie de 52 familii, 

sau 268. suflete, locuitori Ro- 

“mîni, cari, pe lîngă agricultură 
şi creșterea vitelor, se mai ocupă 
şi cu cultura albinelor. 

Numărul vitelor e de 187: 95 

vite mari cornute, $o oi, 4 cai 

şi 8 rimători. 

Dobrota, saţ, face parte din com. 

rurală  Udrești, jud. Prahova, 

plasa Podgoria. Are o populaţie 

de 457 locuitori, din cari 281 

bărbaţi și 176 femei. In.sat e 

o biserică, 

Dobrota, deal, com. Udreşti, 

pl. Podgoria, jud. Prahova. 

Dobrota,/apse, jud. Brăila, merge 

spre N. printre ezerele Ghișani 

şi Glăvănețile-Rominești, Ciulini- 

Mici şi Baba-Alecu şi dă în 

Camniţa, în partea dreaptă. 

Dobrota, zîriă, în jud. Mehe- 

dinți, pl. Cloşani, com. ur. 

Cloşani. Izvoreşte din ramurile 

muntelui Culmea-Cernei, şi, la 

locul numit Buza - Plaiului, se 

- împreună cu piriul Capra, for- 

mînd de aci în jos o singură     apă, cunoscută sub numele de 
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Motrul-Sec, care se ascunde în 

apropiere de satul Motrul-5ec, 
la locul numit Vînturișul. 

Dobrota, vă/cea, la V. de com. 

Păroși, jud. Olt, plasa Oltul-d.-s. 

Se varsă în girla Leleasca, 

tot în raionul pPă- 

roşi. 

comunei 

Dobroteasa, com. rur., plasa Ol- 

tul-d.-s. jud. Olt, compusă din 
4 cătune: Dobroteasa, Crăciu- 

neşti, Murgești și Leleasca. * 

Este situată pe valea riului 

Cungrea-Mare şi pe dealul Le- 
leasca, la 41 kil. departe de 
capitala județului şi la 5 kii. de 

a plășei. 

Are o populaţiune de 338 fa- 
milii, sai 1639 suflete, din cari 

815 bărbaţi, 824 femei. Sunt 329 

contribuabili. In această com. 

sunt 327 case de locuit şi 4 

bordeie. 

Sunt 3 biserici: la Leleasca, 

Dobroteasa și Murgești; sunt 

deservite de 4 preoți. 

Locuitorii se ocupă numai cu 

agricultura; -7 dintre ci mai 

sunt cizmari; 2 olari; 11, dui- 

gheri. Produsul muncei îl des- 

fac la Slatina, Pitești și Rimnicul- 

Vilcea. 
Un număr de 181 locuitori 

s'ai împroprietărit la 1864, pe 

moşiile D-lor I. Tărtășescu, 1. 

Olănescu, I. C. Brătianu, fraţii 

Murgeşti, D. Locusteanu şi T. 

Galiţa, cînd li s'aii dat 950 hect. 

Fiat 46 cai şi epe, 260 boi, 320 

vaci, 690 oi, 39 capre și 489 

porci. 

Comuna cu îizlaz, vatra satu- 

lui şi pădure, are 3314 hect. 

Pe riul Cungrea-Mare, în ra- 

ionul comunei, sunt 4 mori de 

măcinat, cari funcționează numai 

toamna și primă-vara, cînd apele 

vin mari. 

Școala există în această co- 

mună de' 35. ani. Stiii carte
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300  băeți şi 17 fete. Copii 

în vîrstă de şcoală sunt 205: 

rii băeţi și 94 fete, din cari 

urmează 18, 16 băeţi și 2 fete, 

Cu întreţinerea școalei, satul 

che!tueşte anual 1080 lei. 

In termen mijlocii se fabrică 

anual în comună peste 4200 
de litri vin și 1800 de litri ţuică. 

Comerciul se face de 4 cîr- 

ciumari. 

Veniturile comunei se urcă 

la 4279 lei şi cheltuelile la 

"4193 lei. 

Dobroteasa se leagă prin șo- 

“sele vicinale Ja V. cu comuna 

Cimpul-Mare; alte două ramuri 

o leagă cu Simbureşti şi Păroși. 

Comuna e brăzdată de dealul 

Domnești și Leleasca, cu direc- 

ţia dela N. la S. şi de: piscurile: 

Corbul, Ciobanul, Fintîneaua, 

Groșerea, Pluteni, Tuica, Dir- 

monul, “Toasca, Nica și Taca. 

Parte din aceste dealuri sunt 

acoperite cu păduri; pe parte 

“se cultivă diferite cereale. 

Este udată de gîrlele: Cun- 

grea- Mare, Cerbul şi Leleas- 

ca, și de vălcelele: Dirmonul, Toa- 

sca, “Tătărăscul Cuptorul-Mic, 

Cu-Araci, Coada-Frasinului, Ru- 

darea, Şarba, Brănila, Ciobanul 

și Bibica. 

Se mărginește cu comunele: 

Simburești,  Dienci,  Cîmpul- 

Mare, Urși, Păroși și Drăgo- 

ești. 

Dobroteasa, sa/, face parte din 

comuna rurală cu același nume, 

judeţul Olt, plasa Oltul-d.-s. Are 

o populație de 482 locuitori, 

Aci e o biserică de lemn aproape 

ruinată şi fără inscripţie. Se zice 

că s'a fondat pe la anul 1740. 

S'a mutat şi reparat de enoriaşi 

pe locul unde se află astă-zi. 

Dobroteasa, pmire ce sa dat 
în vechime corrane? Ceptura, 
plasa Cricovul, jud. Prahova.   
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Dobroteasa, dea, în raionui 

com. Dobroteasa, plasa Oltul- 

d.-s., jud. Olt, pe care se cul- 

tivă 20 hect. vie. 

Dobroteasa, dea, în jud. R.-Să- 

rat, pl. Rîmnicul-d.-j., com. Slo- 

bozia-Galbenul, în partea de V. 

a comunei. E acoperit cu semă- 

nături. Este malul cel sting al 

pîriului Galbenul (o parte din 

piriul Boul), care e destul de 

înalt. 

Dobroteşti, com. rur., în V. plă- 

şei Balta-Oltul-d.-j., judeţul Ro- 

manaţi. ste formată din Do- 

broteşti saii Piciorogi (1200loc.), 

Nisipuri (363 loc.) şi Vieri (50 

loc.). E situată pe un teren şes și 

nisipos, la hotarul judeţului, pe 

drumul Caracal-Bechet, la 24 

kil. de Caracal şi la 35 kil. de 
Corabia. Altitudinea terenului 

d'asupra nivelului mării este de 

Iom. | 
Are o populaţie de 439 fam,, 

sai 1613 suflete, 833 bărbaţi și 

770 femei; 784 sunt căsătoriți 

şi 8209 necăsătoriți. Ştii carte 

149 persoane, nu știă 1467. 
Sunt 350 contribuabili, . 

Budgetul comunei, pe 1886—- 

87, a fost de 3530 lei la veni- 

turi și de 3476 lei la chel- 
tueli. 

Vite mari sunt 1440, vite 

mici, 1410 și porci, 741. 

Sunt 3 circiumi; o școală pri- 

mară, condusă de un învăţă- 

tor și frecuentată de 34 elevi, 

din numărul de 100 copii (80 

băeți și 20 fete) în virstă de 

şcoală; 3 biserici: Sf, Nico- 

lae (1859) în Dobrotești, Ador- 

mirea-Maicei-Domnului în Nisi- 

puri și una ruinată în Vieri, de- 

servite de 3 preoți și 4 cîntă- 

reţi. 

Dobroteşti, com. rur., în jud. Te- 
Icorman, pl. Teleormanului, pe   

DOBROTEASA-SÎRBENI 

Valea-Tecuciului. Poartă numi- 

rea şi de Doagele și în vechime 

îi zicea Bobocești. Piriul Tecu- 

ciul o străbate în toată lungi- 

mea. Este așezat lingă șoseaua 

Roșiori-Strimbeni. 

Se mărginește la E. cu co- 

munele Zimbreasca și Beuca; 

la S. cu Merișani; la V. cu com. 

Ghimpeţeni și căt. Atirnaţi și 

la N. cu com. Tecuciii-Calin- 

deru. , 

Are o populaţie de 649 fa- 

milii, saii 3105 suflete, din cari 

645 contribuabili. 

Intinderea comunei, dimpreu- 

nă cu moșiile aflate pe dinsa, 

este aproape de 5670 hect,, 

din cari 1800 hectare aparțin 

„d-nei A. D. Berendeiii și 2900 

hect. aparţine d-lui Dimache 

_ Polimeride. 

Sunt împroprietăriți 376 lo- 

cuitori, pe 99o hect. 

Pe moşiile Doagele se află 

păduri de tufan pe o întindere 

de 320 hect. 

Numărul vitelor este de 3792 

“capete, dintre cari: 677 vite 

mari cornute, 134 cai, 2876 oi 

și capre şi 114 porci. 

Budgetul com. este de 9350 

lei la venituri şi de 8436 lei la 

cheltueli, 

Are o şcoală, frecuentată de 

38 elevi; o .biserică, deservită 

de 2 preoţi. şi 2 cîntăreţi; o 

moară cu aburi şi un heleșteii 

- al proprietăței. 

Doagele se leagă cu comuna 

Merișani şi cu comuna Tecu-. 

ciii-Calinderu prin șosele ve- 

cinale, iar pe de altă parte la 

E., cu şoseaua județeană Ro- 

şiori-Bălaci-Ștrimbeni. 

La 24 lunie (Drăgaica) şi la 

Duminica - Tomii se face aci 

bilciii. 

Dobroteşti-Sîrbeni, sau Bră- 
niştari-de-Sus. Vezi Brăniș- 

tari-d.-s., jud. Vlașca.
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Dobrotforul, zîrîi, jud. Tecuciă; 

izvorește din pădurea Șandrul, 

pe moşia satului Slobozia-Panu, 

com. Stănisești; trece prin Stă- 
niseşti și străbate satele: Belciu- 

neasa și Benești; merge în di- 
recţie de la N. spre S-E. se 
împreună cu piriul Pojorita la 
Gura-Crăeștilor; de aci merge 
spre E. și -se varsă în Zeletin, 

la Gura-Ţepoaei (com. Moto- 
şeni). 

Dobrotforul, /ea/, în jud. 'Te- 
cuci, pl. Stănisești,.com. Buda. 

Acest deal este continuarea 

dealului ce vine din jud. Bacău; 

străbate comuna Colonești. For- 

mează pe o întindere de 10 kil. 

marginea între com. Colonești 

şi Buda. Culmea acestui deal 

este acoperită cu vii şi poartă 

diferite numiri, după localităţile 

pe cari le străbate. 

Dobrotinetul, com. rur., jude- 

ţul Olt, plasa Oltul-d..j., compusă 
din 4 cătune: Cătunul-d.-s., Pie- 

trișul, Linia şi Proaspeţi. Are o 
populaţie de 359 familii, sai 

1544 suflete, din cari 15 familii 

de "Ţigani. Sunt 270 contrib. 
In com. sunt 293 case de locuit. 

liste situată pe dealul şi va- 

lea Oltului, la 16 kil. departe 

de capitala județului şi la 1!/ 

kil. de reședința plășci. 

In raionul comunei sunt 2 

biserici: una în Cătunul-d.-s., 

fondată la anul 1639 de Mateiui- 
Vodă Basarab; mai are ctitori 

pe Ioan Munteanu, Florea Dra- 

gomirescu și alții; a doua bise- 
rică e în Cătunul-din-Vale; s'a 

reparat la 1857 de către Dr. 

Ernest de la Pomeray și preo- 

_tul Ilie Negoescu; sunt deservite 

“de 2 preoți plătiți din budgetul 

comunei, 

Locuitorii, afară de agricul- 

tură, se mai ocupă şi cu dul: 

gheria, timplăria, butăria, croi-   

157 

toria și altele. Ei desfac pro- 

dusul muncei lor la Slatina. 

Vite sunt: 26 cai, 34 epe, 

386 boi, 114 vaci, 1779 oi și 

345 porci. 

La 1864 sai împroprietărit 
288 locuitori pe moșiile d-lor 

Maior Munteanu, Dr.G. Polizu, 

Dr. Ernest de la Pomeray şi pe 

moşia statului Proaspeţi-Cirea- 
șovul, dinduli-se 799 hect. 

Comuna Dobrotinul, cu izlaz 

cu tot, are 1733 hect. 

Școala există în com. de vr'o 
30 de ani; clădirea e proprieta- 

tea comunei. E frecuentată de 

14 copii, din numărul de 219 în 

virstă de școală. Cu întreţinerea 

ei statul cheltueşte 1512 Iei. 

Știă carte 86 persoane. 

Stupi cu albine sunt 96. 

Comerciul se face de 3 cîr- 
ciumari. 

In satul Dobrotinctul se ţine 

un bilciii anual în ziua de 21 

Maiii. 

Veniturile și cheltuelile com., 

după ultimul budget, se ridică 
la suma de 2697 lei. 

Prin comună trece şoseaua 
judeţeană  Slatina-Casa-Vechiă, 
ce înlesnește comunicaţia cu co- 

munele: Slatina, “Lesluiul, Co- 

măniţa, Deleni, Dumitrești și 

Casa-Vechiă. 
Este brăzdată de - dealurile 

Oltului și Şirei, cu piscurile: 
Murgoiul, Birna şi Băducă, 

care cad spre V. de comună, 

avind o lungime de aproape 
7 kil. Pe parte din ele se cul- 

tivă vii, cari daii un vin bun, 

iar parte servesc ca izlaz pentru 

pășunatul vitelor. 

Oltul şi Valea-Şirei udă com. 

In slavonește Dobrotinetul în- 

semnează pământ bun. 

Dobrotinetul, Zea/, în jud. Olt, 
raionul comunei Dobrotinetul, 

pl. Oltul-d.-j., pe care se cultivă 

85 hect. vie. :   
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Dobroţi, cătun, pe riul Argeș, în 

jud. și pl. Argeşelul. Are 354 

locuitori şi face parte din com. 

: rur. Albești-Brătești. Are o bi- 

serică cu hramul Intrarea-în-Bi- 

serică, deservită de un preot şi. 

un cîntăreţ. 

Dobrovăţul, com. rur., în par- 
tea de N. a plășei Crasna, jud. 
Vasluii, la distanță de 43 kil. 

de orașul Vasluiă, de 11 kil. 

de Codăeşti, reşedinţa plăşei și 
de 22 kil. de orașul Iaşi, situată 

în marginea județului, pe cul- 
"mea dealurilor și a văilor ce se 

desfac din dealul Bordea, la 

hotar între jud. Iași și Vasluiii. 

Este formată din satele: Do- 
brovăţul-Moldoveni, Dobrovăţul- 

Ruși și Dumasca, pe o întin- 

dere de 8952 hect., din cari 

5028 hect. pădure și 1265 hect. 

„loc de cultură, finaț, imaș, pro- 

prietatea Domeniului Coroanei, 
iar 2660 hect. sunt ale locui- 
torilor împroprietăriți. ” 

Această moşie a fost a mă- 

năstirei Dobrovăţul, după a că- 
reia secularizare deveni proprie: 

tatea statului și apoi a Dome: 

niului-Coroanci. 

Are o populaţie de 796 fam., 

saii 2777 suflete, în care sunt 

100 Lipoveni, 200 Țigani şi 61 
Evrei. Ştiu carte 146 persoane, 

„Locuitorii se ocupă cu agri- 
cultura ce se face pe o întindere 

de 1315 hect., părţile lor, și 658 

hect. partea proprietăței; ei 
se mai îndeletnicesc cu cultura 
vici și a livezilor pe o întindere 

de 140 hectare, cu tăiatul lem- 

nelor din păduri şi cu tran- 
sportul lor pe la oraşe.- 

In această comună sunt 2 bi- 

serici și o mănăstire, deservite 

de 3 preoți și 6 cîntăreţi; o 

biserică lipovenească; o şcoală; 

o moară de apă; 8 circiumi. 

Comerciul se face de 16 per- 

soane,
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Budgetul e de 7544 lei la. 

ven. și de 69191.93 b.la chelt, 

Sunt 367 contribuabili. 
Numărul vitelor e de 3720: 

1244 vite mari cornute, 1300 oi, 

390 cai și 787 rimători, 

Locuitorii posedă: 155 plu- 

guri şi 270 care cu boi, 28 plu- 

guri și 57 căruțe cu boi. 

In această comună se află 

penitenciarul cu același nume. 

Dobrovăţul (Mănăstirea-), pză- 
năstire, în marginea de N. a 
satului Dobrovăţul-Ruși, com. 

Dobrovăţul, pl. Crasna, judeţul 

Vasluiii, fundată de Ștefan-cel- 

Mare. Clădirea ei s'a început la 
anul 1503 și s'a terminat în 1504, 
iar zugrăveala din lăuntru s'a 

fâcut sub domnia lui Petru Rareş. 

Această mănăstire a fost în- 

chinată mănăstirei  Zografului 

din Sfintul Munte, de către 

Vasile-Vodă și a fost stăpinită 

de călugării greci cu opt moșii, 

iar după secularizare a devenit 
proprietatea statului. In casele 

din jurul acestei mănăstiri se 

află penitenciarul Dobrovăţului, 
înființat la 1864 de M. Cogil- 

niceanu, fostatunci ministru de 

interne. Acest penitenciar ser- 

vește de închisoare pentru con- 

demnaţii corecţionali. 

Dobrovăţul, moșie, (jud. Vasluiă, 

pl. Crasna), proprietatea statului. 

Înainte de secularizare era pen- 

dinte de mănăstirea Dobrovăţul. 
La anul 1871 avea o arendă de 

34000 lei şi a fost ipotecată 

impreună cu alte 380 proprie- 

tăți ale statului pentru asigu- 

rarea împrumutului domenial de 

73000000 lei, efectuat în anul 

1871. Pe periodul 1880—85, 

arenda acestei moșii a scăzut 

la 30000 lei pe an. Pe moşia 

„__ Dobrovăţul se află şi o pădure 

în întindere aproximativă de 
3000 pogoane.   

"1583 

Dobrovăţul, penirenuciar, judeţul 

Vasluii, plasa Crasna, în mănă- 

stirea cu același nume. 

Penitenciarul Dobrovăţu s'a 

înființat la 1864 de D. Co- 

gălniceanu, ca ministru de 

Interne. Servește pentru con- 

damnați corecționali. Situaţia 

acestei închisori era la Aprilie 

1886, următoarea: se aflaii 

în tot 232 de condamnaţi, 

din cari 222 corecționali și 

numai .I0 la reclusiune. Un 

număr de 106 condamnați 

exercitaă în închisoare dife- 
rite meşteşuguri. Pentru ad- 

ministrația penitenciarului de 

la Dobrovăț este înscrisă în 

budgetul ministerului de Interne 
o sumă anuală (1886—87) de 

4480 lei. 
In acest penitenciar a fost 

internat și a murit (1869) ne- 

norocitul Iancu Fălcoianu, fos- 

tul director la acea epocă a 

- Poștelor şi “Telegrafelor. 

Dobrovăţul, pîrîă, izvorește de 

sub dealul Birnova, jud. Iași, 

trece pe teritoriul comunei Do- 

brovăţul, pl. Crasna, jud. Vas- 
“lui, întră în com. Codăeşti, şi 

după ce trece prin șesul pe 

care e așezat și satul Codăești, 

se varsă în piriul Cuţigna și 

apoi împreună în Vaslueţ, după 

ce primește piraiele: Pietrosul, 

Humăria, Coloneaţa şi Dumasca. 

Dobrovăţul, va/e, în judeţul Vas- 
luiă, comuna Dobrovăţul, plasa - 

Crasna. Are forma lungăreaţă și 

îngustă. Incepe de sub satul 

Slobozia, din com. Ciurea, jud. 

Iași şi merge pănă în piriul 

Vaslueţul, aproape de Movila- 

lui-Burcel. Prin mijlocul acestei 

văi curge piriul Dobrovăţul. 

Dobrovăţul-Moldoveni, sat, în 

partea de E. a com. Dobrovă- 

țul, pl. Crasna, jud. Vaslui; se   
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numește Moldoveni, pentru a 

se deosebi de satul Dobrovăţul- 

Ruși, care e colonizat cu Ru- 

teni, încă din timpul lui Ște- 

fan-cel-Mare. 

E situat pe coasta de V.a 

dealului Dobrovăţul, pe o su- 
prafață de 4293 hect., din cari 

2574 hect. pădure şi 572 hect. 

loc de cultură, imaș, fineaţă, ale 

proprietăței Domeniului Coroa- 

nei, iar 1147 hect. sunt ale lo- 

cuitorilor. Are o populaţie de 

300 familii, sai 1285 suflete, 

din cari 31 suflete Evrei și 50 

Tigani. 

Aici este reședința com.; o 

şcoală cu localul ei propriii, înfi- 

inţată la. 1865, frecuentată de 48 
elevi; o biserică de lemn, con- 

struită în 1825 de un călugăr 

numit Pahomie, deservită de 

un preot și un eclesiarc, Sunt 2 

crime. 

Numărul vitelor e de 1145: 

492 vite mari cornute, 250 oi, 

135 cai și 268 rimători. 
Locuitorii posedă: 70. plu- 

guri şi 12 care cu boi; 1oplu-. 

guri şi 20 căruțe cu cai. Stupi 

cu albine sunt 215. 

Dobrovăţul-Ruşi, saz, în par- 

tea de V. a com. Dobrovăţul, 

pl. Crasna, jud. Vasluiă; și-a 

luat numele de la o colonie de 
mazuri rusnaci, stabiliți aci, se 

zice, încă din timpul lui Ștefan- 

cel-Mare. 
__E așezat pe coasta Dealului- 

Ruşilor, pe o suprafață de 4126 

hect., din cari 693 hect. loc de 

cultură, finaț, imaș și 2453 hect, 

pădure, proprietatea - Domeniu- 
lui Coroanei, iar 980 hect. ale 

locuitorilor. Satul are o popu- 
laţie de 185 familii, saii 900 su- 

flete, din cari 25 Evrei şi 56 

Tigani. 

In partea nordică se află mă. 

năstirea  Dobrovățul, deservită 

de 1 preot și 3 dascăli, In cur-



DOBROVEȘTI 

"tea sa se află penitenciarul co- 
recțional. In apropiere este o 
moară cu patru pietre. In sat 
sunt 4 cîrciume. 

Numărul vitelor e de 1338: 430 

vite mari cornute, 497 oi, 154 

cai și 257 rîmători. 

Locuitorii posedă: 60 pluguri 
"și 100 care cu boi, 10 pluguri 
Şi 15 căruțe cu cai; 22 stupi 

cu albine. 

Dobroveşti, fost sat, în judeţul 
Mehedinţi, plaiul Cloșani,. com. 

urb. Bata-de-Aramă, lingă Dea- 
lul-Spinenilor. 

Dobroveşti, /otar de moșie, în 
jud. Mehedinţi, plaiul Cloşani, 

com. urb. Baia-de-Aramă. 

Dobrul, zzzute, jud. Bacăi, pl. 
Trotoșul, .com. Tirgul-Trotuș, 

din dreapta Trotușului, situat 

lingă mănăstirea Păltinișul. 

Dobrul, zădure, pe moșia Tătă- 
rești-d.-s., jud. Teleorman, situ- 

“ată spre N. acestei moșii, la 

hotarul despre judeţul Argeş. 

Are o întindere de 372 hect. 

Esenţe: cer, gîrniți și tufan,. 

Pobrul sai Cerbul, zirizaș, jud. 
Bacău, pl. Trotuşul, com. Tîr- 

gul-Trotuș, care se încarcă cu 
„piriiașul Balta-Porcului și apoi 

se scurge în dreapta Slănicului, 
la villa Munteanu. 

Dobrul, zae, jud. Bacăi, plasa 
Trotușul, com. Tirgul-Trotușul, 
care începe la șipotul piîrîului 

Dobrul şi se întinde pănă la 

villa Munteanu, la poalele mun- 

telui Cerbul. 

Dobruleşti, /oca/itate, în judeţul 
Suceava, com. Cristești. (Vezi 

-" Boureni). 

Dobrunul, com. rur., în S. pl. 
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Olteţul- Oltul-d.-s; jud: Roma- 
naţi, formată din satele: Do- 

brunul (400 locuitori) și Chilii 

(250 locuitori). E situată pe va- 

lea și pe terenul drept al Ol- 
tețului, în faţa. com. Pirscoveni 

"şi Șopirlița, la 18 kil. departe 
de Caracal și la 13 de Balș. 

„Altitudinea terenului d'asupra 
nivelului mării este de 144 

m. Are o populație de 152 
familii, sai 605 suflete; 305 

bărbaţi şi 300 femei; 277 căsă- 

toriți și 328 „necăsătoriți. Știu 

carte 31, nu știi 574. Sunt 

125 contribuabili. Budgetul com. 

este de 2214 lei la venit și de 

2269 la cheltueli. In sat sunt 250 

duzi pentru creșterea gîndacilor 

de mătase. 

Vite mari sunt 846; vite 

mici 794 şi porci 170. Este o 

biserică, Sf. Nicolae (1845), de- 

servită de 1 preot și 2 cîntă- 
reți; sunt 2 circiumi, 

In coprinsul com., Brazda-lui- 

Novac se scoboară pe o muchie 
de deal, chiar în mijlocul com., 

apoi apucă spre Șopirliţa. Sub 

un pisc de deal, în marginea 

Oltețului, se află rămase ziduri 

de case și o biserică. Se po- 
vestește că ' s'ar fi găsit aci. în 

vechime talere de argint, cuțite, 
inele cu pietre scumpe, brățări 
de aur și boabe de mărgă- 

ritar. Despre ziduri și biserică 

se spune că ai fost clădite de 

Ghinea Vistierul, 'zis' și Ciucală, 

pe timpul lui Matei Vodă. 

Dobruşa, sa/, face parte din com. 
rur. Zlătărei, pl. Oltul-d.-j., jud. 
Vilcea. Are o populaţie de 537 

locuitori, 270 bărbaţi și 267 fe- 

“mei, iar ca populație școlară 

are 52 copii, 30 băcţi și 22 fete. 

Aci e schitul Dobrușa. 

Dobruşa, saz, face parte din com. 
Tur. Ștefănești, pl. Oltul-d.-j. jud. 

Vilcea. Are o populaţie de 445   
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locuitori, 238 bărbaţi şi 207 fe- 
mei. E la distanţă de 1 kilo- 

metru de cătunul unde se află 

școala comunei. Copii în vîrstă 
de școală sunt 54. Aci e o bise- 

rică de lemn, fără inscripție, fă- 
cută de locuitori, cam de vr'o 

100 ani, după cum afirmă cei 

bătrîni. 

Dobruşa, fost schit, pe valea Do- 

brușa, lingă com. Voicești, pl. 
Oltul-d.-j., jud. Vilcea, fondat, 

după cum se zice, de Ceauș 

Duţu, la anul 1800. 

Dobruşa, dea, în jud. Vilcea, 
com. Ștefănești, pl. Oltul-d.-j. 

Dobruşa, Zea/, cu direcţia N.-S. 

în com. Zlătărei, pl. Oltul-d.-j., 
jud. Vilcea; e plantat cu vii. 

Dobruşa, zădure a statului, în 

jud. Vilcea, pl. Oltul-d.-j,, în întin- 

dere de 76 hect. Impreună cu. 
trupurile: Verdea (20  hect.), 

Zlătărei (216 hect.), Părăsești 
(885 hect.), Gușoeni (180 hect.), 
Mitrofani (125. hect.) și Noro- 
piţa (22 hect.), ţine de com. 
Drăgăşani, Ștefănești și Creţeni. 

Dobruşa, ziriiaș, în partea de 
V. a com. Suteşti, pl. Oltul-d.-j., 
jud. Vilcea. 

Dobruşa, vale, trece prin căt, 

Dobruşa, com. Ștefănești, pl. 

Oltul-d-.j., jud. Vilcea. Izvorește 
din pădurile com. Fumureni şi 

merge de se varsă în rîul Oltul. 

Dobruţului (Pădurea-),zăzure, 
“în jud. Bacăii, pl. Trotuşul, com. 

Tiîrgul-'Trotuş, de pe moşia 

Slănic. - 

Dobruţului (Piscul-), zîf de 
munte, în jud. Bacăiă, pl. Tro- 

tușul, de pe teritoriul com. Tir- 
gul-Trotuș.
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Docani, sa, în judeţul “Tutova. 
pl. Tirgul, spre S.-E. pe piriul 

Docan. Formează singur o co- 

mună (com. Docani). Are 601 

locuitori, din cari 45 ştiii carte. 

Contrib. sunt 92. Sunt 145 case. 

In cuprinsul com. sunt grădinării. 
Se cultivă viea peo întindere de 

48 hect., din cari 15,50 nelu- 

crătoare; iar livezile cu prune 

numai pe o suprafață de 75 
arii, 

Comerciul se face de 7 per- 

soane în 12 stabilimente com- 

erciale (din cari 4 cîrciumi). 

Are o şcoală primară de băeți; 
2 biserici. Veniturile sunt de 

'3413,04 Iei anual. 

Docanul, zirii, ce curge prin 

pl. Tirgul, com. Docani, jud. 

“Tutova; izvoreşte din com. Bră- 

dești, curge spre S$. și se varsă 

în pîrîul Jeravățul de a dreapta. 

Docăneasa, saţ, în jud. Tutova, 

pl. Tirgul, com. Vinderei, spre 

S-E. de satul Vinderei. Are 

346 "locuitori (din cari 8 ştii 

carte) și 56 case. 

Docăneşti, szauîre, ce purta îna- 

inte de 1864, un saz aşezat 

pe malul stîng al rîului Siretul, 
lingă satul Iucșești-d.-s., județul 

Roman, și care sat a fost des- 

ființat de proprietarul lui de 

„atunci, ca să nu dea locuitorilor 

pămînt după legea rurală. 

Dochia, cor. rur.;în jud. Neamţu, 

pl. Piatra-Muntele, înființată a- 

cum ciți-va ani în urmă, în vir- 

tutea legei din 1864. Este a- 
șezată pe podișele cuprinse că- 

tre E. piriului Cracăul, pînă în 

dealurile Mărginenilor și ale Ta- 
tomireştilor, între com. Girovul 

la N.-V.-S., com. Mărgineni la 

S.-E., com. Budeşti-Ghicăi, Băr- 

găoani și Șerbești, la N. 

Este formată din satele: Do-   

160 

chia și Băluşeşti, şiare o popu- 

laţiune de 280 familii, sai 1257 

suflete, cari trăesc în 298 case; 

„Sunt 573 bărbaţi, 585 femei; 576 

necăsătoriți, 490 căsătoriţi, 86 

văduvi, 5 divorțaţi; 261 băieţi, 

273 fete; 7 străini. Știu carte 

116, nu știii 1041. 

Dintre locuitorii împroprietă- 

riți în 1878 sunt astăzi: 22 

cari  stăpînesc înșiși locurile 

lor; 57 ca urmași; 13 locuri 

părăsite; 39 locuri ocupate de 

către alţii, 15 locuri rămase pe 

seama com. 

Solul se cultivă pe o întindere 
de 909 hect., 50 arii. 

Îmașul are o întindere de 170 

hect. şi nutrește -un număr de 

1456 capete de vite. 

În comună sunt 2 biserici 

(una în ruină), deservite de 1 

preot şi 1 eclesiarc, plătiți din 

fondurile comunei; o şcoală. De 

asemenea 3 ficrării; 4 cojocării ; 

I croitorie, 3 stolerii, 3 rotării; 
I dogărie, 2 cizmării; 1 rogo- 

jinărie, “ 

Bidgetul com. e de 5284 lei, 

74 bani la venituri și 5096 lei, 

SI bani la cheltueli. 

Comunicaţiunea cu satele ve- 

cine se face prin: şoseaua comu- 

nală, -care începe din satul Roz- 
nov, trece prin satul Dochia, 

„Şi se pune în legătură cu șo- 
seaua judeţiană Piatra-Bozieni, 

între al 15—16 kil.; prin un 

drum, care, începînd de lingă: 

satul Dochia (șoseaua peceden- 

ti), traversează soseaua Piatra- 
Bozieni între kil. 12—13 şi 

unește cu șoseaua Șerbești; prin 

uu drum care începînd din sa- 

tul Dochia, duce prin satul Bă- 

lușești la satul Itrineşti (com. 

Mărgineni), etc.; prin un drum, 

din soseaua Dobreni-Moineşști 

între il. 12— 13, precum și 

prin “alte drumuri naturale ce 

leagă diversele localități limi- 
2. trofe.. 
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-Dochia, saţ, în com. Dochia, ju- 

dețul Neamţu, pl. Piatra-Mun- 

tele.. E situat la 16 kil. depăr- 

tare de orașul Piatra, între sa- 

tul Bălușești, Dănești și Bahna. 

Are o populaţie de 260 fam, 

sai 1054 sufi., cari locuesc în 

- 273 case. Această populaţie se 

împarte astfel: 520 necăsătoriți, 

454 căsătoriţi, 75 văduve, 5 divor- 

țaţi; 522 bărbați, 533 femei. 

Știii carte 104 persoane, nu 
ştii 950. 

Locuitorii sunt toţi Romiîni, 

împroprietăriți la 1878. 

In acest sat se află: o bise- 

rică; o școală frecuentată de 

38 elevi, 

Dochia, sfincă, reprezentind o fi- 
gură omenească, în grupa mun- 

telui Ceahlăul. 

Iată cum descrie G. Asachi 

în «Itinerariul Carpaţilor», acea- 
stă localitate: 

Trecind Piriul-Sirbenilor, după 

un ceas ajungi la Bitca numită 

Piciorul-Sihastrului și în urmă 

la Piriul-Alb, care curge într'o 

vale îngustă, în al. căreia mij- 

loc se înalță chipul antic al Do- 
chici. Din această strimtoare 

suflă un vînt puternic și, după 
cum zice balada, plutesc în aer 

o mulțime de vulturi, cari es 

din stîncele învecinate, numite 

Stratul sai Tabăra-Vulturilor. 

Numele cel fuimos al acestui 

loc ai îndemnat a se zidi aici 

un schit, care a fost pănă la 
1704; dar în ziua de Paști, pe 

cind se serba în biserică sf. în- 

viere, un munte de omăt des- 

făcîndu-se din virful Pionului, 
a îngropat schitul cu toți sihaştri 
şi a prefăcut forma acestui loc. 

O icoană ce a scăpat din acea 
„catastrofă a însemnat locul fos- 
tului schit şi, mai în urmă, a pri- 
cinuit facerea schitului : Ceri- 
bucul. 

„La acea întîmplare, chipul Do-
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chici, de şi era stîncă puternică, 
a suferit o simţitoare stricăciu- 
ne; partea de sus care înfățișa 

capul, umerii şi sînul, s'a spart 
și se vede zăcînd în oare-care 

depărtare. Această masă com- 
pusă din aglomeraţii (pietricele 
între ele închegate), putea să 

fie partea feței şi a părului. 
Trunchiul și coapsele figurii sunt 
de 'stincă îndesată de bazalt; 
prundișul adunat între părţile 
ce închipucaii fluerele, abia lasă 
un deșert, de-a putea trece un 

om; pe acolo curge Pirîul-Alb, 
de unde își are a sa obirșie, 

precum zice şi Cantemir. Alte 

pietre, de asemenea aglomera- 
tice, ce închipuesc oile Dochiei, 

zac împrejurul acestni chip, iar 
alăturea se află, singuratică, altă 

piatră îndestul de mare care se 

numește Vulturul-lui-Traian, că- 

ruia, după zicerea tradiţiunei, i-ar 

fi încredințat acest împărat paza 
Dochiei. 

Dochia, sfucă, jud. Neamţu. E 

situată în . localitatea numită Pe- 

tro-Dava. 

Dochiei (Lunca-), căzua, în co- 
muna Cornăţelul, jud. Neamţu, 
pl. Răcăciuni. 

"Este așezat pe lunca Trotu- 
şului, la 1/2 ceas depărtare de 

cătunul ' Cornăţelul. 

Are o populaţie de 166 sufi., 
“cari locuesc în 30 case. Areo 

biserică . filială, cu hramul Sf. 

Nicolae (parohia Cornăţelul). Co- 

pii cu 'virstă de școală sunt 15 

"(8 băeţi şi 7 fete). 

Docolina, zirguşor, în partea de 

V. a com. Albești, jud. Fălciii, 

pl. Crasna, așezat pe șes lîngă 
șoseaua națională Vasluii-Bir- 
lad. 

„Puțin mai în jos de tîrguşor 

se află un pod mare de piatră 

peste apa rîului Birlad, cu ns- 

85878. Aarele Dicltanar Geogralic. îol. 7177, 
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truit pe 5 arcuri în timpul Dom- 
nici lui Mihail Grigore Sturdza. 

Aici la Docolina, ne spune 
cronicarul Grigore Ureche, a 

urmat un războiii între Cre- 

țu Potcoavă și Petru Schiopul, 
în anul 1578, pentru domnia 
ţărei. 

Docuzaci, saț, în jud. Constanţa, 
plasa Mangalia, cătunul com. 

Cara-Omer, situat în partea sud- 
vestică a plășei şi a comunei, 

la 14 kil. spre V. de cătunul 

de reședință Cara-Omer, fiind 
satul cel mai de la marginea 

"sud-vestică a comunei. Este 

așezat. pe marea vale Docuzaci 
şi este închis de dealul Docu- 
zaci în partea sud-vestică și de 

„Dealul-Morii în partea de E. 
Este dominat de virful Dccu- 
zaci, care este la 2 kil. spre 
„S.V. şi care are o înălțime de 
193 metri. 

Suprafaţa sa este de 440 hect., 
„dintre. cari 14 hect. sunt ocu- 
pate de vatra satului. 

Populaţiunea sa, compusă mai 
toată din Bulgari, fiind la hotar, 

este de 63 fam., cu 220 sufi. Dru- 
mulcomunal Hairam-Chioi-Dere- 

Chioi trece pe la S.-V. satului, 
fără să dea prin sat; însă este 
un alt drum de la Hairam-Chioi 

la Docuzaci, care trece prin 

Demircea şi un altul de la Dere- 

Chioi la Docuzaci, care trece prin 

Cerchez- Chioi. Alte drumuri 

pleacă la Mamuzii, la Calfa- 
Chioi şi la Cial-Margea. 

Docuzol, saţ, în jud. Constanţa 

plasa Medjidia, cătunul com, 

Alacapi. E situat în partea N. 

a plășei şi cea N.-V. a com, 

la 9 kil. mai spre N.-V. de că- 
tunul de reședință Alacapi. Este 

așezat pe valea Docuzol, pe 

ambele maluri ale piîriului Do- 

cuzol, închis fiind de dealul 

Docuzol-Bair din. partea estică   
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şi fiind dominat de virful Chi- 

ostel II, care se află la 1 
kil. spre S. de sat, și care are 
o înălțime de s8 metri. La N. 

satului, la şoo metri afară din 

sat, se află Cîșla-lui-Căciulă ; iar 

la N.-E. satului, și la marginea 
lui se afă Cișla-lui-Manasie- 

„Jecu. 

Suprafața satului este de 4624 
hect., dintre care 24 hect. sunt 

ocupate de grădini şi de vatră, 

Populațiunea, mai toată tur- 
cească, este de 140 familii cu 

774 suflete. Casele sale sunt 

în general mari și regulat aşe- 

zate, ceea-ce face ca ulițele sale 
să fie toate drepte. Șoseaua 
judeţeană Medjidia-CarolI-Dana- 
Chioi trece prin partea vestică 

a satului și prin Cîșla-lui-Căciulă; 
iar drumul comunal Chiostel- 
Tortoman tae satul în două părți, 
aproape :egale; alte drumuri 

comunale: mai pleacă la N. spre 
Bilarlar (Dorobanţul); la N-E. 

către Cara-Murat și la V. către 

Panaghir. 

Docuzol, 2i7f de deal, în jud. 
Constanţa, plasa Medjidia, com. 

Tortoman, virful cel mai înalt 

al dealului Docuzol-Bair, avînd 

103 metri înălțime; a fost și 

punct trigonometric de obser- 

vaţiune de rangul al II-lea; este 
acoperit cu verdeață, 

Docuzol, irită, în jud. Con- 

stanța, plasa Medjidia, com. 
Alacapi, cătunul Docuzol. Iz- 

vorește de la N. satului Docu- 

zol, dintre Cișla-lui-Căciulă și Cî- 

șla-lui-Manasie-Jecu ; trece prin 
mijlocul satului și se varsă, după . 

un drum de 3!f kil., în balta 

Cara-Su. Malurile sale sunt cam 

băltoase, cu atît mai mult cu 

cit se apropie de Cara-Su. 

- Docuzol-Bair, Zeal, în jud. Con- 
stanța, plasa Medjidia, comunele 

21
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Tortoman şi Alacapi; are o 

direcţiune de la S.-V. către N.- 

E., mergînd printre văile Ce- 
libichioi-Ceair și Dere-Chioi pe 
de o parte și Cilibi-Chioi și Do- 
cuzol-Ceair pe de altă parte. 

Are o înălțime maximă de 103 

metri, pe care oatinge în virful 

săi  Docuzonul. Este acoperit 
cu pășune şi pe poale cu se- 

mănături. 

Docuzol-Bair, deal, în jude- 

ul Constanţa, plasa Medjidia, 
com. Alacapi; se întinde cu o 

direcțiune de la N.-E. către S$.- 

V. printre satele şi văile Do.. 

cuzol și Chiostel. Are o înăl- 
țime maximă de 82 m. și vir- 

furi principale pe Chiostel II 
cu 58 m. şi Acbalcic-Uba (59 

m.), primul la extremitatea su- 

dică şi secundul la cea-l'altă ex- 

tremitate. Este acoperit cu pă- 

şuni și semănături. 

Docuzol-Bair, va/e, în județul 

Constanţa, pl. Medjidia, com. 

Alacapi; se desface din ramifi- 

cațiunile orientale ale dealului 

Dere-Chioi, îndreptindu-se către 

S., merge printre cele două dea- 

luri Docuzol-Bair, trece prin sa- 
tul Docuzol și se deschide în 

balta Cara-Su. Prin mijlocul să 

curge piriul Docuzol. 

Dodea, dea/, se întinde pe teri- 

toriul satului Chetrești, comuna 

Chetrești, plasa Stemnicul, jud. 
Vasluii,. 

Dodeiul, ză/cea, izvorește de la 

S.-V. com. Otești-d.-s., pl. Ol- 
tul-d.-s., jud. Olt, și se varsă 

în Cungrea - Mică, pe țărmul 

drept, tot în raionul comunei 
Otești-d.-s. 

Dodeni, /oc izolat, jud. Neamţu, 

pl. Piatra-Muntele, com. Bicazul. 

E situat pe dreapta riului Bis-   
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trița, lîngă piriul cu același 

nume. 

Dodeni, ziriiaș, jud. Neamţu, pl. 

Piatra-Muntele, com. Bicazul; iz- 

voreşte din colinele estice ale 

munților Neagului (grupa fur- 

citurilor, detaşare a sistemului 

stincos Ceahlăui); curge în di- 

recțiune estică pănă în dreptul 
locului izolat cu același nume, 

unde, traversînd şoseaua mixtă 

Piatra-Bicaz-Prisăcani, între kil. 

82—83,sevarsă pe partea dreap- 

tă a rîului Bistriţa. 

Dodeşti, com. rur., în partea de 

S. a plășei Mijlocul, jud. Fălcii, 

formată numai din satul Do- 

dești. Are o populaţie de 230 

familii, sai 1180 suflete, din 

cari 280 contribuabili. 

Locuitorii sunt răzeși. 

In satul Dodești se află: pri- 

măria; o școală, înființată la a- 

nul 1868, frecuentată de 68 e- 

levi; o biserică, făcută la 1825, 

deservită de 1 preot și 2 das- 
căli. 

Prin mijlocul satului trece pi- 

riul Dodeşti. Teritoriul comunei 

e brăzdat de 3 dealuri princi- 
pale. 

Vite mari cornute sunt 482; 

cai, 34; 0i, 519 şi porci, 289. 

Dodeşti, sa. (Vezi Dodeșşti, co- 

mună, plasa Mijlocul, judeţul 
Fălciii). 

Dodeşti, zirii, pe valea căruia 

se află satul IDodești, judeţul 

Fălciă, pl. Mijlocul, com. Do- 
dești. 

Dodiţeşti, vamire ce se mai dă 
satului Oniceni, din jud. Roman, 

pl. Fundul. 

Dodolea, «ea?, jud. Botoşani, la 

E. de valea Dodolea, pe moșia 
și com. Deleni, pl. Coșula,   
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Dodolea, az, în valea Dodolea, 

jud. Botoșani, com. Deleni, pl. 

Coșula. 

Dodolea, va/e, pe moşia Deleni, 

în partea de NE. a com. De- 

leni, pl. Coșula, jud. Botoșani, 

între dealurile: Caprei, Dodolea 

şi Struna, 

Dodul, numele vechiit al schitului 

Rarăul, jud. Suceava. 

Dodul, dâ/tifă, formată din văr- 

săturile Prutului, pe teritoriul 

com. Măstăcani, pl. Prutul, jud. 

Covurluiti. 

Dodul, pzuute, jud. Suceava. Vezi 

Rarăul. 

Doerani, sat, în jud. Constanţa, 

pl. Hirşova, căt. com. Topolo- 

gul. E situat în partea orien- 

tală a plășei și cea meridională 

a comunei, la 21k kil. spre S. 

de căt. de reședință Topologul. 

Este așezat pe valea Hagi-Omer- 

Dere, pe ambele maluri ale pi- 

rîului Hagi-Omer, mai mult pe 

malul drept de cît pe cel stîng. 

La sudul săii se întinde pădu- 

rea Tausan-Orman saii Pădurea- 
Epurilor. Este închis la N. de 

dealul Caramișa-Tepe şi la S. 

de dealul Mișelic-Bair. Supra- 

fața sa este de 1779 hect,, din- 

tre cari 79 hect. sunt ocupate 

de vatra satului și de grădini. 

Populaţiunea sa, compusă nu- 
mai din Turci şi Tătari, este 
de 147 familii, sati 667 suflete. 
Casele sunt mari și așezate re- 

gulat pe malurile pîriului, cari 
sunt înalte şi ripoase. Șoseaua 
judeţeană Hirşova-Babadag tre- 
ce pe la sudul satului; un drum 
pleacă spre N. la Topolog. 

Doerani, movilă, în jud. Con- 
„Stanţa, pl. Hirşova, com. Calfa, 

căt. Doerani.
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E situat aproape de hota: 
rul județului Tulcea. Are o înăl- 

țime de 392 m.; fost punct tri- 
gonometric de observaţiune de 

rangul al II-lea. Este acoperit 
cu verdeață. E situat în partea 
de N..E. a plășei și a comunei 
şi la 2 kil. spre N.-E. de satul 

cu același nume. 

Doerani, alt ae al pirtului 
Hagi-Omer, jud. Constanţa, pl. 

Hirşova, com. Calfa, căt. Doe- 

rani. 

Izvoreşte din poalele meridio- 
nale ale dealului Periclic (jud. 

Tulcea), cu numele de Hagi-O- 

mer; se îndreaptă mai întiiu 
spre S., apoi spre V., avînd o 
direcţiune generală de la N.- 

E. spre S.-V.; trece prin satul 

Hagi-Omer, apoi intră în jud. 
Constanţa, com. Calfa ; trece prin 

satul Doerani, de unde își schim- 

bă și numele, luînd pe alsatu- 
lui; curge printre dealurile Ca- 
ra-Mișe-Tepe şi Mişelic-Bair și, 

după un curs de 6 kil., se varsă 

în pir. Ciordere, ceva mai sus 
de satul Calfa. Pe valea lui merge 
drumul comunal Hagi- Omer- 

Doerani-Calfa. Malurile sale sunt 
înalte și pietroase, din cauza 

naturei dealurilor ale căror poale 
le udă. 

Doftana, com. rur., jud. Bacăi, 

pl. Trotușul. E așezată pe va- 

lea Trotuşului și pe Doftana şi se 

compune din 4 cătune: Dofta- 

na, reşedinţa la confluența ce- 

lor două rîuri; Bogata, de a 

dreapta Trotușului; Larga și 

Cucuieţi, de-a stinga lui. 

In Condica Liuzilor (1812) se 

găsește trecută. Doftana răză- 

şească ; iar în Statistica din 

1878, se află compusă tot din 

cele 4 cătune de mai sus. 

Teritoriul com. se mărginește 

„la N. cu al com. Dărmănești, 

„despărţindu-se de el prin pîriul 
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Măscaşiul, la E., cu al com. Bir- 

săneşti (satul Brătești şi cu Tir- 

gul-Ocna) la S. cu com. Tirgul: 
Ocna și la V.,cu Transilvania. 

In dreptul acestei com. sunt 

în munții Carpaţi, vârfurile Ne- 
mira, Țiganca și Șandru. Din 
aceasta din urmă se lasă spre 

Uzul şi Doftana, culmi de munți 
cu virfurile Ursoaia, Ouşorul, 

Drăcoaia și Bălălăul dincolo de 

Trotuș, Uzul şi o mulțime de 
piraie udă teritoriul comunei. 

Are o şcoală mixtă, care func- 

ționează din 1865, în satul Dof- 

tana, întreţinută de stat într'un 
local bun, construită din bîrne, 

de comună, cu 15 prăjini pă- 
mînt în vatra satului. In anul 
1891, școala a fost frecuentată 
de 47 copii, printre cari 12 fete. 

Sunt 4 biserici ortodoxe: 2 

în Doftana, 1 în Cucuieţi și 1 
în Larga, deservite de 3 preoţi 
și 6 cîntăreţi, și 2 biserici ca- 

tolice: 1 în Doftana şi alta în 

Bogata cu un singur preot. 
Sunt 640 case de locuit; 18 

cîrciumi. 

- Populația e de 654 fam., sai 

2348 sufl.: 1417 bărbaţi, 1421 

femei; 2554 Romini și 2094 Un- 
guri; 2810 de protecţiune ro- 

mînă și 38 ungară; 1040 agri- 

cultori, 19 meseriași, 20 indus- 

triași, 9 comercianţi, 21 profe- 

siuni libere, 42 muncitori și 22 

servitori. Știii carte 147 per- 

soane, nu ştiii 2701, - 

Contribuabili, după noul re- 

censămiînt, sunt 533. După le- 

gea rurală din 1864, la 273 lo- 
cuitori s'au dat 1289 fălci și 40 

prăjini pămînt în împroprietă- 

rire.: 

“Veritoriul com. are o întin- 

dere aproximativă de 24381 

hect. Pădurile (Doftana, Larga, 

Ciobănașul) ocupă aproape 20000 

hect, - 
Proprietari mari: N. N. Ghi- 

ca are o moșie de 12730   
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hect., ce dă un venit anual de 

36500 lei şi G. N. Ghica, o mo- 

şie de 9790 hect,; ce dă unve- 

nit de 16900 lei pe an. 
In comună se găsesc: o fa- 

brică de cherestea cu aburi, a 

d-lor Niculescu și Miteanu, mai 

multe ferăstraie de apă şi o fa- 
brică de gaz. 

Viile sunt pe o suprafață de 
9 hect. Viea lucrătoare ocupă 
54; hect. : 

Animale sunt: 115 cai, 1790 

vite cornute, 530 capre, 1425 

oi şi 544 porci. 

Budgetul comunei pe exerci- 
țiul 1891—92 avea, la venituri 

lei 12223, bani 14 și la chel- 

tueli lei 11749, bani 62. 

Teritoriul comunei este stră- 

bătut de calea judeţeană Tir- 
gul-Ocna-Moinești și de calea 

vecinală care duce la poteca 

Uzunului. 
Distanţele: la Bacăi, capitala 

districtului, 66 kil.; la Moinești 

I9 kil.; la Tirgul-Ocna, reședin- 
ţa plășei, 8 kil. și la com. Dăr- 
mănești, 5 kil. 

Doftana, sat, jud. Bacăii,: plasa - 

. Trotușul și reședința comunei 

cu același nume; situat în valea 

pîrîului Dofteanei, aproape de 
gura acestui rii în Trotuș. Are 
o şcoală mixtă; 2 biserici, din 

care una vechie, clădită de lo- 

cuitori la 1788, și alta clădită 

la 1889, de locuitori, cu ajuto- 

rul Primăriei și a proprietarului 

N. Ghica; aceasta din urmă e 

deservită de 1 preot și 2 cîn-. 
tăreţi; este şi o biserică cato- 

lică, înălțată de locuitori la 1861. 

Are o populație de 366 familii, 

sait 1670 suflete. 

Vite sunt: 74 cai, 988 vite 

cornute, 375 capre și 360 porci. 

Pe teritoriul acestui cătun se 

găsesc: o fabrică de cherestea 

cu aburi; 4 herăstraie de apă; 
o fabrică de gaz. Pămintul a-
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bundă în păcură, mai cu seamă 
în văile Năneasa şi Păcuricea, 

Doftana, moșie, jud. Bacăi, pl. 
Trotușul, comuna Doftana, a 
d-lui N. Ghica. (Vezi Comănești, 
moșie). 

Doftana, pădure de brad, jud. 
Bacăiă, pl. Trotuşul, com. Dof 
tana, proprietatea d-lut N. Ghi- 
ca. Are o întindere de peste 
sooo hect. şi este supusă re- 

gimului silvic. 

Doftana-Mare, 
ziriă, jud. Bacăii, pl. Trotuşul, 
com, Doftana, care își are obir- 
şia în muntele Țiganca; curge 
de la V. spre E. și se varsă 

„în Trotuşul, după ce trece prin 
satul cu același nume. Else în- 
carcă cu piriiaşele: Dofteniţa, 
Săcei şi Năneasa, 

Doftana, mzuute, în jud. Prahova, 
pe hotarul despre Transilvania. 

Doftana, sa//nă, jud. Prahova, 
plaiul Prahova, com. Telega, 
legată cu linia Ploești-Predeal 
prin ramura Cimpina-Doftana, 
lungă de 6 kil. Se află la 43 
kil, depărtare de Ploești. Asu- 
pra calităței sărei dăm aci ta- 
bloul de analiza făcută de Dr. 
Bernard Lendway, în anul 1881 
adăugind că sarea de la Dof- 
tana este mai vînătă și mai con- 
sistentă ca cea de la Slânic, 
și prin urmare mai căutată pen- 
tru vite. 

Superioară  Ordinară 

Clorur de sod. 99.378 97.020 

  

Clorur de mag. 0.002 0.008 

Sulfat de calce 0.234 0.745 

Sulfat de sodă 0.310 0.965 
Apă hygrosco- . . . 
pică și comb. 0.074 0.106 

Corp. insolub. 

Silico- Argil.  — 1.140 
Total 99.998 99.984   
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Afară de acestea se mai gă- 
sesc urme de protoxyd de fier, 
stroțiană, brom și hydrocarbure 

Vechea exploatare a acestor 
saline era identică cu cea de 
la Slănic. 

Această salină s'a deschis 
la începutul anului 1885. Ina- 

inte, exploatarea sărei se fă. 
cea în vechile ocne de la Te- 

lega, cari ai fost părăsite de- 
finitiv în anul 1872, cînd s'a 

mutat cu totul exploatarea la 

Doftana. Mina este formată din 

două galerii, din cari una cu 

direcţia spre NE. numită Ga.. 
leria Carol, şi cea de a doua 
perpendiculară pe mijlocul aces- 
teia, cu numele Galeria Elisabeta. 

Lungimea acestor galerii este 
de 126 m. pentru Galeria Ca- 
rol și de75 m. pentru Galeria 
Elisabeta și vor prezenta în de- 
finitiv o suprafață de exploa- 
tare de 9609 m. pătrați. 

Galeriile comunică cu exteri- 
orul prin un puț cu scări şi 
prin două puțuri de extracţiune. 

In scop de a se întinde mai 
mult cîmpul de exploatare al 
acestei saline, s'a început în Fe- 

bruarie 1884 deschiderea a două 
galerii nouă, cu tavanul la ace- 
lași nivel 'ca al galeriilor exis- 
tente: una poartă numele Ga- 

leria Rosetti, și cea-l'altă Galeria 

Brătianu. 

La salina Doftana, sarea se 

taie în general mai regulat ca 

la Slănic, unde, fiind mai fria- 

bilă, se obţine cea mai mare 
parte în bucăţi neregulate, sfă- 
rimînd'1-se adesea-ori în bucățele 
mici, numite gogele, în momen- 

tul cînd se operează deslipirea 
brazdei de stîncă și divizarea 

ci în bucăţi. 

La Doftana există la supra- 
față două planuri înclinate, unul 
de şo m. lungime şi altul de. 
20 .m. care conduc vagonetele 
cu sare de la puțurile de ex-   
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tracţiune pănă la magazia che- 
iului de încărcare. 

Tona de sare bucăţi și mă- 
ruată în saci, se vinde, la 
Doftana, cu 70 lei. Tona de 
sare luată de la depozite, fie 
în bucăţi sai măcinată, în saci, 
95 lei. 

Pentru exportațiune în Rusia 
Serbia și Bulgaria, preţul este 
redus la 40—şo lei tona. 

În anii 1881/85 s'a extras de 
la Doftana. 
In 1881—82, 35.204.599 kgr., 
în 1882—83, 41.026.391 kgr., 
în 1883—84, 39.409.977 kgr., 
în 1884 —85, 29.958.076 kgr. 

Dottana, 7îă, jud. Prahova. Iz- 
vorește din munții Transilvaniei, 
curge de la N. spre S,, trece 
prin centrul com. Teșila, plasa 
Peleșul, unde se încarcă cu văi- 

le: Prislopul, Rusul, Florea, Bră- 
detul, Negrașul, Crîngul, Mo- 
goșoaia, Ciopirceni, Hermenea- 
sa, Gilma, Cărăbanul, Ghim-: 
poasa și Petrişor, apoi udă partea 
de V. a com. Brebul, unde pri- 
mește de afluente apa Valea- 
Rea; trece pe teritoriul com. 
Telega, pe lingă minele de sare 
de la Doftana și, la S. de ora- 
şul Cimpina, se varsă în rîul 
Prahova, pe țărmul stîng. 

Cursul săi e repede şi zgo- 
motos. Albia sa conţine nisip, 
pietriș și bolovani. Face mari 
stricăciuni, mai ales cînd vine 
mare, 

Apa sa.e limpede şi nu e 
mai adincă, în timpi normali, de 
0.75 m. : 

Pe riul Doftana, la com. Bă- 
neşti, se află un mare și frumos 
pod de piatră. cioplită, pe șo- 
seaua Ploești-Cimpina: 

Doftana, stație de dr. d. f., jud. 
și pl. Prahova, com. Telega, pe 

“linia Cîmpina-Doftana, pusă în 
"circulaţie la 21 Noembr., 1883.
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Se află la 5.2 kil. de Cimpina 

stație finală, la 101 kil. de Bu- 

curești și la 41 kil. de Ploești. 

Linia Cimpina-Doftana deser- 

vește excluziv salinele de la 

Doftana (în apropiere de ve- 
chile saline dela Telega). Inăl- 
ţimea de asupra. nivelului mării 

de 415':10. Venitul acestei staţii 

pe 1896, afost de 2588181.,64b. 

Doftăneţul, proprietate a Efo- 
riei Spitalelor Civile din Bu- 

curești, foastă pendinte de mă- 

năstirea Poiana, jud. şi pl. Pra- 
hova, com. Scorţeni, în întindere 

de 266 hect., din cari 160 hect, 

suprafață împădurită şi 106 hec- 

tare pămînt cultivabil și fineţe. 
Moşia, arendată pe periodul 
1888/93, n'a produs de cit 770 
lei anual. 

Doftăneţul, zâzure, în jud. și 
pl. Prahova, proprietate a Efo- 

- rii Spitalelor Civile din Bucu- 
reşti, în întindere de 150 hect., 

care pe periodul 1889/91 s'a 
arendat cu 2070 lei anual. 

Doftăneţul, ziriiaș, curge din 
căt. Buștenari, jud. şi pl. Pra- 

hova, com. Telega, şi după ce 

primeşte de afluenţi: Valea-Nu- 
-cului, Valea-Ursului, . Valea-lui- 

Unchiaș-Andreiui, Olari şi Va- 

lea-Mandei, merge de se varsă 

în girla Mislea, în raionul com. 

Cocorești-Mislea. 

Doftăneţul, va/e, în com. Bor- 

deni, pl. şi jud. Prahova. 

Doftăneţul-Mare, se numea sa- 

/ul Bordeni-Mari, din com. Bor- 

deni, ce aparţine de pl. Fili- 
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Doftăniţa, zirîz, jud. Prahova, 
izvorește din muntele Măceşul şi 

se varsă în Doftana. 

Doftenița saii Doftana-Mică, 
Ziriiaş, jud. Bacăi, pl. Tazlăul: 
de-Sus, com. Doftana. Izvoreşte 

din muntele Nemira și se varsă 

d'a -stinga în Doftana. 

Dogari, cătun, al comunei Gura- 
Dimienii, jud. Buzăi, cu 160 

locuitori, locuind în 36 case. 

Dogari, sat, jud. Dimboviţa, pl. 
Cobia, căt. com. Uliești. 

Dogari, saț, face parte din com. 
rur. Ciomăgești, pl. Oltul-d.-s., 

jud. Olt. Are o populaţie de 
180 locuitori. 

Dogari, colină, în jud. Buzăi, 

com. Vintilă-Vodă, căt. Sirbești. 

Are izlaz și tufăriș. 

Dogarilor (Izvorul-), zor, în 

jud, Buzăi, com. Cislăul, căt, 

Scărișoara. Incepe.din muntele 
Scărișoara, înconjoară partea de 
S..E. a cetăței Doamna-Neaga, 
se unește cu Valea-Zidului, şi 

Izvorul-Rece, apoi se scurge 

în Cricovul. 

Dogarul, virful dealului Bobi- 

cești, com. Opăriţi, pl. Teleaje- 

nul, jud. Prahova. 

Dogarul, Zea/, la N. com. Mă- 

dulari, plasa Horezul, judeţul 

Vilcea. 

Dogarul, sfnă, jud. Brăila, pe 

muchia platoului din comuna 

Scorţarul-Noii. Are 10 locuitori; 

Dohotariul, ziriz, 
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săi stîng, trecind prin . satul 
Gura-Văii, 

Dogarului (Muchia-), muchie 
de deal, com. Berevoeşti - Pă- 

mîntești, plaiul Nucșoara, jud. 

Muscel. Pe la poalele sale de 

E. curge piriul Valea-Satului. 

Dogarului (Valea-), za/e, izvo- 
rește din partea de N.-V.a co- 
munei Comarnicul, plaiul Peleșul, 
jud. Prahova. Curge de la V. 
spre E. şi se varsă în riul Pra- 
hova, pe țărmul drept, tot în 

raionul com. Comarnicul. 

Dogăreşti, Joc îzolat şi vale, în 

jud. Vilcea, pl. Oltul-d.-j., com. 

Glăvile. Se varsă în riul Peș- 
teana, pe teritoriul acestei co- 

mune. 

Dogoreala, /ac, în jud. Ialomiţa, 
plasa Talomița-Balta, în insula 

Balta, com. Bordușeani. 

Dohare, zaz, jud. Fălciii, plasa 

Mijlocul, com. Oţeleni. 

Dohmanul, dea/ rîpos, judeţul 
Bacăi, pl. Trotuşul, com. Tir- 

gul- Trotuș, situat lingă satul 
Viișoara, da stinga Trotușu- 

lui, 

Dohotariul, dra/, judeţul Bacăă, 

pl. Tazlăul-d.-j., de pe hotarul 
com. Bereşti. ! 

afluent al 

pîr. Suha-Mică, jud, Suceava. 

Dohotariul, ziriz, afluent al 

piriului Sabasa, jud. Suceava. 

Dohotăria, dea/, în ramura Ne- 
„greştilor, situat spre S. de mă- 

năstirea Horaiţa, în com. Do- 
breni, pl. Piatra-Muntele, jud, 
Neamţu. Este acoperit cu păduri 

de. stejar, 

ei aii 2 cai, 2 vite cornute şi 

1200 oi.. 
“pești, iar azi de plaiul Prahova, 

“jud. “Prahova. 

Dogarul, zirii, jud. Bacău, pl. 

Bistrița-d.-s., com. Racova, care 

se, scurge în Bistriţa, pe malul 

Doftăneţul-Mic, zechie numire 

a satului Bordeni-Mici, comuna 

Bordeni, pl. și jud. Prahova.    
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Dohotăria, ziriiaş, jud. Bacăi, 
pl. Trotuşul, comuna Bogdana, 

care ese din locul numit Coasta- 
Murgei și se varsă în piriul 

Bogdana. 

Dohotăria, /irfiaș, ce izvorește 
din dealul cu același nume, co- 

muna Dobreni, pl. Piatra-Mun- 

tele, jud. Neamţu; se varsă în: 
piriul Negrești. 

Doi-Lei, zî7f de deal, ce seaflă 

între comunele Cozia şi Bazga, 

pl. Podoleni, jud. Fălciă. Aici 
se afla din vechime o crișmă, 

unde călătorii răsuflaii caii după 

suişul greii al dealului. Astăzi se 
” face pe dînsul cultură de cereale, 

iară cîrciuma nu mai e în fiinţă. 

Doi-Lei, ziriiaș, jud. Suceava, 

mic-afluent al Topliţei, din co- 

muna Bogdănești. 

. Doi-Lei (La-), Joc îsolat, în jud. 

Roman, plasa Moldova, com. 

Cirligul, pe. șoseaua judeţeană 
Roman-Pieatra, situat la extre- 

mitatea jud. și la o depărtare 

de 15 kil. şoo m. de orașul 

Roman, 

Doi-Peri, zîriz, jud. Iași; izvo- 

rește de sub dealul Hlincea, 

curge spre N. prin podgoria 
cu asemenea numire din com. 

Galata și se varsă în piriul 
Repedea, com. Buciumi. 

Doi-Peri, zozgorie, pe teritorul 

satului Hlincea, com. Galata, 

plasa Codru, jud. Iași; produce 

vinuri bune, 

Doica, poiană, spre S-E. de 
com. Fumureni, plasa Oltul-d.- 

jos, jud. Vilcea. 

Doiceasca (Nărteasca), zz- 
mire dată unei gări din pădurea 
satului Bradul-cu - Sforile, din   
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com. Tisăul, jud. Buzăii Are ca 

150 hect. 

Doiceşti, com. rur., pl. Dealul: 
Dimboviţa, jud. Dimboviţa. E 

situată la cinci kil. spre N. 

de Tirgoviște, în apropiere de 

șoseaua naţională Tirgoviște-Pu- 

cioasa-Transilvania şi în poalele 

dealurilor cu vii, cari sunt spre 

E. de comună și cari se nu- 

mesc: Boltașul, Valea-Bradului, 

Daria și luzi. Comuna Doiceşti 

este pe malul sting al Ialomiţei 

şi se compune din patru cătune: 

Doicești, Dolani, Săteni şi Gu- 

şoiul şiare o populație de 1628 

locuitori, Romîni. Această com. 

produce vin, prune, din care 

se face ţnică, porumb, cînepă, 

etc. Doicești se învecinește spre 
E. cu com. Glodeni din plaiul 

Ialomiţa şi Aninoasa din plasa 
Dealul, despărțindu se de Glo- 

deni prin dealuri, văi și pădure; 

spre V. se învecinește cu com. 

Șotinga, de care se desparte prin 

Ialomiţa ; spre N., cu Vilcana: 

Pandeli, despărțindu-se tot prin 

Ialomiţa şi spre S., cu Tirgo- 

viştea, despărțindu-se prin cim- 

pie şi piriul Ialomiţa. In această 

comună se află ruine mari de 
palate și cetățue. Pădurile ce 

sunt în. raionul acestei comune, 

coprind ca la 28700 arii. 
Are o şcoală, cu un învățător 

plătit de stat. ” 

Doiceşti, szafie de dr.d.J., jud. 
Dimboviţa, plasa  Dealul-Dim- 

boviţa, com. Doicești,. pe linia 

Tirgoviște-Pucioasa, pusă în cir- 

culație la 1 Ianuarie 1890. Se 
află între staţiile Tirgoviște (9.9 

lil.) și Lăculeţe (3.5kil.) Inălțimea 

d'asupra nivelului mării de 324". 

77. Venitul acestei staţii pe 

anul 1896 a fost de 60.086 lei, 

15 bani 

Doina, sa, în jud. Neamţu, plasa   
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Piatra-Muntele, com. Girovul. E 

situat în drumul șoselei Dobreni- 

Moineşti, la al 12-lea kil., între 

satele Botești și Dănești. 

Are o populațiune de 68 

familii, sai 287 suflete, cari 

trăesc în 75 de case; această 

"populaţie repartizată pe cate- 

gorii, dă: după sex, 138 bărbați, 

149 femei; după starea civilă: 

153 necăsătoriți, 119 căsătoriţi, 

5 văduvi; în raport cu înstruc- 
ţiunea: 27 ştii carte, 307 nu 

ştiii, Locuitorii se îndeletnicesc 

cu agricultura. 
Acest sat este noit format 

prin împroprietăririle din 1878 

făcute însurăţeilor. Are o școală 

frecuentată de 38 elevi. 

Doina, îas, în jud. Botoșani, valea 

Doina, moșia Răuseni, com. 

Comindărești. 

Doina, vale, pe moșia Răuseni, 

în partea de S.-V. com. Comin- 
“dăreşti, plasa Jijia, jud. Bo- 
toşani. 

Dolama, cîmpie, în jud. 'Fulcea, 

plasa Istrului, pe teritoriul com. 

rurale Ciamurli-d.-s. și anume 

pe acela al cătunului săii Tes- 

temelul, situată în partea N.-V. 
a comunei și a plășei; are o în- 

tindere de 150 hect.; este a: - 

coperită cu livezi de pruni; în 

partea estică are şi puţină pă- 

dure ; este străbătută de dru- 

mul com. Baș-Punar-Testemel, 

Dolani, saţ, plasa Dealul, com. 
Doiceşti, jud. Dimboviţa. 

Dolani, ea, com. Colţeşti, pl. 

Oliteţul-d.-s., jud. Vilcea. 

Dolca, ziriă, jud. Bacăii, pl. Tro- 

tuşul, com. Mănăstirea-Cașinul, 

Se încarcă cu piriiaşele Prisaca 

şi al-Pietricelelor și se varsă în 
piriul Caşinul.
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Doiceşti, cătun, reședința com. 

Mosceiești, plasa Gilortul, jud. 

Gorj. E situat pe șes, la N. 

comunei Săuleşti, pe malul drept 
al Gilortului. Are o suprafață 

de 411 hect., din cari 150 hect, 

pădure, 150 hect. arabile, 100 

hect. fineţe, 4 hect. vie, 4 hect. 

livezi de pruni și 1 hect. izlaz; 

o populaţie de 80 familii, sait 

318 suflete, din cari 70 con- 

tribuabili, toți Romini, ocupîn- 
du-se cu agricultura și cu creș- 

terea vitelor, 
„Locuitorii sunt împroprietă- 

riți după legea rurală din 1864, 

şi posedă: 15 pluguri, 30 care 

cu boi, 1 căruță cu cai, 150 

- vite mari cornute, 6 cai, 350 

oi, 30 capre și 60 rimători; 

Comunicaţia se face prin şo- 

seaua județiană Tirgul-Jiii-Dolj 

şi prin 2 șosele comunale, 
În cătun sunt 3 puțuri și 6 

- fîntîni, 

Doletul, zp0v:fă, în jud. Brăila, 

situată la V. com. Ciacirul, 2—3 

kil. depărtare. 

Dolgopol, nazire vechie a ora- 
șulul Cimpulung, jud. Muscel. 

Dolhasca, com. rur., judeţul Su- 

ceava, situată în partea nordică 

a plășei “Siretul-d..s. și la 24 

kil. de Fălticeni. Se mărginește 

la E. cu com. Lespezi și Tu- 

dora, din jud. Botoşani, la V. 

cu com. Dolheşti şi Tătăruși, la 

S. cu com. Lespezi și la N. cu 
com. Dolhești şi Tudora, des- 

părțindu-se de toate părțile prin 

semne convenţionale. Are forma 

unui exagon neregulat. E com- 

pusă din satele: Dolhasca, Gulia 

(Schitul), Probota și Buda, cu 

reședința în satul Dolhasca. Are 
o populaţie de 1263 familii, sai 

4406 sufl., 2197 bărbaţi şi 2209 

femei, din cari 125 izraeliţi. Con- 
tribuabili sunt 838. Are 4 bi-   
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seric, cite una în fie-care sat, 

deservite de 6 preoţi şi 11 cîn- 
tăreți; 3 şcoale rur. mixte, fre- 

cuentate de 133 școlari, din 

234 băeţi şi 228 fete cu etatea 
de şcoală, 

Budgetul com., pe anul finan- 

ciar 1892—1893, a fost de lei 

21918,48. 

Vite sunt: 89 cai, 69 miînji, 

8 armăsari, 187 epe, 463 boi, 

743 vaci, 4150 oi și 791 porci. 

Altitudinea com. d'asupra ni- 

velului mării variază între 325— 
335 metri. - 

E udată de riul Siret şi de pi- 
raiele: Șomuzul-Mare, Păltinosul, 

Probotei, Pietrosul, Piriul-lui- 

Pulpă, Pietrosul-Budei, Rimnicul, 

Siliştea, Turbata, Turbăţica, Vă- 

meni, Poiana, etc. 

Moșia e proprietatea Statu- 

lui, fostă a M-rei Probota. Su- 

prafața ei e de 5100 fălci, din 

care 2460 fălci pădure. Statul 

are 4165.8380 hectare pădure, 

2105 fălci cultivabile și restul 

neproductiv. 

Locuitorii împroprietăriți la 

1864 şi 1879 sunt: 472 fruntași, 

530 pălmași și 149 codași, stă- 

pînind 2622 fălci și 38 prj. 

Mai însemnat în comună e 

M-rea Probota, 

Dolhasca, saţ, jud. Suceava, pe 
moșia și în com. cu același nu- 

me. Aşternut pe șesul Siretului 

şi valea Șomuzului- Mare, e 

împărțit în mahalalele: Vămeni, 
Vîntuleşti, Cotul-Morii, Săudeni 

și Ciuchinari. 
Are o populație de 460 fa- 

milii, saii 1717 suflete: 895 băr- 

baţi și 922 femei, din cari 60 

străini. 

Contribuabili sunt 320; case 

de locuit, 403. 

Vatra satului ocupă 130 fălci. 

Moșia, proprietatea Statului 
fostă a M-rei Probota, are în- 

tinderea de 1643 fălci, din care   
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Goo cultivabile, 720 pădure, (Sta- 

tul are 1362 hect. pădure), 100 

fălci finaț şi restul neproductiv. 
Improprietăriți la 1864 și 

1879 sunt 173 fruntași, 187 păl- 

mași și 63 codași, stăpînind 1161 

fălci și 37 prj. 

__Are o biserică, cu hramul 

Invierea, zidită de săteni, la 

1877, deservită de 3 preoţi și 
2 cintăreţi şi împroprietărită la 

1864 cu 25 fălci și 40 prj.; o 

şcoală rur. mixtă, condusă de 

un învățător plătit de stat, în- 
ființătă la 1866, frequentată de 

75 şcolari, împroprietărită, la 
1879, cu 6 fâlci 40 prj. 

Drumurile principale sunt: la 
Lespezi (8 kil.), la Gulia (1500 
m.), la Dolheşti-Mici (4000 m.) 

și la Poiana-Răhtivanului (5 kil.). 

Satul Dolhasca n'a fost tot- 
„d'a-una unde se află astă-zi. In 

vechime, se zice, era peste. Si- 
ret, pe locul numit acum Livadă 

şi Siliște, și se numea [liești. Pe 

locul ce ocupă azi erai păduri 
mari de stejar și ulm, arbori 

- de cari se găsesc și acum, a- 

proape pietrificaţi, cu lemnul 
negru ca abanosul și bun pen- 

tru mobile. Fie din cauza al- 
biei neregulate și inundaţiei la 

care era expus satul, fie din 

alte împrejurări, satul Ilieşti se' 

mută pe ţărmul drept al riului 

şi anume pe Dealul-Viei. După 
cit-va timp, ne mai convenindu-le : 

poziţiunea, de pe Dealul Viei se 
scoboriră pe vale, unde sunt a- 
cum. La început, toate casele ai 

fost făcute din lemnul de pe loc. 
“Mai înainte de 1864, singur satul 
Dolhasca forma o comună. La 

1864, Buda și Gulia se ali- 

piră la Dolhasca și în 1870 se 

uni și Probota. Din budgetul, 

ce se păstrează în arhiva pri- 

măriei, se vede că primarii de 

Dolhasca, Gulia și Probota erai 

plătiți fie-care cu cîte 3 galbeni 

pe an.
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La 1803, «Dolhasca-Bida, a 

casei Banului Iordache Cananăi, 

- împreună cu liuzii Serdarului 

Anastasie, numărait 387 liuzi, 
plătind 4448 lei bir anual, fiind 

şi 10 scutiţi», La liuzii birnici 

se adăugeaii, «breslașii ot tam 

10 liuzi cu 140 lei bir pe an». 

La 1821, Turcii trec prin 

Dolhasca, dar nu-i pricinueşte 

nici o stricăciune, graţie mijlo- 

cirei ce a făcut-o un oare-care 

Monsieur Diubsche către mai 

marele celor 150 Turci din Boto- 

- Şani, 

Moşia' Dolhasca, cu trupul 

Buda, avea mai înainte o întin- 

dere cu mult mai mare, dar 

s'a tot înstrăinat bucăți. 

Dolhasca sai Buda, poșze, ju- 

deţul Suceava, plasa Siretului, 

proprietatea statului, fost pen- 

dinte înainte de secularizare de 
mănăstirea Probota; avea (1871) 

o arendă anuală de 39400 lei 

şi a fost una din cele 381 pro- 

prietăţi. ale statului ipotecate 

pentru împrumutul dominial de 

78 de milioane lei contractat 
în anul 1871. Pe această moșie 

se află şi o pădure de vr'o 600 
pogoane. Pe periodul 1880/85, 
arenda acestei moșii a scăzut 

la 32200 lei anual. (După îz- 

voare ofic.). 

Dolhasca, szație de dr.-de-f., jud. 

Suceava, plasa Siretul, com. 

Dolhasca, pe linia Pașcani-Bur- 
dujeni, pusă în circulaţie la 15 
Decembrie 1869. Se află între 

stațiile Lezpezi (10.3 kil.) și 

Liteni (11.6 kil.) Este şi staţie 

“finală a liniei Dolhasca-Fălti- 

ceni. Înălțimea d'asupra nive- 

lului mării de 214.65 m. 

Venitul acestei staţii, pe anul 

1896, a fost de 37620 lei, 67 

bani, 

Dolheni, sa, în jud. Fălciă, co-   
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muna Idriciul, pl. Crasna ; este 

formată din două cătune: Dol- 

heni-de- Jos şi Dolheni-de Sus, 
cu distanță între ele de 500 

m. Satul e situat pe coasta de 

V, a dealului Dolheni. Are o 

populaţie de 60 fam., sati 200 sufi. 

Locuitorii sunt răzeși. Are o 

biserică, refăcută în anul 1857, 

deservită de un preot. 

In partea de N.-E. a satu- 

lui, pe dealul Dolheni, a fost 

"o biserică, numită Mănăstirea, 

care în anul 1856, a fost stră- 

mutată în Basarabia rusească, 

"la satul Hăsnășeni. 

Dolheni, «ea/, în partea de E. 
a comunei Idriciul, pl. Crasna, 

jud. Fălcii ; se prelungește în- 

tre satele: Dolheni, Idriciul și 

Tilhăreşti, avînd 2 piscuri: In- 

tinul şi Brăhariul. 

Dolheşti, com. rur., în partea de 

N. a pl. Crasna, jud. Fălcii. Are 
situația accidentată. E mărginită 

la: N. cu com. Moşna;la S., cu 

Brădicești ; la E., cu Cozmești 

și la V., cu jud. Vasluiii. Este 

formată din satele: Dolhești și 

Pietrișul, pe o suprafață cam 

de 9o2 hect. Are o populaţie 

de 440 familii, sati 1500 suflete. 

Sunt 270 contribuabili, 
Are două biserici; o școală. 

Este udată de pîriul Dolheşti 

şi traversată de şoseaua jude- 

țeană, ce se leagă cu judeţul 

“ Vasluiii. | 
Budgetul comunei este la ve- 

nituri de 2865 lei, şi la cheltu- 

eli de 2789 lei. 
"Vite. sunt : 450 vite mari cor- 

nute, 576 oi, 33 capre, 118 cai 

Şi 121 porci. 

Dolheşti, con. rur., situată spre 

S..E. pl. Şomuzul, jud. Sucea- 

va, la o depărtare de 16 kil. 

de Fălticeni, Se învecineşte la 

E. cu com.. Tudora din județul 

tăriţi la   
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Botoșani, despărţindu-se prin 

riul Siret; la V., cu com. Pre- 

utești și Uidești, avind ca ho- 

tar piriul Boura și semne con- 

venţionale, la S., cu comuna 
Dolhasca și Tătăruşi, pria pîriul 

Valea-Poienii şi la N., cu Preu- 

tești și Valea-Glodului, despăr- 

țită prin semne convenţionale. 

Are forma unui paralelogram, 

ale cărui unghiuri obtuze sunt 

expuse spre S.-E. și N.-V. Se 

compune . din satele Dolhești- 

Mari, Dolhești-Mici şi Poiana- 

Răhtivanului, cu reşedinţa în 

cel d'intiiii. 

Are o populaţie de 825 fa- 

milii, ce numără 3286 suflete, 

(1634 bărbaţi şi 1652 femei); 
din cari 92 Izraeliţi. Sunt 783 

contribuabili. Are cite o bise- 
serică în fie-care sat, deservite 

de 3 preoți şi 4 cîntăreţi;. 2 
şcoale rurale mixte, frecuentate 

de 99 elevi, din 209 băcţi şi 

199 fete în vîrstă de școală. 
Budgetul comunei, pe: anul 

1892—1893, are .la venituri lei 

8722 şi la cheltueli 8380,68 lei. 

Vite sunt: 222 cat, 492 boi, 

669 vaci,: 1998 oi,.36 capre şi 

"961 porci, 

Are cam aceeași altitudine 

ca și Dolhasca. 

E udată de Siret şi de piraiele : 
Şomuzul-Mare cu afiuenţii săi: 

Butnăraşul, Harbuzul, Diudiul, 

Buta, Platonița și Podișorul, 

Moșia Dolhești e proprietatea 

statului, fostă a mănăstirei Pro- 

- bota, iar Poiana-Răhtivanului e 

proprietatea familiei Răhtivanul. 

Suprafaţa comunei e de 3706 

fălci, din cari 1631 fălci pă- 
dure (statul are. 2507 hect. și 

goz0 aril), 1996 cultivabile și 

restul neproductiv. Improprie- 

1846 sunt: 137 păl- 
mași şi 286 codaşi, stăpînind 

„1120 fălci. . 

Dolheşti, sat, în .com.. cu același
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nume, pl. Crasna, jud. Fălciă. 

E situat pe valea pîriului Dol- 
heşti, ce curge printre două 
dealuri, unul spre V. de sat 

numit Dealul-Raţei ce continuă 

spre N. în formă de cîmpie 

arabilă sub numirea de Valea- 

lui-Crăciun, iar 'spre S$., cu în- 

tinse imașe, finaţe, vii şi livezi, 

sub numirea de Dealul-Rusului,; 

şi unul în partea de E. a sa- 
tului numit Dealul-Morei, pe 

care se face cultură de cereale, 

mai cu seamă în partea nor- 
dică, pentru care sa numit de 

cei bătrîni Dealul-Plaiului. La 

capătul acestui deal spre N.-V., 

unde se împreună cu Valea.-lui- 

Crăciun, se formează dealul Că- 

prăriei, în hotarul Ciorteștilor, 

din jud. Vasluiă, Acest deal, se 
zice, şi-a luat numirea de la un 

bătrîn răzaș numit Căprior, pen- 

tru că era porțiunea sa din ră- 

zășie. | 

Din legătura Vâiei-lui-Crăciun 

cu Dealul-Plaiului se întinde în- 
tre ele Dealul-Ulmului, numit 

după un bătrin arbore de ulm 

ce stă în picioare pe culmea lui, 

Din Dealul-Plaiului, în direcția 
nord-estică se întinde o cimpie 

pe valea întinsă a Crăsniţei a- 
coperită cu dumbrăvi şi finațe 

de ale răzăşilor; iar de la poa. 

lele acestei văi se ridică Dealul- 

Crasnci, pe ale cărui culmi se 

află șoseaua judeţeană ce trece 

de la Huşi la Budăioasa-Iași, 

şi care servă de hotar între 

moșia Crasna și Dolhești, 

Printre aceste dealuri curg 

piraiele: Căprăriei, ce izvorește 

diu dealul cu același nume; Va- 

lea-lui-Crăciun, cu sorgintea de 

la o fîntină din fundul văiei. Am- 

bele piraie unite trec prin satul 

Dolheșşti, formînd pirîul Dolhești; 

Crăsniţa, izvoreşte din fundul 

văiei Crăsnița, curge pe lingă 
Dealul-Crasnei și se varsă în 

pîriul Crasna. 

63878. Alareie Jicliouar Ueograic. Vot, 44]. 
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Se zice, că din vechime a: 
ceastă moșie forma un trup 
cu moşiile Crăsniţa și Brădi- 

cești, sub denumirea de Crasna, 

care fiind loc domnesc, s'ar fi 

dăruit de Ștefan-Vodă cel-Mare 

| unui viteaz ostaș al săi cu nu- 

mele de Crasnaș, de la care sa 

numit și locul de Crasna. După 
moartea-i aii rămas moştenitori 

doi fii şi o fiică, cari împărțind 
moşia între ei, a luat unul par- 
tea  Crăsniţei, și cei-l'alți doi 

părţile Brădicești şi . Dolheșşti, 

Partea de moşie Crăsniţa, ce se 

află pe teritoriul judeţului Vas- 

luiă, trecu din mînă în mină pănă 

la 1882, cînd proprietarul St, 
Rosetti o vindu cu 32000 gal- 

beni d-lui D. Vidrașcu, actual 

proprietar. Cele-V'alte două părţi 
din moşia Crasnei, Brădiceşti 

şi Dolhești, deveniră moşii ră- 

zăşești. 

Cu înfiinţarea schitului Bră- 
dicești, moșia Brădicești deve- 

ni prin danie și cumpărături, 

a schitului, şi după seculariza- 

re, a statului, iar Dolhești re- 

mase tot moșie răzăşească. 

Moşia are o suprafață cam 

de 7583 hect. și o populaţie 

de 260 familii, saii goo suflete, 

din cari 150 contribuabili. 

Este reședința comunei. Are 

o şcoala, înfiinţată în anul 1867, 
frecuentată de 30 elevi; o bi- 
serică vechic, făcută în anul 1740, 

deservită de un preot și doi das- 

căli. | 
Locuitorii sunt răzeși.. Ei se 

ocupă, pe lingă agricultură, și 

cu cultura viilor și a. livezilor. 

Prin mijlocul satului curge pi- 

riul Dolhești şi trece şoseaua 

judeţeană, ce se leagă. de jud. 

Vasluiii. 

Dolheşti, saz, în com. Pipirigul, 
pl. de Sus-Mijlocul, jud. Neamţu, 
așezat pe valea: piriului Ozana, . 

între ramurile munţilor: Cotnă-   
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relul, Petru-Vodă, Dolhești, Gru- 

genilor, mărginindu-se cu satul 

Plotunul (așezat în susul piriu- 
lui Ozana) şi cu satul Pipirigul 

(așezat către gura pîriului cu a- 

celași nume, mai în josul Ozanei). 
Vatra satului are o întindere 

de 28 hect. 60 arii, cuo popu- 
lație de 104 familii, sai 463 
suflete. 

Terenurile fiind de natură 

muntoasă, locuitorii sunt nevo- 

iți a-şi angaja pămiînturi pentru 
cultură în afară de raionul co- 

munci Pipirigul. 

In acest sat seaflă: 1 moară 
cu o piatră; 1 herăstrăii siste- 

matic purtat prin ajutorul apel; 
o piuă. În împrejurime se întinde 

pădurea. statului Pipirigul. 

Sunt 104 contribuabili, 
" Numărul vitelor este de 1300 

capete, din cari: 120 boi, 93 

vaci, 900 oi, 20 cai, 60 rimă- 

tori şi 100 vite mici cornute. 

Dolheşti, ramură de munufi, ce 

face legătură între ramura Pe- 

tru-Vodă cu Domesnicul, for- 

mează hotarul între com. Pipi- 
rigul și com. Călugăreni, jud, 

. Neamţu, 

Dolheşti, 745, în suprafață de 15 
fălci, format de Șomuznl-Mare- 
lîngă satul Dolheşti-Mari, jud. 

Suceava. Acum e acoperit de 

stuf și în mare parte nămolit. 

Apa sa pune în mișcare o moa- 
ră cu trei pietre, aducind 3000 

lei venit anual, 

Dolheşti, zirî, izvorește de pe 
teritoriul comunei Dolhești, pl. 

Crasna, jud. Fălciii, trece prin 
satul cu același nume și se var- : 

să în piriul Crasna. 

Dolheşti-Mari, sas, judeţul Su- 

ceava, pe moşia și în com. cu 

același nume, așezat pe ţărmu- 

rile Șomuzului- Mare. . -
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Are o populaţie de 414 fa- 

miliă, sai: 1932: suflete (916 băr- 

baţi şi 1015 femei), din cari 71 
Izraeliţi. Locuesc în 451 case. 

Sunt 426 contribuabili 

Vatra satului ocupă 41 fălci. 

Moșia, proprietatea statului, 

fostă a mănăstirei Probota, e 

în întindere de 3333 fălci, din 

cari 1722 cultivabile, 1532 pă. 
dure și restul neproductiv. Im- 

proprietăriţi la 1864 sunt: 84 

pălmași şi 170 codași, stăpînind 

668 fălci. 

Drumuri principale sunt: la 
Dolheşti-Mici (4 kil.) și la Pre- 

utești (8 kil.) 

Are o biserică, cu hramul Sf. 

Paraschiva, deservită de 1 preot 

şi 2 cîntărețţi, și împroprietărită 

cu 17 fălci. 
A fost zidită înainte de 1470 

de tatăl lui Șendrea, Hatma- 

nul lui Ştefan-cel-Mare, 

Tradiţia spune că mai înainte 

ar fi fost biserică săsească. In 
biserică sunt 3 morminte: unul 

al tatălui lui Șendrea, al doilea, 

al Hatmanului și al treilea, al 

unui fiii al acestuia. Două ai 
inscripții slavone, iar piatra de 

pe al treilea a fost luată, de 

cine, cînd și ce s'a făcut nu se 
ştie. In pomelnic se pomeneşte 

Alexandru şi Șendrea. Odăjdii 

saii alte odoare vechi nu se gă- 

sesc. O singură icoană a Mai- 

cei Domnului se aseamănă mult 

cu cele de la mormintele lui 

Petru-Rareș din mănăstirea Pro- 
bota, 

Satul are o școală rurală 

mixtă, condusă de un învățător, 

plătit de stat, înființată la 1864 

și frecuentată de 50 școlari, din 

91 băieți şi 119 fete, în vîrstă 

de şcoală. 

In sat este o moară a mo- 
şiei. 

La 1803 «Dolhești a mănăs- 

tirei Probota, avea 12 liuzi, plă- 
tind 2432 lei.bir pe an»   
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Dolheşti-Mici, sai Gioseni, sa, 
pe moșia şi în com. Dolheşti, 

jud. Suceava. E așezat pe Şo- 
muzul-Mare. Are 343 familii, sati 

1052 suflete (516 bărbaţi şi 536 

femei), din cari 16 Izraeliţi. Con- 

tribuabili sunt 287. Case de lo- 

cuit 282. Vatra satului ocupă 
23 fălci. Improprietăriți la 1564 
sunt: 45 pălmași și 99 codași, 

stăpînind 374 fălci. 
Are: o biserică, cu hramul Sf. 

Nicolae, zidită la 1833 de lo- 

cuitori, împroprietărită la 1864 

cu 17 fălci, deservită de 1 preot 

și 2 cîntăreţi; o școală primară 

mixtă, condusă de un învățător, 

plătit de stat, înființată la 1891; 

e frecuentată de 40 elevi, din 

74 băeţi și 47 fete în virstă de 

şcoală. 

In sat este o moară a statu- 

Imi pe apa Şomuzului-Mare. 

Dolia, sa, pe moşia Boroaia, co- 

muna Mălini, jud. Suceava. E 

așezat pe țărmurile piriului de 

la care şi-a luat numele. Are o 

populaţie de 19 familii, sai 62 

suflete, din cari 12 contribua- 

bilă; locuesc în 15 case, Vatra 

satului ocupă 7 fălci. 

Improprietăriţi la 1864 sunt: 

5 pălmaşi și 1 codaş, stăpînind 

22 fălci şi 40 prj. | 

„Biserica din Pluton și şcoala 

din Pipirig, jud. Neamţu, ser- 
vă și acestui sat. 

Drumuri principale sunt: la 

Pipirig (5 kil.) şi la Mălini (31 

kil.), 

Dolia, piriă, jud. Suceava; stră- 

bate sătișorul cu același nume; 

trece în jud. Neamţu și se varsă 

în pir. Neamţu. 

Dolia, za/e, în jud. Buzăi, com. 

Zîrneşti-de-Cîlnăii, întinzindu se 

și în com. Fundeni. Puncte cul- 

minante sunt: Ulmii-Vernescului 

și Odaia-Vernescului, unde se   
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și face strîngerea recoltelor. de 

pe moşia Turbureasca, în lun- 

gul căreia se întinde această 

vale. 

Dolina, zva/e, între dealurile Do- 

lina și Găureana, com. Costi- 

nești, plasa Tîrgul, jud. Boto- 

şani. 

Dolina, sat, în partea de N.V. 

a com. Costineşti, pl. Tirgul, 

jud. Botoșani, pe valea și pir. 

Sicna. Are o suprafață de 1465 

hect. şi o populație de 100 fa- 

milii, sai 440 suflete. 

Are o biserică, deservită de 

I cîntăreţ. În sat sunt 2 mori 

de apă la iazuri şi una cu aburi. 

Vite sunt: 297 boi şi vacă, 
67 cai, 1214 ol, 8 capreşi 131 

mascuri; 6 stupi. 

Sunt 3 circiumi, 3 comerci- 

anţi şi 6 meseriași. 

Dolina, ziriă, începe de pe te- 

ritoriul moșiei Văculeşti, com. 

cu același nume, pl. Coșula, ju- 

deţul Dorohoiii, şi se varsă în 

pîr. Strahova. 

Dolina, deal, în partea de S.V. 

a comunei Dracșani, pl. Mile- 

tinul, jud. Botoșani. 

Dolina, gea/, jud. Botoșani, pl. 

Tirgul, com. Costinești. 

Dolina, pădure, jud. Botoşani, 

pl. Tirgul, com. Costineşti, în 

întidere de 430 hect,; pe dea- 

lul Vasilincea, în partea de V. 

a moșiei Dolina. 

Dolina, firii, trece prin mijlocul 

satului Dolina, com. Costinești, 

jud. Botoșani, și. se varsă în pt- 

rîul Sicna. 
Are o biserică (mănăstire) de 

zid; o şcoală primară mixtă, 

care în 1886—87 a fost frecu- 

entată de 33 elevi, din 72 în-
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„scriși. Şcoala a fost înfiinţată 

înainte de 1844 de egumenul 

mănăstirei Doljeşti, Arhiman- 

dritul Veniamin Rosetti, devenit 

în 1844 Februarie 3, Episcop 

de Roman. 
Sunt 414 capete de vite. 

Este legat cu orașul Roman 

prin şosea. Acest sat exista 

înainte de 24 Martie 1615, un 

document care poartă această 

dată, ne vorbește despre din- 

sul. 

Dolile, ramură de munţi, jud. 
Neamţu ; se întinde din jud. Su- 

ceava spre marginea com. Pi- 

pirig, legîndu-se cu grupa mun- 
ţilor Cotnărelu! în spre E. de 

satul Băboești. 

Dolile, zîrizaș, ce izvorește din 
nodul ramurei de munţi cu a: 

celași nume şi munţii Cotnăre- 

lul, jud. Neamţu, pl. de Sus-Mij- 
locul; curge pe hotarul com. 

Pipirig și se varsă în pir. Pipi- 

rig, aproape de obirşia aces- 

tuia. 

“Doljescul, zaz, pe teritoriul sa- 

tului cu același nume, pl. Pru- 
tul-d.-s., jud. Dorohoiii, în su- 

prafaţă de 17 hect., 19 arii. 

Doljeşti, com. rur., în jud. Ro- 
man, pl. Siretul-d.-s., spre N.- 

E. de orașul Roman, la 16 kil. 

de reşedinţa plăşei. Este aşe- 

zată pe malul sting al rîului Si- 

retul. E formată din satele : Bu- 

hoanca, Buruenești, Boljești, Ră- 

diul şi Rotunda, cu reşedinţa 

comunei în satul Doljeşti. Are 

o populație de 620 familii, sai 

2769. suflete, din cari 700 con- 
tribuabili; 651 case de locuit. 

Populaţiunea este mai mult de 

jumătate Unguri. 
Are 3 biserici, din cari 1 ca- 

tolică ; o școală primară mixtă, 

care în 1886—87, a fost fre- 
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cuentată de 33 elevi din 72 în- 

scriși. Ţine. de circumscripția 
fiscală Sagna. 

Sunt 2200 capete de vite mari. 

Veniturile comunei sunt de 
5771 lei și cheltuelile de 5228 lei. 

Este legat cu orașul Roman 

prin şosea. 

Doljeşti, saţ, în jud. Roman, pl. 

Siretul-d.-s., 'com. Doljești, spre 

N.-E. de orașul Roman,la 16 

kil. și de 8 kil. de reședința 

plășei, pe malul sting al riului 

Siretul. Are o populaţie de 146 

capi de familie, saii 622 suflete, 

din cari 153 contribuabili; lo- 

cuesc în 145 case. Ştiii carte 

27 persoane. 

Doljeşti, foasză mănăstire de că- 

lugări, iar acum biserică de mir, 

în marginea de S. a sat. cu 

același nume, jud. Roman. Acea- 

stă biserică are împrejur o i- 
vadă mare, Aici, pe la anul 1844, 

Februarie 2, era egumen Archi- 
mandritul Veniamin Rosetti, care 

la această dată a fost ales E- 

piscop al Romanului, în locul 

lui Meletie, permutat ca Mitro- 

polit la Iași. 

Doljeşti, mzoș:e, a statului, în jud.   Roman, plasa Siretul-d..s., com. 
Doljeşti, arendată în 1887 cu 

13090 lei. 

Doljeşti, pădure, proprietatea sta- 
tului, în jud. Roman, plasa Si- 

tindere de 76 hect. 

Doljul, judej, situat în partea de 

S.-V. a Olteniei. | 
Numele de Dolj pe care-l 

poartă judeţul, însemnează Jiul 

de jos, (psl. dol, vale, groapă), 

în opoziţiune cu Gorjul, adică Jiul 

de sus, sai Jiul de munte (psl. 

gora, munte).   Limitele. — Judeţul Dolj se 

retul-d.-s., com. Doljești, în în- |     
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mărginește în partea de N. cu 

jud. Gorj, la S. şi V. cu flu- 

viul Dunărea, la V. cu jud. Me- 

hedinţi și la E. cu jud. Vilcea 

şi Romanați. 
Limita de N,, începînd din 

dreptul comunei Văleni, merge 
spre $.-V. pănă în dreptul com. 
Poiana, plasa Jiul-de-Sus, este o 

linie convențională ce tae Dealul- 
Muerii, riul Plosca (Zăicoiu), riul 

Amaradia, com. Căpreni, Dea- 
lul Icleanul, plasa Jiul-de-Sus şi 
se termină în dreptul comunei 

Poiana, de unde începe hotarul 
natural format de rîul Gilortul, 

cu direcțiunea aproape direct 

spre S. pănă la vărsarea sa pe 

malul stîng al rîului Jiul, în 
dreptul comunei Ținţăreni, unde 

se termină limita de N. către 
jud. Gorj şi de unde începe 
hotarul de V. către jud. Me- 

hedinți. 
Limita de: V. este o linie con: 

venţională, care începe din drep- 

tul comunei Ținţăreni, merge 

spre S.-V. pînă în Valea-lui-Petru 

tăind apa Motrului. De aci se 

întoarce spre S. pînă la com. 

Gogoșiul, pl. Doljul-de-Sus, tă- 

ind valea rîului Obedeanca. 

Din com. Gogoșiul merge spre 

V., tăind dealurile Guardinţa, 

Radovan, precum şi riul Des- 

năţiul, coprins între aceste două 

şiruri de dealuri. „Apoi se în- 

toarce spre S. pănă în Dunăre 

(Cetatea), urmind pe o mică 

întindere costişa de V..a dea- 

lului Cerbul. 

Limita de S. şi V. începînd 

din dreptul com. Cetatea, ho- 

tarul natural, hotar politic faţă 

de Bulgaria, către V. şi S., este 

formât de fluviul Dunărea, de- 

scrie un arc de cerc cu des- 

chizătura spre V.: pănă în drep- 

tul schelei Arcer-Palanca, . de 

unde ia direcțiunea direct spre 

E. pănă la pichetul Călăraşi, 

formînd în tot cursul descris,
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hotarul politic al acestui județ 

către Bulgaria. 
Limita de E.: a) către judeţul 

Vilcea, începe din dreptul com. 

Văleni şi merge cu direcţiunea 

de N.-V..—S.-E. tăind riul Frăţi- 

lă și se termină la com. Bul- 

zeşti; 6) către jud. Romanați, 

începe de la com. Bulzești, merge 

spre S.-E., taie apa Frăţilă şi 

apa Geamartaluiul, urmează pu- 

ţin coama. dealului Balşiul, de- 

scrie o mare curbă cu convexi- 

tatea spre V.; tăind riul Tăsluiul 

și calea ferată Craiova-Balșiul 

pănă la com. Ghindeni, plasa 

Ocolul, de unde iar se întoarce 

spre S.-E, pănă în dreptul pi- 

chetului Călărași. 

Tapografia. —- Forma judeţu- 

lui este aceea a unui sector de 

cerc, al cărui arc, cu deschi- 

zătura. spre N,, îl formează Du- 
părea şi ale cărei raze le for- 

mează două linii, care plecînd 
una de la Cetatea și alta din 

dreptul pichetului Călărași, s'ar 

întilni la com. Văleni. 
lungimea cea mai mare a 

jud. este în direcţiunea N.-I. 
către S.-V. de la nordul com. 

Zăicoiu, în dreptul com. Văleni, 

pănă la Dunăre, în dreptul o- 

rașului bulgăresc Arcer-Palanca, 
vre-o 135 kil. 

Lărgimea cea mai mare o 

atinge jud. din dreptul insulei 

Bogdan pănă la satul Călărași, 

o distanță de vre-o 100 kil. 

Configuraţiunea şi aspectul 

topografic ce ne prezintă jud. 

Dolj, este al unor trepte de 
amfiteatru care se ridică gradat 

de la Dunăre, formînd două 

terasse; cea de S.E. formată 

de-o vastă cimpie şi cea de 

N-V, ce face parte din regiu- 

nea dealurilor, şi fiind-că se 

obicinueşte a se împărţi solul 
Rominiei în trei regiuni: a 

munților, cea mai înaltă N., a 

şesului ce ocupă partea de S.   
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și regiunea dealurilor ce ocupă 

mijlocul dintre cele 2 regiuni 

expusc, se poate zice că jud. 

Dolj se întinde cu 2 treimi 

din suprafața sa în regiunea 

șeasă, iar a treia parte din 
solul săi ține de regiunea co- 

linelor saii a dealurilor, ce ocupă 

N.-V. districtului, 
Orografia. — Din panctul de 

vedere al înclinațiunei terenului, 

considerind jud. Dolj, avem a 

ne ocupa: 4) de regiunea de- 

luroasă din N.-V. şi 4) de re: 

giunca cîmpiilor, care se termină 

în Dunăre cu granița. 

Intre culmile Carpaţilor și 

şesul Dunărean, se află o fişie 

mare de teren accidentată, ce 

poartă numile de regiunea dcea- 

lurilor. 
In jud. Dolj, dealurile pătrund 

de la N. şi V. şi se întind, a- 

vind direcţia generală de la 

NV. şi N. către S-E. și S. 

pănă la o linie care pornind de 

la com. Calafat, ar trece prin 

N. plășei Băilești, prin $. plășei 

Jiul-de-Mijloc și prin N. plăşei 

Jiul-de-Jos.Ceea ce caracterizează 

regiunea dealurilor este: 1) că 

înălțimea lor medie nu trece 
peste 250m.; 2) că riurile cari 

în regiunea munților conțin în 

fundul albiilor lor bolovani de 

dimensiuni mari, îndatăc ajung 

în regiunea dealurilor (Dolj) îşi 

micșorează iuțeala "curentului, 

așa că apele lor nu mai pot 

transporta de cit pietriș, care 

se micșorează din ce în ce pe 

măsură ce riurile ajung în re- 
giunea şesului, așa că la intrarea 

în această din urmă regiune, 
pietrișul dispare şi este înlocuit 

cu nisip extras din riul Jiul la 

vărsarea sa în Dunăre, unde 

chiar este în formațiune o mică 

deltă. Excepţie fac riurile, cari, 

izvorind din regiunea dealurilor, 

nu,străbat de cît terenuri nisipo- 

argiloase; în albia acestor riuri   
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este numai nisip (riul Dăsnă. 

țuiul); 3) Văile riurilor sunt 

largi, productive, populate și 

viabile; 4) Că avem coame de 

dealuri mari cari separă apele 
rîului Jiul (Dolj) de ale riului 

Olt, prelungiri din culmea Ză- 

noaga. 
Culmile principale din re- 

giunea dealurilor sunt continu- 

ațiuni ale munților din jud. Me- 

hedinți şi Gorj. Parte din ele 

sunt în dreapta Jiului și între 

acestea putem cita Dealul-Cer- 
bului, care se lasă din culmea 

Godeanului (Mehedinţi). 

Din Dealul-Cerbului se rami- 

fică spre S.-E. mai multe șiruri 

de dealuri, cari despart între 

ele mai mulți afluenți mici din 
dreapta riului Jiul și dintre cari 
mai însemnat este dealul Gu- 

ardinița-Radovanu. Din Dealul: 

Negru (Mehedinţi), se lasă în 

jud. Dolj, Dealul Smadoviţa- 

Țiuleni, între riul Sfircea și 

Obedeanul, aflat în dreapta rîu- 

lui Jiul şi dealul Bălțaţi-Vărari, 

între riul Sfircea pe de o parte, 
Motrul și Jiul pe de altă parte. 

In stinga riului Jiul putem cita: 

1. Dealul Icleanul, continuaţie 

a dealurilor Andreeşti și Prigo- 

rici, culmea Zănoaga. Dealul 

Icleanul se continuă prin Dea- 

lul-Chicioarei și Dealul-Mare în- 

tre afluenții din dreapta rîului 

Amaradia și cei din stinga. riu- 

lui Jiul. 2. Dealul-Muerii, conti- . 

nuaţiune din culmea Zănoaga 

(Gorj), care cu prelungirile sale: 

dealurile Floreşti și Prisaca, des- 

part basinul Jiului de afluenții 

din dreapta rîului Olt. 

Culmile secundare ce se lasă 
din Dealul-Muerii sunt: Dealul 

Rădinești (Gorj) continuat cu 

Dealul-Măgurilor, Piscul şi Scroa- 

fa, despărțind piriul Ploscuţa 

de piriul Scroafa, dealul Adiîn- 

cata, dealul Stejarului, dealul 

Cerătul, dealul Dănciulești și
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dealul Leul. Toate sunt acoperi- 

te cu vii, fineţe şi păduri, şi au o 

înălțime aproximativă de 120 m. 

Dealul-Murgaşiului şi Dealul- 

Geamartaluiul ce string între 
ele valea. rîului Geamartaluiul. 

Dealul-Blindarului, Nistoiului, 

Golumbului, Glava, aproape de 

malul stîng al rîului Plosca, unde 

o ciocnire între Tătari şi Ro- 

mîni avu loc. | 
Dealul-Inalt,' Dealul-Brădeşti- 

lor, Bincaciul, pe care se află 

poiana Bincaciul. 
Dealul-Bulzești,Dealul-Caprei, 

Dealul-Rupturile cu 150 m. în- 
nălțime. Veleşti, cu 400 m. Pis- 

cul-Staicului, 200 m. Piscul-Ci- 

reșului de 100 m. Dealul-Răcă- 

renilor, Dealul - Vălcăneștilor, 

Cioroiul, Dealul-Odoleni. 

Din dealul Icleanul se lasă 

dealurile Baloşazi cu piscurile: 

Dogariul-Spirei şi Gigiiul-Grîno- 

lea. Inălţimea lor aproximativă 
e cam de 600 m. 

Dealul-Boului,Boușorului, Mu- 

erei, cu piscurile Lupoi, Ca- 

lului, Nalt, Tarniţa, Fărcașului 

şi Piscul-Corbului. Inălțimea lor 

aproximativă este de 100 m. 
Dealul Chera, pe virful că- 

ruia se află o movilă numită 

Cula-Nemţilor saii Streaja-Inaltă, 

punct de supraveghere între va- 

lea Gilortului şi valea rîului Jiul, 

Dealul-Cioaca saă Racoviţa, Dea: 

lul-Cîrneștilor, Dealul - Piscului 

600 'm., Dealul-Dracului. 

Din dealul Poroina (Mcehe- 

dinți), se lasă înjud. Dolj, dea- 

lurile: Leurdoasa, Macrea, Tea- 

scul, Argetoaia, Sălciilor, Cer- 

năteştilor, Minzatului, “Trieste- 

nicului, continuat cu Dealul-Bu-" 

curului.' 

Dealul - Mănăstiricea, 

Somaralul-Mic, Somaralul-Mare. 

şi Voiţa, Sirsca, Beloţul şi alte 

mici dealuri de puţină însemnă- 

tate. Faţa Moșna, Dealul-Tro- 
ian, Piscul lui-Cinghir. 

Gogu, .   
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Din Dealul-Cerbului se lasă 

Dealul-Gurgueşti, înalt de apro- 

ximativ 100 m.; Dealul-Carau- 

la spre S.-E., iar direct spre 

Dunăre se lasă din Dealul-Cer- 

bului, Dealul-Dobridor, care ur- 

mează de aproape malul sting 

al Dunărei pănă aproape de 

- Calafat. 

Văile sunt strînse între șiru- 

rile dealurilor de mai sus Ele 

sunt continnaţiuni ale văilor din 

jud. Mehedinţi şi Gorj, fiind 
mai înguste, mai adinci și cu 

inclinațiunea repede în regiu- 

nile muntoase și la trecerea lor 

în regiunea dealurilor (Dolj), 

sunt mai largi, cu pereții mai 

puţin înclinați și mai puţin în- 

nalți, 
Printre cele mai însemnate 

sunt: valea inferioară a rîului 

Motru, valea Gilortului, ambele 

pe limita de N. a județului, va: 
lea Jiului, care din ce în ce se 
lărgește pănă ajunge în regiu- 

nea șesurilor. Valea riului Ama- 

radia, precum Plosca și cele- 

alte văi ce măresc cursul Jiu-' 

lui, 
Regiunea şeasă se întinde în 

S. judeţului de a lungul Du- 

nărei. Această regiune se măr- 

ginește spre S. de o fişie de 

pămiînturi joase, băltoase, mlăș- 

tinoase şi cu o inclinațiune de 
abia simțită. Această fișie for- 

mează terassa Danubiană. Ea 

întreagă forma în vechime al- 

bia Dunărei în epoca geologi- 

că deluviană; dar Dunărea ro- 

zind cu încetul țărmul drept 

şi depunînd mereii nămol pe 

cel stîng, s'a depărtat spre S,, 

lăsînd la N. această terassă. Prin 

acest fenomen se poate explica 

depărtarea de țărm a mai mul- 

tor din porturile: noastre. 

In spaţiul coprins între Du- 

năre, Bechet, Ghidiciul, Biana 

şi Ciuperceni, se întind. adevă- 

rate dune de nisip, a căror în-   
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tindere și năvălire ai fost îm- 

piedicate prin plantarea pădu- 

rilor de salcimi. Cele mai în- 

semnate șesuri ale jud. Dolj 
sunt: şesul rîului Jiul şi șesul 

rîului Dăsnăţuiul. 
Pădurile în cimpie sunt pu: 

ţine; străbaţi întinderi mari fără 

“a întilni vre-un arbore în cîm- 

pia nesfirşită, care. lipsită de 

adăpost, este: expusă vinturilor 

violente. Vara, seceta este foar- 

te mare din cauza lipsei de pă- 
duri care să atragă ploaia. Azi 

s'a recunoscut greșala ce sa 
făcut, distrugîndu-se.pădurile și 

de aceea se fac plantaţiuni siste- 

matice. 

In regiunea şesurilor obser- 

văm că pămîntul este presărat 

de movile mari și mici, înşirate 

în grupe de 3, 4 5, 6 şi mai 

multe. Asupra acestor acciden- 

te artificiale ale terenului de 

toate formele și dimensiunile, 

despre cari istoria nu ne spu- 

ne mai nimic, circulă mai multe - 

versiuni: 

1. Unele ar fi fost înfiinţate 

cu scopul de a servi ca puncte 

de observaţiune în timpul nenu- 

măratelor războaie petrecute aci. 

2. Altele aii fost morminte 

omenești din epoca cînd se in- 

“ huma sati se incinera. cadavrele. 

3, Altele ai fost presărate de 

popoarele barbare, ce s'aii suc- 

cedat în aceste regiuni, pentru 

a le servi de călăuză la re- 

întoarcere. Multe din ele sunt 

de dată mai recentă ridicate în 

memoria unor evenimente mari, 

cum bătălii; iar altele sunt ho- 

tare între moșii, Mai principale 

sunt: Cula-Nemţilor saii Strea- 

ja-Inaltă, pe virful dealului Che- 

ra. Șanțul, Siliştea, Găinăreasa, 

Balta-Verde, Măgura-Ostrii cu. 

diametru de 22 metri și înălți- 
me de 5 metri; Găinoasa, Tiîr- 
nava, 'Turtita, Inalta, a lui Pi- 

cioruș, Măg.-lăgurele, Creme
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nea, Ciuta, Caravanul, Turcului, 

Mare, cu-Dor, Lupului, Măg.- 

Văiei, Rusteanca, Cărbunelui, 

Coteiul, Zăvelca, Coteiaşul, Cîr- 

stei, Popiciul, Strimtura, Epu- 
reanul, Căprarului, lui- Chiot, 
Inşiratele, lui-Caragea, Viilor, 
Nestomenia, Cerîngului, Ovre- 

„ iului, Lată, Carantina, lai-Guli- 
man, cu-Cercul- Turcului, Stanca, 
Popii, '"Țiganului, Fetelor, Mo- 
vila-lui-Stamat, 2 movile: Inşira- 
tele, Trăsnitei, Hoţului, Ghe- 
baciul, Cerbului, Cazacilor, Pia- 

tra și Gura-Pietroasei, 

In jud. Dolj, regiunea șesu- 
lui, constitue partea cea maijoasă 
a solului și se deosebește de a 
dealurilor, căci suprafața sa ne 
prezintă un plan înclinat spre 
Dunăre. | 

Hidrografia. — Judeţul Dolj 
este udat de mai multe rîuri 
mari şi mici, cari străbat în 
toate direcţiunile, întrețin umidi- 
tatea și fertilitatea. solului. 

Cursul cel mai principal al 

acestui județ este fluviul Dună- 

rea, care îl udă prin partea de 

$.-V., începînd de la com. Ce. 

tatea pănă la pichetul Călărași, 
despărțind acest județ de Bul- 
garia. E 

Jiul care intră în acest judeţ 
prin com. "Țințerani, curge prin 

valea Jiului coprinsă între pre- 

lungirile dealului Icleanul, pe 
stinga și Băltaţi-Vărari pe ma- 
lul drept, cam pănă în dreptul 
com. Brădeşti, de unde malul 

săii drept începe a fi mărginit 

de ramificaţiuni ale dealului 
Smadovița-Ţiuleni. 

De la intrarea sa pe teritoriul 

acestui județ, parcurge în direc- 

țiunea N.-V.-S.-E., străbate pl. 

Jiul-d.-s., formează puțin limita 

de E. a plășei Dumbrava-d.-s, 
cu pl. Ocolul, merge cu această 

direcțiune pănă la orașul Cra- 

iova, de unde intră în regiunea 
şesului Jiului, formînd limita des-   
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părţitoare între plăşile Ocolul 

și Jiul-d.-j., pe stînga și Jiul-d.- 

mjl. şi Balta, pe dreapta. 

In regiunea șesului are direcți- 

unea direct spre S. pănă la vărsa- 

rea sa în Dunăre, în dreptul insu- 

lei Copaniţa, în faţa căreia este 

în formațiine o mică deltă, 

Inainte de 1879, Jiul, din drep- 

tul com. Comoșteni, se îndrepta 

spre S.-E., vărsîndu-se la Be- 

chet. Această schimbare a cur- 

sului săi a provenit din cauza 

nămolului tirit de el, precum și 

a nisipului tirît de vinturile cele 

mari, cari ai contribuit la for- 

mațiunea dunelor. 

În dreptul com. Zăvalul for- 

mează o cascadă înaltă de 2 m. 

Afluenții pe stînga Jiului în 

pl. Jiul-d.-s. sunt: Gilortul ce 
formează puţin limita de V. că- 

tre jud. Gorj, de la com. Po- 
iana pănă la com. Ținţăreni; 

Valea - Birlogului ce vine din 

com. Tatomirești, unit cu Va- 

lea-Rea, se varsă în Jiul, pe ho- 

tarul com. Brădeşti; Almăjelul, 

ce-i vine din com. Brădești; Al. 

majiul, din com. Almajiul; Ama- 

radia, ce se varsă în stînga Jiului, 
la satul Troaca, com. Cernelele; 

Popoveni, ce-i vine din com. 

Balta-Verde; Lumașiul, din com. 

Malul- "are; Siliştea, din com. 

Secuiul; Giorocul, din Adunaţi- 

de-Giormane; Predeşti, din com. 

Căciulătești; Sadova, din com. 

cu același nume. 

Afluenții pe dreapta Jiului 

sunt: Motrul care-și are îmbu- 

cătura sa pe teritoriul acestui 

judeţ, vărsîndu-se la Gura-Mo- 

trului; Racoviţa şi Almăjelul din 
com. Filiași; Brebeșului, piriii, 

din com. Argetoaia; Fratostiţa 
din com. Fratostiţa; Salcia din 

com. Scăcști și Salcia; Sfircea, 

vine din Mehedinţi, curge la 
V..E. și se varsă mai jos de 

com. Brădeşti; Obedeanca, unită 

„pe dreapta cu Breasta, se varsă   
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în fața com. Breasta; Leamna 

se varsă lingă com. Bucovăţul; 

Hoţului, Prodila, ce vine din 

com. Podari şi Drănicul, din 

com. Drănicul, 

In regiunea șeasă, Jiul curge 

printr'o vale largă de la 3—6 

lil. Pe această vale se găsește 

mult pietriș. Toată valea rîului 

Jiul este străbătută de nume- 

roase șosele, naţionale, judeţene. 

și comunale, unind între ele lo- 

calitățile situate pe aceeași vale 

saii pe diferite văi. 

De la Craiova și pănă la pa- 

sul Lainici, o şosea județeană 

și alta comunală, urmează fie 

care mal al rîului. 

Intre Craiova și Filiași şo- 

seaua judeţeană este însoțită şi 

de o porţiune din calea ferată 
Craiova-Turnul-Severin. 

Valea rîului Jiul este produc- 
tivă și populată. Ea este co- 
prinsă între 'două maluri înalte, 

din care cel mai înalt este țăr- 
mul stîng, 
„AL doilea curs e Dăsnăţuiul, 

curs independent, ce se varsă 

în balta Nedeia, izvorește din 

Dealul - Negru (Mehedinţi), in- 
tră în Dolj, prin plasa Dum- 
brava-d.-j. Curge spre E. pănă 
la comuna Ciutura, de unde 
se îndreptează spre S. pănă la 
vărsarea sa în balta Nedeia, în 

dreptul com. Cirna. Se încarcă 

pe stînga cu piraiele: Dăsnăţu- 

iul - Mic, Pietriceaua, Ciutura, 

Purceaua. 

Pe dreapta cu piraiele; Jiva- 
nul, Bănăguiul și Valea- Rea, 
cari se varsă în dreptul satului 
Radovan. : 

Partea de N.-E. a judeţului ține 
de basinul Oltului și anume de 
sub-afluenţii săi: Geamartaluiul 
unit pe stinga cu Frăţila, precum 
şi de riul Tăsluiul, ce aparțin 

acestui județ numai prin cursul 

lor superior, 

De alungul terassei danubiane
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se găsesc o mulțime de lacuri | 

- formate din revărsările Dunărei 

cari comunică între ele și chiar 
cu Dunărea prin numeroase 

braţe, 
Printre acestea se numără la- 

curile: 
Maglavit, Cetatea, Uturin, Go- 

lenți, Moreni, Tunari, Ciuperceni, 

Săratul, Gogoncţul, Salcia, Man- 

cinița, Oveasele, Șchiopul, Topi- 

lele-Mari, Topilele-Mici, lui-Guţă, 

lui-Dumitru-Stoian, Buicliul, Ra- 

dei, Murta-Strimbă, Idegla, Ti- 

noasa, Luuga, Lunguliţa, Gloni- 

ceanul, Rotunde, Desa, Poiana, 

Piscul, Rastul, Bistreţul sai Că- 

lugărul, Păricari, Cialaciul, Cur- 

tea, Lungul, Aleşteul și Inși- 

ratele. , 

Bălți sunt: Nedeia, Braniștea, 

Măceșurile, Giormanele, Balta- 

Verde, Popii, Raţei, Renei, Sa- 

dova, Tinosul, Ograda, Girlele, 

Șerca, Scheaua, Aleșteul, Gilda- 

ele, Nicola, Corbului, Dumbră- 

vița, Craiovița, în partea de apus 

a Craiovei. După o tradițiune 

locală despre dinsa, se vorbește 

că în vechime forma o mahala a 

orașului Craiova. Dar prin vre- 
un cutremur saii altă pricină, 

s'a scufundat pămîntul cu locui- 

torii împreună cu o biserică ; Cio- 

riciul, Sandul, Vircanul, Secuiul, 

Mandei, Gloduţul şi Ruptura. 

Multe din bălțile jud. Dolj 

sunt formate de revărsările rîu- 

lui Jiul. Intr'însul se varsă: balta 
Bizdina, Jitia, Popii, Ochiul, ce 

aduc apele bălților Strimba, Me- 

tița, Lunga, Preştina, Jieţul, Răs- 

cruci, Lungile şi Săratele. . 

Insulele judeţului, de a lun: 

gul Dunărei, sunt: 

Cetatea, în fața com. Cetatea; 

Golul şi Golenţi, în dreptul satu- 
lui Golenţi, com. Maglavit; In 

dependența, Calafat saii Ostro- 
vul-Mare, în faţa oraşului Calafat; 

Bogdan, în dreptul com. Ciuper- 

ceni; Canapa, ce-va mai jos;   
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Acalia, în dreptul com. Dessa și 
" Caluda, mai jos; Chichinetele şi 

Galoana, în dreptul com. Rastul; 

Gătanul, în dreptul Bistreţului; 
Copaniţa, în fața Gigherei. In 

dreptul acestei insule se varsă 

rîul Jiul. Apoi: Păpădia, Cara- 

bula, Prundog, Lom și Coșova. 

Jiul, prin cotiturile sale își îm- 

parte de multe ori apele, for- 

mînd mai multe insule neînsem- 

nate, printre care insula Gin- 

giova, în dreptul com. Gingiova, 

pl. Balta. 
Geologia.—Pămintuljud. Dolj 

este format din terenuri din e- 

pocele terțiară și quaternară. Mai 

tot N. săii este format din tere- 

nuri terțiare pe cînd centrul și S$. 

sunt formate din terenuri quater- 

nare, Sistemul pliocen formează 
toate colinele și dealurile din re- 

giunea de N. a județului și se 

prelungesc pănă mai jos de 

„ Craiova, 

Rocele predominătoare ale 
acestui sistem sunt: argiluri de 

diferite colori pure saii cu con: 
crețiuni calcare, marge, nisipuri 

fine şi ordinare, pietrișuri şi 

grezii. 

Terenurile quaternare formea. 

ză regiunea întreagă a șesului 

şi o parte din a dealurilor, cari 

nu se află de cît pe coastele 
unor văi și al cîtor-va cîmpii. 

Din acestea fac parte aluviuni- 

le rîurilor și prundurilor de girle. 
Ca depozite aluviale sunt prun- 

dișurile de pietriș, nisip și ar- 
giluri aduse de apele riurilor, 

mai ales cînd vin mari, depu- 

nîndu-le pe terenul peste care 

se revarsă, 

Terenurile quaternare .ai o 

grosime de 10 m. și sunt în- 

semnate cariere în malul Du- 

nărei. Materialurile din aceste 

cariere servă nu numai pentru 

trebuinţele locale, dar se trans- 

portă cu şeicele, mari cantități 

de pietriș: la Bechet, la Izlaz,   
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(Romanați) pentru așternutul şo- 
selelor. 

Ape minerale se găsesc la 

Breasta, la localitatea numită 

Trei-Fintini, de lîngă Craiova. 

Pentru adunarea apelor ferugi- 

noase, s'au construit aci 3 fin- 

tîni, de unde și numele locali- 

tăței. In com. Desa se găsește . 
Balta-Neagră ce conţine mare 

cantitate de iod, asemenea şi 

la Gighera, pl.: Balta. 

Clima.— Cluna jud. Dolj, este 
temperată, dulce și sănătoasă. 

Vara este foarte cald şi iarna 

foarte frig. Diferenţa între vară 

și iarnă este mare; iar trece- 

rea de la un anotimp la altul 

se face brusc. ! 
“Temperatura ' medie anuală 

este de 120. 
„Vara arşiţele sunt înfricoșate, 

tunete, fulgere, grindine, virte- 

jură, vijelii şi furtuni; iarna însă 

în timpul gerurilor mari, înghea- 

ță toate riurile, chiar și Dună 

rea. 
Primă-Vara și toamna sunt 

anotimpurile cele mai frumoase 

și mai plăcute. 

Vînturile ca. în toată Rominia 

sunt: Crivăţul ce suflă de la 
N.E. din cauză: că țara este 

desvelită și lipsită de păduri în 
acea -direcțiune. Austrul vînt 

cald din V. Băltărețul căldicel 

suflă din spre Marea-Neagră și 

aduce ploi. Zefirul, vint dulce, 

lin și plăcut, bate foarte rar; 

direcția lui este de S. 
Inălțimea principalelor locali- 

tăți, din acest județ, de asu- 

pra nivelului Mării-Negre, este 

următoarea : 

Craiova”) . 135,85 m.: 

Calafat . 85,00 > 

Filiași?) . . . „ 125,80» 

Bechet 63,00 » 

Sadova 100,00 .» 

Cîrcea*) . „ . . 200;84» 

Veleşti?) 195,03 » 

Işalniţa”) . .-. . 110,90»
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Coțofeni”) 137,58 m. rii, între Ciuperceni și Bechet, | - de semănat, 63 de secerat şi 

Răcari“) 129,06 » a fost făcut productiv în unele de cosit, 134 de treerat, 127 

(La localităţile însemnate cu 

un asteric?) sa dat înălțimea 
la care se află staţiunile căilor 

ferate). 

Populația. — Judeţul Dolj, 

are o populație de 82713 fa- 
milii saii 302385 suflete, din 
cari : 156214 bărbaţi și 146171 

femei; neînsuraţi 81179 bărbați, 

71486 femei; însuraţi 67765 

bărbați, 67765 femei; văduvi 

6220 bărbaţi, 7514 femei; di- 

vorţaţi 193 bărbaţi, 263 fe- 

mei; 204308 Romini; 878 Sirbi, 

720 Greci; 38 Turci ; 1390 Bul- 

gari; 1141 Germani; 35 Pru- 
sieni; 24 Ruși; 520 Unguri; 

97 Francezi; 318 Italieni, 43 

Belgieni; 12 Elveţieni; 5 En- 

gleji; de alte naţionalităţi 2856; 

297343 ortodoxi; 1804 catolici; 

372 protestanți; 2821 mozaici; 

38 mahomedani; 2 armeni; 5 

liberi-cugetători; 199110 agri- 

cultori; 3306 meseriași; 3006 

comercianţi ; 257  industriași ; 

3445 profesiuni libere; 13645 

muncitori; 5266 servitori. 

Ştii carte 30123 bărbaţi și 
7008 femei; nu știi, 126091 băr- 

baţi, și 139163 femei. 

Producțiunea "solului. —]ude- 
țul Dolj are o întindere de 
637069 hect., din cari s'a cul- 

tivat în anul agricol 1890—g1: 

292033 hect., plus 18298 hect. 

vii, rămînînd restul teritoriului 

ocupat de păduri, izlazuri, la- 

curi bălți, etc. 

Pămîntul judeţului Dolj este 
foarte productiv, mai ales valea 

Jiului, care produce în abun-' 

dență tot felul de cereale. Pu- 
ține locuri sunt improprii agri- 

culturei, din cauza existenţei 

bălților, Acestea însă produc 
trestie -și papură și locuitorii 

comunelor învecinate se ocupă 

cu facerea rogojinelor. Terenul 
nisipos de pe marginea Dună-   

părți, prin plantarea de salcîmi. 

Prin căderea frunzelor acestor 
pomi, solul incepe încetul cu 

încetul să devie fertil. 

La Ciuperceni s'aii mai plantat 

în nisip butuci de vițe indigene 
din toate varietățile, în scop de 

a se studia caracterele ampe- 

lografice. | 

Insulele sunt acoperite de ră- 

chiți și anini, însă maioritatea 

e formată de prundișuri acope- 
rite cu iarbă și pe alocurea cu 

răchiți, 

Bălțile judeţului, mai cu seamă 

cele de lingă Dunăre, dai o 

mare cantitate de pește. 

Pădurile ocupă o mare parte 

a teritoriului județului: . numai 

terassa danubiană € lipsită cu 

totul de păduri afară de malurile 

Dunării ocupată în multe părţi 

cu păduri de plopi, răchită, a- 

nini şi sălcii şi nu produc mai 

„Nimic, 

Statul posedă în jud. Dolj 

53 păduri, cu o suprafață apro- 

ximativă de 36563 hect. La 1 

Aprilie 1892 se aflai în exploa- 

tare din pădurile statului 317 

hect. 6990 m. p., aducind un 
venit anual de lei 215605,55. 

Vii sunt sădite pe o întindere 
de 18298 hect., care produc o 

cantitate de: 175113 hectolitri 

de vin negru și 46250 hectolitri 

vin alb. 
Rachiii de prune 'se produce 

anual 1840 hectol., rachiii de 

vin 544 hectol. 'Tescovină și 

drojdii se produce 32778 hectol. 

Stupi cu albine sunt 4194, 

cari aii produs: 7742 kgr. miere 

și 2075 kgr. ceară, | 

Cultura cerealelor e foarte în- 

tinsă. In anul agricol 1890—91 

s'au cultivat 292033 hect. 

In anul 1888 se găseaii în 
județul: Dolj următorele maşini 

şi unelte agricole: 20 : maşini 

  

  

cu aburi și 7 cu manej, 753 de 

vinturat, 213 de bătut porumb, 

62 cu aburi și 151 cu manivelă, 

1665 pluguri de lemn, 26898 
pluguri de fer, 98 scarificatoare 

şi cultivatoare, 246 grape de 

fier, 317 tăvăluguri, 588 moșo- 

roitoare de fier, 1347 moșoroi- 
toare de lemn sai rariţe, 4 gre- 

ble pentru strîns finul, mișcate de 

vite şi 216 irioare saă mașini 

de ales sămiînţa. 

După agricultură, creșterea vi- 

telor constitue bogâţia cea mai 

mare a județului. In această 

privință, Doljul e cel d'intiii 

județ din Oltenia, şi chiar din 
întreaga Romînia. 

Numărul capetelor de vite, 
a fost în anul 1990 de 511545 

„din care: 47776 cai, 183 mă- 

gari și măgărițe, 40 catiri și 

catîre, 135184 vite corn., 261891 

oi, 8731 capre și 57740 porci. 

Una din ramurile de produc: 
ţiune ale jud. Dolj, folositoare 

traiului locuitorilor, este indus- 

tria. Ea ocupă parte din locui: 

tori, cari lucrează în diferite 

" stabilimente industriale. 

Sunt 70 mori cu aburi pen 

tru măcinatul făină, 164 mori 

de apă, 1 de vint şi 385 de 

animale; 1 fabrică de tăbăcărie 

la Bucovăţ pentru trebuinţele 

armatei ; alte 2 fabrici de pie- 

lărie la Craiova, cu mașini per- 

fecționate, 1 fabrică de fringhii 

a societăţei e Viitorul», mai multe 

fabrici de lumînări şi de să- 

pun, velnițe de fabricat rachiă, 

etc. Afară de acestea, industria 
casnică se înseamnă prin dife- 
ritele țesături din bumbac, ci- 
nepă şi lină, din care se fac 
pînze, ţoale, sumani, etc. 

Că? de comunicaţie. — Comu- 
nicaţia, în judeţ e, înlesnită prin 
următoarele drumuri: 

1. Calea-ferată.— Linia ferată
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Bucureşti-Vîrciorova, intră în 

judeţul Dolj pe la Pieleşti, tre- 

cînd podul peste Tesluiii (lung 
de 15 m.), de unde se îndrep- 

tează spre Craiova. De aci se 

coboară în valea Amaradiei, 

trecind-o peste un pod lung 
„de "110 m., pleacă spre Răcari 

și Filiași, de unde o apucă spre 

V., intrînd în judeţul Mehedinți. 

Linia ferată Craiova. Calafat, 

merge paralel cu șoseaua jude- 

"ţeană, trecînd pe la Segarcea 
și Băilești, De la Filiași pleacă 

o ramură spre N., către Tirgul- 

Jiului, şi ese din județ în a- 

propierea Poianei. 
:2. Șosele nafionale.—Şoseaua 

naţională Slatina-Vîrciorova, du- 

pă ce trece Olteţul, peste un 

pod de lemn, lung de 64 m. 

intră în judeţul Dolj, tăind dea- 

lurile Balșului și Prisaca. Apoi 

descinde la Craiova, trece Ama- 

radia pe un pod de lemn, urcă 

niște picioare de dealuri la Co- 

țofeni şi Valea-Rea, trece Jiul 

(pe un pod de lemn de 114 m.) 
şi pădurea Filiași, după care 

intră în judeţul Mehedinţi. 
Şoseaua Craiova-Caracal, lun- 

gă de 54 kil.și largă de om, 

pleacă din partea de E. a Cra- 
iovei, prin bariera numită a 

Caracalului, trece pe la Pielești 

şi intră în judeţul Romanați, la 

kilometrul al 1g-lea. Șoseaua 

Craiova-Ghelmegioaia, trece Jiul 
pe la Breasta, pe un pod lung 

de 164: m., întră în valea riului 

Obedeanul, trecînd pe la Rasnic, 

Cernăteşti şi iu, după care 

intră în judeţul Mehedinţi. 

3. Posele mizte.— De la Fi- 
liaşi, din şoseaua naţională Cra- 

iova-T'.-Severin, pleacă o ramură 

de şosea spre N. spre a se 

lega cu T.-Jiul. Şoseaua, lungă 

de. 60 kil., urmează valea Gilor- 

tului, pe care îl trece de 4ori 

pe poduri de lemn, apoi se întoar- 

ce prin Copăcioasa spre T.-Jiul. 

33878, Blarele Vicjionar Geograjic. Voi, lil, 

“ Mărăcinele și se 
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Ca o continuarea șoselei ju- 
dețene Craiova-Calafat, pleacă 

din acest din urmă oraș o şo- 

sea spre T.-Severin, lungă de 
96 kil. Trece prin Cetatea, apoi, 

peste rîul Drincea, străbate pă- 

durea Bucuri, trece prin Hinova, 

urcă dealul Stărmina, și apoi 

urmează țărmul stîng al Dunării 

pănă la T.-Severin. Pe vremea 

diligențelor, drumul de la Cala- 
fat la T.-Severin se făcea pe. 

această șosea; iar la Fintîna- 

Banului era întîia poștă, din 

cele 5 cite se aflai pe acest 
drum. . 

4. Șosele județene. — Orașul 

Craiova e un centru însemnat 
de comunicaţiune, căci afară de 

calea ferată și șoselele naţionale, 

mai pleacă de aci următoarele 
șosele județene : Craiova-Calafat, 

trece Jiul pe un pod lung de 

250 m., urcă dealul Podari, 

străbate vale Dăsnățuiului, unde 
trece rîul pe pod; taie apoi dea- 

lul Radovan, străbate pădurea 

îndreptează 
spre Calafat. Lungimea acestei 

șosele e de 75 kil. Șoseaua 

Craiova-Cetate, trece Jiul pe 
un pod de 137 m. lungime şi 

se îndreptează spre Cetatea, 

trecînd pe la Terpeziţa și Vîr- 

topul. Are o lungime de 70 
kil. Șoseaua Craiova-A maradia, 
ese din Craiova, urmează paralel 

valea. Amaradiei pănă la Căpreni 

de unde ese din' județul Dolj. 

Şoseaua Craiova-Bistrețul trece 
prin Segarcea și Cerătul, urcă 

dealul din dreapta Jiului, trece 

Desnățuiul și balta Bistreţul pe 

pod de lemn. Are o lungime 

de 65 kil. O altă șosea leagă 

Craiova cu Bechetul. 
5. Șosele comunale.—Mai mul- 

te șosele comunale leagă diferite- 

le comune între dînsele înlesnind 

ast-fel comunicaţia. Vom men- 

ţiona numai, ca mai importante 

prin lungimea lvr, șoseaua Cala- 

Le
] 

  

DOLJUL 

fat-Bechet, care trece prin Ghi- 

diciii, Rastul, Nedeia şi Zăvalul, 

trece Jiul pe pod umblător, 

străbate pădurea Sadova și a- 
junge la Bechet. O altă șosea, 

_plecînd din Breasta, unește a- 

ceastă comună cu Carpenul și 

trecînd pe la Pleșoiii, Căciulatul 

şi Moșna, etc. 

6. Wavigația. — In jud Dolj 

sunt porturile: Cetatea, Cala- 

fat, Bechet, vizitate de basti- 

mente cu pinze şi aburi și de 

vaoparele de poștă pe Dunăre, 
care transportă pasagerii. 

Împărțirea administrativă. — 

In anul 1815, sub Vodă Ioan 

Caragea, județul Dolj se sub- 

împărțea în 10 plăși, avînd 

146 sate: 

1. Plasa -Cimpului cu 15 s. 
»  Bălţii-de-Sus >» 8» 
> Bălţii-de-Jos 14» 

»  Dumbrava-d.-j. » 14 » 
»  Dumbrava-d.-s.> 14 » 

| Jiului-de-Jos » 17 > 

»  Jiului-de-Sus >» 13 » 

»  Hamrez.-d.-j,. » 24 » 
»  Hamrez.-d.-s. » 19 » 

»  Gilortului > IL > 
La 1872, găsim judeţul îm- 

părțit în 7 plăși: 

1. Plasa Amaradia cu reședința în 

Goeşti. 

2. Plasa Balta cu reșed. în Bărca 

Y 
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3. 2» Cimpul ». » » Calafat 

4. > Dumbrava > >» Terpe- 
ziţa. 

5. Plasa Jiul-d.-j. cu reș. în Sadova 
6. >». Jiuld„s. » » » Coţofe- 

ni-din-Faţă. 

7. Plasa Ocolul cu reș.în Craiova. 

La anul 1882, unindu-se plă- 

șile Amaradia cu Ocolul (avind 

subprefectura în Melinești) şi 

Jiul-de-Sus cu Dumbrava (avînd 

subprefectura în Filiași), jude- 

ţul fu ast-fel sub-împărțit în ş 
plăși. 

Prin legea votată în 8 şi 19 

Maiă 1892, și -sancționată la 

4 Octombrie același an, județul 

23
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fu împărţit în 10 plăși, după 
cum urmează. 

1. zImaradia, cu 18 comune 

rurale și go sate. Reședința 

subprefecturii în cătunul Drumul- 

Mare (com. Melineşti). 

2. Balta, cu 16 comune ru- 

rale și 20 sate. Reședința sub- 

prefecturii în com, Măceșul-d.-s. 

3. Băileşti, cu 15 comune 

rurale și 20 “sate. Reședința 

subprefecturii în com. Băileşti. 
4. Cîmpul, cu 14 comune ru- 

rale, 20 sate si 1 comună ur- 

bană. Reședința sub-prefecturii 

în com. urbană Calafat. 

5. Dumbrava-de-Sus, cu 17 

comune rurale şi 43 sate. Re- 

ședința subprefecturii în cătu- 

nul Sopotul (com. Sopotul). 

6. Dumbrava-de-Fos, cu 16 

comune rurale şi 27 sate. Re- 

şedinţa subprefecturii în com. 
Virtopul.. 

7, Yiul-de-Sus, cu 16 comune 

rurale și 58 sate. Reşedinţa 

subprefecturii în com. Filiași. 
3. Fzul-de-llijloc, cu 14 co- 

mune rurale și 37 sate. Reşe- 

dința subprefecturei în comuna 
Segarcea. . 

9. Fzul-de-Jos, cu 13 com. 

rur. și 27 sate. Reședința sub- 

prefecturei în cătunul Dobrești 

(com. Căciulăteşti). 

10. Ocolul, cu 16 com. rur,, 

1 com. urbană și 46 sate. Re- 

ședința subprefecturei în Craiova. 

Administraţia. — Puterea exe- 

cutivă a jud. e încredințată u- 

nui prefect, ce'şi are reședința 

în Craiova, avind ca ajutoare la 

administrarea plășilor, 10 sub- 

__prefecți și 157 primari cu aju- 
toarele lor, pentru administra- 
rea comunelor. 

Pichetele sunt nişte puncte 

de graniță înșiruite pe lingă 
Dunăre la o egală distanță unele 
de altele. Aci dorobanţii păzesc 

limitele țărei. Unele din ele sunt 

construite in formă de bordee,   
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pe părţile cele mai ridicate ale 

terenului, spre a nu fi invadate 

de apă cind Dunărea vine mare. 

Incepind de la hotarul jud. 

Mehedinţi ele sunt: Schela-Ve- 

che, Bogdan, Riiosul, Canapa, 

Gighera, Călărași. 
Poşta şi telegraful. — Poşta 

datează de la Alexandru Ipsi- 

lanti. Atunci se făcea cu niște: 

cărucioare proaste; cu încetul 

însă, acest servicii s'a îmbună- 

tățit; s'a introdus serviciul poș- 

telor rurale, deligențele şi trans- 
portul scrisorilor şi pachetelor 

pe căile ferate. 

In jud. Dolj, sunt 6 birouri 
telegrafo-poştale avind şi ser- 

viciii de telefon și anume la: 

Craiova, Calafat, Filiași, Ceta- 

tea şi Bucovăţ. 

Comerciul. — Comerciul jud. 

Dolj constă în exportul produc- 

țiunilor sale şi în special, al ce- 

realelor și al vinurilor sale; pe de 

altă parte, în importul obiecte- 

lor depro venienţă străină. Des- 

facerea productelor pentru stră- 

inătate se face în porturile Ca- 

lafat şi Bechet; pentru pro- 

ductul intern, prima piață co- 

mercială a jud. e Craiova. Mai 

multe tirguri şi iarmaroace a- 

nuale înlesnesc asemenea des- 

facerea productelor. La porturi, 

şi cu deosebire .la Calafat, se 

face un comercii întins cu ce- 
reale. 

Marca județului Dolj este 

un pește, din cauză că, din nume- 

roasele bălți situate în acest ju- 

: deţ, se scot cantităţi mari de 

peşte. Jiul şi cele-l'alte rîuri ale 

județului produc în deosebi sco- 
bari şi mrene. 

Portul. — Portul locuitorilor 

este național; dar el se deose- 
bește foarte mult de la locali- 

tate la localitate. In unele părţi 

portul este așa de fix, în cit 

se poate spune numai după ex- 
terior din ce parte a Doljului   
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este un locuitor. Dar ca tip ge- 
neral putem da următoarele no- 

tițe: , 

In timpul ernei bărbaţii poar- 

tă căciuli negre de oaie, cojoace, 

minecare (un fel de mintene 

vătuite), haine (şubă lungă cu 
guler înflorit cu ibrișin) şi cioa- 

reci (ițari) din dimie albă, epin, 

gea, (un fel de manta lungă: 

tot din dimie sde lînă însă ne- 

grită, fără mineci, cu glugă des- 

făcută şi lăsată pe spate, nu- 

mită chepeneag — glugă); a- 

ceastă epingea este întrebuin- 

țată numai cînd ninge şi plouă; 

în picioare poartă ciorapi saii 

obiele de lină, cizme saii pan- 

tofi și opinci. In timpul verii: 

pălării de paie, de pislă și că- 

ciuli (cei mai bătrîni poartă că- 

„ciula oltenească, largă la fund 

şi strimtă la gură), cămăși lungi 

şi izmene de pinză de bumbac 
Saii de tort țesut cu bumbac, 

flanele de lină lucrată în casă, 
Femeile poartă pe cap  bro- 

boadă saii maramă, fruntare şi 

cirpe (invelitori) de bumbac sub- 

țire sait de borangic, cămăși de 
bumbac, fuste de arniciii şi ză- 

velci de lină (alese ori vărgate); 

acesta este portul în timp de 

vară, cînd mai toate femeile 

umblă cu picioarele goale. In 

timp de iarnă portul este ace- 

lași, cu deosebire că îmbrăcă- 

mintea este mai groasă și cu 

adăogire de: flanele lucrate în 

casă, minecare, scurteici, cio- 

rapi, ghete ori pantofi, 
Atit vara cit și iarna, ca cin- 

gătoare, bărbaţii poartă o cu- 
rea lată de care atirnă cuțitul 
și punga, iar femeile, bete, ori 
brii lat de lină. 

iVotițe istorice. — Să cerce- 
tăm, pe cit se va putea, de cine 
a fost locuit pămîntul Doljului 
în decursul timpurilor și rolul 
ce a jucat Banatul Craiovei în 
istoria noastră națională.
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In vremile cele mai vechi, des- 

pre care istoria ne-a lăsat vre-o 

amintire acest pămînt a fost 

străbătut de Sciţi, popor nomad 
de rasă arică, ” 

- Puțin timp, după ci aflăm aci 

pe Geţi, înainte de anul 334, 

înainte de Chr., popor de ori: 

gină tracică, originari probabil 

din munţii Rodope (Peninsula 

Balcanică). 
Odată cu Geţii trecuseră Du- 

* nărea Dacii,' popor înrudit cu 

Geţii, cari s'așezară în Transil- 
vania. Aceștia, în urma unei răs- 

coale, pun mîna pe putere şi 

daii numele de Dacia, regatului 

înființat de Geţi la N. Dună- 

re, 

In curînd Dacia cade sub stă- 

pînirea romană și împăratul Tra- 
ian, învingătorul lui Decebal, 

trece în al 2-lea resbel dacic, 

prin Oltenia. EI face să se con- 
struiască un pod peste Dunăre, 

pe la locul unde se află astăzzi 
Turnul-Severin, apoi pune mîna 

pe Drubetis, oraș aşezat aci, 

apucă peste Amutria, oraș dac, 

aşezat pe malurile Motrului, aflu- 
ent al Jiului și merge drept 

spre Olt, la un loc pe care Ro- 

manii îl numiră Pons-Aluti de 

la un pod ce sa aflat peste a: 

„cest rîi. Apucind de aci, valea 

Oltului, armata romană popo: 
„seşte întrun loc care mai tir- 

zii îl găsim purtînd numele de 

Castra-Traiană, ajunge după a- 

ceea la Arutela, pe malul rîului 

“Lotru, afluent al Oltului, și 

" trece pasul Turnului-Roșu, în 

Transilvania. 
Dacia este colonizată și avem 

dar Doljul locuit de coloni Ro- 

mani, de la 106 pănă la 207. 

Din acest moment sa așezat 

pătura din care se născu po- 

porul de azi romiîn. 
La anul 270 începe năvălirea 

“popoarelor barbare cari s'aii 

„perindat în aceste locuri și cari   

sunt următoarele: Goţii, Hunii, 

Gepizii, ci ai: distrus vieaţa de 
stat a coloniştilor; însă nu aii 

putut, distruge în sufletul lor, 

sentimentul nobilei origine. 
După aceștia vin Slavii, cari 

aii o înriurire mai mare asupra 

poporului, de oare-ce, Doljul e 
judeţ de cîmpie și se știe că 

Slavii s'aă așezat mai mult la 

vale; ca dovadă de așezarea 

Slavilor în aceste locuri, avem 

și terminologia geografică a 

județului. Insuși cuvîntul Dolj 

este slavonesc din Dolny, de 

jos și Jiul; adică Jiul de jos. 

După aceştia năvălesc în ve- 

chia Dacie: Unguri, Pecenegi, 
" Cumani şi “Tătari, Din aceştia 

Cumanii sunt cari aii trăit mai 

de aproape alături de poporul 

Olteniei. . i 

In aceeași vreme, în care Ciai- 
Ioan se afla în Dolj (vezi ori- 

gina numelui Craiova), o parte 
a Olteniei, Vilcea încăpuse în 
mîinele unui conte german Con- 

rad, numit de romini Domni- 

şorul; tot atunci, adică la anul 

1232, apare pentru prima oară, 
un maghiar Luca, cu. titlul de 

ban' al Severinului. 
Peste 7 ani, la anal 1240, 

vedem pe un al II-lea ban un- 

guresc, de Severin, numit Ostlu. 

De la acesta ne-a rămas suve- 

niti topografice, în regiunea oc: 

cidentală a Olteniei: districtul 
Gorj și Mehedinţi, valea și munții 

Oslea. 
Care parte anume a aparţinut 

Ungurilor,:nu se știe; ori cum 

ar fi însă, numirile topografice 

ne daii dreptul de a. crede că 

între anii 1230—1240, Ungurii | 

vor fiizbutit să apuce vre-o fășie 

de pămînt din Gorj şi Mehe- 

dinți, botezind-o 'banat al Se- 

verinului, în speranța unei co- 

" tropiri ulterioare: . : 
In 1240, se întîmplă a patra 

năvălire, sosesc Mongolii (Tă- -   
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“tarii), cari pănă atunci nu se 
atinsese încă de latura Olteană. 

Dar în timpul acestor eveni- 

mente, unde să fi fost Romiînii? 

Cronicarul persan Fazel-Ullah- 

Resid, care a - descris-o la în- 

ceputul secolului al XIII-lea 

după fintini oficiale contimpo- 
rane, din arhivul Sultanului Meh- 

med-Cazan, ne spune că hanul 

mongolic Orda, intrind în ţara 

Oltului, i-a eșit înainte Basarab- 

“Ban (Bazaran-Ban), dar a fost 

bătut. 

Deci, în aceste zile furtunoa- 

se, strimtoraţi din toate direc- 
ţiunile, Romînă din Oltenia m'aii 

fugit şi nai pierit, ci ai stat 

neclintiţi sub banul lor național 

din dinastia Basarabilor, pănă 

ce barbarii s'aii retras şi atunci 

eşiți din vizuinele munţilor şi 

" revărsați din noit pe cîmpie, 

Oltenii s'ai apucat a povesti 
- cu «fost-ait fost» cele întîimplate. 
Această epocă teribilă ne e 

fecundă în tradițiuni. 
Incă o probă cum că pă- 

mîntul Olteniei era locuit în 

secolul al XIII-lea de Valachi, 

ne-o dă o diplomă a regelui 

Ungariei Bela al IV-lea, din 

1247, prin care el dăruește ca- 

valerilor Ioniţi din Ierusalim, 

“pămînturile așezate peste munți, 

în Valahia. 

In acest document se pome- 

nesc cinci mici sate, din cari 

-trei sunt arătate anume:ca îm- 

poporate cu Romini:” Regele, 

anume concede cavalerilor toată 

ţara” Severinului, împreună cu 

cnezatele lui loan și Farcaş 

pănă la rîul-Olt, precum şi țara 

“ numită Lytiea (a Lotrului) ex- 

ceptînd din. această donaţie 

ţara Voevodului Valah, Lyrtiea, 

care o lasă Valahilor, precum 

"o avusese pănă acum. Acest 

stat a lui Lyrtieaera același. cu 

a lui Basarab-Ban, care împie- 

"dicase pe 'Lătari de a trece în



DOLJUL 

Oltenia. Poate că era el însuși, 

şi fiind din familia Basarabilor, 

fusese numit de Unguri în do- 

cumentul dela 1247 cu numele 

său propriii, iar de cronicarul 

persian, cu titlul şi numele fa- 

miliei. 
Mai tîrziu întîlnim tot în aceste 

părții pe  voevodul Liteanul 

(probabil același cu Lyrtiea) și 

cu Basarab-Ban, care se revoltă 

împreună cu fratele săi Barbat, 

contra Regelui Ungariei, Vladi- 

mir Cumanul. Se vede deci 

că dintre statele urzite pe te- 

ritorul muntean, nici unul n'avea 

puterea și virtutea acelui de 

peste Olt. 
Cînd însă veni dincolo de 

munţi marele voevod al Făgă- 

raşului, Radu-Negru Basarab, 

cu toată boierimea ce era mai 

înainte peste Olt (majores terrai, 

din documentul de la 1247) s'aii 

sculat cu toții de ai venit la 
Radu-Negru Vodă, închinîndu- 

se să fie sub porunca lui şi 

numai el să fie peste toți stă- 

“pînitor, (cron. anou. în «Mag. 

ist.», IV, pag. 232). 

Șincai, de altă parte zice: 

Radu-Vodă Negrul.era Vodă în 

Ardeal şi Herţog pe Amlaș și 

Făgăraş şi ati pogorit -la ţara 

Rominească pe apa Dimboviţei 

la Cimpulung, unde s'aii făcut 

curți și mănăstire la acest an. 

Venit-ait şi Basarab, Banul Cra- 

iovei și s'aii supus lui. Și ai 

stăpinit numitul Domn toată 

țara Romînească cu cele cinci 

judeţe ale Craiovei pănă în 

Dunăre. 
Această închinare de bună 

voe a capului acelei regiuni 

către Domnul de peste munți, 
a căreia amintire s'a păstrat de 

tradiţia munteană, este adeve- 
rită prin poziţia de mai tirziu 

a banului Olteniei. 
Este cunoscut că pe cînd în 

Moldova rangul boieriei banului   
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era mic, venind după paharnic, 

în Muntenia banul Craiovei, era 

cea mai înaltă boierie, îndată 

după Domn și cu mult mai 

presus de toţi cei-l'alți dregători 

ai curții. | 

Banul Craiovei avea chiar, 

în deosebire de cei-l'alţi boieri, 

o putere teritorială care se în- 

tindea tocmai asupra celor cinci 

judeţe de peste Olt. 
Baltazar Valter, în descrierea 

" faptelor lui Mihai-Viteazul, spune 

despre banul de Craiova, că 

este prefectul acestui mare 

ţinut al țărei romineşti. El trage 

toate veniturile de peste an, ale 

acelei însemnate părți de ţară. 
Afară de acestea, atit la pri- 

mirea demnităței seale din vechi 

aşezate, cît și pentru apărarea 

marginilor ţărei, întreține 200 

cazaci și mai mulți presiziari 

romîni. 
De asemenea ne spune şi ra- 

portul unui: misionar catolic din 
anul 1688 că: după principe 

este banul, dregătoria lui este 

să şază la Craiova, are dreptul | 

de a judeca în cauzele criminale 

şi în oare-cari civile, ca și prin- 

cipele, însă de la Poarta-de-Fier 

pănă la Olt. El făcea divan ca 
şi Domnul din București, avea 

sub el un logofăt III de Divan, 

pentru  pricinele  din'ăuntrul, 

ca logofătul de taină din Bu- 
cureşti, avea un polcovnic de 

oraș (ca Aga din București) 

pentru paza uliţelor și a focului 

şi pentru narturi, adică fixarea 

prețului lucrurilor vînzătoare, 

Ici-Bașa pentru petiţiunile celor 

ce aveaii procese, un Armaș 

II, pentru pușcăria de acolo 
un portar III, pentru ospitalita- 

tea Turcilor ce veneait ca să 

întilnescă pe Banul şi alți lo- 
gofeţi de divan. 

Cind se întimpla că else afla 

„în Bucureşti judeca acasă la 

sine, pe lingă aceasta avea și   
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deosebit pecetea cu care sigila 

hotărîrile judecăților și ordinele 

volniciilor. 
Aceste drepturi excepționale 

ale banului de Craiova, păstra- 

te pănă adinc în timpurile mai 
noi, ne arată că autoritatea lui 

avea un caracter teritorial, că 

era un vasal al domnului Mun- 

teniei. O asemenea pozițiune a 

banului în sînul statului Romiîn 

(muntean) nu se poate însă ex- 

plica, de cit prin anexarea a- 

celei regiuni către corpul mai 

mare de care ea se alipi. 

Fiind-că nici un izvor nu ne 

arată că Banatul-Olteniei ar fi 

fost cucerit după descălicare, 

suntem siliți să primim de ade- 

vărate spusele tradiţiunei, care 

ne arată acest ducat închinin- 

du-se de bună-voe descălecăto- 

rului statului muntean, 

Cum se face însă, că banul 

Basarab să fi primit fără împo- 

trivire supremația principelui ve- 

nit de peste munţi, cînd Liteanu 

se opuse unei forţe: superioa- 
re, nu ne explică de cit do- 

rinţa unei întăriri a poporului, 

consolidarea libertăţei şi apoi, 
legăturile de rudenie ce existaii 

între banii Craiovei și noul Domn 

descălecat. 
Intr'adevăr, Radu-Negru era 

şi el din familia Basarabilor și 

el este numit în documentele 

Ungurilor, Tugomir Basarab. 

Sub Alexandru Basarab avem 

o iînvaziune în Oltenia a lui 
Ștefan Dușan, țarul Sirbilor el 

înaintînd cu repeziciune, reuși 

de a coprinde Craiova; peste 

- puţin a fost gonit de Alexan- 

dru Basarab, urmînd apoi o re- 

concilaţiune între Sirbi și Mun- 

teni, întărită printr'o căsătorie, 

prin care banatul era înapoiat 

Munteniei. 

Rolul jucat de Craiova în a- 

ceastă împrejurare, dovedește că 

nu era un oraș fără însemnătate,
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“Sub Mircea-cel-Mare, pe la 

Sfirşitul secolului al XIV-lea, 

Turcii ai cucerit Vidinul înce- 

pind a năvăli în Oltenia. In a- 

ceastă bătălie a pierit eroul fa- 

vorit al Slavilor meridionali, ce- 

lebrul Marcu Crăișorul. 

Lupta sa dat la Rovine (cu- 

vîntul însemnează loc băltos) ce” 
se află lingă Craiova. Această 

ilustră victorie a cărei. strălu- 

cire, se revarsă asupra Craio- 

vei, avusese loc la 17 Maii, 

1395. 
In timpul luptei pentru Dom- 

nie dintre Drăculești și Basara- 

beșşti, între 1418/56, Basarabeşti 

folosindu-se de nemulţumirea 

Olteniei se fac apărătorii drep- 
turilor ei, nu însă pentru a în-. 

cerca iar o dezbinare a ambe- 

lor jumătăți, ci pentru a încă- 

leca cea mai mică pe cea mai 

mare, impunînd pe boierii săi 

ca Domni ai întregei ţări. 

De aci începe o luptă criîn- 

cenă și încăpăţinată între două 
mari partide de boieri, cari vo- 

iai să aibă pe tron, reprezen- 

tanţii intereselor lor. Am putea 

zice că acea luptă îşi are ori- 

„_ginea, încă de la suirea lui Mir- 

cea-cel-Mare în scaun care îl 
obținuse prin uciderea fratelui 

săi Dan, fost după toate pro- 

balitățile mare ban de Craiova 

și a căror urmași Basarabești 

se menţin pănă tirziu în acel 
ducat, mai curind vasal de cit 

încorporat în statul Muntean. 
Ca probă.a luptelor dintre 

partide avem un document și 

anume biografia Patriarchului 

Nifon, unde ni se spune că la 

„moartea lui Radu-Vodă, se iscă 

între boieri ceartă pe care să 

pună domn; de unde se vede, 

că eraii cel puţin două partide 

cari susţineaii candidaţi deose- 

biți, din care aceia ce susțineaii 

pe Mihnea eși învingătoare. 
Se înţelege de la sine, că   
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Domnul unei partide, punînd 

mîna pe putere, trebuia să per- 

secute pe partizanii rivalului 

săi. Acest partid persecutat era 
neamul Basarabilor, căci, spune 

tot biografia, iară pre un neam 

care era mai ales și mai temă- 

tor de Dumnezeii, căruia îi era 

numele de moşie Banoveţi, a- 

dică Basarabești, i-a muncit cu 

felurite feluri de munci pe unii 

i-a și omorit». 

Acest nume de Banoveţi, care 

zice că le era de moșie, arată 

că Basarabești erai din bana- 

tul Craiovei, unde păstrase încă 

scaunul, pe cînd o ramură de 

a lot se suise şi stătuse în răs- 

timpuri şi pe tronul Munteniei. 

"In acest timp partida Basa- 

rabească, în frunte cu Barbu 

Craiovescul şi Neagoe-Basarab 

pribegesc în ţara turcească, fă- 
cînd jalbă la împărat de rău- 
tăţile lui Mihnea. 

Cu toate că Mihnea este răs- 

turnat prin răscoala Basarabeș- 

tilor, tronul îl ocupă un Dracul, 

anume Vlăduţ. 
La 1512 însă, se sue pe tron 

“Neagoe-Basarab, fiul Pirvului 

Vornicul, nepot de frate Banu- 

lui Barbu Craiovescul, care a- 

cesta însuşi era fiul bătrinului 

Pirvul. 
Pe timpul lui Vladislav (Vlad 

VIII, 1524 — 26) boierii olteni 

și mai ales însemnata familie a 

Pirvuleștilor se preface a-l pri- 
mi, de o cam dată, dar duș- 

mănindu-l pe ascuns, purtarea 
lor împinge pe Domn să scoată 

pe acea familie din Banatul Cra- 

iovei, spre a desrădăcina opo- 

ziția din cuibul de peste Olt. 
Pirvu atunci se răscoală şi 

alungă pe Vladislav. Tot par- 

tida boierilor de peste Olt spri- 

jinește venirea la tron a lui 

Moise. 
Sub Radu al IV-lea vedem că 

Toma, Banul Craiovei, este tă-   
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iat din ordin domnesc. Aceste 

„certuri provoacă amestecul pu- 
terilor străine la tronul Munte- 

niei și sub această apăsare uri- 

aşă se desface şi se permută 

tot mai mult jocul partidelor. 
Mircea al JII-lea (1546—1555) 

ridicat în tron în urma restur- 
nărei unui Domn înrudit şi din 

aceeași partidă cu el, nu înce- 

tează dea dușmăni pe Basara: 
bești şi partida lor, boierii Ol- 
teniei ; cel d'întiiii lucru pe care 

îl face, după așezarea lui în 

scaun, este de a tăia pe Coadă- 
Vornicul, pe Drăgan-Stolnicul, 

pe Stroia-Spătarul, pe Vintilă- 
Comisul și alţii necunoscuți, 
muncindui întiiii pentru avere. 

Boierii ce scăpară de moarte, 

fugiră în ţara Ungurilor, unde 

stringînd oaste, ce aii putut, 

-şi stăruind doi ani, ai avut 
războiii cu Mircea la Periș și 

aii biruit Mircea-Vodă, pierzind 

Udriste Năsturel și Teodosie Ba- 

nul. Din acești de pe urmă boieri 
cari cad în luptă, se cunoaşte 

că avea a face cu familia Basa- 

rabească, căci neamul Năsturei- 

lor era înrudit cu Mateiii- Ba- 

sarab, iar Teodosie, numit Ba- 

nul, ne arată că era vorba de 

boierii din Craiova. 
Prigonirea făcută de Mircea 

se îndreaptă deci, în contra 
neamului Basarabesc și sîngele 
răspîndit de el se explică nu- 

mai prin caracterul săii cel crud. 

Cruzimea lui de astă-dată avea 

motive politice; încercarea do: 
a zdrobi vechia, partidă din Ol- 
tenia, dușmana seculară a fa- 

miliei Drăculeștilor. Pe la 1592 

sub Alexandru al III-lea, Mihaiii 

fiul lui Pătrașcu-cel-Bun, ajunge 

la Bănia Craiovei, cedată lui, 

de moșşul săi Iane. 

In timpul acesta Iane, intriga 
la Poartă în favorul rudeniei 

sale spre a-i da scaunul Dom- 

niei. Mihaii în acest timp pre-
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gătea spiritele în ţară pentru 
primirea stăpînirei sale. De şi 

aşezat el— neam al Drăculești- 

lor — în vechiul scaun al fami- 

liei Basarabilor, — Banatul Cra- 

iovei,—în sînul boierimei ce a- 

părase altă-dată cu atita îndă- 

rătnicie dreptul acelei linii a 

familiei domnitoare, totuși reu- 

șesc a-și crea o puternică partidă 

care în ascuns dorea suirea lui 

în scaunul Munteniei, ştiind că 

aceste două mari partide de 
familie Basarabești și Drăculeşti 

se desfăcuseră cu timpul sub 

apăsarea turcească, în cit ele 

pierduseră conştiinţa interesului 

teritorial, ce altă-dată le des- 

binase. - 

De aceea nu este extra-or- 

dinar sprijinirea lui Mihaiu de 

boierimea olteană, cu atit mai 

mult, că el apăra Oltenia pe 

cit putea de jafurile și despoie- 

rile la care expusă Muntenia- 
Mare. 

După bătălia de la Teleajen, 

„din 20 Octombrie 1600, Mihaiii, 

bătut fuge spre Craiova, pen- 

tru a pune Oltul între el şi acei 

„ce-l urmăreai. : 

Căderile repetate ale Dom- 

nului treziseră iar uneltirile boie- 
rilor protivnici. Cînd ajunge în 

Craiova, descopere aci o con- 
spirație care tindea la răstur- 

" narea lui, Coprins de o furie 

cumplită, el aprinde toate ca- 

sele boierilor răzvrătitori și-i u- 

cide pe toţi, răzbunînd în sîn- 

gele lor, toate suferințele cu 

cari soarta îl adăpa. 

In anul 1688, suindu-se pe 

tron Constantin Brincoveanul, 

“cu ajutor turcesc, Bălăceanu stă- 

ruc: pe lingă generalul Hiiusler, 

ca să-l treacă cu armata lui în 

Muntenia, sperînd că de frică, 
Domnul va fugi peste Dunăre. 

Hiiusler trece pe la Cerneţi. şi 

vine la Craiova. | ” 

In anul 1718, lulie 21, în ur-   
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ma tractatului de la Pasarovitz, 

Banatul Craiovei fu dat Aus- 

triei, însă el nu şezu mult sub 

Austriaci, căci în urma. păcei 

de la Belgrad, 1739, Austriacii 

fiind bătuţi de Turci, pierd ia- 

răși Oltenia și această parte de 

țară este din noii alipită, către 
Muntenia. Austriacii, cari la în- 

ceput eraii atît de mult iubiţi 

"de Munteni, nemulţumesc la cul- 

me populaţia din Oltenia și o 

fac să se convingă că era tot 

așa de răii sub domnia Austria- 

cilor, ca şi sub cea Turcească. 

In anul 1761, în urma cere- 

rilor şi pretenţiunilor, fără de 

cuviat, ale Turcilor de pe lingă 
Dunăre, adresîndu-se fără între- 

rupere către Banul Craiovei ca 

către un epitrop al. Domnului, 
ai făcut ca'să 'nu se mai tri- 
mită nici un ban la Craiova,ci 

un simplu boier cu titlu de Cai- 

macan, precum s'a întimplat 

pănă în ultimii timpi. 

Acest caimacan se bucura de 

toate prerogativele, de toate ve- 

niturile și foloasele Băniei; ca 

leafă avea 300 lei pe lună și 
venitul numit răsura, adică cite 

o para de leii din veniturile 

Domniei. 
Caimacanul avea în totul ve- 

nit peste 100000 lei, iar dacă 

se bucura de favoarea Domnu- 

lui, capăta aproape îndoit. 

Ispravnicii celor cinci județe 
" ale banului atîrnaii de-a .drep- 

tul de Domn şi aveai misiu- 

nea de a aduna dările gene- 

rale. Banul cel mare, cel deal 

doilea după Domn și după Mi- 

tropolit, ține președinţa în di- 

van. La toate prezentaţiunile, 

el poartă căciulă de samur şi 

contăș. Semnul dregătoriei sale 

este hasganul, adică un toiag 

cu baga și sidef, pe care-l poartă 

chiar înaintea Domnului. El a- 

zista şi la camera numită a Ve- 

liţilor împreună cu Mitropolitul,   
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cu Vornicii, cu Logofeţii și cu 
cci-l'alţi boieri mari. 

In timpul Domnilor fanarioți, 

cu toate înegririle istoricilor noș- 

tri, vedem că sub cei mai mulţi, 

funcţionarii Craiovei, erai bo- 

ieri pămînteni; așa sub Cara- 

gea, caimacanul Craiovei, era 

Enache Hrisoscolei pănă la 8 

Iunie 1763, iar de la această 

dată, Vodă rinduește ban pe 

Dumitrache Ghica, «ca toate tre- 

“bile părței locului, cîte după o- 

biceiii se cuvine la dregătoria 

d-sale, să se caute prin D-lui.» 

Bănia dar, nu era desființată cu 

desăvirșire, ea rămăsese o dre- 

gătorie onorifică. Acest lucru 

se poate vedea mai bine din 

listele boierilor cari compun di- 

vanul Craiovei și. criminalionul 

de Craiova. | 
Venind Mihaiu Șuţu la Dom- 

nie, vedem că rîinduește în scurt 

timp la Craiova, unul după altul 

caimacani, întîiă pe paharnicul 

Romaneli, în 3 Septembrie 1783 

și apoi, pe Enache Hrisoscoleii 

la 17 ale accleași luni. 

Pe: timpul domniei lui Cara- 

gea, importantul oraș Craiova, 

fusese robit în favoarea unor 

credincioşi ai săi. Craiovenii însă 

se luptară cu energie pentru a 

redobiîndi libertatea. vechie a o- 

rașului. 

" Caragea văzînd această luptă, 
revocase hrisovul de robie al 

orașului, prin o carte către di- 

vanul Craiovei. Venind după 

aceasta Mihaii Șuţu, semnă în 

23 Septembrie 1783, un hrisov 

de recunoaștere 'a libertăței . o- 

rașului, însă nu mai puţin or- 

donă caimacanului să nu per- 

miţă nici unui boier craiovean a 

veni la București, de cît după 

“prealabila învoire. Era speriat 
Domnul de energia desfășurată 

de dinşii puţin mai înainte. Avem 

de la Mihaii Şuţu două pitacuri, 

„care ne arată că Domnul luase
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- măsuri de edilitate, cu referință 
la: Craiova. Ele sunt: pitacul 

prin care se constitue venituri 

„pentru pavarea orașului și un 

“altul relativ la apa de băut. Pe 

timpul domniei lui Mavrogheni, 

aflăm nume străine ca bani ai 

Craiovei; așa în Martie 1787 

a numit pe Alexandru Serache (2) 
biv-vel postelnic, care fu înlo- 

cuit în 27 Noembrie 1787, cu 

Tudorache Dibuoglu (2); restul 

* funcţionarilor însă erai. boieri 
pămiînteni. In timpul războiului 

dintre Austriaci și Turci, oști- 

rea austriacă care răzbise în ju- 

dețul Jiului, intrase în relaţiuni 

secrete cu unii boieră din Cra- 

iova. Mavrogheni, care era ali- 

atul. porţei, hăineşte pe neaş- 

teptate pe Hagi Stan Jianul 
postelnic şi pe fiiul săii Gheor- 

ghe, precum și pe pitarul Ni- 

colae Topliceanu, şi ei aii fugit 

în tabăra austriacă. 
Domnul dete divanului de 

Craiova ordine de sequeştrare 

a averilor acelor haini, apoi dă 
o proclamaţie către toţi boierii și 

locuitorii Craiovei, în 24 Martie 

1788. Cu toate acestea, Turcii 

fiind bătuţi la 8 Noembrie (stil 

noii), priiicipele Hohenlohe, co- 
mandantul armatei austriace, își 

deschide calea spre Craiova. 

Alt detașament austriac sub co- 

lonelul Kray, se îndreaptă prin 

pasul care duce la Cîmpulung, 

în marș repede, spre Craiova, 
La 8 Noembrie (stil noii) segă- 

sește la Ișalniţa (2 ore departe 

de Craiova). Boierii din Craiova 

eşiră împreună cu mulți locui-. 

tori din oraș, întru întimpina.. 

rea colonelului Kray și-l întro- 

duseră ei singuri în oraș, pu- 

nînd la dispoziţia Austriacilor 

„proviziunile necesare şi primin- 

du-i.cu mari manifestări de bu- 

curie. Despre intrarea Austria- 

cilor în Craiova scrie şi Dio- 

nisie: Eclisiarhul. Pasagiul . din 

  
  

cronică sună ast-fel: «Nemţii ai 

sosit şi au intrat în oraș cu pace, 

eşindu-le înainte boierii, schim- 

baţi în haine boierești și întîm- 

pinîndu-i cu rugăciune i-ai pof- 
tit de au venit la episcopi eșin- 
du-le înainte cu  litania biseri- 

cească, adică preoţi cu Sfinta 

Evanghelie și cu Sf. Cruce în 

privdorul bisericei, unde Ober- 
ster Kray cu oficerii lui (care 
acest Oberster era venit înain- 
tea oștilor cu piota pedestrimei 

şi cu volintirii) și sărutînd sfin- 

tele icoane, aă intrat în bise- 

rică toți cîntîndu.li-se axion, zi- 
cîindu-se de diaconi, citind pen- 

tru biruinţa impotrivnicilor, po- 
menind pe împăratul Iosif şi Ii 

s'aii făcut masă mare în epis- 

copie de către boieri, ospătîn- 

du-i bine. Mai vîrtos boierii Bi- 

bescu fiind unul din ci la Nemţi, 

pe carele îndată Lai făcut is- 

pravnic. Apoi aii sosit și genc- 

ralii cu multă oaste călărime». 

După spargerea taberei Ro- 

mîno-Turce de la Porceni, prin- 

țul de Hohenlohe își stabili car- 

tierul de iarnă la Craiova, în 

26 Octombrie, 1789. 

- Suferi ocupaţiunea. austriacă 

sub administraţiunea prințului 

de Coburg pănă la încheierea 

păcei de la Șistov, din 5 Au- 

gust, 1791. Una din condiţiu- 

nile acestei păci, fu evacuarea 

Munteniei pănă în 30 zile de 

la ratificarea păcei. Oltenia nu 

scăpă a fi din noii încorporată 

la Austria, de cît graţie inter- 

venţiunei Angliei, Olandei și a 

Prusiei. Ocupaţiunea austriacă 

dură. însă și peste timpul hotă- 

rit în tractat. 

«Neaua căzută în munţii ve- 

cini Banatului, întîrziară resti- 

tuțiunea micei Valachii». 

De și ţara era ocupată. de o 

parte din armata austriacă sub 

comanda comitelui de Miirovski, 

Șuţu numit pentru a doua oară, 
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"veni în Septembrie, 1791. Țara 
fu predată definitiv de repre- 

zentanţii lui Mitrovski (comitele 

Strasoldo, locotenent-colonel și 
cavalerul Caballini Ehrenberg) 

- în primirea reprezentanților no- 
ului Domn Șuţu, cu actul din 

-g Septembrie (st. n.), 1791. 
Mihaiu Șuţu numește îndată 

caimacan al Craiovei pe o rudă 

asa, biv-vel Spătarul Costache 
Şuţu. Apoi dă o proclamaţiune 
Craiovenilor. In ea, Domnitorul 

spune că ocupațiunea austriacă 

încetează în 28 August și că 
caimacanul Craiovei are a primi 

de la excelența sa, comitele Mi- 

“trovski, judeţele oltene sub o- 
blăduirea Domnitorului țărei. 

Avem de la Mihaiii Şuţu pita- 

cul de rinduire a boierilor divă- 
nești, care conţine numai nume 

“de boieri romiîni ca: Știrbeiii, 
Stan, Jianu, Glogovanu, Brăi- 

loiii, etc.; apoi un pitac de rîn- 

duire în bănia lui Filipescu; boie- 
rilor cari se bucură de mare 

vază în fața Domnului. : 
Pe timpul Domniei. lui Ale- 

xandru Moruzzi, vedem că func- 
țiunea de caimacan este dată 

de obiceiii boierilor greci, ma- 

rele ban însă, este tot-d'a-una 

un boier pămintean. Așa aflăm 

în această înaltă dregătorie pe 

Enăchiţă Văcărescu, în 1796. 

Avem de la Moruzzi mai multe 

acte referitoare la numiri de 

- dascăli la școalele din Craiova, 

precum și numiri de doctori; 

cu toate acestea, boierimea din 

Oltenia nue mulțumită cu Dom- 

nia lui. - 

Aflăm o mișcare de opozi- 

țiune în Craiova în contra lui 

Moruzzi, încă din Decembrie, 

3 N 
Rezvrătitorii boieri fură urmă- 

riți de agenții Domnitorului, dar 

după intervențiunea caimacanu- 
lui, Domnitorul îi iartă, Această 

indulgență însă și-a avut efectul
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așteptat. Tot în 1793, aflăm 3 

boieri din Oltenia pe: Scarlat 

Milcoveanul, Nicolae Gigirtu şi 
Mincu Vulturescu, cari cutează 

a arăta Domnitorului că abu- 

zurile administrațiunei din Ol- 
tenia, sunt atit de mari, în cît, 

provoacă răzvrătirea Oltenilor. 

Cei trei opozanți însă sunt sur- 

shiuniţi, de divanurile lui Mo- 

ruzzi, la mănăstirea Arnota.. 

In 1795, Muntenia este pră- 

dată cumplit de Pazvantoglu; 

acesta era un hoţ turc vestit,care 

apucase Domnia Vidinului, se 

întărise acolo și se declarase 

neatirnat de împărăţia turcă. 

Domnii țărei: Moruzzi, Ipsi- 

„lanti, Hangerlii, Șuţul, cer unul 

după altul ajutor de la poartă 

contra lui Pazvantoglu. Armate- 
le turcești, venite în ajutor, se 

“unesc cu hordelelui Pazvanto- 

șlu; întră în Muntenia și dai 

foc Craiovei, la anul 1801. 

In 1821 Tudor Vladimirescu 

aruncă o lumină vie asupra Ol- 
teniei. EI, de şi născut în Gorj, 

(satul Vladimir) copilăria şi-a 

petrecut-o în Craiova. 

„Nu găsim necesar a ne în- 

tinde asupra Revoluţiunei din 

1821, cînd toată Rominia de 

la Carpaţi pănă la Dunăre re- 

suna de numele lui Tudor. 

Craioveanul păstrează și azi 

un cult Bravului Tudorin. 

În sfirșit, în ultimul războiii 

—pe care Rominii aliaţi ai Ru- 

șilor îl purtară cu Turcii — pă- 

mîntul Doljului fu încă o dată 

teatrul  glorioaselor noastre 

lupte, 

După declararea de neutrali- 
tate a Romîniei față de războ- 

iul Ruso-Turc, Turcii privind a- 

ceasta ca o atitudine ostilă lor, 

din partea Romiîniei, încep a 
bombarda orașul Calafat. La a- 

ceasta, Rominii aă răspuns vic- 

torios, arzîind vapoarele turcești 

aflate în port şi mai multe case   
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din Vidin. In urma măsuri- 

lor violente a Turcilor, Romi- 

nia declară și ea războiii, şi după 

ce daii Rușilor în primire po- 
zițiunile ce apărase pănă acum 

(fortificații, podul de la Barboși, 

poziţiunile de la Giurgii și Ol- 

tenița),. își îndesiră forţele în 
zona din dreapta Oltului, care 

tocmai era expusă la atacurile 

inamicului, 

Osman-Pașa, singurul coman- 
dant turc, care s'a distins în tot 

cursul acestui războiii, voia să 

treacă de la Vidin cu vre-o 

60000 ostași pe teritoriul romîn, 

între Cetatea și Calafat și să 

mute ast-fel teatrul luptelor în 
țara noastră. 

Carol I, înţelegînd gîndul Tur- 

cului, luă toate măsurile de a- 

părare, veni singur să inspec- 

teze trupele (14—17 Maiii) și lu- 

crările defensive și ca să arate 

vrăjmașului cît de bine este for- 

tificat Calafatul se așeză cu sta- 
tul săi major în bateria « Carol» 

și ordonă bombardarea Vidi- 
nului. i 

Cel d'intîiii obuz al Turcilor 

nemeri tocmai această baterie 

“şi era cit peaci să lovească pe 

Domnitor, 

Alte cinci obuze mari mai ve- 

niră din care trei din ele sesparse. 

ră chiar în lăuntrul bateriei. După 

'ooră de canonadă, focul încetă 

din amiîndouă părțile. Cite-va 

săptămîni după aceea, la 9 Iu- 

nie, Vidinul era de patru părți 

în flacări, întețite de artileria 
noastră. 

Dolniceni (vezi Brăteni), saz, co- 

muna Brăteni, plasa Ștefănești, 
jud. Botoșani, 

Dolniceni, za, în. partea de N.- 
V. a com.. Brăteni, pl. Ștefă- 
neşti, jud. Botoșani, pe moșia 

Brăteni; are o suprafață de 12 

hectare. ” 

1 

DOLOJMAN-BAIR 

Dolojan, dea/, în jud. “Tulcea, 

pl. Istrului, pe teritoriul comu- 

nei rurale Ciamurli-d.-s.; se des- 

face din dealul Ciamurli; se în- 

tinde spre S., avind o direcție 

generală de la N. spre S.; brăz- 

dează partea nordică a plășei şi 

centrală a comunei; se prelun- 

„gește spre S. cu dealul Solu- 

gean şi dealul Durale. 

Are o înălțime de 210 m. şi 

e punct trigonometric de obser- 

vație de rangul al 3-lea, domi- 

nînd asupra satului Eschi-Baba 

și a drumului comunal Ciamur- 

li-Eschi-Baba ce-l taie; este a- 

coperit cu puțină pădure și pă- 

șuni. 

Dolojan (Valea-), za/e, în jud. 

Tulcea, pl. Istrului, pe terito- 

riul comunei rurale Ciamulli- 

d.-s. (şi anume pe acela al că- 

tunului săi Eschi-Baba); se des- 

face din poalele sudice ale dea. 
lului Ciamurli; se întinde spre 

S., într'o direcție de la N. la 

$., printre dealurile Sari-Meșe- 

lic şi Dolojan; taie drumul co- 

munal Eschi-Baba, și, după 7 

„Ril., sub numele de valea Ca- 

laigi, se deschide în valea pîrtu- 

lui Beidaut, pe stînga, mai sus 

de satul Beidaut. 

Dolojman (Capul-), 247/al dea- 

lului cu același nume, în jud. 

Tulcea, pl. Babadag, com. Ca- 

raman-Chioi, lingă lacul Razelm. 

E stincos, măsuriad 44 metri, 

Are în față-i ruinele bisericu- 

ței din insula Curt-Bei. Este pri- 

mejdios pentru pescarii din Ju- 

rilofea, căci lîngă el se fac o- 
chiuri multe şi vintul pe aci su- 
flă puternic. 

Dolojman-Bair, dea/, în judeţul 
- “Tulcea, pl. Babadag, pe terito- 

riul com. rur. Caraman-Chioi; 
este o prelungire sud-estică a   dealului Caraman-Chioi; se des- -
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face din dealul Sufat; . poalele: 

sale se scaldă în cele două la- 

curi, Razelm și Goloviţa, ter- 

minîndu-se brusc în Razelm, 

prin capul cu același nume; are 

58 m. înălțime, și e punct tri- 

gonometric de ordinul al 3-lea ; 

este acoperit cu verdeață. 

Dolu-Faci, sa, în jud. şi plasa 

Constanţa, căt. com. Cicracci, 

situat în partea centrală a co- 
munei şi a plășei, la 21 kil. 

spre N. de căt. de reședință, 

Cicracci, pe valea Dolu-Fact și 
în apropierea lacului -Taşăul. 

Are o suprafaţă de 120 hect., 
dintre care 9 hect. sunt ocu- 

pate de vatra satului și de gră- 

dini. . Populaţiunea sa este de 

15 familii, sau 43 locuitori, ocu- 

pîndu-se cu pescăria și cu agri- 

cultura. Maioritatea locuitorilor 
o formează Turcii. Printre sat 
și lac trecea şoseaua națională 

judeţeană Constanţa- Babadag ; 

acum însă s'a schimbat traseul 
ci și trece prin partea vestică a 

satului. Alte drumuri comunale 

mai pleacă la Tașăi, la Cara- 

Murat. 

Dolu-Faci, movilă, în judeţul și 
plasa Constanţa, com. Cicracci, 
situată la o egală distanță de 

satele Dolu-Faci și Cicracci, do- 

minîndu-le, avind înălțimea de 

103 m; este virful cel mai înalt 
al dealului Cicracci şi este aco- 

perită cu verdeață. 

Dolu-Faci, zafe, în jud. şi. pl. 
Constanţa, pe teritoriul comu- 

nei rurale Cicracci, şi anume 

pe acela al cătunului săi Do- 

lu-Faciî. Are o direcțiune de la 

V. către N.-E. Trece prin satul 

Dolu-Faci şi se deschide în la- 

cul Tasăul.. Şoseaua naţională ju- 

dețeană o taie drept pe la mijloc. 

Dolu-Facî-Bair, deal, în. jud. 

53878 Afarele Diclionar Geografie. Vot 121. 

Domeniul - Giurgiului, 
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și pl. Constanţa, pe teritoriul 
comunei Pazarli; are o direcţiune 

de la V. spre E. și-o înălțime 
medie de 110 m.; este situat în 

partea sud-estică a comunei și 
cam centrală a plășei. 

Domeniul - Brăilei, proprietate 

a statului, de la 1828, judeţul 
Brăila și care mai înainte forma 

Raiaua Brăilei.  Coprinde co- 

munele: Chiscani, Silistrarul, 

Tichileşti, Tudor-Vladimirescu, 

Vădeni, Ciacirul, Gropeni; par- 

te din comunele: Cazasul, Os- 

manul și Vizirul; şanalul Dună- 

rei,.de la punctul Ibiși pănă la 
gura" Siretului și Balta din ma- 

lul Dunărei, în dreptul Viziru- 

lui, în linie dreaptă prin Ibişi, 

privalul Schioaca, lezerul-Peștii; 

zăvalul Mucuroaia și privalul 

Boul, pănă în Dunărea-Vechie, 
Suprafața sa la cîmp este de 
45500 hect. şi la baltă de 56710 

hect.; în total deci are 102,210 

hect. Venitul anual: 757115 

lei. 

Domeniul-Coroanei, zoșie, ju- 
-deţul Neamţu, care cuprinde: 

pădurea Aţa, arendată anual cu 
21000 lei, avind instalate 16 

herăstrae și o mașină cu aburi; 

pădurile Smida și Măgura, aren- 

date anual cu 30000 lei, avînd 

- 16 herăstraie și 1 circular. 

7loşte, 

proprietate a statului, situată în 

jud. Vlașca, pl. Marginea, com- 

pusă din comunele: Brăniștari, 

Oinacul, Turbatul, Slobozia, Ma.-. 

lul și -Gostinul, cu cătunele lor. 

Acest domenii este situat în va- 

lea Dunărei, începînd în partea 
de V., de la hotarul moșiei Pa- 

rapani şi merge în jos pănă la 

Gostinul-Bănesei, pe o lungime 

de peste 25 kil. In ce privește 
lățimea, se întinde din marginea 

Dunărei, adică marginea izlazu-   
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lui oraşului Giurgiu şi merge 

pănă. sub dealurile Dunărei, din 

jos de Frăteşti,: Onceasca şi 
Vieri. 

Are o suprafață totală de 
20904. hectare. 

In 1664, s'a dat, la 942 lo- 

cuitori, foști clăcași, 3754 hect, 
In 1882, sa dat, la 192 locui- 
tori însurăţei, 1300 hect. In to- 

tal s'a dat o suprafaţă de 5054 
hect. S'a destinat a se instră- 
ina 7000 hectare. 

Venitul anual este de 203000 

lei. Pe acest domenii sunt mai 

multe bălți, viroage, cari se fac 

din vărsătura Dunărei şi care 

ocupă o suprafață de 2500 hect. 

Cele mai principale sunt: Balta- 

Găujan, Giîrla-Mare, ambele ve- 

nind din sus şi dînd în gîria 
Comarinul, din jos de Malul; 

viroaga Sfredelul ce vine din 
sus, de la Dunăre și dă în Ma- 

rotinul; "lacurile Comani, Mahi- 

rul, Malul; viroaga Coastelei ce 

vine din Vaideei și. dă în Du- 

năre, 

Sunt mulțime de ostroave, din- 

tre care cele mai principale 
sunt: Ostroavele Stircea Moca- 

nul, Regalul, Dinului, Batinul 

toate pe Dunăre. Pirgosul, al- 
Dinului, Calbotinul, în dreptul 

satului Malul; apoi Borunul, 
Mocanul, în faţa Giurgiului; 

Marotinul, în dreptul satului 

Braniştea -d.-j.; Lungul, în arep- 
tul Gostinului-d.-j.; Cioroiul, 

Rămădanul şi alte mici ostroave 

ce se fac zilnic după venirea 
apelor Dunărei. | 

Pe acest domeniii se află şi 

Veriga, canal ce vine din sus 

de oraș și dă în Dunăre, des- 

părțind Rămădanul de Cioroiii. 

Sunt multe păduri şi anume: 
Măgura-de-Nisip, în suprafață 

de 22 hect.; Zotunul și Cama, 

de 78 hect.; Rămădanul, de 200 

hectare; Borunul, de 26 hect:;; 

Stircea, de 250 hect.; Mocanul 
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de zoo hect.; Regalul, de 5o 
hect.; Dinul, de 150 hect.; Ba- 

tinul, de 340 hect.; Braniștea, 

de 60 hect.; Bălănoaia, de 50 
hect.; Guţiul, de. 65 hect.; Tur- 

batul, de 80 hect.; Grindul, de 

148 hect. și Bășicuţele, de 249 

hectare. : 

In total întinderea pădurilor 

este de 2068 hect. Cea mai 

mare parte din această supra- 

faţă este acoperită cu pădure 

de salcie. 

Pe acest domeniii trec toate 

şoselele ce pleacă din Giurgiu; 

ast-fel avem: începind de la V. 

către E., șoseaua ce duce la 

port la Zmirda; șoseaua Bucu- 

rești-Giurgiu, șoseaua Ghizdarul, 

şoseaua Paraipani ; drumurile de 

fer ce duc la București și cel 

ce duce la Zmirda. 
Sunt două mori de foc, o 

pepinieră de arbori făcută în 

1865 de Minister spre a servi 

la plantaţiunile care se proec- 
tase a se face la acea epocă. 

Locuitorii aii pluguri de fier, 

şi mașini de treerat. 

Vite aflate pe acest domeniii 

în 1888 au fost: 2730 vaci şi boi, 

1545 bivoli și bivoliţe, 1750 cai, 

3640 oi, 8400 porci. 

Locuitorii de pe aci pescu- 

esc în bălțile din Danăre pen- 

tru trebuinţele zilnice. Arenda- 

şul domeniului scoate mult peşte 

pe care îl sară și îl vinde la 

București și în alte orașe. 

. La 1546, sub Mircea - Vodă 
Ciobanul, s'a făcut cea d'întiia 

regulare a hotarelor acestui do- 

meniii, ne spun frații Tunusli în 

Istoria Țărei, la pag, 137. Atunci 

era reprezentat de banul Bă- 
leanu, de la care a și rămas 

numele drumului care limitează 

acest domeniii de cele-l'alte moșii 

de sub dealul Dunărai. 

Ion Antonie-Vodă, ne spun 

tot frații Tunusli, la pag. 98, a 

regulat hotarele domeniului Giur-   

186 

sii, <fiind pace, boierii 'Ţă- 

rei: Gheorghe Băleanu, logofătul 

Radu Creţulescu, spătarul Ște- 
fan Cantacuzino, în înțelegere 

și cu Husseim Selim-Aga, din 

partea Porţei și cu cadiul Giur- 

giului şi Rușiavei, ai ales hota- 

rele Giurgiului de cele alte moșii; 

ast-fel au început de la moșia 

Radu-Vodă, Paraipani şi Ră- 

ceni, ce vin din partea de sus 

a Giurgiului, de la malul Du- 

nărei, în dreptul moșiei Odivoaie, 

unde s'a pus piatră, de acolo 

drept în movila ce:'se chema 

a lui Mihaiui-Vodă, și de acolo 

în vale, la Drumul-Banului la 

capetele moșielor numite Stă- 

nești și Sărmăneşti, pănă la Ştu- 

beiul aproape de lac, și de a- 

colo la Dunăre la gura apei ce 

- se zice Comasca, unde s'a pus 

piatra pe malul Dunărei». 

La 1831, domeniul Giurgiii 

trecu din posesia Turcici şi se 

da statului Romin, conform trac- 

tatului de la Adrianopole, din 

1828. Comisiunea însărcinată 

cu fixarea limitelor acestui do- 

meniu despre marginea orașului 

Giurgiii, cît şi despre cele-l'alte 

vecinătăţi se compunea din boerii 

-"Țărei şi anume: Logofătul Nis- 
tor, Vornicul Filip Linge, Aga 

Const. Băleanu, Paharnicul Ia- 

nache Hafta, Grigore Racoviţă 

şi căpitanul rusesc Mihail Ver- 

rayon, avind ca secretar al Comi- 

siei pe Alexandru Geanoglu-Les- 
viodax, comisia prezidată fiind de 

consilierul de stat Andreii Pisan, 

Pe acest domenii erai, la 

1828, satele Vaideei, Mustafiţia, 

Selima, Groapa-Hogii, Zmîrda, 
Pirliţi, Nazirul și o vie frumoa- 

să ce se chema Cadam-Geana 

(Sufletul Cadinei). | 

La satul Slobozia s'a găsit o 

" cetate romană, ne spune Cezar 

Boliac în scrierea sa «Călătorii 

Archeologice». 

La Slobozia, aii fost, la 1828,   

1554 și 1878, cînd ati urmatrăz- 

boaiele între Turci și Ruși aşezate 

baterii, pentru bombardarea Rus- 

ciucului. Azi se văd încă ur- 

mele acelor baterii. 

Domesnicul, ramură de munţi, 

situată în prelungirea muntelui 

Iangul, județul Neamţu. Stră- 

bate partea N. a com. Hangul, 

pl. Piatra-Muntele, servind de 

hotar com. Călugureni ; intră pe 

cuprinsul pl. de Sus-Mijlocul, 

desfâșurindu-se în mai multe 

ramuri, dintre cari: una trecind 

pe cuprinsul com. Pipirig, se lea: 

şă cu munții din împrejurimile 

satului Dolheşti şi prin aceştia 

cu muntele Petru-Vodă; alta, 

trecînd pe cuprinsul com. Vi- 

nători-Neamţul, se desface îia- 
răși: într'o ramură care se ri- 

dică între pîriul Domesnicul și pî- 

rîul Carpenul (afluenții pe dreap- 

ta ai Ozanei),alta către E. se leagă 

cu Măgura Fundul-Romînesei și 

munții Sihlei și ai Văraticului, 

Domesnicul, pădure, în judeţul 

Neamţu, pl. de Sus-Mijlocul, 

este proprietatea statului care 

“o arendează anual cu 2426 lei, 

7I bani. 

Domesnicul, zîrizay, în com. Pi- 

pirigul, jud. Neamţu, pl. de Sus- 
Mijlocul. Izvoreşte din ramurile 

septentrionale ale muntelui Do- 

mesnicul. Curge în direcţiune 

N.-E., pănă la locul numit Criîș- 

ma-Domesnicului, unde se şi 

varsă .pe partea dreaptă a Oza- 
nei, între kil. 15—16 al şoselei 
judeţene Neamţu-Pipirigul. 

Dominicul, priva?, jud. Brăila. 
E situat la E. de cătunul Ochiul: 
Boului. 

Domireşti-Bărăşti, Pădure, în 
jud. R.-Sărat, pl. Riîmnicul, ce 

ține de ocolul silvic Băbeni.
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Domneasca, zumire dată în ve- 
chime fărții de S. a oraşului 

Buzău, jud. Buzăă. Era mai 

mult iziaz. 

Domneasca, Ze/ișor, pe terito- 
riul satului Iazul-Noii, jud. Iași, 

pl. Bahluiul, com. Șipotele; la 

poalele lui se află iazul cu a- 

celași nume. ” 

Domneasca, 145, în Valea-Dom- 
nească, în partea de S$. a mo- 
şiei Răuseni, jud. Botoşani, co- 

muna Comîndăreşti; are o su: 

_prafaţă de 5 hect.; e bogat în 

pește. 

Domneasca, parte din stinga 
- Ţijiei, din moșia Răuseni, jud. 

Iași, com. Comiîndărești, plasa 

Jijia, numită astfel de la pro- 

prietara cea mai veche, Bogdă- 
neasa, care, se zice, era din fa- 

milie domnească. 

Domneasca, a//ă parte din 7no- 
șia Răuseni, jud. Botoşani, co- 

muna Comiîudărești, în: partea 

de S. a moșiei Oneşti, com. ŞI- 

potele, jud. Iaşi, din care mo- 
şie s'a deslipit prin danie și 

s'a alipit la Răuseni. 

Domneasca, două trupuri de 
moşii, în jud. Ialomiţa, pl. Cîm- 

pului, com. Bărcăneşti. Are o 

suprafață de 1850 hect., din 

cari 300 hect. pădure și izlaz. 

Statul percepe foncieră suma 

de 4019 lei, 40 bani. 

Domneasca, moșie, jud. Tecu- 

ciii. E situată la E. de satul Mat- 
ca. Este proprietatea.răzeșilor din 

acest sat, vindută de Calimach. 

Este străbătută de Valea-Oneas. . 

ca, din com. Matca, pl. Nicorești. 

Domneasca, pădure, în partea 
de N.-V. a com. Flăminzi, pl. 

“Coșula, judeţul Botoșani; se în-   
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tinde pe Dealul-Mielei și alte 

ramuri ce pleacă din "Ţencușa, 

are o suprafață de 1287 hect. 

şi se exploatează sistematic. 

Domneasca, za/e, în partea de 
S. a moşiei Răuseni, com. Co- 

mîndărești, jud. Botoșani. 

Domneasca, /ac, în jud. Cons- 
tanța, pl. Medjidia, pe teritoriul 

com. Seimeni și anume pe a- 
cela al cătunului Seimeni-Mari, 

deşi este la marginea satului 

Seimeni-Mici. Are o suprafață 

de aproape 80 hect. Comunică 

cu Dunărea printr'ui mic braț; 
de asemenea comunică şi cu 

lacul' Domneasca-Mică, care se 

află situat la E. săi. Este si- 

tuat pe valea Siliștea, domi- 
nat de către S. de dealul In- 

Izlaz. Dintr'ins-l se extrage peș- 
te în cantitate destul de mare 

şi de o calitate foarte bună. 

Domneasca-Mică, Zac, în jude- 

țul Constanţa, plasa Medjidia, co- 
muna Seimeni, cătunul Seimeni- 

Mari, Este situat pe valea Si- 

" liştea, dominat la N. de dealul 

In-lzlaz. Are o suprafață de 

7o hect. şi comunică cu Du- 

nărea prin lacul Domneasca- 

Mare, 

Domnească (Balta-),/a/7ă, jud. 

Suceava, în suprafață de 416 m. 
p-, în marginea de V.a satului 

Lunca, din com. Păşcani. Tra- 

diția spune că în ea s'ar fi îne- 

cat o Doamnă pe timpurile de 

restriște ale TŢărei. 

Domneşti, com. rur. şi sat, jud. 

Muscel, plaiul Nucșoara, la V. de 

Cimpulung, 21 kil. departe de 

acest oraş, pe drumul cel mai 

scurt, și 23 kil. pe drumul șo- 

seluit, care trece prin comunele 

Slănicul, Berevoeşti şi Grădiș- 

tea.   

DOMNEȘTI 

Numele lar fi primit de la rîul 
Doamna, sai după cum se spu- 

ne aci, de la un castel domnesc, în 

care sta de multe ori Domnul 

Radu-Negru. Intr'adevăr în par- 
tea de E. a satului se află o 

colină măreață; pe ea se văd 

pietre, cărămizi vechi și chiar 

se cunosc temeliile unor case 

vechi. Locului aceluia i s'a zis 

Domnie, iar satului ce sa for- 

mat împrejur Domnești. Se cre- 

de că aci ar fi fost odinioară 

scaunul domniei. N'are nici un 

cătun alipit, pe lingă cel de reșe- 

dință. - 
Este situată pe riul Doamna 

și se mărginește la E. şi V. cu 

două muscele: cel d'intiiit o 

desparte de comuna Slănicul, 

iar cel de al doilea de com. Mu- 

şeteşti, din jud. Argeș. Spre N. 

se mărginește cu com. Stănești 

şi la E. cu com. Pietroşani. 

Are o populaţie de 350——400 

fam., care locuesc pe o întin- 
dere de 40 hect., numărindu-se 

numai vatra satului. 

“Pămiîntul săi produce porumb, 

secară, gri şi multă cînepă. 
Pomii daii din destul roade. 

Compoziţia pămîntului pe dea- 
luri este pietroasă și nisipoasă, 

iar pe șesuri pămintul este ne- 

gru, galben și argilos. 
Locuitorii lucrează lemnul și 

“în special bradul. Din el se 

fac scînduri, doage, șindrilă și 

şiță. Lemnul îl aduc din munţii 

Drăghina, Căpăţina, Lespezile 

și Leota. 
“Femeile fac multe ţesături din 

cînepă, precum felurite pinze- 

turi și procoave; mai lucrează 

cu deosebită artă bumbacul, cos- 

tume naţionale, precum: ma- 

rame, cămăși, fote, mese, șer- 

vete, etc. Din lină fac: dimie, aba, 

velinţe, chilimuri, țoale, plocade 

și sărici. 

Ca meseriași în com, sunt: 

dulgheri, olari, cojocari și frîn-
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ghieri. Produsul muncei îl des- 

fac ast-fel: lemnăria la Piteşti; 

diferite ţesături la Cimpulung, 

Curtea-de-Argeș, Rîureni ; vitele 

la Pitești, Cîmpulung, Riureni, 

și fructele la București și Pi- 

teşti. 

Porumbul se cultivă pe o în- 
tindere de 168 hect. Prunele 

produc cam 5000 decalitri ţuică 

pe an. 
Prin mijlocul satului se încru- 

cișează 2 drumuri: unul de la 

S. la V. şi care duce de la Pi- 

teşti la frontiera Ţărei, în Car-. 

paţi şi altul de la E. la V. u- 
nind Cîmpulungul cu Curtea- 

de-Argeş. 
In partea de LE. a com., peste 

riul Doamna, este un pod, nu- 

mit Podul-cel-Mare, făcut de ju- 
deţ în unire cu comuna. Pe 

lîngă rii sunt așezate 2 mori, 
2 piue pentru îngroșatul dimiei, 

herăstrae, la cari se taie scîn- 

duri, și mai multe poverni pen- 

tru fabricarea rachiului, 

Comuna Domnești este udată 

de văile: 'Țiganului, Ilie, Piriul- 

cel-Mare, Bercoaia și Valea-luj- 

Gheorghe, văi cari dzvin furi- 
oase în timpul ploaci și fac mari 

stricăciuni la proprietăţile locu- 
itorilor. 

Locuitorii ai 713 hect.; va- 

tra satului este de 40 hect. Din 

acestea, 3 părți sunt bune de. 
arat şi 2 părți izlaz. 

“Comuna numără 249 contri- 
buabili. 

In anul 1889—1890, buge- 
tul comunei prezinta la veni- 

turi suma de lei 3442,10 şi la 

cheltueli Ici 3219,55.In anul 1886 

budgetul comunei avea la ve- 
nituri 2554 lei și la cheltueli 

2545 lei. 

Sunt 2 biserici, deservite de 

4 preoţi, 2 cîntăreți și 2 pa- 

racliseri. Biserica-din-jos, cu hra- 
mul Buna-Vestire, este cate- 

drală, Comuna Domnești a fost 

-pentru cult cu 330 lei. 
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vizitată de M. S. Regele Ca- 
rol la anii 1873, 1875 şi 1878. 

Com. Domnești are o școală 

condusă de 2 învățători, frecu- 

entată de 100 elevi și 19 eleve, 

din numărul de 214 copii în 

vîrstă de școală. Cu întreţinerea 

şcoalei, statul cheltuește anual 

2484 lei. Com. contribue pen- 

tru şcoală cu 241 lei anual și 

Are un local de școală fru- 

mos (cu 2 caturi şi 10 încăperi). 

Pe lingă cele-lalte studii obli- 

gatorii, copiii învaţă aci creș- 

terea  gîndacilor de mătase, 

Școala are o bibliotecă bogată, 

operă a iniţiativei private, luate 

de învățătorii județului, biblio.- 

tecă care are mai multe mii 

de volume, dăruite de autori 

şi alte persoane. 

Știu carte 191 bărbați și 28 

femei. 
Bătrinii spun că, acum 80 

ani, în locul unde este astăzzi 

comuna Domnești, nu erau de 

cît cîte-va case ascunse în în- 

tunericul pădurilor. Încetul cu 

încetul sa populat de locuitorii 

de prin satele: Breaza, Voivo- 
dina, Netotul și Simbăta, din 

Ardeal. - 

“În munţii comunei Domnești 

se fabrică renumitul, cașcaval, 

pus în comerț sub numele de 

Crema-Negulici. Acest caşcaval 

se exportă mult, 

Vacile ce produc laptele în- 

trebuințat la fabricarea cremei 
sunt de rasă pur elvețiană și 

dai zilnic 8—12 litri de lapte. 

Fabrica s'a înființat în anul 

1882. 

Domneşti, cor. rur., formată din 

satul și tîrgul cu același nume, 

pl. Șușiţa, jud. Putna, 

Comuna Domnești este situ- 

ată pe malul Siretului, satul 

fiind la o depărtare de 5 mi- 

nute spre E. de tirg.   
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Distanţa comunei, de reșe- 

dinţa sub-prefecturei ede 8 kil., 

iar de capitala judeţului e de 32 

kil. 

Populațiunea comunei după 

cel din urmă recensămînt, e de 

253 familii, sai 982 suflete (468 

bărbaţi, 514 femei). Această po- 

pulaţiune se împarte ast-fel : 533 

neînsurați (241 bărbaţi, 292 fe- 

mei), 302 însurați, 146 văduvi 

(75 bărbați, 71 femei) și 1 di- 

vorțat. (bărbat); 830 Romini, 1 

Grec, 7 Bulgari, 50 Unguri, 7 

Ruși, 1 Italian și 86 de diferite 

naționalități; 7098 ortodoxi, ŞI 

catolici, 86 mozaici și 47 Ar- 

meni; 234 agricultori, 3 mese- 
riași, 33 comercianţi, 11 avind 

profesiuni libere și 15 servi- 

tori. 

Știă carte 117 persoane (78 

bărbaţi, 39 femei). 

Numărul caselor de locuit ce 

de 234. 

Are o biserică parohială, cu 

hramul Sf. Impărați, în tîrgul 
Domnești și una filială, cu hra- 

mul Adormirea, în satul Dom- 

neşști. Comuna vine în ajutorul 

bisericei cu goo lei anual. 

Instrucţiunea publică se pre- 

dă într'o școală mixtă, constru- 

ită de comună și frecuentată de 

32 copii (26 băieţi, 6 fete), din 

91 copii în virstă de școală. 

Comuna Domnești vine în aju- 

torul școalei cu 936 lei ânual. 
Sunt 209 contribuabili. | 

Budgetul comunei pe anul fi- 

nanciar 1893—94 a fost urmă- 

torul: la venituri 6063,47 lei și 

la cheltueli de 5985,92 lei. 

Numărul cultivatorilor trece 
de 150. 

Instrumentele agricole de cari 
dispun cultivatorii comunei sunt: 
3 mașini de treerat cu aburi, 

1 de bătut porumb cu aburi, 

20 pluguri de lemn, 24 de fier, 

3 tăvăluguri, 1 moară de apă 

şi 2 mașini de vînturat, 

5
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Vite sunt 953, din cară: 351 

boi, 272 vaci, 162 cai, 78 oi, 

15 capre și 153 porci. 

In anul 1893 se afla în co- 

mună 391 stupi de albine. 
Industria și comerțul sunt re- 

prezentate prin: 9 cărciumari, 

4 băcani, 3 magazine de mă- 

runțişuri, 1 de manufactură, 3 

brutari, 1 comerciant de cereale, 

1 stoler, 4 fierari, 1 comerciant 

de fructe, 2 mecanici, 3 fabri-. 

canţi de rachiii, 2 rotari, 1 cro- 

itor, 4 cizmari și 13 diverşi co- 

mercianţi. 

Domnești, saz, în com. cu acelaşi 

nume, plasa Șușiţa, jud. Putna. 

Este așezat pe malul Siretului, 

la o depărtare de 5 minute 
spre E. de tirgul cu același 

nume. 
Are o populaţiune de 523 su- 

flete, cari locuesc în 163 case. 

Are o biserică filială, cu hramul 

Adormirea. Copii cu virstă de 

şcoală sunt 46 (27 băieţi, 19 

.. fete), din cari urmează 16 (băieţi) 
la școala din tirgul Domnești. 

Prin Domnești trece girla 

scoasă din Trotuş, pentru a 

pune în mișcare o moară cu 
2 pietre, care este lingă velniță, 

o construcţiune mare de piatră. 

In satul Domnești este o bi- 

serică veche făcută de Dabija- 

Vodă, în genul arhitecturei celei 

făcute de logofătul Tăutul, tot 

pe malul Siretului, la Bălinești, 

în judeţul Dorohoiii. Aci, Dabija- 

Vodă a avut palate domnești, 

de unde a rămas și numele de 

Domnești, ce-l poartă satul. 

Lângă biserică sunt doi molitvi 

mari! și o grădină în care se 

văd ruinele unor ziduri vechi, 

Aproape de acestea este și locul 

numit și pănă astă-zi Cetatea, 

unde de bună seamă a fost o- 

dată vr'o cetate. In acest sat 

s'a refugiat, în anul 1683, Domnul 

Moldovei, Duca-Vodă, ginerele   
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Doamnei Dabijoaia, cînd Petri- 

ceicu-Vodă, cu ajutorul Poloni- 

lor, se făcu stăpîn pe scaunul 
- Moldovei. La Domnești, în ziua 

de Crăciun, a fost surprins Duca- 

Vodă, pe cînd ședea la masă 

şi pe cînd oştile-i eraii risipite, 

de Petriceicu-Vodă, însoţit de 

nepotul săi Vasilie Buenski. 
Duca-Vodă e prins şi dus în 

Polonia. Acest fapt e istorisit 
de Nicolae Costin (Letop. II?, 

29—30); de Neculcea (Letop. 
112 218—221); de Nicolae Muste 
(Letop. III2 21—22 și 81—83); 

de Amira (Letop. III? 107); 

de Cantemir (Historia Osmanici, 

Lib. IV, cap. 1, No. 85 —85)și 

în fine de Șincai (Hron. Rom. 

III2, 212), Pe la mijlocul veacului 
al 18-lea satul aparţinea logo- 

fătului Ilie Catargiii. Acesta Laii 

dat zestre comisului ' Grigorie 

Razu. Un urmaș al acestuia, Vor- 

nicul Razu, întemeiă în 1843 

tirgul Domnești, cu sătenii din 

vechia' comună Domnești, în 

baza autorizaţiunei dată prin 

hrisovul domnesc No. 536, din 

8 Decembrie, același an. 

Domneşti, zrguşor, în comuna 
cu același nume, plasa Șuşiţa. 

jud. Putna. Este situat pe am- 

bele laturi ale căiei naționale 
București-lași, pe malul Siretului. 

Are o  populațiuae de 998 

suflete, cari locuesc în 234 case. 

Are o biserică parohială, cu 

hramul S-ţii Împărați; o școală 
mixtă, clădită de comună, care 

e frecuentată de 36 copii (26 

băeţi, 6 fete). Numărul copiilor 

cu virsta de școală e de 45 (24 

băieţi, 21 fete). Comuna chel- 

tuește cu școala 936 lei anual. 

Domnești, parohie, formată din 

satul şi tîrgul cu același nume, 
plasa Șuşiţa, jud. Putna. Are 

2 biserici, una parohială cu 

hramul S-ţii Împărați, în tîrgul   
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Domnești, și alta filială,. cu 

hramul Adormirea, în satul Dom- 

neşti. Comuna cheltuește cu 

biserica 9oo lei anual. 

Domnești, fădure, situată pe 
teritoriul com. cu același nume, 

jud. Putna, în întindere de 400 
fălci şi aparţinind com. Dom- 

neşti, Coţofăneşti, Anghelești 

şi Păulești. E proprietatea prin- 

ţului Ruspoli. 

Domnești, for, în jurul Bucu- 

reștilor, jud. Ilfov, 

Domneşti, picheț, pe Dunăre, 

No. 15, jud. Ilfov. 

Domneşti-Aleşi. Vezi Țegheșiul. 

Domneşti-Călțuna, com. rar. 
jud. Ilfov, pl. Sabarul. E situ- 

ată spre V. de Bucureşti, lingă 

rîul Ciorogirla, la 15 kil. de Bu- 

cureşti. 

Se compune din satele: Ciu- 

taţi, Domnești-d.-j., Domneşti- 

Strbi, Domnești-Călţuna și Ol 
teni. Are o populaţie de 1805 
suflete, cari locuesc în 365 case 

și 3 bordeie. 

Are o suprafaţă de 1351 hect. 

D-nii G. Mavrache, Dr. A. Fo- 

tino şi D. Frangulea, aii 800 

hect. şi locuitorii 551 hect. 

Proprietarii cultivă, 680 hect. 

(15 sterpe şi 105 pădure). I.o- 

cuitorii cultivă 523 hect.; res- 

tul e vie, 
Sunt 350 contribuabili. 
Budgetul comunei e de 5796 

lei la venituri și de 5441 lei la 

cheltueli. ” 

In comună sunt 2 biserici: 

una la Domneşti-d.-j. și a doua 

în Domnești-Călţuna; o. școală 

mixtă; 1 mașină de treerat; 6 

poduri stătătoare. 
Numărul vitelor mari 'e de 

760 (88 cai şi epe, 553 boi, 70 

vacă şi viței, 14 tauri, 15 bivo-
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liţe), şi al celor mici: de 2107 

(4 capre, 2007 oi şi 96 porci). 
Arătura se face cu 248 plu- 

guri cu boi. Locuitorii ati 237 

care şi căruţe: 248 cu boi și 

9 cu cai. 

Dintre locuitori, 408 sunt plu- 

gari, 21 ai diferite profesiuni. 

Comerciul se face de 8 cîr- 
ciumari. 

Domneşti-Călţuna(Caribolul), 
sat, foastă proprietate mănăsti- 

rească. Face parte din com. 

rur. cu același nume, jud. Ilfov, 

pl. Sabarul. Este situat spre 
V. de Domnești-d.-j., între rîul 

„_ Ciorogirla și riul Răstoaca. 

Are o întindere de 457 hect. 

(împreună cu căt. Olteni) și o 

populație de 136 locuitori. 

Proprietarul, d. D. Frangulea, 
are 265. hect. şi locuitorii 125 

hect. (25 hect. pădure). 

Are: o școală frecuentată de 

42 elevi şi 3 eleve, cu întreți- 

nerea căreia statul și comuna 

cheltuesc 1790 lei anual; o bi- 

serică, făcută de locuitori, cu 

hramul Sf. “Treime, deservită 

de 1 preot şi 1 cîntăreț; 1 pod. 

Comerciul se face de 2 cîr- 
ciumari. | 

Numărul vitelor mari e de 

I51 şi al celor mici de 235. 

Domneşti-de-Jos (Coj eşti), saz, 

face parte din com. rur. Dom- 

nești-Călțuna, jud. Ilfov, pl. Sa- 
barul. Este situat spre V. de 

București, pe malul stîng al 

rîului Ciorogirla. A fost pro- 

prietetea lui Vodă-Caragea. 

Se întinde pe o suprafaţă de 
824 hect. (împreună cu Dom- 
nești-Sirbi), din cari dr. Fo- 

tino are 500 hect., locuitorii 

din Domnești-de-]os ai 148 hec- 

tare, iar cei din Domnești-Sirbi, 

176 hect. Proprietarul cultivă 

420 hect. (So pădure). Locui- 

torii cultivă tot terenul,   
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Populaţia satului e de 420 

suflete. - 

Aci este reședința subprefec- 

turei plăşei Sabarul şi a primă- 

riei, Are o biserică, cu hramul 

„Izvorul Tămăduirei, . deservită 

de 3 preoţi şi 3 cîntăreţi (fă- 
cută de Vodă-Caragea); o școală 

mixtă, frecuentată de 16 elevi 

și 2 eleve, cu întreţinerea că- 

reia statul cheltuește 1080 lei 

anual, Localul şcoalei, proprie- 

tatea comunei, e la un loc cu 

primăria. 

Numărul vitelor mari e de 

173 și al celor mici de 4580. 

In sat este 1 maşină de tre- 

erat cu aburi și 2 poduri stă- 

tătoare. : 

Comerciul se face de 2 cîr- 

ciumari. 

Domneşti-de-Sus, co. rur., ju- 
dețul Ilfov, pl. Sabarul, E si- 

tuată la V. de Rucurești, între 

riul Răstoaca și riul Argeșul, 

la 16 kil. de București. 

Este formată din satele : Dom- 

nești-de-Sus și Țegheșiul, cu o 

populațiune de 1412 sufl., cari 

locuesc în 292 case. 
Se întinde pe o suprafață de 

2021 hect. D. G. Mavrache are 
1300 hect. și locuitorii 721 hec- 
tare. Proprietarul cultivă 1210 

hect. (50 izlaz, 40 pădure), Lo- 

cuitorii cultivă 667 hect. (50 
sterpe şi 4 vie). 

Sunt 295 contribuabili. 

Budgetul com. e de 3817 lei 

la venituri și de 3775 lei la 
cheltueli. 

In com. este o biserică (la 
Domnești-de-Sus) ; o şcoală mix- 

tă; 1 moară cu apă; 2 mașini 

de treerat cu aburi; 2 poduri 

stătătoare. 

Numărul vitelor mari e de 

Si1 (160 cai și cepe, 5 armă- 

sari, 393 boi, 213 vaci și viței, 

31 tauri, 9 bivoliţe) și al celor 

mici de 969 (203 porci, 766 oi).   
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Comerciul se face de :6 cîr- 

ciumari și 1 hangiii. 

Dintre locuitori, 298 sunt plu- 

gari, 24 ai diferite profesiuni. 

Arătura se face cu 207 plu- 

guri: 133 cu boi și 74 cu cai. 

Locuitorii ai. 207 care și că- 

ruţe: 132 cu boi şi 75 cu cai. 

Locuitori împroprietăriți: 180. 

S'au stabilit în comună 23 

străini. 

| Domneşti-de-Sus(Băleni-Mo- 
trogani), saț, face parte din 
com. cu' același nume, jud. II- 

fov, pl. Sabarul. Cade spre V. 

de București, pe malul stîngal 

riului Răstoaca.. 

Se întinde pe o suprafaţă de 
1870 hect., cu o populaţie de 

993 locuitori, cari se ocupă cu 

agricultura şi creşterea vitelor. 

Din teritoriul satului, 1300 hec- 

tare aparțin d-lui G. Mavrache 

și 570 locuitorilor. Proprietarul 

cultivă 1210 hect. (50 izlaz, 40 

pădure). Locuitorii cultivă ş30 

hect. (37 rămîn sterpe și 3 vie). 

Are o biserică, cu hramul Cu- 

vioasa Paraschiva, deservită de 

2 preoţi și 3 cintăreţi și o 

şcoală mixtă, frecuentată de 21 

elevi şi 8 eleve, cu întreţinerea 

căreia statul şi comuna cheltu- 

"esc anual 1720 lei. Localul școa- 

lei s'a construit de județ. In 

raionul com. sunt: I moară cu 

apă; 2 mașini detreerat; 2 po- 

duri stătătoare. 

Comerciul se face de 4 ciîr- 

ciumari şi 1 hangiă. 

Numărul vitelor mari e de 

640 și al celor mici de 735. 

S'au stabilit în sat 16 străini. 

Domneşti-Sîrbi (Sîrbi-de-Jos), 
sat, face parte din com. rur. - 
Domnești - Călțuna, jud. Ilfov, 
pl. Sabarul. Este situat la S. 
de Domnești-de-Jos, pe malul 
sting a rîului Ciorogirla, 

Se întinde pe o suprafață de



„ DOMNIA 

824 hect. (împreună cu Dom- 

nești-de-Jos), din cari dr. A. Fo- 

tino are ş0o hect.; locuitorii 

din Domnești-de-Jos aii 148 hec- 
tare, iar cei din Domnești-Sirbi, 

176 hect. Proprietarul cultivă 

420 hect. (So pădure). Locui- 

torii cultivă tot terenul, rezer- 

vind 21 hect. pentru cultura 

viei. - 

Populaţia satului e de 651 

locuitori, din cari 195 fam. Bul- 

gari, 

Comerciul se face de 2 cîr- 

ciumari. Este în raionul satului 

1 pod, pe riul Ciorogirla. 
Numărul vitelor mari 

248 şi al celor mici de 

e de 

1050. 

Domnia, numire dată unei în- 
tinse zărfi de pămiut, din com. 
Lipia şi Merei, jud. Buzăă, cari 
constituia îu vechime moșia Mo- 

cești, proprietate a lui Udrea 

biv-vel-Armașul, Enache Banul 

și a cetelor de moșneni: Dră- 

“gotești, Mircești, Smedești şi 

Arcăneşti, pe care Udrea a vin- 

dut-o lui Mihaiă-Voevod pentru 

scaunul Domniei, plătindu i-o 

cu bani din visteria Țărei şi aşa 
a devenit sat domnesc. La anul 

1618, sub Gavril Movilă-Voe- 

„vod, locuitorii, regretind vinza- 
rea, aii venit şi și-ait rescumpă- 

rat moșia. Gavril Voevod, pe de 

o parte a înapoiat țărănilor pro- 

prietatea cu prețul de 60000 

aspri gata, sumă cu care fuse- 

se cumpărată de Mihaiu, iar pe 

de alta a pus acești bani în 

visteria “Țărei. Totuși, Doamna 

Ilina, fata lui Pătraşcu- Vodă și 

nepoata lui Mihaitt-Vodă, dăru- 

ește această moșie mănăstirei 

Comana. Sub Constantin Ciîr- 

nul, Daniel, Egumenul mănăs- 

tirei Comana, chiamă în jude- 

cată pe țăranii, cari stăpineaui 

moșia, împreună cu dealul și 

viile, ca sâ le-o ia, în puterea 

actului de danie făcut de Ilina,   
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Constantin Șerban respinge ce- 
rerea lui Daniel şi decide ca 

această moșie să rimiie deveci 

a țăranilor și feciorilor. Astă-zi, 
moșia se stăpinește de desce- 

-denţii lui Udrea Armașul, iar 

partea. lui lEnache Banul, tre- 
cută mai întiiii la descedenţii 

săi: Enache şi Pirvan Vistie- 

rul, tot de locuitori, toţi moș- 

neni acum în com. Lipia. Din 

aceste împrejurări se mai păs- 

trează încă numele de Domnia 

(satul domnesc), dată unei părți 
din moșia Mocești. Mocești este 

azi divizată în mai multe sfori 

și aparţine la diferite cete de 

“moşneni, 

Domnia, Z/afoă, jud. Buzăiă, co- 

muna Gura-Sărăţei, căt. Izvo- 

rul-Dulce, pe care se vede încă 
o mulțime de ruine. “Tradiţia 

este că aci ar fi fost în vechime o- 

rașul Buzău; o altă legendă spune 

că aci ai fost locuințe domnești, 
ceea ce pare mai mult proba- 

bil, fiind-că în poalele sale se 

află Valea-Beizadelelor și trei 

puțuri cu colaci de piatră, fără 

inscripție, numite  Puţul-Beiza- 
delelor. In apropiere se văd 
ruine de biserică, cunoscute sub 

numele: Schitul-lui-Negoiţă. 

Domnia, dea/, în jud. - Buzău, 

com, Gura-Sărăţei, căt. Izvorul- 

Dulce, acoperit cu 45 hect. vii 

şi puţină arătură, 

Domnie (L.a-), /oc îs0/a, în 

partea de E. a com. Domnești, 

jud. Muscel, pl. Nucșoara, pe 

o colină măreaţă. 

Aci se văd pietre, cărămizi 

vechi și chiar se cunosc teme- 

liile unor case vechi. Se pre- 

"supune că aci a fost un castel 
în care sta mai de multe ori 

Domnul Radu-Negru. 

Domnişorul, gea/, jud. Tecuciii,   
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la E. de satul Crăești, con- 

tinuare adealului Bobeica; merge 
în direcție N.-S., pănă în Apă- 
rătură. 

Domnița com. rur., în jud. R.- 

Sărat, plasa Grădiștea, pe malul 
stîng al riului Buzăul. 

Este așezată în partea de 
S. a comunei, la 44 kil. spre E. 

de orașul R.-Sărat și în partea 
sudică a plășei, la 15 kil. spre 

E. de comuna Gradiștea-d.-s., 
"reședința plășci; comunele în. 

vecinate sunt: Racoviţa, la 6 
kil.; Vilcele la 18 kil.; Gulianca, 

la 19 kil. 

Se mărginește la N. cu Gu- 
lianca, la V. cu Vilcele și Ra- 
covițeni, la S. cu Suţeşti și 

Scorțarul (jud. Brăila), de care 
se desparte prin rîul Buzăul. 

Rîul Buzăul o udă la. $., de 

la $.-V. la N-E; mai sunt în 

comună 21 puțuri de 6—12 m. 

adincime. 

Cătunele, cari o compun sunt: 
Domnița, reședința, la E., Piscul, 

la S.-E., Ciupercari, la S.V, 

Corbeni, la N.-V. 

Suprafața este de 10120 hect., 
din cari 420 hect. vatra com., 

2300 'hect. ale locuitorilor, 7500 
ale proprietății private, 

Populaţia com. este de 385 

familii, cu 1615 .suflete; 785 

bărbaţi, 830 femei:. 724 căsă- 

toriţi, 868 necăsătoriți, 23 văduvi, 

știi carte 380. 

Sunt 3 biserici: una, în căt. 

Domnița, zidită în 1845 de 

archiereul Timoftei, cu hramul 

Sf. Ştefan, are 17 pogoane pă- 

mint şi e deservită de 2 pre- 
oţi și 1 cintăreţ; a doua, în 

căt. Piscul, cu hramul Sf. Du- 

mitru, zidită în 1889, de M.S. 

Regele Carol I; are 17 pogoane 
pămînt, și e deservită de 1 

preot. Sunt 2 școli, una în Dom- 

nița, și alta în Piscul, fundate 

între anii 1883—88, conduse de
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2 învăţători și frecuentate de 

106 elevi, din cari 11 fete. 

Comerciul e activ și constă 

în importul de manufacturi, bău- 

turi, fierării, coloniale și în ex- 

portul cerealelor și vitelor. Tran- 

sportul productelor se face prin 

gara Ianca (jud. Brăila), la 20 

kil. spre S-E. Sunt 23 comer- 

cianți, din cari 9 circiuimari, 

Căi de comunicaţie sunt dru- 
murile vecinale: spre Racoviţa- 

Balta-Albă ; spre Boldul-Rîmn.- 

Sărat; spre  Vălcele-Nicoleşti; 
spre Gulianca-Măicănești; spre 

Sutești: și Scorţari (jud. Brăila). 

Sunt 370 contribuabili. 

Veniturile com. sunt de 7567 . 

lei, 67 bani și cheltuelile de 

6349 lei, 62 bani. 

Domnița, saz, în jud. R.Sărat, 

pl. Gradiștea, căt. de reședință 
al com. Domnița. 

Este așezat în mijlocul comu- 
nci, pe riul Buzăul, în stînga 

lui. Are o întindere cam de 9o 

hect. și o populaţie de 130 fa- 

milii, saii 540 suflete, din cari 

140 contribuabili. 

Știu carte 162 persoane. 

Are o biserică, deservită de 

2 preoți și 1 cîntăreț; o școală 
comunală. 

Domnița, 2î7/ de deal, jud. Ba- 

căii, pl. Siretul-d.-s., com. Oţe- 

lești. E situat d'a stînga pîriu- 
lui Berheciul, 

Domnița, movilă, în partea de 
S.-V. a com. Suţeşti, jud. Bră- 
ila, pe muchia de pe malul Bu- 

zăului, aproape de sătişorul Gri- 

goreşti şi la ş kil. spre S.-V. de 

satul Suţeşti. 

Domnița, namire dată unci zărji 
din moșia ce aparţinea Epitro- 

piei Sf. Spiridon din Iași, si- 

tuată în com. Cozmești. pl. Ni- 

corești, jud. Tecuciii.   
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Domniţa-Bălaşa, zus4/ă, în Du- 

năre, în faţa pichetului Blana, 

jud. Romanați. ! 

Domniţa-Maria, sas, jud. Ba- 

căi, pl. Siretul-d.-j., al com. 
Letea, situat la S. de orașul 

Bacăii, de-a lungul șoselei spre 
Adjud, la 3 kil. de școala din 

satul Letea şi la 7 kil. de cea 
din satul Chișata. Satul există 

de la împărţirea pămînturilor la 

însurăţei, . 

Are o populație de 94 fami- 
lii, sai 290 suflete; 6 circiumi. 

Vite sunt: 9 cai, 203 vite 

mari cornute, 2 capre și 54 ri- 

mători. 
Satul este noii, înființat la 

1880—S51. 

Domniţa-Maria, sursă de apă 

minerală, pe valea Răpnroasă, 

„jud. Vilcea, avînd ca substanţe 

fixe: chlorur de sodii, hypo- 
sulfit de sodă şi de calce (pre- 

dominant), sulfat de calce și de 

magnezie, iodure și bromure al- 
caline (sensibil), sulfat de mag- 

nezie (în mare cantitate) silicat 

de aluminium, fosfate (urme). 

Domniței (Dealul-), gea/, face 
hotarul dintre satul Movileni, 

jud. Iași, pl. Copoul și satul Liţ- 

„cani, com. Cucuteni, pl. Stav. 

nicul. E bogat în pășune, finaţe. 

Domniței (Dealul-), sai Za- 
rea-Domniţei, dea/, la E. de 

satul Dealul-Perjului, com. On- 
cești, pl. Stăniseşti, jud. Te- 
cuciii, 

Domniţeni, sas, în jud. R.-Să- 

rat, plasa Grădiştea, căt. com. 

Domnița. E așezat lîngă căt. de 

reședință, fiind numai o divizi- 
une a lui. 

Domocleţul, fostă mahala, în ju- 
dețul Mehedinţi, plaiul Cerna,   
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la poalele muntelui Domocle- 
țul. 

Domogletul, Zea/, în com. rur. 

Giîrbovăţul, jud. Mehedinţi, pl. 
Motrul-d.-s. 

Domogletul, af, în com. rur. 

Băsești, jud. Mehedinţi, plaiul 
Cerna. 

AA. 
Domostia, zirii, jud. Putna, pe 

teritoriul comunelor Anghelești 

și Ruginești. Se formează din 

Piriiașul-Negru şi scursurile dea- 

lurilor Bărlogul și Frăsinetul, a 

căror piraie se string la un loc 

în gura Bosietului și formează 
apa Domostia. 

Acest piriii vine cu apă multă 

pănă din susul Rugineștilor și 

apoi se pierde în prund, lăsînd 

"numai valea care merge pănă 

în Trotuș, în gura Domostiei. 

Domoşeni, numit şi Manolea- 

sa-Prut, sas, jud. Dorohoii, 

pl. Bașeul, com. Manoleasa, for- 

mat din sătișoarele: Domoşeni- 

Hriţeni şi Domoșeni-Manole. E 

Siunat pe laturea Volovăţului, 
Are o populaţie de 34 familii, 
saii 141 suflete. 

Așezările locuitorilor sunt în - 

parte bune, cu livezi și grădini. 

Proprietatea moșiei este a E- 

pitr. Spit. Sf. Spiridon, din Iași. 

Locuitorii împroprietăriți ai 

122 hect., Gr arii pămînt, iar 

proprietatea 930 hect. 93 arii 

cîmp și 1 hect., 43 arii pădure 

de lozie pe malul Prutului. Ia- 

zură sunt 3, din cari cel mai 

mare este al Manolesei, în în- 

tindere de 15 hect., pe cursul 
Volovăţului. 

In sat este o livadă şi 3 po- 
goane vie. 

” Piraiele ce trec pe moşie sunt: 
Novacul,Volovăţul şi rîul Prutul, 

pe hotar. 

Drum principal este cel de
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la Rădăuţi care duce la Ștefă- 

neşti. Hotarele moșiei sunt cu: 

Prutul, Hriţeni, Zahoreni, Bo- 

rolea, Domoşeni-Crupenschi și. 

"Șerpeniţa.” 

Domoşeni-Crupenschi, saz, ju- 

dețul Dorohoiii. (Vezi Flondora, 
sat, com. Manoleasa, pl. Bașeul). 

Domoşeni-Hriţeni, sas, jud. Do- 
rohoiui, (Vezi Domoșeni, sat, 

com. Manoleasa, pl. Bașeul). 

Domoşeni-Manoli, sa/, jud. Do- 

rohoiii, (Vezi Domoşeni, sat, 

com. Manoleasa, pl. Bașeul). 

Domus-Culac, va/e, în jud. Tul- 

cea, pl. Măcin, pe teritoriul com. 

rur, Cirjelari şi pe acela al căt, 

Ac-Punar. Se desface din dealul 
"Dijcaduel-Bair. Se îndreaptă spre 

N., avînd o direcţie generală de 
la N.-V. spre S.-E., brăzdind 

partea E. a plășei și pe cea N. 

a comunei. Are maluri înalte, 

2 kil. lungime și se deschide 
în valea Iaila, mai jos de satui 
Jaila. 

Dona, (Belcicov, Stavropo- 

'leanca), saţ, face parte din 
com. rur. Suhatul, jud. Ilfov, pl. 
Negoeşti. Este situat la N.-E, 

de Suhatul și e înconjurat la E. 

de locuri smiîrcoase, iar la N. 

şi S. de păduri. 

„Are numai 15 locuitori. Se în- 
tinde pe o suprafață de 400. 

hect., "proprietate a d-lui T. H. 

Velciii. In raionul satului' e o 
pădure de 75 hect, 

Dona, mahala, com. Zgubea, pl. 

Olteţul-d.-s., jud. Vilcea. 

Donca, cătun, al com. "Izbiceni, 

- la E. plăşei Balta-Oltul-d.-j., ju- 

dețul Romanați. E situat lingă 

Olt, între satele Tia-Mare şi Iz- 
biceni, la 14 kil. spre NE. de. 

BRE78 Afarele Dieltonar Geoara:ic. Tol. 771 
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Corabia, și la 28 kil. de Ca- 

racal. Are 125 familii, saii 658 su- 

flete, Romiîni. 

Donceşti, za/e, în com. Măstă- 
cani, pl. Prutul, jud. Covurluii, 

formată de Dealul - despre- Bu- 
tora, 

Donciul, mz0zi/ă, la 11 il. spre 

_S.E. de satul Ulmul, judeţul 
Brăila. 

Donciul, dea/, în partea de E. 

a com. Tanacul, plasa Crasna, 

jud. Vaslui. Se întinde pănă 

la satul Vineţești, în judeţul 

- Fălciii, 

Donciul, zădure. Vezi Bărboși, 

jud. Brăila. 

Doneşti, sa, face parte din com. 
rur, Dejești, pl. Oltul-d.:s., jud. 

Olt. 

Doneşti, dea/, brăzdează comuna 

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

Olt, de la N. la S.şi are o lun- 

gime de 3 kil. Pe o parte din 

acest deal se cultivă grii și po- 

rumb, iar parte este acoperit 
cu pădure. 

Doni, Zac, în jud. R.-Sărat, plasa 
Orașului, com. Bonţeşti, așezat 

în partea de V. a com., lingă 

cătunul de reședință. - Conţine 

caracudă și albișoară, ce se con-! 

sumă în localitate. 

Doni (La-Moşia-lui-), fan, în 

jud. R.-Sărat, plasa Grădiștea- 

d.-s., lingă cătunul Balta-Albă, 

pe drumul spre Balta-Albă, și 
pe malul estic al iacului Balta- 
Albă; numele îl are de'la pro- 
prietarul. vornic Doni, care era 

foarte avut și avea o mulțime 

de moșii în judeţul R.-Sărat. | 
d , 

Doni (Zidul-lui-), ruine, în jud. :   
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R.„Sărat, pl. Marginea-d.-j., co. 
muna Hingulești. Vezi Zidul-lui- 

Doni. 

Donici. Vezi Socea-Donici, jud. 
Neamţu. 

-Doniţa, munte, în com. Broşteni, 

jud. Suceava. 

Doniţoara, /oc 2:0laz, jud. Ilfov, 

pl. Negoești, com. Vasilaţi-Po- 
peşti. - 

Donţul, dea/, la N. de comuna: 

Șirineasa, pl. Oltul-d.-s., jud. 

Vilcea. 

Dop (Valea-lui-), gâr/:7ă, izvo- 
reşte din văile com. Filipești- 

de-Pădure, pl. Filipești, judeţul 
Prahova; trece prin fineţe, făcînd 
mai multe zigzaguri; curge spre 

S. și se varsă în girla Roși- 

oara. i 

Dopicea, ziri4, udă com..-Tătu- 
lești, pl. Vedea-d.-j., jud. Olt, 

de la V. la E. și se varsă în 

riul Vedea, în raionul comunei 

Tătulești. 

Dopul-Fîntînei, /oas/ă mahala, 

în jud. Mehedinţi, pl. Cîmpul, 

com. rur. Pristolul. 

Dorasca, pădure, la E. de satul 

Dorăşti, jud. Tecuciii, proprie- 

tatea .statului, avind o .supra- 

față de 300 fălci. 

Dorăşti, sat, face parte din co- 

muna bBarcea, jud. Tecuciii. E 

situat pe ambele laturi ale şo- 

selei : naţionale Tecuciii - veşti, 

la o depărtare de 1 kil. de co- 

muna de reședință. 
Are o populaţie de 40 familii, 

sau 163 suflete, cari locnesc în 
.39 case. 

Comerciul îl fac în acest sat 
.3 circiumari. 
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Ca meseriaşi sunt 2 fierari și 

1 cizmar. 

Știii carte 9 bărbați. 

Teritoriul satului este de 800 

hect., din care locuitorii stăpi- 

nesc numai 300 hect. 

Satul este înființat între anii 

1880—81, pe'moșia statului Do- 

rasca, cu locuitori împroprie- 

tăriți din satele: Buceşti, Lie- 

şti, Movileni și Umbrărești. 

Dorăşti, moșie, proprietatea sta 
tului, în com. Barcea, jud. Te- 

cuciii. Are 800 hect. pămînt a- 

rabil, care aduce un venit de 

10000 lei. Pe această moșie este 

satul cu acelaşi nume. 

Această moşie aparținea unei 

bătrîne, numită Rada, care a făcu- 

t-o danie mănăstirei Răchitoasa. 

Dorăşti, pămînt arabil, în jud. 

Tecuci, ce se intinde din şo- 

seaua naţională comuna Barcea, 

pănă în hotarul comunei Cu- 

dalbi (jud. Covurlui). 

Dordei, dea, jud. Dolj, pl. Jiul- 

de-Jos, com. Piscul, pe lingă 

care trece limita de V. a com. 

către proprietatea Domeniului 

Coroanei, 

Dorharsca, dâal, jud. Bacăi, pl. 
Tazlăul-d.-s., de pe teritoriul 
com. Ardeoani. 

Dormărunt, com. rur., în jud. 

Ialomiţa, pl. Ialomiţa-Balta, si- 

tuată pe cimpia Bărăganului, 
Este com. cea mai despre $.-V. 

a plășei. 

- Teritoriul comunei are o su- 
prafaţă de 5775 hect. şi se li- 

mitează la N. și E. cu comuna 

Bordușelul, la V. cu comuna 

Lehliu şi la S. cu com. Lup: 

şani. Coprinde trei moşii: Per- 

sica-Merlari, proprietate. a Efo- 
riei Spitalelor Civile, din Bucu- 

reşti, cu o suprafață de 3100 
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hectare şi arendată cu suma 

de 41640 lei; Sighireanu, pro- 

prietate particulară, cu 2500 

hect. și Drăghiceasca, proprie- 

tare particulară, cu 175 hect. 

După legea rurală din 1864, 

S'aii împroprietărit 78 locuitori; 

neîmproprietăriţi se află 

179 locuitori. 

Se compune din satele: Dor- 

mărunt, Sighireanu, Grindul-Pe- 

trei, Pelinul, Minea: și Drăghi- 

ceasca, avind reședința primă- 

riei și a judecătoriei comunale 

în satul Dormărunt. 

După recensămîntul făcut în 

1890, populaţia comunei era de 

326 familii, sau 1313 suflete: 
635 bărbaţi și 678 femei, 1292 

Romîni, 3 Greci, 2 Germani, 

4 Unguri, 2 Turci și 8 de alte 

naționalități; 1297 creștini orto- 

doxi, 2 catolici, 12 protestanți 
şi 2 mahometani; 384 agricul- 

tori, 12 meseriași, 9 comerci- 

mai 

anţi, 8 avînd profesiuni libere, 4 

muncitori şi 6 servitori. 

Ştii carte 175 persoane. 

Sunt 253 contribuabili. 

S'a cultivat în 1892: 757 hect. 

cu gri, 470 hect. cu orz, 20 
hect. cu ovăz, 72 hect. cu se- 

cară, 470 hect. cu porumb, 190 

hect. cu meiii, 350 hect. cu fa- 

sole, 8 hect. cu rapiță; 5 hect. 

erai fineaţă, 30 hect, bostănă- 

rii şi un hect. pometuri, 

Vite sunt: 6036 boi, 36 bi- 

voli, 802 cai, 125 capre, 4010 

oi, 310 rimători și 7. asini, 
Comuna în 1887 -1888 avea 

6446 lei la venituri și 6959 lei 

la cheltueli. . 
In Dormărunt sunt 2 şcoli: una 

de fete, frecuentată de 17 eleve 

și condusă de o învățătoare, 

retribuită de comună, şi. una 

de băieți, cu 33 elevi și condusă 

de un învățător retribuit, de 

stat şi comună. 

Este o biserică, deservită de 

un preot şi doi dascăli.   
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Teritoriul comunei este stră- 

bătut de la V. spre E. de ca: 

lea, ferată Bucureşti-Fetești. 

Dormărunt, saz, în jud. Ialomiţa, 

pl. Ialomiţa-Balta, pendinte de 

"com. cu același nume. E situat 

pe amindouă coastele văiei Dor- 

mărunt, la 1 kil. spre N. de 

calea ferată București-Fetești. 

Aici este reședința primăriei. 

Are o şcoală de băieți și una 

de fete, cu un învăţător şi o 

învăţătoare; o biserică, deser- 

vită de 1 preot și 2 dascăli, 

Dormărunt, ae, în jud. Ialo- 

mița, pl. Ialomița-Balta, pe coas- 
tele căreia se află satul cu ace- 

lași nume. 
Adincimea văiei este mică, 

iar lungimea ei este de 11 kil. În 

partea de N. poartă numele de 
Beilicul, iar în partea de S$. este 
în comunicaţie cu Valea-Culca- 

ților. 
Peste această vale trece calea 

ferată București-Fetești. 

Dorna, com. rur., jud. Suceava, 

situată în partea N.-V. a plășei 

Muntele, spre V. şi la 110 kil. de 

Fălticeni. Se mărginește: la E., 

cu comuna Broșteni, despărțin- 

du-se prin coama munților: Că- 

lugărului, Bogolinului, Pietroșul, 

Ciungii, Prislopul, Gruiul, Ob. 

cina-Șandrului, Bîda și Obcioa- 
ra; la S., cu com. Șarul-Dor- 
ncă, despărțită prin piriul Văl- 

celele și muntele Ursăria ; la V. 

şi N., cu Bucovina, despărțită 

prin hotarul “Țărei, pîrtul Nea. 

gra-Șaralui și Bistriţa. Are for- 

ma unui triunghii drept-unghii. 

Se compune din satele: Gura- 

Negrei, Dozăneşti, Ortoaia, Rus- 

ca, Sunători, Zugreni și Dir- 

mona, cu reşedinţa în Cozănești. 

Numele de Dorna e slav, în- 

semnînd ss. 

Are o populație de 536 fa-
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milii, saii 1032 suflete (972 băr- 

baţi şi 960 femei), din cari 131 
Izraeliţi. | 

Contribuabili sunt ş71. 

Are 4 biserici, o școală ru- 
rală mixtă de băieți și una de 

fete. 

Budgetul comunei, pe anul 
1892—1893, avea la venituri 
5848lei şi la cheltueli 5817.65 lei. 

Vite sunt: 368 cai, 587 boi, 

1024 vaci, 3089 oi, 267 capre 

și 204 rimători. 
Altitudinea comunei de la 

nivelul mării atinge în virful 

Pietrosului 1704 m. 

E udată de Bistriţa şi de pira- 
iele : Vălcele, Piriul-Rece, Arinul, 

Arinaşul, Cozănești,Ortoaia, Rus- 

ca, Osoiul, Sunători, Secul, Nea- 

gra-Şarului, Negrișoara şi 'To- 
plicioara. 

Cei mai însemnați munţi ai 
comunei sunt: Buza-Bogolinu- 
lui, Pietrosul (1704 m.), Scrin- 

ciobul, Ciungi, Prislopul, Vir- 

ful-Stegei, Șandrul, Virful-Bi- 

dei (1400 m.), Busuiocul, Ob- 
cioara,  Virful-Șarului, Dealul- 

Călugărului, Palmeșui (1253 m.), 

Prislopul, Hasca, Colăcelul, Cor- 

hana, Piciorul-Ortoaiei, Dealul- 

Cozăneştilor, al-Gogoșenilor, al- 

lui-Monac, Bitca-Țăranului, Vuli- 

turul, Ulmul (1156 m.), Piscui, 

Bucinișul, Călimănelul, Ialogiţa, 

Mihăileţul, Tunzăria, Rusul și 

Buza-Toplicioarei 
Pădurile ce îmbrăcai altă-dată 

munţii, acei codri nestrăbătuți 

de brad, molift și tisă, ati fost 

tăiate și în mare parte desfiin- 

ate fără milă. Tisă nu se mai 
găsește. Ea a fost întrebuințată 

la cue pentru acoperit case cu 

draniţă. - 

Moșia e răzășească. Suprafaţa 

teritorială a comunei e de 10248 

hect., din cari 2845 hect. fînaţ. 

Nici un fel de cultură nu se 

face aci; de altmintreli n'are timp 

aci să se coacă. Locuitorii se   
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ocupă cu plutăria și creșterea 

vitelor. Ei își aduc alimentele 

de prin tirguri, cei mai mulți 

pe cai în desagi, formînd un fel 
de caravane, avînd caii legaţii 

unii de alții de coadă. Cite-va 

zile îi trebue Dorneanului ca 
să-și aducă provizii din Fălti- 

ceni sai Piatra. 
Locurile mai însemnate în co- 

mună sunt: Piatra-Stănoaei, Pi- 

atra-lui-Lazăr, Colţul-Acrei și Co. 

moara. Mai sunt 5 izvoare 

cu apă minerală, din care trei 
burcuturi (apă feruginoasă, al- 

calină): unul pe Piriul Arinului, 

la 3000 m. în sus de la gura 
sa. (Acesta a fost analizat de 

d-nul Dr. Bernad), al doilea, pe 

Osoiul, în căt. Rusca şi aproape 

de malul Bistriţei numit <Bur- 
cutul-Țircovnicului» (asemenea 

analizat de același), al treilea, 

un mic izvor la Gura-Arinului; 

iar ultimele două la gura pi- 
rîului Rusca foarte abondente 

în apă sulfuroasă, 
“Din trecutul Dornei. Mai na- 

inte de răpirea Bucovinei, toate 

satele ce ţin de comuna Dor- 
na formaii o singură comună 

cu Dorna Bucovineană, tîrgușor 

în care se afla și reședința. co- 
„munei. Tot teritoriul era o sin- 

gură răzășie dată de Ștefan- 
Vodă-cel-Mare în înprejurări]e 
următoare zice tradiţia: Vodă 

pornise spre Ardeal, pe valea 

Moldovei, dar la Vamă, (cel mai 

vechii sat din cîte sunt în împre- 
jurimi unde se crede că se vămu- 

iai toate mărfurile venite din Ar- 

deal şi Ungaria), se opri cu oş- 

tirea, neputind înainta, de oare- 

ce drumul înainte nu era de 

cit o cărare îngustă și foarte 
nepracticabilă. Aci, la Vamă, 
Ștefan-Vodă puse un stilp, ce 
se vede și astăzi. Pe atunci în 

Cîmpulung nu eraii de cit 
cîte-va case şi de acolo spre 
Dorna. cale de o zi nu mai în:   
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tilneai locuinţă omenească, ci nu- 
mai codri posomoriţi, păduri 
fecioare. Unde e acum Tirgul- 
Dorna, între ape, (la gura Dor- 

nei în Bistrița) se afla o sin- 
gură gospodărie, casă bună, 

grajd, etc., proprietăţi ale unui 
oare-care Gheorghiţă, hoț ves- 

tit şi rafinat și vinător neaoș.. 

Acesta croi și lărgi cărarea ce 

lega locuința lui cu tirgușoare- 
le de prin preţur. El prăda la 
depărtări mari și ast-fel nici o 

dată nu fu prins. Drumul tre- 
cînd pe dinaintea caset lui, ori- 

ce călător, boier saii țăran, de 
la vlădică pănă la opincă, tră- 

gea la diusul, unde era foarte 

bine primit și în deplină sigu- 
ranță că nui se va întîmpla 

nimic. Celor mai distinși din- 

tre mosafirii săi le dădea călăuze 

devotate care să-i călăuzească 
şi să-i apere de ori-ce primejdii. 
Ast-fel reuși el să se facă foar- 

te cunoscut. Neavind copii cu 
prima-i soţie, Gheorghiţă, cu în- 

voirea, ei, își mai luă o femee cu 

care avuse trei băieţi : pe Gheor- 
ghe, Ioniță şi Grigore. Pentru 

această faptă, cum și pentru o 

- prădăciune întîmplată pe drum, 
dar nedovedită, Gheorghiţă fu ri- 

dicat și dus, spre a fi judecat 

de divan şi Mitropolit, la Su- 

ceava. Încărcat de fel de fel de 
blănuri, intră în Suceava, unde 

cei cărora le acordase ospita- 

litate, reuşesc nu numai să-l 
îndreptățească către Vodă, ci 

îl-prezentară ca pe un mare 
bine-făcător. Vodă drept recom- 

pensă, îi dărui tot locul şi. pă- 

durile cunoscute.numai lui și 

ast-fel se înfiinţă. răzășia Dor- 

nei. 

Hrisovul lui Ștefan-Vodă se 

păstră pănă la răpirea Buco- 

vinei, de cînd nu seștie cesa 

făcut, Cei trei fii ai lui Gheor- 

ghiță întemeiară: Gheorghe, sa:- 
tul Gheorghiţeni de peste Bis-
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trița, Ioniţă, poreclit Tăriţă și 

Ciocirlan, înfiinţă satul Gura 

Negrei; iar Grigore ramase în 
locul tătîne-săi şi se deda cu 

tilhăria, fiind forte cutezător. 

Acesta de mic era rușinos, nu 

îndrăznea să se ducă pe la po- 

mene, dar pindea pe cei de 

seama lui și le fura colacii, nu- 

miţi cozani. Oamenii îl porecliră 

atunci Grigore Cozan. Cozan, 

urmărit pentru tilhăriile lui, fuge 

pe cea d'intiii plută pe Bistriță 

cu familia sa și scoboară la 

Cruce, sat descălicat de el; iar 

urmașii săi, după un timp oare- 

care vin şi pun începutul satului 

Cozănești. 

La 1776, din vechea Dornă, 

se înființează două comune : Dor- 

na- Vatra, dincolo, și Dorna-Gura- 

Negrei dincoace. Mai tirziu, în- 

mulțindu-se locuitorii, prin des- 

lipire, se formează com. Șarul- 

Dornii, din care nu sunt de cit 

cite-va zeci de ani de cînd se 

desfăcu comuna Neagra-Șarului. 

Ast-fel din vechia răzășşie sunt 

acum patru comune mari. Dorna. 

Vatra și ale noastre: Dorna: Şarul 

și Neagra, a căror populație a 

sporit mult prin refugiarea aci 

a multor Romini din Ardeal şi 
Bucovina. 

Nesupărați de nimeni, stăpt- 

niră răzășşii moșia pănă pe'la 

1800, cînd Dornenii revoltați 

contra unor Evrei, ucid, în cîri 

ciuma. satului de la Gura-Negrei, 

pe 9 dintre ei. Daţi in jude- 

cată, Vodă Alex. Ipsilante lej 

ceru uricele moșiilor lor, pe cari 
învinovățiții neavînduile, Vodă 

le confiscă moșia și, prin hrisovul 

din August 1800, o făcu danie 

fiului săii. (Hrisovul e în stăpini- 

rea preotului Gh. Ortoan din 

Dorna, împreună cu toateactele 

răzăşiei). 

După Ipsilante, moşia trecu 
prin vre o trei mîni pănă ce în- 

căpu în acele ale familiei Balș.   
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Urmară judecăţi peste judecăți. 

Mulţi dintre răzăși ai pierit în 

închisorile Iașului. 

Ast-fel se petrec lucrurile pănă 

pe timpul lui Mihail Sturdza, care 

la judecată se hotărește ca ră- 
zășii să-și răscumpere moşia de 

la Balş pe preţul de 12000 gal- 

beni, plătiți în trecă cîșturi: şi 

cu condițiunea că, de nu vor fi 

în stare să plătească la timp, 

Balș să-și ia moșia și să le 

înapoeze banii ce va fi primit, 

fără dobiîndă. Plătiră o rată, 

dar cînd fu la a doua nu mai 

aviră Dornenii de unde face 

banii. Vodă îi chemă și le pro- 

puse să le dea 4000 galbeni, 
însă cu condiţie câ, dăruindu- 

le această sumă, Măria-Sa să aibă 

dreptul a esploata, fără nici o 

plată, ori-ce mină ar găsi pe 

moșie, să-i se dea locuri pentru 

instalat fabrici și tot combusti- 

bilul de care ar avea nevoe. 

De voe, de nevoe, se impăcară 

Dornenii. Pe timpul revoluțici de 

la 1848, Vodă Sturza fu învino- 

văţit între altele, că, sub pre- 

textul de a ajuta pe Dorneni, 

căută a pune mîna pe moșia 

lor. Silit fiind, M. Sturdza, 

rupe actul de învoială ce avea 

dela Dorneni şi partizanii săi pu- 

blicară următoarea îndreptăţire: 

«Art, 23. — Despre pricina 

Dornei. 
«La clevetirea despre rășluire 

de acturi însemnătoare din rele, 

piritorii pomenesc de pricina 
Dornei. Pentru a se încredința 

cine-va de adevăr, nu are de 

cît a lua seama la împrejură- 
rile atingătoare de această pri- 

cină. 

«Satele Dornii în munții Car- 

paţi sunt locuite mai bine de 

trei mii suflete, cari din vreme 

nepovestită bucurîndu-se în pace 

de această proprietate, ai fost 

dezbrăcați de dinsa de către 

- Domnul Const. Ipsilante la 1800, 
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puind a sa stăpînire pe aceste 

sate, sub pricinuire că se afla 

o domenie cuvenită "Țărei, Dom- 

nul Ipsilante a făcut-o danie 
fiului său; mai pe urmă această 

moşie, prin deosebite tocmele, 

ati trecut cu preţ de 80000 lei 

în stăpînirea familici Bălșești, 

care, sub toate ocîrmuirile ce 

Sai petrecut în Moldova, în 
curgere de 30 ani, aii cerut în 

zadar stăpînirea ci, din pricina 

statornicei împotriviri a locui- 

torilor acelor părţi, care bizuin- 

du-se într'o stăpînire necurmată 

de multe veacuri și în poziția 

lor prin munţi și potece nestră- 

bătute s'a ţinut în stăpînirea 
proprietăţii lor; iar îndată după 

numirea Domnului, fraţii Bălșești 

au cerut întrebuințarea puterei 

înarmate pentru a. scoate din stă- 

pinire pe aceste 3000 suflete şi tot 

cu acest prilej ei ait pus înaintea 

Domnului ca să primească acele 

moșii cu preţ de 6000 galbeni; 

însă Domnul ai depărtat o a- 

semenea propoziție, avind în 

vedere neputința în cari s'a 
aflat toate ocîrmuirile de mai 

nainte, de a dezbrăca 3000 su- 

flete în favorul unei singure 

familii, precum și  pribegirea 

acelor 3000 suflete în Bucovina, 

care se află pe marginea acestei 

proprietăţi. În urmare dar, Inăl- 

țimea sa aii rînduit prin cere- 

- rea ambelor părți o comisie, 

îndemnind pe răzăși a-și alege 

vechili și toată această gilcevire 

care se lănţue de 30 ani, sai 

curmat printr'o învoire cu bună 

primire, în puterea căreia 12000 
de galbeni se dă familiei Băl- 

şeşti, de către locuitorii Dornii, 

pentru ca să fie stinsă ori-ce 
pretenţie în sarcina lor. După 

această alcătuire, bieţii locuitori 

ne-avind de unde plăti cea întiiii 

vadea la împlinirea ei în sumă 

de 4000 de galbeni, Domnul 

aii plătit spre. înlesnirea unui
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norod nenorocit această sumă 

de la sine, fără vre-o dobîndă 

și în singurul scop a slobozeniei 

lor. Din această sumă, care s'a 

numărat fraţilor Bălșeşti, Dom- 

nul, pănă în ceasul acesta are 

a primi peste 2000 de galbeni de 
la răzăși», 

In socoteala celor 2000 gal- 

beni despre care se spune că 
Domnul i-a primit de la răzăși, 
Vodă a luat peste 1000 de plute 
din cel mai ales lemn. 

Pentru ultima rată de 4000 

galbeni, răzășii vîndură, lui Co- 

nachi,  Dealul-Omului, munte 

care acum face parte din tru- 

pul moşiei Broşteni. 

Impărţeala moșiei între răzăşi 

“sa făcut de inginerul francez 
Chefneux. 

Constantin Șerban (în lupta 
cu Ghica), respins fiind de Tă- 

tari, trece în Ardeal, de unde, 

cu moartea lui Racoczi, care cade 

în bătălia de la Sibiii (22 Maiii 
1660), pierzind sprijinul săii din 
Transilvania, ese din Ardeal cu 

800 oameni, lefegii tot într'ales 
„+. ȘI... aluat poteca peste munţi 
pe la Dorna şi a eşit pe la Cîmpu- 

lung.» 

Incă din a doua domnie a 

lui Nicolae Mavrocordat în 
Moldova (1711 — 1716), Nemţii 
încep, operaţia ce deveni mai 
tîrziii atît de fatală Moldovei, 

a înaintării pajurilor împărătești 
asupra hotarelor turceşti, răş- 

luind o parte din Moldova pe 

la granița Dornei. Nicolae Ma- 

 vrocordat protestează cu ener- 
gie contra încălcărilor Austriei 
şi o silește la sfirşit să se re- 

tragă, ameninţind-o cu războiii 

din partea Turciei. 
Prin testamentul lui Gheorghe 

Lupaşcu Hijdău, din 1732,. No- 

embrie în 7, se lasă în munţi 

satul Buneni și o parte din 

Dorna, fiului săi Nicolae. 

Gheorghe Lupaşcu Hijdău,   
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este strămoșul filologului nostru 

d. B. P. Hasdciă, şi testamen- 

tul săi a fost dăruit Archi- 

vei Statului de către dom- 
nia-sa. 

La 1803, Dorna-Șarul şi Păl- 

tinişul, a Domnului Alexandru 

Ipsilante, avea 175 liuzi, plătind 
3184 lei bir pe an. 

Intr'o anafora din 1813, lu- 

nie 22, întărită de Scarlat Ca- 

limah, la 1 Octombrie, în pri- 

cina moşiei Dorna de la munte 

cu L.ugofătul Const. Balş, -se 

“aduce. ca dovadă o carte de 

la Ioan Necolae-Vodă, 

In comunele Dornsi, pe la 

- 1863, se aflaii peste 80 Turci, 

cari se ocupaii cu exploatarea 

pădurilor. Aceştia erait stăpîni 

pe avutul și vieața Dornenilor. 
Ispravnicul de pe atunci, N. 

Canta, primind mai multe jalbe 

de la răzăşi de modul cum îi 

tratează Turcii cari le stricaii 

bunele moravuri, a stăruit la 

- Bucureşti şi cu putere Dom- 
nească a venit să-i scoată din 

Dorna. 

El chemă pe toți Turcii la 

Zăstava unde era compania de 

dorobanţi şi post vamal, sub 

„pretext că voeşte săi răfuiască 

„şi să le scoată datoriile de pe 

la oameni. Strînși acolo, soldaţii 

pun mîna pe ci, îi leagă și ast- 
fel încătuşaţi îi duseră: la Făl- 

ticeni. - 

Pentru a. scăpa răzășii de 

datoria ce aveaii către dinșii, 

aii dat orîndele din Dorna pe 

opt ani, cari bani s'aă dat Tur- 

cilor. 

Dorna, punct vamal de trecere 

de la lorna-Gura-Negrei, din 

jud, Suceava, în Dorna-Vatra din 

Bucovina. 

Dornei (Movila-), movilă, “pe 

“podișul Lungei, jud. Iași, pl. 

Bahluiul, com. Belcești. Această   
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„movilă, precum și altele ce se 
văd, foarte dese, pe  d'asupra 

podișelor acestei comune, la dis- 

tanţe neregulate, se zice că ar 

fi făcute din timpurile vechi, 

servind pe atunci ca puncte de 

observaţie, pentru a se putea da 

de știre locuitorilor de prin sate, 
despre apropierea barbarilor nă- 

„ vălitori în ţară, cari de. multe 

ori se ridicau spre. Hirlăii: şi 

Suceava, capitala Țărei. Străjerii 
de pe ele, la asemene întimplări, 

aprindeaii șomoioace de fin care 

le legaii în virful prăjinelor, și 

lumina focului comunica de la 

o movilă la alta; la acest semn, 

locuitorii părăseau satele și se 
ascundeaii prin păduri, iar 0ş- 

tenii Moldoveni plecaii în frunte 

cu Domnul lor de:la Suceava, 

întru  întîmpinarea: năvălitori- 

lor. " 

Dornei (Şarul-). Vezi Şarul- 
Dornei. 

Dorneni, zpahala,; în partea de 
E. a satului Ghilăvești, jud. Te- 

cuciii, com. Găiceana. Se nu- 

“meşte ast-fel pentru..că locui- 

torii ei sunt veniţi din Dorna. 

Dorneşti, sat, în com. Podoleni, . 

pl. Bistriţa, jud. Neamţu. E a- 

şezat în unghiul văei piriului 

Plopești, între podișele Negri- 
țeștilor de o parte şi dealurile 
Orbicului de alta. Se mărginește 

la S.-V. cu satul Podoleni, la 

S.-E. cu satul Zbereşti-d.-s. (din 

com. Costișa), la N.-E..cu Or- 
bicul, de care se desparte prin 

dealurile cu același nume. . Se 

mai numește și Durnești. 

Are o populaţie de 120 lo- 

cuitori. 

Sunt 70 contribuabili. 

In sat se află: 

rotari și 1 fierar. 

Numărul vitelor se urcă la 

-300' de capete, 

2 mori; 2
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Dorneşti, deal, jud. Neamţu, si- 

tuat între satul cu același nume 

şi Zbereşti-d.-s. Se detașează 

din ramura dealurilor Orbicului, 

pe teritoriul comunei Podoleni, 
pl. Bistriţa. 

Donicioaei (Iazul-), iaz, în su- 

prafață de 4 hect. 3o arii, pe 
teritoriul satului Dumeni, com. 

Cordăreni, pl. Prutul-d.-s., jud. 

Dorohoii. 

Dorobanţi, saz, în partea de S. 

a com. Costeşti, pl. Tirgul, jud. 

Botoșani, pe valea Sicna. Este 

înființat la 1870, pe moșia sta- 
tului Nicşeni, cu noii împro- 

prietăriți. Are o populaţie de 
169 familii, saii 638 suflete; 1 

„şcoală mixtă, condusă de 1 în- 

vățător, plătit de stat și frecu- 

entată de 37 băieţi ; o cîrciumă. 

Vite sunt: 230 boi şi vaci, 

52 cai, 475 oi; 160 mascuri, 

Stupi cu albine, 89. 

Sunt 2 comercianți şi 3 me- 
seriași. în sat, 

Dorobanţi, căzu, al com. Brea- 

za, jud. Buzău; are 170 locui- 

tori şi 37 case. 

Dorobanţilor (Valea-), zac, 
jud. Prahova, com. Teișani, pla- 
iul 'Teleajenul. 

Dorobanţul, com. rur., în. jud. 
Teleorman, pl. Călmățuiului, pe 

Valea-Călmăţuiului. 

Comuna Dorobauţul e situată 
numai în vale, înconjurată de 

toate părțile de dealuri și stră- 
bătută de piriul Călmățuiului. 

Suprafaţa comunei, cu a mo-: 

şiei de pe dinsa, a statului, este 

de 3465 hect. Locuitorii împro- 

prietăriţi sunt în număr de 649 

pe 1008 hect.; pădurea de pe 

moșia statului are o întindere 

de 500 hect. 

Pe dealul numit Ciocîrlia, des-   
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pre S.-E comunei, sunt sădite 

viile statului cari produc vinuri 

bune și ocupă o întindere de 

305 hect. și 500 arii. Ele ai 

fost date în embatic și apoi res- 

cumpărate de locuitori. 

Populaţia. este de 280 familii, 

saii 1289 suflete, din cari 234 

contribuabili. 

Numărul vitelor din comună 

este de 3717 capete, din cari: 

219 cai, 810 vite cornute mari, 

2273 vite cornute mici şi 415 

porci. 

Budgetul comunei este de lei 

S204,39 la venituri și de lei 

6615,47 la cheltueli. 

Are o școală, frecuentată de 

20 elevi; o biserică, deservită 

de 2 preoţi și un cintăreţ. Pe 

apa. Călmățuiului este o moară 

de măcinat. 

Comunicaţia, se face la N. cu 

com. Crîngeni şi Vodă-Carol la 

S,, iar la: S.-V. cu Mindra, pe şo- 

sele vecinale. 
Pe dealurile dimprejurul co: 

munei sunt o mulțime de mă- 

guri, ale căror numiri iși găsesc 

toate explicaţiile în legendele 

culese din gura locuitorilor; ast- 

fel este: Măgura-Ţanei, înaltă de 

15]50, Tarabega şi Măgura-lui- 

Șearpe înaltă de 10 m. cu 40 

m. ocolul. Aceste măguri sunt 

înșirate în direcțiunea spre Du- 

năre.- | 

Satul Dorobanţul este unul 

din cele mai vechi. Se vede 

menţionat prin diferite hrisoave 

şi documente. Pănă la anul 1836 

a ţinut de judeţul Olt, făcînd 

parte din pl. Marginei. In no- 

menclatura com., subt domnia 

lui Constantin Mavrocordat ca 

şi mai în urmă, îl găsim trecut 

subt numirea de Dorobanţi. 

Dorobanţul (Bilarlar), sat, în 
“jud. și pl. Constanţa, căt. com. 

Carol 1. E situat în partea de 

V. a plășei și a comunei, la 4   
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kil. spre N.-V. de cătunul de 

reședință, Carol I, pe valea Man- 

galia-Dere, fiind închis la V. de 

dealul Bilarlar și la S. de dea- 

lui Paspala-Bair, cu virful săi 

Paspala-luc (137 m.). 
Suprafaţa sa este de 7094 

hect., dintre care 184 hectare 

sunt ocupate de către grădini 

şi de vatra satului; iar restul 

este acoperit cu finețe şi cul- 

tivat. . 

Populaţiunea sa e compusă 

din Romini, Furci și Bulgari, 

însă maioritatea este formată 

de Romiîni. Sunt 158 familii, 
sai 663 suflete. Unii Romini 

şi-ati clădit casele afară din sat, 

mai spre S. și ai format a- 

colo un cuartier aparte, care 

cu timpul se mărește. Dru- 

muri comunale pleacă multe, 

care la rîndul lor se mai îm- 

part în diferite ramuri ducînd 

pe la satele învecinate: Ca- 

rol 1, Pazarli, Ghelingec, Chior- 

Ceşme, Tortoman, Docuzol și 

altele. 

Dorobanţul, zea/, numit şi dea- 
lul-lui-Rafael, în com. rur. Bu- 

sul, pl. Dumbrava, jud. Mehe- 

dinţi, 

Dorobanţul, zoșie a statului, în 

judeţul Teleorman, plasa Căl- 

măţuiul. Făcea parte din ave- 
rile mănăstirești şi ţinea de mă- 

năstirea Clocociovul. Din corpul 

acestei moșii s'a vîndut, înainte 

de 1880, o mare parte, pe care. 

s'a format comuna Vodă-Carol, 

Restul moșiei încă este destinat | 

a fi vîndut în loturi locuitorilor. 

Dorobanţul, Zădure a statului, 
situată pe moșia cu același nume, 

jud. Teleorman. 

Dorobanţul, a cot al Siretului, 

din dreptul satului Barboși, din 

jud. Covurluiii, unde a fost un
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pichet, cînd ţările erai sepa- 

rate. 

Dorobanţul, zâri, în comuna 

rurală Busul, plasa Dumbrava, 

judeţul Mehedinţi. 

Dorobanţul, va/e, în com. rur. 

Busul, pl. Dumbrava, jud. Me- 

hedinţi. 

Dorobanţului (Crucea-), ze: 
ană, în pădurea Rătești, din co- 

muna Rătești, jud. Buzăii. Şi-a 

luat numele de la o cruce ce 

se află acolo. 

Dorobanţului (Izvorul-), sz2or, 
în com. Pătirlage, jud.: Buzăii; 

începe de sub muntele Vîrful- 

Viei şi se scurge în Virful-Mus- 

celului. 

Dorobanţului (Valea-), va/e, în 
jud. Vlașca, pe proprietatea Că- 

lineasca. Işi varsă apele în rîul 

Călniștea. 

Dorobănţeşti. Vezi Condrea saii 

Fotache, jud. Prahova. | 

Dorobânţia, naiire, ce poartă 
partea despre N. a satului Birla, 

jud. Teleorman. Această numire 

datează de pe timpul domniei 

lui Mihaiii-Viteazul. 

Dorocioaia, cîmpie, jud. Vilcea 

(Vezi Dăroaia). 

Doroftea, zaunte, din şira Oitu- 

zului, jud. Bacăii, pl. Trotușul, 

situatspre N. V. de satul Hirja. 

Dorofteiii, saț, face parte din 

comuna Vultureni, pl. Berhecii, 

jud. Tecucii. E situat pe valea 

Meleşcanilor, la o distanţă de 2 

kil. și goo m. de Vultureni și 

“la E. comunei. - 
Teritoriul satului este de 275 

hect, Locuitorii, foşti clăcași, 
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stăpinesc 25 hectare, iar' pro- 

prietarul, d-l Cuza, stăpîneşte 

250 hect. 

Are o populaţie de 10 fa- 

milii, sai 44 suflete. 

Dorohoiana, vale, pe moșia Şen- 

driceni, plasa Coșula, jud. Do- 
rohoită. 

Dorohoianul, gea/, pe moșia 

Șendriceni, comuna Şendriceni, 

plasa Coşula, jud. Dorohoiii. 

Dorohoiul, jdef. 
Istoricul. Acest judeţ are un 

istoric mai interesant de cît al 

altora,-pentru multele “nenoro- 
ciri ce ai suferit în toată a lui 

întindere, la deosebite epoce; 

şi pentru prefacerile dese în ho- 
tarele și întinderea sa, chiar în 

timpurile mai nouă. 

In privința suferințelor sale 
se pot cita: Intrarea Polonilor 

conduși de Hatmanul Camen- 

ski la 1509, - cari aprind sa- 

tele și tîrgurile; pradă și omoa- 

ră pănă la Botoșani, spre a-şi 

răzbuna de năvălirea făcută 
de Moldoveni în Polonia, sub 

Bogdan-Ștefan-Vodă, care a fost 

plin de miînie contra Regelui 

pentru că a refuzat să-i dea de 

soție pe sora sa Elisabeta, 
Năvălirea Tătarilor sub Bet- 

Gherei-Sultan, în mulțime de 

ceambururi la 1510 şi 1513, cari 

pradă şi jefuesc, omoară și ro- 
besc, aprind sate și tirguri, pănă 

din sus de tirgul Dorohoiii. 
Venirea Tătarilor de la Criîm, 

sub Calga-Sultan, la 1650, spre 

a pedepsi pe Vasile Lupu-Vodă; 

ei trecură prin: Iași, Hirlăi, 

Botoșani, . Dorohoiii, - Suceava, 

Cernăuţi şi Hotin; — aprind şi 

distrug tot ce întîmpină ; pradă 

şi jefuesc; omoară și robesc, 

fără distingere de clasă, etate 

și sex, lăsînd pustiul în urma 

lor, golind cîmpurile și satele     
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de săteni, de cîrduri de turme 

şi de herghelii. 
Aducerea Tătarilor în 1675 

de Dimitrie Cantacuzino-Vodă, 

spre a se putea apăra de Pe- 
triceico-Vodă, care venea cu 

trupe Polone spre a-l detrona; 
Tătarii s'ai dedat la prădare şi 
ucideri, aducind mari nenoro- 

ciri în multe părţi ale ţărei; dar 
mai cu deosebire în jud. Do- 

rohoiii, lăsînd după ei multe 

silişte și pustiiri. 
In privința prefacerilor de 

hotare şi întindere, se citează 

mai cu deosebire: 
Luarea Cetăţei Hotinului sub 

stăpînirea. Turcilor, sub pretext 
de a le servi de apărare con- 
tra Polonilor şi Ruşilor, aşe- 

zînd în ea mare garnizoană cu 
un pașă, pe la 1713, în timpul 
domniei lui Nicolai Mavrocor- 

dat, cînd se rășluiră multe sate 

şi moşii din prejur, formînd Ra- 
iaua-Hotinului. 

Luarea Bucovinei sub stăpi- 
nirea  Austriacilor, pretextind i 

înlesnirea comunicaţiei lor, din- 

tre Galiţia și Transilvania, în 

baza tractatului din 7 Maiii 1777, 
conform Convenţiei din 1775 

Aprilie 25, format de Impără- 

teasa Maria Tereza cu Sulta. 

nul Abdul-Hamid şi pusă în 
aplicare de facto la 2 Iunie “ 

'1777, de Generalul Baron-de- 

Enzenberg, făcind serbarea oma- 

gială. Apoi la 12 Oct. 1777, se 
rășlui din jud. Sucevei partea 

principală; jud. Cernăuţului tot; 

din jud. Herţei mare parte și 
din județul Dorohoii o bună 

parte. i 

Luarea Basarabiei sub stă- 

pînirea Ruşilor, sub pretextul 

despăgubirei de războiul urmat 

în baza tractatului dintre Rusia - 

şi Turcia, făcut la București în 

16 Maiii 1813, cînd se produ- 

seră iarăși prefaceri. Luările. 

arătate, ce făcură ca unele județe
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să devină mici și foarte nere- 

gulate, provocară, prin aplica- 

rea Regulamentului Organic la 

1832, a se face nouă arondi- 

sare a judeţelor Moldovei; cînd 

jud. Dorohoi fiind între jud. 

Hirlăului și jud. Herţei, acest 

de pe urmă, găsindu-se de tot 

mic, după luarea Bucovinei, se 

lipi cătră jud.  Dorohoiii; — 

acesta fiind-că se întindea 
mult în jos, de cuprindea și tîr- 

gul Stefăneșşti, se rășlui o parte 
din el, ce se lipi la jud. Hir- 
lăui, din care apoi se formă 

jud. Botoşani, ce nu exista, 
desființindu-se ast-fel județele 

Hirlăului și Herţei, de odată cu 

al Cîrligăturei. 
Limite. “Teritoriul este măr- 

ginit cu Bucovina, Basarabia 

şi cu jud. Botoșani. Despăr- 
țirca lui de limitrofele ară- 

- tate se face: Despre Bucovina, 

începînd de de-asupra Adinca- 

tei șa * Mitocului-Dragomirnei, 

unde face colț cu jud. Boto- 
șani ; ie zarea dealului pe șan- 

ţul anume făcut și la vale pe 
costișe pănă în malul Siretului 

la Verpolea, de unde apucă pe 

cursul lui în jos pănă la Talpa, 

unde este vărsătura Molniţăi, 

cu care formează un cot mare 
Bucovina, în trupul Moldovei; 

de acolo pe malul Molniţei în 

sus la Mihăileni, și alăturea cu 

acest tîrg; trece pe lingă: Si- 

- năuţi, Sueni, Mihoreni, pădurea 

Budei, apoi pe coama dealului 
pănă la Lucaviţa, pe șanțul ce 
este anume făcut,-de unde dă 

“în. cursul Mamorniţei . și pe 

matca acestui pirii pînă la văr- 
sătura lui în Prut. Despre Ba. 

- Sarabia, prin cursul Prutului în- 
cepînd de la Cotul-Sanihăului, 

unde face colț cu Bucovina și 
în jos pe marginea moșiilor: 
Molniţa,  Pilipăuţi,  Oroftiana, 

 Hudeșşti, Darabani, Teioasa, Păl- 

tinişul, Ivancăuţi, Rădăuţi, Mior-   
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cani, Miculinţi, Crasnaleuca, Ghi- 

reni-Curt, Mitocul, Livenii-Mitro- 

poliei,  Şerpeneța, Manoleasa, 

Hriţeni și Boldișorul, unde cu 

jud. Botoșani face colț. 
Despre jud. Botoșani, prin 

linia începătoare de la Prut de 

pe moșiea Boldișorul, ia pe ho- 

tarul moşielor Volovăţul şi Boro- 

lea, trece pîriul Bașeului la Hă- 

nești, apoi pe hotarul acestuia 

şi al Vlăsineștilor, pănă la Plo- 

peni-Jianul; de acolo pe hota- 

rul moşielor: Borzești, Tăuteşti, 

și Vlădeni, pe malul |ijici, ce o 

trece la Călugăreni; ia hotarul 

Mateienilor, Dimăchenilor, Gău- 

rencii, Popenii-Vîrnav, Brăeștii 

cătră Bucecea, apoi malul Sire- 

tului și pe hotarul: Ibăneștilor, 

Ionășenilor, Virful-Cimpului, tre- 

ce Valea-Sucevei, apucă la Bur- 

dujeni şi se urcă la deal pe la 

Adincata la Mitocil-Dragomir- 

nei, avînd pe această lature, din 

jud. Botoșani moșiele: Movila- 

Ruptă, Brăteni, Epureni, Din- 

geni, Ungureni, Călugăreni, Cos- 

tești, Cotirgaci, Pitulășani, Bu- 

cecea și Burdujeni. 

Teritorul, după prefacerile 

suferite, ajunse a fi în formă 

cu totul neregulată, care nu 

se poate asemăna cu nici o 

figură bine determinată, avînd 

linia cea mai lungă de la Ma- 

morniţa la Bold, și cea mai 

scurtă de la Bagiura la Podul- 
Stamatei. 

De și acest jud. se'află în 
partea cea mai de sus a Mol- 

dovei, aproape de regiunea 

muntoasă a Carpaţilor Buco- 

vinei, a căror ramuri se pre- 

lungesc în șiruri deluroase, to- 

tuși este bună şi favorabilă 

agriculturei și viticulturei. 

Întinderea. — Teritoriul jude- 

ţului este de 210850 fălci, sai 

301979 hect. și 37 arii; sau. 

596720 pogoane. 
Teritoriul acesta se afla îm- 

"şi Suceava,   

DOROIIOIUL (JUDEŢ) 

părţit, la 1872, în 181 proprie- 

tăţi particulare mari; 32 mici 

şi 30 ale Statului, 

Din toată întinderea arătată, 

28644. hect. sunt ale statului; 

71610 hect. ale locuitorilor foști 

clăcași; iar restul al particula- 
rilor. 

După întrebuințare sunt:85932 
hect. pămînt de cultură; 71610 

hect. finațe; 85932 hect. imaș; 

214 hect. 83 arii vie ; 4296 hect. 

6o arii grădini; 39338 hect. 

95 arii pădure; iar restul să- 

rături, ripi- şi drumuri. 

Din acest pămînt se cultivă 
o treime ne cultivate sunt a- 

proape două treimi și acoperite 

cu pădure este a S-a parte 

Orografia. Suprafaţa jud. se 

împarte în regiunea cîmpeană, 

care cuprin .e plășile: Bașeii, cu 

Prutul-d.-j. în totalitate ; iar pl. 
Coșula cu Prutul-d.-s. în parte; 

și regiunea pădureană ce cu- 

prinde plășile : Berhometele cu 
Herţa mai în totalitate; iar plă- 

şile: Coșula cu Prutul-d.-s. în 

parte. | 

Dealurile. Ele sunt continua- 

rea și ramificarea în mare parte 

a acelor ce vin din Bucovina, 

cari de la poalele Carpaţilor 

purcedi id în coame, apucă spre 

cîmpii, şi după o întindere mai 

mult sai mai puțin lungă, se 

desfac în şiruri. Acestea, trecînd 

cîmpii Bucovinei, intră în Ro- 

minia, se întind în acest judeţ 

între riurile : Prutul, Siretul şi Su- 

ceava, avind intrarea pe la Mi- 

tocul-Dragomirna și pe la Mi- 

horeni. Şirul ce se introduce pe 

la Mitocul-Dragomirna, conti- 

nuă direcția în jos, între Siret 

mai mult. pe la- 
turea dreaptă a Siretului. Şirul 

ce se introduce pe .la Mihoreni, 

urmează în aceeași înălțime pănă 

la Culiceni, de unde se ramifică 

spre Siret și Prut. Ramura din di- 

recția Siretului trece pe de asu-
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pra : Tirnăucei, pe la Dersca, Lo- 
zna, lonășeni, pănă la Goroveii, 
avînd pe partea sa dreaptă șe- 
sul Siretului; de acolo se des- 
parte în doi craci, din care unul 

continuă către Siret pe de a- 

supra Prășteștilor; iar altul pe 
de asupra Brăeştilor către Ji- 

jia. Ramura :din direcţia Pru- 

tului trece pe la: Tirnăuca 
Herţa, Ibănești, Cristești și Dă- 

mileni, de unde se desface în 

două culmi, din cari: una mer- 

ge pe lingă Prut, pe la Orof- 
teana, Hudești, Conceşti și Păl- 

tiniș; iar una merge pe ]ijiea 
pe la Suharău, Liveni, Cor- 
lăteni și Vlădeni, în jos. Din 
culmea de pe lîngă Prut, de la 

Concești și de la Păltiniș, se 
desparte culmile dintre pîraiele: 

Bașeul, Podiga, Bodeasa şi Vo- 

ovăţul, cari merg în jos cam pa- 
ralel cu Prutul pănă la Boldișor; 

aci curmindu-se, lasă liberă tre- 

cerea Prutului, și apoi, de la 

malul sting continuă în Basa- 

rabia pănă către Nistru. Această 
curmătură are, pe ambele ma- 

luri ale rîului, stînci de piatră 
granitoasă, ce formează baza 
dealului, 

Dintre toate aceste dealuri, se 

înalță mai pre sus piscurile: Mă- 
gura, de lingă Ibănești; Lipo- 
vanul, de lîngă Adincata; Gea- 

mănul, de pe Bordea și Urlea 

de pe Darabani, pe cari sunt 

puse piramidele geodezice. 

Alovilele sunt mai mult ridi- 

cături făcute prin munca omu- 

lui la deosebite epoce, cu di- 

ferite destinaţii; sunt de dife- 

rite mărimi și se află în diferite 

locuri. Mai principale în acest 

județ sunt: Despina de pe Su- 

hărăă, Frîncul şi Ursul de pe 

Ștubeieni. 

Văile existente între diferi- 
tele culmi de dealuri, sunt a- 

diîncături întinse prin care și-aii 
cursul piraiele ; înavuțesc pro- 

59623. Alarele Dictionar Geografic. ol. 117, 
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ducţiile agricole și formează 

iazuri cu pești și raci. Cele 

mai principale sunt: Valea-Ca- 
lului, Valea-Mare, Valea-Buha- 

iului, Valea-Ibănesei, Valea-Po- 

drigăi, Valea-Volovăţului şi Va- 
lea-Ghireni. 

Dintre șesurife riurilor şi ale pi- 

raielor, ce curg pe teritoriul a- 

cestui județ, mai principale sunt: 
Şesul Prutului numai de pepartea 

dreaptă a rîului, cu aspect în- 

cîntător şi teren fertil, din loc 

în loc precurmat de poalele 

unor dealuri pănă la marginea 
apci şi cu frumoasele sale lunci 

cu plopi, răchiţi și lozie. 

Şesul-Siretului, pe ambele ma- 
luri ale rîului, este frumos și cu 

destulă fertilitate. Șesul Jijiei pe 

ambele laturi ale rîului, are des- 

tulă întindere; e mai frumos de 

cît al Siretului și destul de 

fertil. Șesul Bașeului, mai res- 

trins, este renumit prin bunătatea 

finețelor și a producţiunei gri- 

ului. ' 
Păduri sunt multe şi cu va- 

riate esențe de arbori: 

Cele mai principale sunt: Ace- 
-lea ce acoper dealurile de la Mi- 

horeni pănă la Herţa şi Orof- 

teana; acele ce acoper dealurile 
despre Prut pe la Dămileni, Co- 

mănești, Suharăii, Hudeşti şi 

Conţeșşti. Acele ce acoper dea-. 
lurile dintre Siret şi Jijia, de 

pe Tureatca, Piriul-Negru, Der- 

sca, Virful-Cimpului, Lozna, Io- 

nășeni, partea despre Siret și 

despre Hilişeul, Pomirla, Buha- 

iul, Șendriceni, Cobila, Sauceni- 

ţa, Văculeșşti, Goroveiul și Bră- 

ești partea despre Jijia. Pe lingă 

acestea mai sunt pe diferite 

moșii multe rediuri și dealuri; 

multe lunci și dumbrăvi la şe- 

suri și pe malurile Prutului și 

ale Siretului, 
Cele mai principale ape, după 

mărime, sunt: Prutul, numit de 

Ptolomei //erasus, de Herodot   
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Piretos, iar de Const. Porfiroge- 

nitul Brozzos ; izvorește din Car- 

paţii Galiției lîngă tîrgul Văscă- 

uţi ; întră în Rominia pe la Cotul- 
Boianului, face prin curgerea lui 
hotarul dintre Rominia și Ba- 

sarabia în acest județ, pănă la 
satul Boldişor, de unde trece 

pe marginea jud. Botoșani și 

în jos parcură laturea țărei pănă 

dincolo de Galaţi, vărsîndu-se 

în Dunăre, către Reni. . 

Siretul, numit din vechime 
Halug, de Ptolomeii /erasos; 
de Amial Gerasus; de Const. 

Porfirogenitul Siretros ;  izvo- 

reşte din Carpaţii Bucovinei, 
lingă satul Pursucheiii; întră în 

Rominia pe li Vespolea, trece 

prin o parte a județului, pănă 
ce, lingă Iănţescul-din-Deal, in- 
tră în jud. Botoșani, apoi curge 
în jos pănă din sus de Galaţi, 
unde, la Bărboşi, se varsă în 

Dunăre, De şi acest rii este 

mai mic de cit Prutul, dar ar 

putea fi navigabil dacă i sar 

regula cursul după trebuinţă. 

Jijia izvorește din pădurea 
moșiei  Hilișeul-Curt, curge în 

ezer și trece prin el, formînd 

un curent ce se poate remarca, 
fiind destul de vizibil; apoi e- 

şind curge mai prin mijlocul ju- 
deţului pănă la Plopeni-Jianu, 

de unde intră în jud. Botoșani 
şi curge în jos, păstrîndu-și cur- 

sul cam paralel cu Prutul, pănă 

ce dă în jud. Fălciului la Sco- 
poseni, unde se varsă în Prut. 

Acest rii, de și une-ori este 

foarte .redus în timpuri sece- 
toase, are un șes fertil, care 

dă minunate finațe. 

Bașeul, piriii, . izvorește din 
pădurea :de pe Cristinești, com. 

Ibănești, pl. Prutul-de-Sus, se 
scurge în jos pe la Hudești, 

- Havirna, : Știubeieni, Vlăsinești 

pănă la Hănești, de unde intră 

în jud. Botoșani, urmîndu-și cur- 

sul pănă ce se varsă în Jijia, 

26



DOROIMOIUI, (JUDEŢ) 

la Ostopceni, jud. Botoșani. De 

şi nu este mare, dareste repede 

în tot-d'a-una; formează, în cur- 

sul săi, frumoase și mari iazuri, 

cu peşti şi raci. 

Ibăneasa, izvorește din pădu- 

rea de pe Ibănești mai din sus 

de sat, curge în jos pe la Li- 

veni, Cordăreni, Vorniceni, pănă 

se varsă în Jijia la Epureni, 

jud. Botoșani. 

Volovăţul, incepe de sub sa- 

- tul Păltiniș, curge în jos peste 

mai multe moșii, formînd bune 

iazuri pănă se varsă în Prut 

la Boldișor, laturea din jos. 

Podriga, izvorește din poalele 

pădurei de pe Conţești, latu- 

rea despre Darabani, se sco- 

boară în jos pe la Milcanca şi 

Drăgușeni pănă ce se varsă în 

Bașeiă, din sus de tirgul Săveni. 

Bodeasa, își are începutul pe 

moșia Puţureni, din un  hir- 

top; curge peste cite-va moșii 

în jos, pănă se varsă în Bașeii 

pe moșiea Sirbi. 

Ghirenil, începe de pe Mior- 

cani dela Balta-Lată şi se varsă 

în Prut, pe Mitoc, în laturea din 

jos a satului. 

Molniţa, izvorește 'din pădu- 

rea de pe Mogoșești, se varsă 

în Siret pe moșia Talpa din 

sus de sat, după ce a desem- 

nat în o bună distanță hotarul 

. despre Bucovina. 

Ma morniţa, începe din pă- 

durea de pe Lucaviţa, se varsă 

în Prut pe Cotul-Sinihăul, după 

ce a desemnat parte din ho- 

tarul despre Bucovina. 

Cele mai principale ape stă- 

tătoare saii dă/ji sunt urmă- 

toarele : 

Dorobhoiul (Iezerul): lac. (Vezi 

acest cuvint). 

Mănăstireanul, iaz, pe moșia 

Ştubeieni,' de 315 hect. întin- 

dere; format pe cursul piriului 

Bașeul, cu pești și raci. 

Roznovanul, iaz, pe moșia   
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Ştubeieni, de 315 hect., 10 ar. 
întindere, format de cursul Ba- 

şeului. . 

Hanul, iaz, pe moşia Hă- 

nești; de 214 hect., 82 ar. în- 

tindere, format pe cursul Ba- 

șeului, cu pești şi raci. 

ALUrsului, iaz, pe moşia Plo- 

peni-Jianul, de 71 hect.,-61 ar. 

întindere, format de cursul I- 

bănesci, cu pești, raci și chiș- 

cari. 

Al-Mişolinei, iaz, pe moșia Tă- 

tărășani, de 68 hect,, 50 ar. 

întindere, format pe cursul Ba- 

şeului, cu pești și raci frumoşi. 

AL-Bălicăi, iaz, pe moșiea. Bră- 

ești, de 60 hect., 15 ar. întin- 

dere, format pe cursul Ciobalei, 

cu pești și raci buni. 

Velniceriul, iaz, pe Odaia- 

Bosia, de 57 hect., 29 ar. în- 

tindere pe cursul Ibănești cu 

pești, raci și chişcari. 

ALl-Ghicăi, iaz, pe Havirna, de 

49 hect., 97 ar. întindere, pe 

cursul Bașeului, cu pești și raci 

mulți şi frumoși. 

Cal- Alb, iaz, pe Hudeştii- 

Mari, de 45 hect., 50 ar. întin- 

dere, pe cursul Bașeului. 

Flondora, iaz, pe Flondora 

de 42 hect., 97 ar. întindere, 

pe cursul Volovăţului, cu pești, 

raci și chişcari. 

Al-Turcului, iaz, pe Darabani 

de 41 hect., 5o ar. întindere, 

format pe cursul Ieșancăi. 

Al-Racilor, iaz, pe Vorniceni 

de 35 hect., 31 ar. întindere, pe 
cursul Ibănesei, cu pești, raci 

şi chișcari. 

AL-Ciolacului, iaz, pe Adășăni, 

de 31 hect., 40 ar. întindere, 

pe cursul Volovăţului, 

Al-Fălcienilor, iaz pe Corlăteni, 

de 28 hect., 64 ar. întindere, 

pe Putreda, cu peşti şi raci. 

AL-Axintoaei, iaz, pe Hudeșştii- 

Mari, de 27 hect., 20 ar. în- 

tindere, pe piriul Bașcul, cu 
raci și pești.   
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Al-Borcei, iaz, pe Vlădeni, de - 

25 hect., 80 ar. întindere, cu 

pești, raci şi chișcari, - 

AlL-Podrigăi, iaz, pe Drăgușani 

"de 22 hect., 25 ar. întindere, 

pe cursul Podrigăi, cu pești și 

raci. | 

Al-Mileancăi, iaz, pe Darabani, 

de 21 hect., 49 ar. întindere, 

pe Eșanca. | 
Al-Dragulei, iaz, pe Ibăneasa 

cu 21 hect., 9 ar. întindere, 

avind pești și raci. 

Solul. In acest județ, par- 

tea cîmpeană, în totalitate, este 

de calitate bună și fertilă, afară 

de puţinele părţi ce sunt mai 

proaste, din cauza ponoarelor 

şi a sărăturilor. In compoziția 

pămîntului bun, pe lingă ele- 

mentele organice, întră ca părţi 

principale: nisipul şi lutul; iar 

varul este așa de rar și în așa 

mică cantitate că mai nici se ob- 

servă. Nisipul ori lutul nicăiuri 

nu predomnește, dar intră în 

compoziţiune în diferite locuri, 

cu felurite proporţiuni ; de aceea 

unele pămînturi sunt ușoare, moi 

și uscăcioase, avind nisip în mai 

mare citime; altele grele, vîr- 

toase şi umede, avind lut în 

mai mare citime. Părţile slabe 

se găsesc pe culmile și parte 

din coastele dealurilor, din va- 

lea Siretului despre cîmp, a- 

vind aici table de nisip, aici 

de prund; pe regiunile pădu- 

roase, golite în totul de codri, 

numite chiar locuri pădurene; 

iar părțile cele sterile pe unele . 
mici locuri de pe malurile Pru- 

tului și ale Siretului, acoperite 

în totul cu nisip, ori cu prund. 
Aplicarea marei maiorități a 

populaţiunei, fiind la agricul- 
tură și viticultură, în care pă- 

mîntul ocupă rolul principal, 

este natural că cit se face mai 

multă întrebuințare de dinsul, 

„cu atit devine mai căutat și cu 

atit prețul se urcă. Așa acuma
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preţul unei fâlci loc de arat, şi 

al celei de finaț este de 20 — 
60 lei posesia anuală şi de 200 
—400 în proprietate; a locuri: 

lor de pășunat (imaș) este 12—25 

“lei în posesie și 1I8S0—300 în 
proprietate; iar al locului cu 
pădure în exploatare este de 

- 200-—300 lei falcea și care varia- 

ză în raport cu mărimea, cali- 

tatea, esența arborilor şi a loca- 

lităței. 
Clima este temperată și să- 

nătoasă în general, dar înclinată 

spre răceală, fiind-că Carpaţii 

Bucovinei sunt la o mică dis- 
tanţă. Temperatura este adesea 

variată, așa: vara sc întîmplă 

călduri une-ori pănă la arşiţă, 

după cari vine ploaia cu ful- 
gere și trăsnete, aducînd atita 
răceală, că unele plante sufăr, 

iar oamenii trebue să recurgă la 

îmbrăcăminte groasă. larna gerul 
înghiață tot; riurile şi piraiele 

devin un pod solid de trecere 

a ori-ce greutăți. Seceta și sloata 
sunt foarte ne regulate, înlocuin- 

du-se pe neașteptate una pealta. 

Aceste repezi schimbări se ob- 
servă mai cu seamă de la împuţi- 

narea pădurilor. Pe cit în ori-ce 
an vîntul Crivăţ, aduce spori- 

rea răcelei, pe atît vintul ves- 

tic aduce sporirea. căldurei. 
Productele ale acestui ju- 

deț sunt produsele mai mul- 

tor ramuri ale economiei rus- 

tice, între cari mai principale 

agricultura și creșterea vitelor, a- 

poi horticultura și vinicultura, 

apicultura, sericicultura, pisci- 
cultura, silvicultura și pietră- 

iile. 
Agricultura ce se căuta cu 

destulă grijă în vechime, se fă- 

cea în proporțiune: restrinsă, 

în terenuri alese pentru aceasta. 

De la epoca lipsei ivită în unele 

state ale Europei, devenind ce- 

realele în preţuri. foarte urcate, 

cultivatorii, ademeniţi de cîștig,   
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ati început a spori cu repezi- 

ciune lucrarea agriculturei în de- 
trimentul creşterei vitelor. Cu așa 

mod agricultura luă o întinsă 

desvoltare, în cît azi ocupă locul 
întîiă în producțiunea acestui 

judeţ. Spre asigurarea folosin- 

țci, bunii cultivatori introduseră 

analizări sistematice pentru se- 

mine, arături şi îngrășarea lo- 

curilor stocite, întrebuințind u- 

nelte și mașine agricole perfec- 

ționate. 

Intre marii proprietari și cul- 

tivatori ce s'ai distins prin a- 

plicarea și impulsia, dată lasis- 
temul mai raţionabil de exploa- 
tare, se pot privi: Prinţul Alex, 

Cost. Moruzzi pe Zvoriștea; A- 
dam Haretu pe Văculești; Ioan 

Docan pe Dimăcheni; Const. 

Terenti pe “Broscăuţi; N. V. 

Pilat pe Miorcani şi Hăneşti; 

Alex. Văsescu pe Coţușca; An- 

ton Goilav pe Havirna ; Mih. 
Mișolu pe Mileanca; Iosif Uhri- 

novski pe Dersca și Vlăsinești. 
Pe lingă acestea, împroprietă- 

rirca clăcaşilor săteni, făcută 

în baza legei din 1864, spori 

mult la dezvoltarea agricolă, a- 

plicîndu-se mare parte dintr'în- 

şii serios la lucrarea cîmpurilor 

lor. 
Creşterea vitelor cam lăsată 

la o parte un șir de ani, de- 

căzu din locul ce ocupa o- 

dinioară; dar în timpurile mai 
nouă, inteligenţa bunilor culti- 

vatori, aii redeșteptat-o și i-aii 

dat multă desvoltare prin buna 

creştere și întreținerea anima- 

lelor şi prin ameliorarea, raselor. 

Prinţul A. C. Moruzzi, Gene- 

ralul 'Iordache Lăţescu Boldur, 

Logofătul Anastasie Başotă, Pos- 

telnicul Alecu Ventura, Stroici, 

" Mişolu și. Gherghel, marii cul- 

tivatori Terenti, Goilav, Ha- 

retu, Uhrinovski și alţii, aii 
a a ip 4 

pus stăruință şi cheltuială în 

efectuarea ameliorărei. Pentru   
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rasa bovină, sai adus tauri 

și vaci, soiuri alese şi convena- 

bile țărci noastre, din Șviţera, 

Olanda şi Anglia, cari puse în 
contact cu vechea rasă bucşană 
din localitate, ai dat rezultate 

bune. Pentru rasa ovină: se aduse 
berbeci şi oi de Spania, Crimeia 
şi 'Trausilvania, cari puse în con- 

tact cu vechile rase locale: ţi- 

găi, stogomane şi ţurcane, aii 

dat frumoase soiuri. 

Pentru rasa cavalină aii adus 

armasari arabi și engleji; iepe 
angleze, austriace și ruse, care 

puse în contact cu vechea rasă 
locală ati dat soiuri cu bune 
calități de tărie, de talie şi ca- 
racter, lesne deprinzătoare în 
aplicarea ce li se face. Pentru 

rasa porcină aii adus geri și 
scroafe, din Anglia, Polonia, 

Ungaria și Rusia, soiurile cele 
mai alese, cari puse în contact 
ca rasa locală creață și bleagă, 

aii dat exemplare minunate, 

In anul 1$89oai fostvite în în- 

treg judeţul Dorohoiii : Vite mari 

cornute 54200, oi 108036, capre 

409, cai 11133, porci 24954. 

Florticultura şi WVinicultura. 

Cele mai renumite vii şi po- 

meturi sunt la: Brăești, Coţușca, 

Darabani, Dersca, Dimăcheni, 

Dorohoi, Hănteşti, Hilişeii, Hu- 

deşti, Mihăileni, Mileanca, Mitoc, 

Pomirla şi Zvoriștea. 

Sericicultura. In anul 1888— 

89, s'aii aflat în județ 7319 stupi 

și anume: 

1121 în plasa Bașeul, 
1590 în plasa Berhometele, 

597 în plasa Coşula, 

1416 în plasa Herţa, 

1ș22 în plasa Prutul-de.Jos, 

1073 în plasa Prutul-de-Sus. 

Producţiunea pzineralelor es- 

te mărginită numai în “piatră, 

greziă, calcarică, silicioasă și 

gipevasă, ce. se găsește în 

diferite părți pe unele mo- 

şii, dar mai principale sunt:
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Cariera de pe Tirnăuca, unde 

din mărimea blocurilor stîn- 
coasc, se estrage piatră greziă 

pentru construcţii și ornamen- 

tări, în diferite mărimi. De a- 

secmenea o mulţime de bolovani 

de pieatră calcarică ce dă bună 

calitate și mare cantitate de 
var, 

Cariera de pe Ivăncăuţi, din 

care odinioară sc estrăgea gips 

în cătime însemnată, bucăţi de 

taliă în diferite mărimi, pentru 

ornamente și alte trebuințe la 
clădiri. 

Industria. Pe lingă fabricile 
de rachiii (velniţe) şi de fă- 
ină (mori), mai sunt mici a- 
teliere de: olărie, săpunărie, 
lumînărie, dubălărie, blănărie, 
croitorie, ciubotărie, fierărie, 

stolerie, etc. prin tirguri ; iar 
“dulgheria, butnăria, rotăria, co- 
jocăria și fierăria prin sate; 
multe din femci se ocupă și cu 
țesături de ștergare, pînzeturi 
bune,  sumane, ițari și briie 
frumoase ; apoi lăicere și scoar- 
țe, alese după felurite mode- 
le. Ramura țesăturilor din ur- 
mă, în un timp începu a lua 
o frumoasă dezvoltare, prin stă- 
ruința și aplicarea mai multor 
proprietărese mari, 

Fabricile mat principale e- 
xistente sunt: 

Moara mecanică din Dorohoii, 
a d-lor Ilie Herșcu Zoller și Com- 
pania, zidire mare și încăpă- 
toare, cu toate atenansele nece- 

sare, bine formate, mașinăria pa- 
tentată complectă, după cel mai 
noi sistem perfecționat — loco- 
mobilă cu putere de 180 cai, 
care. aplicînd-o la 120 puteri, 
macină pe fie-care săptămînă 
1000 mierţe, saii 2155 hectol, 
griă în făină pănă la cea mai 
fină calitate, întrebuințind 100 
stînj. cubici de lemne la foc.: 
Are 9 valuri de la gros la fin 
și q pietre franceze pentru gril și   
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una pentru păpuşoi, plus 2 pie- 

tre pentru zibrait. 

Tot stabilimentul așa cum să 

găsește astă-zi în starea lucră- 

toare însumează un capital de 

peste 500.000 lei. 

Moara mecanică din Mihăileni 

a erczilor reposatului S. Schle- 

singer și Moara mecanică de 

pe Rădăuţi a D-lor fraţi Ioan 

şi Gheorghe N. Pilat, ambele 

cu ziduri şi -atenanse necesare 

bune, dar cu mult mai mici și 

inferioare în organizm și mași- 

nărie, aşa: cea d'intiia are lo- 

comobilă cu putere de 40 cai 
şi cea a doua cu putere de 24 

cai, cu valuii şi pietre în rapor- 

tul încăperci și a puterei mo- 

trice, în cît cea din urmă ma- 

cină 400 mierţe, sai 862 hecto- 

litri griîii pe săptămînă în făină 

piclă şi calitate fină cu 10 stînj. 
cubici lemne. 

Moaradeapă de la Tătără- 

şeni a D-lor Iancu şi Matei fra- 

ţii Rosetti şi moara deapă de 

pe Ştubeieni a D-lui Kogălni- 

ceanu, ambele la iazurile de pe 

cursul Başeului, bine construite 

după sistemul cel mai perfect ac- 

tual cu pietrele şi valurile în 

raport cu mărimea construcțiu- 

nei; cea d'intiia cu 4 pietre și 

2 valuri pentru grii, măcinînd 

400 mierțe sai 862  kilolitri, 

grii în făină piclă pe an,—și 

una piatră pentru păpușoi ce 

macină la 1200 mierțe, sai 

2586 kilolitri, iar cea de a doua 

cu 2 pietre, 1 val pentru gri 

măcinînd” 2500 mierțe în făină 

piclă și 1 piatră pentru măci- 

natpăpușoi, măcinînd 9500 mier- 
e pe an. , 

Dubălăria din Dorohoiă și 

dubălăria din Mihăileni, în cari 

se lucrează piele de vite mari, 

după vechiul sistem; cea întiia 

400—600 pe an şi cea de a 
doua 200—450 pe an, între- 
buințate în. ţară.   
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Velniţa de pe Hudești, cu în- 
căperile necesare de zid bine 
ficute, mașinăria de aburi sis- 
tematică, care poate produce 
în 24 ore cîtimea de spirt în 
tărie de 32 grade Wagner, 
la temperatura de 14 gr. Rea- 
mur, din “arii, — are local de 
a pune la îngrășat pănă la 500 
boi. Velnița de pe Ibănești, vel- 
nița de pe Zvoriște, velnița de 
pe Virful-Cimpului, velnița de 
pe Tureatca, velnița de pe Tir 
năuca, velnița de pe Dersca și 
velniţa de pe Hănțești, toate cu 
încăperile necesare, mașinăriile 
de aburi și grajduri pentru în- 
grășatul boilor, bine formate, 
dar una de cît alta mai mică 
și inferioară în producţia de 
spirt, în ce privește, de cît a- 
cea de pe Hudești. 

Fabricele acestea de și pro- 
duc lunar pănă la 2091p ve- 
dre saii 318570 litruri spirt, 

după tabloul statistic din 1882, 

dar nu ai nici una vr'o ma- 
șină de rafinat. 

* Comurnicaţia. Drumurile şose- 
luite sunt prea puţine în acest 

judeţ şi cea mai mare parte sunt 

în starea lor naturală. 

Cele mai principale drumuri 
în 1889 aii fost: 

Mihăileni-Botoșani, începînd 
de la hotarul Bucovinei ; trecă- 
toarea  Mihăileni-Sinăuți, par-. 
cură tirgul acesta, trece în jos 
pe la: Talpa, Virful-Cîmpului 
şi prin Bucecea, se duce la Bo. 
toșani. Acesta este cel mai bun, 
de şi este cel mai vechii șo- 
seluit,—din timpul lui Mih. Gr. 
Sturdza-Vodă, fiind cale naţio- 
nală. 

Mihăileni-Dorohoiii, începător 
de la drumul sus arătat, din 
direcția satului Piriul-Negru, a- 
pucă spre N. pe din jos de 
acest sat, peste dealul Derscăi, 
pe la Podul-Loznei, prin pă- 
durea de pe Buhaii şi prin a-
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cest sat se duce la Dorohoiii, 

Acesta este şoseluit fiind cale 

județeană. Se întreține binișor. 

Mihăileni:Herţa, începător din 

laturea nordică a tirgului acesta, 
trece pe la Tureatca, Culiceni, 

Fundoaia și prin Tirnăuca se 

duce la Herţa. 
Mihăileni-Mamorniţa, începă- 

tor de la drumul sus arătat de 
pe Tureatca, pe la Mihoreni, 

Mogoşești, Buda și pe la Go- 

dinești ori pe la Lucaviţa, se 
duce la Mamorniţa Ă 

Mamorniţa - Herţa, începățor 

din hotarul Bucovinei de la tre- 

cătoarea Mamorniţa-Tureni, par- 

cură tirgul acesta, trece pe la 

Hirbova şi Cotul-Sanihăui se duce 

la Herţa. Acesta este cale ju- 

dețiană. 

Mamorniţa-Darabani, începă- 
tor de la drumul sus arătat, 

din direcţia satului Molniţa, pe 

drumul ce duce la trecătoarea 
Molniţa-Noua-Suliţă şi prin sa- 

tele: Molnița, Filipești şi Orof- 

teana, pe la Baranca-Hudeștilor 

la Darabani. Este și una din 

liniile mai principale pentru 

transporturile din plăşile: Ba- 

şeii, Prutul-de-Sus și Prutul-de- 

" Jos. 
Herţa-Darabani, începător din 

marginea E.N. a tirgului, pe 
lîngă satul Movila, pe laturea 

pîriului Herţuşca, pănă în di- 

recţia satului Pilipăuţi, de unde 
urmează drumul Mamorniţa-Da- 

rabani, 
Herţa-Dorohoiii, începător din 

marginea estică a tirgului pe 
valea  Herţuşcăi, trece culmea 

dealului din laturea Nordică, 

apucă spre Ibănești și prin a- 

cest sat se duce la Dorohoiă. 
Darabani-Rădăuţi, : începător 

din marginea Estică a Daraba. 
nilor, merge prin satul Păltini- 

șul, pe lingă Ivăncăuţi, Horo- 

diștea și Iznovățul la Rădăuţi, 

prin cari trece pănă la hotarul   
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Basarabiei, la trecătoarea Ră- 

dăuți-Lipcani. Este cale jude- 
ţeană. 

Darabani-Ștefâneşti, începător 

din drumul sus arătat de lîngă 
Fintina-Pălărierului, din matca 

Valei, şi ia direcţia spre N.-E. 
de la șosea, trece piriul Eșan- 

ca, pe podul de piatră a lui 
Moloeca, apucă muchea dealu- 
lui, pe de asupra satului Bivo- 

lul-Lăţescu și pe la Codreni, 

Ratoșul-Șoarec de pe Nichiteni, 
pe la Avrămeui se duce la Ște- 

fănești. 

Darabani - Săveni, începător 

din şoseaua Rădăuţului sus a- 

rătată, mai de la deal de unde 

apucă drumul la Ștefănești, ia 

către E. pe moșia Darabani, tre- 
ce valea și piriul Podriga, pe 

podul de piatră a lui Balș, pe 

la'crișma Singurică de pe Con- 
țești; o ia la dreapta pe rato- 
șul de pe Mileanca și înainte 

pe deasupra 'Tătărășanilor, tot 

muchea dealului în jos la valea 
Podrigăi, unde se trece acest 
pîriă, pe sub mahalaua tirgului 

și intră în Săveni. 
Darabani-Dorohoiii, se poate 

merge sai pe drumul Săvenilor, 

pănă la crişma Singurică de pe 

Conţeşti, și alăturea cu ea tot 

înainte pe lingă Girbeni, la va- 

lea Bașeului, unde se trece a- 

cest pirîii pe iezetura și podul 

de la iazul Ghicăi de pe Havir- 
na și pe lingă acest sat, pe la 

Liveni-Sofianu, pe lingă Rădiul 
Trestieni se duce la Dorohoiii; 

saii se ia direcţia prin margi- 

nea din sus a Darabanilor la 

'satul Hudești; apoi prin acest 

sat și prin Lișna la rădiul Tre- - 

stienei, dă în drumul sus ară- 

tat și merge la Dorohoii. 
Darabani-Botoşani, începător 

din drumul Săvenilor sus ară- 

tat, de la crișma Singurică, din 

dreptul satului “Tătărășani, ia 

dreapta alături cu acest sat și   

DOROHOLUL (JUDE) 

trecînd valea și pîriul Bașeii la 

satul Balinţi, apucă spre rădiul 

Vornicenilor, la Podul-Stamatei, 

unde trece Jijia și pe moșia Că- 
lugăreni, se duce la Botoşani. 

Rădăuţi-Săveni, începător din 

marginea S. a tirgului, către 

Miorcani, se ia direcţia şi de la 

Indicii, se apucă la dreapta 
drumul pe la Coţușca, Nichi- 
teni şi Ichimeni, și merge ]a . 

Săveni. 

Rădăuţi-Ștefăneşti, luînd dru- 
mul la Săveni, se continuă tot 

în jos de la Indiciul pentru Să- 

veni, sus arătat, pe lingă satul 

Miorcani, pe de asupra satului 

Ghereni-Tăutul, pe lingă Mitoc 
Liveni-Mitropoliei, și Boldișor, de 

unde trece în jud. Botoșani și 
continuă în jos cam paralel cu 

Prutul, la Ștefănești. 
Rădăuţi-Dorohoiă, începător 

din marginea Sudică a tirgului, 
merge pe lingă coșerele stăpi- 
nești de pe această moșie, prin 

satul Bivolul și Mileanca; apoi 
pe la Girbeni şi Havirna, la Li- 

veni-Sofianu se duce la Doro- 

hoiă. 
Rădăuţi-Botoșani, se urmează 

drumul Dorohoiului pănă după 

Mihăileni, apoi se apucă dru- 
mul Darabani-Săveni, pănă la 
Tătărășani și de acolo drumul 

Darabani - Botoşani. 

Săveni-Ștefănești, trecind po- 
dul de peste Bașei, la margi- 

nea tirgului, se apucă îndată la 

Vlăsineşti, de unde se trece la 

Hănești și pe la ratoșul Apos- 

tolului 'de pe Brăteni, trece în 

„jud. Botoşani şi merge tot în 
jos la Ștefănești. E 

Săveni-Botoșani, de la podul 
de pe Başeii, se ţine drept îna- 

inte pe hotarul de pe Vlăsinești 
și Știubeieni, prin satul Plopeni- 

Țianul, la Ungureni-Romanului; 

apoi pela Săpoeni, în jud. Botoșa- 

ni, se continuă pănă la Boto- 

șani. !
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Săveni-Dorohoiii, cum se trece 

podul Bașeului, ia la dreapta 

direcţia în sus prin satele Chiș- 

căreni şi Ştubeieni; trece va- 

lea și.pîrăul Ibăneasa și ală- 

turi cu satul Vorniceni şi pe 

la marginea din sus a pădurei 

Cordărenilor, trece Valea Pu- 

tredei; apoi pe lingă Cătunelul- 

Căcaina, se coboară la Jijia, 

trece pe podul din marginea 

Broscăuților şi prin acest sat 

merge la Dorohoiii. 

Săveni-Herţa, se merge pe 

drumul Dorohoiului pănă la ra- 

toșul Cordărenilor, de aici apucă 

cătră ratoșul Liveni-Sofian, și 

alături cu acest ratoș, tot în sus 

pe la ratoșul Urieșului, prin sa- 

tul Cristinești, pădurea Dămi- 
leni, Ibănești, Herţa, pănă în 

drumul Herţa-Dorohoiii; pe care 

apoi se merge la Herţa. 

Dorohoiii-Botoșani, se merge 

pe drumul Leordei pănă pe mo- 

şia Sauceniţa, din jos de Fin- 

tîna Saracului, de aici se ia la 

stinga cătră rădiul Ciobalaei de 

pe Văculești, și în jos pelara- 

toșul Brăeștilor și acel al Cotir- 

gacilor, se coboară în valea Ure- 

chioaei și trecînd aici piîrăul 

Sihna, se urcă la drumul Mihăi- 

leni-Botoșani, pe care se merge 

pînă la tirgul Botoșani. 

Dorohoii-Leorda, se urmează 

în jos din marginea tirgului pe 

deasupra satelor Sauceniţa și 

Văculești, prin satul Brăești, pe 

deasupra Prăsteștilor, și a Do- 

linci, şi pe valea Leordei, pănă 

la drumul ferat Leorda - Doro- 

hai. Este cale județeană. 

Dorohoiit-Viîrful-Cîmpului, de 

la drumul Leordei, din drep- 

tul Sauceniţei, se apucă la vale 

și prin acest sat se trece la deal 

prin pădurea Goroveii-Văculeşti- 

Sauceniţa, pănă ce iese la cimp; 

se dă în drumul Mihăilenilor- 

Botoșani și se continuă pe acel 

drum.   
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Trecătorile peste frontieră diu 

acest județ în statele limitrofe, 

pe unde se fac exporturile și 

unde se află birouri vamale 

sînt: Mihăileni-Sinăuţi, Mamor- 

nița-Țureni și Molniţa-Noua-Su- 
liță, ca sucursală a Mamorniţei, 

„de curind deschisă pentru Bu- 

covina și Rădăuţi-Lipcani, pen- 

tru Basarabia. 
Populaţia. Maioritatea nume- 

rică a populaţiei este formată de 

Romini, după aceea vin Rusnacii, 

parte rămași din timpurile vechi- 

lor războaie ; iar parte veniţi mai 

încoace din Galiţia și Podolia; a- 

poi sunt Livreii. Pe lingă aceștia 
vin Țiganii din timpurile învechite 

veniţi în ţară, dar de laa lor eman- 
cipare se răresc, amestecîndu-se 

printre Romini, cătră cari se 

mai adaugă: Armeni, Greci, Li- 

poveni, Nemțţi, Polonezi, Unguri, 

Francezi şi alte naţiuni. Ro- 

mînii, Rusnacii, Ţiganii, Arme- 

nii, Grecii şi Lipovenii, se aplică 

în cea mai mare parte la agricul- 

tură şi creşterea vitelor iar minori- 

tatea la: arte, meserii și comerţ. 
Ne-Rominii şi mai ales Evreii, 

ocupă meseriile și toate ramu- 

rile de comerţ. 

Nuinărui populaţiei din acest 

judeţ, după recensimiîntul fă- 

cut în 1885, se arată a fi de 

45781 familii, împărțite ast- 

fel: 5173 în pl. Başeul, 5877 

în pl. Berhometele, 3843, în pl. 

Coșula, 3623 în pl. Herţa, 5524 
în pi. Prutu-d.-j., 4871 în plasa 

Prutu-d.-s., 14500 în urbea Do- 

rohoiii, 1180 în urbea Herţa, 

1260 în urbea -Mihăileni, 20 în 

mănăstirea Goroveiii, . 

Mişcarea populaţiei, după ta- 

blourile anului 1889 pentru a- 

cest judeţ, este aceasta: 

Căsătorii 1170; rurali 1059, 

1100, din cari: ortodocși ar- 

meni 1, evrei 40; —şi urbani 

70 din cari: ort. 45, evrei 25; și 

anume în Dorohoiii: ortod. 14,   
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cvrci 12. In Herţa: ort. 11, evrei 

11. În Mihăileni: ortodocși 10, 

evrei 2. 

Nașteri 6361: rurali 5672, 

din cari: ortodoxi 5292, catol, 
1, armeni, 4, evrei 375. —Ur- 

bani 689, din cari: ortod. 223, 

cat. 10, evrei 456 şi anume: în" 

Dorohoiă, ort. 154, cat. 1, evrei 

229; în Herţa, ort. 27, evrei 27; 

în Mihăileni, ortod. 42, catol..9 

evrei 129. 

Morți 3822;  rurali 3206, 

din cari: ortod. 3109, catolici 

6, arm. 3, evrei 172, — Urbani 

526, din cari: ortod. 263, cat. 

5. evrei 258 și anume: în Doro- 

hoiă, ort. 186, evrei 147. In 

Herţa: ort. 25, cat. 1, evrei 52; 

In Mihăileni: ort. 52, cat. 4, 

evrei 59. 

Populaţia,. după statistica for- 

mată cu ocasia recensimîntului 

în anul 1890, este următoa- 

rea: | 
După sex: 62815 bărbaţi și 

56091 femei, total 118996 su- 
flete, trăitoare în comunele ru- 

rale; și 7872 bărbaţi, 8270 fe- 

mei, total 16142 suflete, trăitoare 

în comunele urbane. 

In total, populaţiunea jude- 

țului este de 135048 suflete. 

După starea civilă, popuiaţi- 

unea rurală se împarte astfel: 

Necăsătoriți 62821; căsăto- 

riți 49942; văduvi 5999; di- 

vorțaţi 144. 

In privinţa instrucțiunei: 7857 

știi carte; 111049 nu ştiii. 

In privinţa cultului: 110879 

ortodoxi; 539 catolici, 20 pro- 

testanți; 188 grigorieni;, 53 [i- 

poveni; 7227 mozaici. 

După naţionalităţi: 110699 

Romini; 7226 Izrăeliţi; 111 Ruși; 

53 Lipoveni; 168 Armeni; 7 

Greci; 589 Nemţi; 26 Poloni; 

7 Unguri. 

După starea civilă, popula: 

țiunea urbană din toate tirgu- 

rile: neciisătoriți 9796; căsăto-
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riți 5645; văduvi 666, divor- 

țaţi 35. 
In privința instrucţiunii: 3253 

ştiii carte; 12889 nu știii, 

In privința cultului: 6425 

ortodoxă; 678 catolici; 17 pro- 
testanți; 11 grigorieni; 30 lipo- 

veni; 8971 mozaici, 

După naţionalităţi : 6075 Ro- 

mini; S98r Izraeliţi; 312 Ruși; 

30 Lipoveni; 17 Armeni; 19 

Greci; 707 Nemţi; 1 Italian. 
Bisericile sunt în sarcina co- 

munelor, afară de prea puţine 

pe seama proprietarilor pentru 

întreținerea serviciului şi con- 

servarea edificiului. 
Din zisele canze multe sunt 

în stare deteriorată și unele 

căzute în ruină. 
Conducerea clerului din în- 

tregul judeţ, ce depinde de 

Chiriarhia Mitropolitului de Iași, 
se face de Protoereii, cu reșe- 

dința în Dorohoiă, capitala ju- 
dețului, ajutat de 6 sub-proto- 

erei, cîte unul de fie-care plasă 

cu reședința în: Darabani, Mi- 

hăileni, Pomirla, Săveni, Firnau- 

ca și Văculeşti, “ 

Biserici, actualmente, sunt 159 

incluziv mănăstirea Goroveiă,din 

cari: 12 închise prin reaua lor 

stare; 23 vacante prin lipsa lor 

de preoți și restul 124 oficiante. 

Personalul clerical este de: 1 

Arhimandrit la mănăst. Goro- 

veii; 1 protoerei; 120 preoți; 

4 diaconi; 211 cîntăreţi și 136 

pălămati, în cari se cuprind și 

călugării de la mănistirea Go- 

roveii. 

Mănăstiri în acest județ ai 

fost numai două, adică: Goroveiii 

şi Mogoșeșşti, ambele pentru băr- 

baţi. 
Școala. Hatmanul Anastasie 

Başotă la 1838, înființă și în- 

treţinu, pe moşia sa Pomiîrla, 

şcoală pentru săteni, care în 

curînd deveni populată de copii. 

Marele Logofăt Theodor Balş   
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la 1S41, înfiinţă și întreținu, pe 

“moşia sa Darabani, o şcoală 

“unde copiii din localitate și de 

pe aiurea, învăţțaii carte, 
Nicolai Cristescu, originar din 

urba Roman la 1847 înființase cu 

restrinsele sale mijloace, în tîr- 
gul Mihăileni, întiia școală sis- 

tematică. Spre asigurarea ei, 

dădu o casă nouă bine zidită 
și încăpătoare, cu expresa con- 
dițiune prin actul de danie: 

A nu se întrebuința vreo dată 

la altă destinaţie, de căt nu- 

mai pentru local de şcoală. 

Pentru înlesnirea tinerimei ne- 

voeşă, de a se folosi de această 

instituţie, a hotărit moşiea su 

Sinăuţi-Grigorcsi, prin actul din 

15 Aprilie, legalizat de Curtea 

întăriturilor din Iaşi la 25 Aprilie 

şi piblicat în «Monitorul Oficial» 

No. 104, din 1862, cuprinzător: 

«In puterea legei (Ş 1,258, 1,262, 

1,272 Cod. Civ. Calim.) și în 

consecința dorințelor mele, de 

a contribui la înflorirea și spo- 

rirea ;şcoalelor naţionale, Ei 

trec în favorul Ministerului de 

Culte şi Instrucţiune, toate drep- 

turile ce le am pentru partea 

din moşia Sinăuţii. din acest 

județ (Dorohoiii), cumpărată cu 

actul formal de la D. Vasile 

Grigoreea din Bucovina. Mi- 

nistrul în drepturile mele, va 

trage în folosul școalelor, a- 

rătata parte de moşie şi ori 

ce va mai rezulta din acele 

drepturi. Doresc ca venitul a- 

cestui fond să se întrebuințeze 

pentru întreţinerea și înlesnirca 

elevilor săraci, ce frequentează 

şcoala din Mihăileni, a căreia 

începere li-am dat tot ei». 

Pentru acest fond a urmat 

proces din care a rezultat 

un capital pecuniar de 1,210 

galbeni (14,510 lei), care în 

conformitatea legei comunale 

din 1864, Ministerul de In- 

terne, cu oficia No. 6366, din   
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17 Aprilie 1875, a dat aceşti 

bani în dispoziţia primăriei lo- 

cale, care acum a sporit acest 

fond; și din venitul de 2,000 

de lei anual, se înlesnesc elevii să- 

raci din Mihăileni, spre a putea 
urma cursul la Şcoala. Cristescu, 

dindu-se şi burse acelor ce se 

disting, spre a-și urma cursul 

la Gimnaziu, iar prisosul se ca- 

pitalizează. 
Generalul Iordache Costache 

Lăţescu-Boldur, la 1853, dis- 
pune înființarea şi întreținerea 

pe moșia sa Hudeştii, a unci 

şcoale cu 4 clase și de muzică 

vocală  eclesiastică; lăsînd a 

se clădi încăperile și dind 300 
galb. anual, pentru spesele de 

întreţinere. 

In decursul timpului, prin apli- 

carea Regulamentului Organic 

de la 1834 încoace, a dispoziţii- 

lor legei din 1864, ce declară 

Instrucţia Publică liberă, obliga- 

torie şi gratuită și prin stimu- 

leatele Guvernului, școalele se 

înmulţiră așa, că acum în acest 

judeţ, sunt: 49 școli rurale pri- 

mare, cu atiţia învăţători și cu 

3,009 elevi de ambele sexe, 

adică: 45 școli pentru băieți şi 

4 şcoli pentru fete, toate în- 
treținute de comune şi sub- 

venţionate de Stat. 
In comunele urbane sunt: 6 

şcoli primare, cu 10 profesori 

şi 486 elevi de ambele sexe; 

adică 3 pentru băieţi și 3 pentru 

fete, întreținute cu spesele comu- 

nelor și ale Statului. 

Un gimnaziii real în urbea 

Dorohoiii pentru 4 clase, cu 8 

profesori și 49 elevi. 

Un licei clasic de 8 clase în 

satul Pomiria, departe o oară 

cu trăsura dela Dorohoiii, nu- 

mit Institutul Anastasie Ba- 

şotă. Acest înstitut, înfiinţat la 

1869, după testam. răposatului 

Logofăt Anastasie Bașotă, tran- 

scris de trib. Dorohoiii, sub
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No. 55; este condus de un 

director, după programul Mi- 

nisterului și prescrierile testa- 

mentului; are; 14 profesori, 40 

elevi interni și 30 externi. In- 

stalația lui este în vechea curte 

a răposatului fondator, la care 

S'aii adăugit încăperile necesare; 
înzestrat cu mobilier pentru 

şcoală și internat. Poziţia lo- 

calităței este plăcută, cu vederi 

întinse; aerul e curat și are 

grădini cu arbori fructiferi şi 

legume împrejur. Intreținera se 
face cu jumătatea venitului fon- 

durilor lăsate de răposat, . din 
care adesea rezultă bune econo- 

mii. - 

Două şcoli profesionale în Do- 

rohoiii: una pentru croitorie și 

una pentru ciubotărie, avind 

învăţători maiștri absolvenţi din 

şcoalele respective din Iași. 

Serviciul - sanitar. Spitalele 

sunt în Rominia de lung timp 

înființate, pe lingă unele mănă- 

stiri și biserici în număr restrîns ; 

dar prin progresele urmate s'a 

sporit numărul acestor stabili- 

mente bine-făcătoare suferinzilor 

sărmani, în cît acum fie-care 

judeţ are cite-va în diferite 

localități. 
De și în acest județ există 

2 mănăstiri: Goroveiă și Mo- 

goșeşti, dar în actele celei în- 

fiii nu se găsește vr'o lămu- 

rire c'a existat lingă ea așa 

institut, ci numai o bolniță 

simplă pentru îngrijirea alie- - 
naţilor spre vindecare prin pos- 

tire și multe rugăciuni la Sf. 
Ioan Botezătorul, a cărui icoană 

făcătoare de minuni, se află în 

biserica mănăstirei. Iar în actele 

celei a doua, de și se găsesc 

dispunerile fondatorului pentru 

întreținerea unei bolnițe (spital), 

dar n'apucară a se forma cit 
a existat mănăstirea. 

Ast-fel judeţul acesta rămase 

lipsit de asemenea folositoare   
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institute. Dar la 1850, după 
stăruințele urmate,  Epitropia 

Spitalelor Sf. Spiridon din Iași, 

cu venitul a 3000 galbeni lăsaţi 

de reposata venerabila Catinca 

Ghica, pentru a se face spital 

în târgul Herţa, a dispus în- 

ființarea unui asemenea stabili- 

ment cu 10 crivate, în zisa 

urbe. 

-Epitropia. Sf. Spiridon, ne- 

putind susţine în Herţa un 

spital cu venitul fondului Ghi- 

culeşti, îl desființă la I-ii Luliti 

1858 şi lipi şi acele 10 crivate 

la spitalul din. orașul Botoșani 

unde funcționează și azi; iar 

judeţul Dorohoiii remasă eară 

fără un stabiliment de căutarea 

bolnavilor. 
In decursul timpului se înfiin- 

țară 4 spitale. 
In 'orașul Dorohoii se află 

un spital sistematic. 

“Alt spital se află în Tir- 

năuca, înființat după disposi- 

ţiunele filantropice ale răpo- 

satei Maria Potlog, proprietara 

moșiei. Tirnăuca, luate prin tes- 

tamentul din 6 Noembrie 1838, 

legalizat de Divanul Intărituri- 

lor de la I-ii Martie 1858, sub 

No. 686; prin testament: ea 

lasă ereditar pe Alecu Sturdza, 

fiul. marelui Visternic Alexan- 

dru Sturdza, îl obligă pe sine 

și urmașii săi prin art. 4 al 

zisului testament, de a înființa 

un spital în satul. Tirnăuca 

sub titlul: Spitalul familiei Pot- 

log. Încăperile lui sunt de zid, 

lingă biserica Sfîntul Dimitrie 

şi are 12 crivate pentru bol- 
navi. | 

Spitalul din Mihăileni, s'a în- 
fiinţat la L-iii Maiii 1878. Spitalul 
acesta cu 12 crivate, sub con- 

ducerea medicului de oraș, cu 
personalul necesar serviciului, 
are daţi anual spre întreţine- 

re: 1200 lei de la urbea Mi- 

hăileni; 1400 de la casa jude:   
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țului şi 2400 de la comunele 

pl. Berhometele ; în termen me- 

dii primește în cura sa 130 

bărbaţi şi 62 femei în 1885. 
Spitalul din Săveni, a atras 

multă bine-cuvîntare cu formarea 

lui, în localităţile aceste depăr- 

tate de reședința jud. și a ori- 

ce centre cu institute sanitare. 

Acest spital este înfiinţat la 1 

August 1879, cu 12 odâi şi toate 

necesariile ; e condus de medicul 

arondismentului, ajutat de me- 

dicul comunei Săveni, cu per- 

sonalul trebuincios serviciului, 

avînd anual 7800 lei spre între- 

ţinere, daţi de casa județeană, 

Ai fost primiți în cura sa 152 

bărbaţi și 60 femei, în 1895. 

Administraţia întregului ju- 

deț se făcea în vechime de păr- 

călabi şi staroști, cu atribuții 

multiple; de la un timp, de 

căpitani cu atribații mai res- 

trînse; dar de sub Const, Ma: 

vrocordat-Vodă de ispravnici, 

cite unul de județ și în unele 

cite două, cu 2 boieri orinduiți 

pentru procesele civile și împli- 

nirea dărilor. Sub Regulamentul 

Orgânic, din 1834, se stabili cite 

un singur Ispravnic, cu atribu- 

ţii curat administrative; iar 

după constituția din anul 1866 

se face: în județ de Prefect cu 

concursul Comitetului  Perma- 

nent, compus din 3 membri 

delegaţi de consiliul judeţean, 

format din 24 membri electivi 

și cari, sub un Președinte ales 

dintre diînşii, se întrunesc de 

două ori pe an, în sesiune or- 

dinară, 

Reședința plășilor este în ca- 

pitala fie-cărei plăși, iar de la 

unirea plășilor, făcută în 1882 

luna Aprilie, reședințele sunt 

urbele: Herţa, pentru plăşile 
Herţa şi Prutul-de-Sus; Mihăi- 

leni, pentru plășile Berhometele 

şi Coşula; Săveni, pentru plăşile 
Bașeul şi Prutul-de.]Jos.
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Finance. In cursul anului fi- 

nanciar 1895—96, statul, pe 

seama sa, în acest județ, per- 

cepu suma de 2357289 lei şi 
plăti pentru întreţinerea servi- 

„- ciilor ce-l privesc, suma de 
„665265 lei; restul de 1688663 

îl trase la Casieria Centrală. 

„ Judeţul pe comptul casei sale 

percepu din veniturile ordina- 

re și extra-ordinare suma de 

231047 lei; din veniturile dru- 

murilor suma de 52787 lei și 

„făcu plăţile serviciilor ce-l pri: 

vesc, în sumă de 201973 lei 
“şi în sumă de 47454lei pentru 

drumuri. 

„... Comunele urbane pe comp- 

tul. caselor lor percepură din 

„Veniturile ordinare suma de 

238410 lei; din veniturile dru- 
murilor, suma de 43345 lei și 

din care plătindu-se cheltuelile 
a rămas-un excedent de 3568 

lei. 

Comunele rurale pe comptul 

caselor lor percepură din veni- 
turile ordinare suma de 330384 

lei; din veniturile drumurilor, 

suma de lei 66590, din cari plă- 

tindu-se cheltuelile budgetare ce 
le privea, ai dat încă un ex- 

cedent de 72977 lei, 

Marca acestui judeţ este un 

rac întins pe un scut, și încon- 

jurat cu insigniile suveranită- 
ței. | 

Tradiţia spune că această 

marcă a provenit judeţului, de 

„la mulțimea, frumuseţea și bu- 

nul gust al racilor ce se află 

în Iezer şi în alte ape ale ju- 

dețului, iar mai cu osebire în 

acele de pe cursul Başeului. 
Capitala, saii reşedinţa jude- 

ţului, este acum urbea Dorohoiii, 

dar mai înainte a fost şi în alte 

tîrguri ale județului. Din ve- 

chime reședința.se afla în târ- 

gul Herţa,. de unde sub dom- 

nia lui Ioan Sandu Sturdza-Vodă, 
"s'a strămutat în Dorohoiii, unde 

59623. Alarele Dicţionar Geografic, Vol. 147, 
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a stat pănă -la 1837, cînd în 

Domnia lui Mihail Grigore Stur- 
dza-Vodă, s'a strămutat în urbea 
Mihăileni, unde a stat pănă la 
1850; iar în domnia lui Gri- 

gore Alexandru Ghica-Vodă s'a 
readus în Dorohoiii, 

Teritoriul acestui judeţ este 

împărțit după administraţia lui 

- în şase plăși și anume: Başeul, 

Berhometele,  Coşula,  IHerţa, 

Prutul-de-]Jos și Prutul-de-Sus. 

Această împărţire este făcută 

prin aplicarea regulamentului 

„de la 1834; dar e cam nere- 

gulată şi produce greutăți; căci 

pre cit unele. plăși sunt mici 
pre atita altele sunt mari. 

Comunele urbane din judeţ 
sunt următoarele: Dorohoiii, în 

pl. Coșula; Ilerţa, în pl. Herţa 
şi Mihăileni, în pl. Berhometele. 

Tirgurile din județ sunt: Da- 

rabani, în pl. Prutul-de-Jos ; Ma- 

mornița, în pl. Herţa; Rădăuți,” 

în pl. Prutul-de-]Jos și Săveni, 

în pl. Bașeului. 

Dorohoiul, oraș, şi capitala jude- 
țului Dorohoi, este unul din 
„cele mai vechi orașe ale ţărei. 

Fondaţia sa nu se arată prin acte 

saii istorie, cînd și cum s'a făcut, 

mărginindu-se tradiţia a ne spune 

că este foarte vechii. 

Stradele sunt îndestulătoare 
pentru circulaţie, din cari mai 
principale, ceva mai regulate 

şi  şoseluite sunt: Ghiţăloaei, 

Doctorului, Reşedinţei, Telegra- 

fului, Broscăuţilor, “Trestianei ; 

pe lingă cari este şi strada prin- 

cipală, ce-i cale judeţeană și 
întretae tirgul în lung dela ba- 

riera Botoșani la bariera Mihăi- 

leni. Restul stradelor sunt în 

stare naturală și după cum în- 

tîmplările le-aii dat direcțiunea. 
- Muminatul stradelor se face 

de 260 finare cu lampe pentru 

petrolei, 
Populaţia, este de 14500 locu-   
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itoti, din cari 7000 de diferite ri- 

turi şi naționalități, între cari 
maioritatea este de Romini şi 
7500 de națiune și religiune mo- 
zaică. 

După recensimîntul din anul 
1890 sunt după sex: bărbaţi 
4637, femei 4676, total 9313; 

după starea civilă: necăsăto- 

Tiți 5848,. căsătoriți 3246, vă- 

duvi 190, divorţaţi 29; total 

9313; după instrucţiune: știii 

carte 1884, nu ştiii 7429. 

După cult: ortodoxi 4483, 
catolici 448, protestanți 17, gri- 

__gorieni 11, lipoveni 22, mozaici 
4432; după - naţionalităţi: Ro- 

mîni 4152, Izraeliţi 4332, Ruși 
312, lipoveni 22, Armeni 17, 

Nemţi 447, Italieni 1. 

Ocupațiile la cari se dedaii 

locnitorii sunt: profesiunele li- 

bere; comerțul în diferite ra- 
muri, industria în diferite spe- 

cialități; iar la mare parte a- 
gricultura şi creșterea vitelor. 

Creștinii aii două Biserici cu 
4 preoți, 1 diacon, 4 cîntăreţi și 4. 

pălămari. Bisericile sunt: una 

mică cu patronul Adormirea Mai- 
cei Domnului, făcute din birne 

de stejar, zidită: de mai mulți e. 

noriași din această mahala. In- 

scripția săpată deasupra ușei, în 
lemn, puţin descifrabilă, arată 

că este făcută în anul 1779, 

Aprilie 12, sub Domnul Const, 
Dimitrie Moruzzi- Vodă. 

Una mare, cu patronul Sf. Ni- 

| colae, e şi catedrala actuală; 

zidită solid cu turn pe bolta 
principală. Inscripţia. săpată în 

piatra din peretele de afară la 
ușa de intrare —în limba slavonă, 

tradusă în romînește arată: 

«Blagovestivul şi «e Christos iubito- 

| «rul, Io Stefan-Vocevod, cu mila lut D- 

«zeii, Domnul țăret  Moldovet, fiii al lui 

«Bogdan-Voevod, am zidit acest templu 

«cu patronul marelui lerarh și făcător 

«de minuni Nicolai, și s'a săvirșit în a- 

«nul de la zidirea lume! 7003 [1494], 
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«luna Oct. în 15 zile, iar Domnie! noas- 

«tre, al 3o-le curgător». 

Ambele biserici sunt întreţi- 

nute de casa comunală a urbei 

Dorohoiii. Evreii au' două si- 

“nagoge mari; zece școli de ru- 

găciuni; șase belferii pentru 

copiii mai mari de 10 ani; S 

belferii pentru copiii mai mici, 

în cari deprind limba şi dog- 
mele religiei mozaice. Evreii în- 
trețin şi un feredei cu micvele 

de scăldare. Intreţinerea. aces- 

tora se face din cotizaţiile co- 

munităţei izraelite locale. 
In Dorohoiii se află: reședința 

Prefecturei şi a Consiliului Ju- 

deţean, a Tribunalului și a Ju- 

decătoriei de ocol; a Casie- 

riei Generale și a percepţiei de 

circumscripție; a corpului tec- 

nic; este scaunul Protoereului, 

a  Medicului-Primar, a Consi- 

liului de Higienă şi al Vete- 

rinarului judeţean;areun biroii 

Telegrafo-Postal cu servicii li- 

mitat pentru telegraf, un sta- 

biliment penitenciar. Administra- 

ţia în comună se face de Primar, 

cu 2 ajutoare și cu concursul Con- 

siliului comunal şi al persona: 

lului necesar de servicii. Or- 

dinea publică se menţine de: 

un polițaii cu 3 comisari,' 3 

sub-comisari și 32 sergenţi cu 

șeful 'lor. Apărarea de incendii 

o face trupa” pompierilor de 12 

soldați, conduși de un sergent 
major, avind instrumentele tre- 
buincioase și un foişor de lemn 

înalt, pentru permanenta ob- 
servare. 

Sănătatea publică se îngri- 
jește de: un medic comunal, 

cu două moașe titulare; un ve- 

terinar și un vaccinator co- 

munali; afară de persoanele de 

asemene profesiune cu liberă 

practică. 

Ca stabiliment sanitar este 

un spital civil cu 60 crivate 

pentru “bărbaţi și femei.   
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Școli se află: Un gimnaziii 

real cu 4 clase sub denumirea 

Grigorie-Alex-Ghica-Vodă, Una 

școală primară cu 4 clase pentru 

fete, unde se învaţă şi felurite 

cusături, împletituri și broderii. 

Două mici școale profesionale, 

una de croitorie și alta de 

ciubotărie. Toate aceste între- 

ținute de: Stat, Judeţ și co- 

mună. 

Un stabiliment de băi siste- 

matic. . 
Stabilimente industriale și co- 

merciale sunt: o farmaciă com- 

plectă; o tipografie bine asor- 

tată; o. fabrică pentru apă-ga- 

zoasă ; o cofetărie și dulce- 

țărie ; o moară mare de a- 

buri după cel mai noii și mai 
perfect sistem; patru mori de 

cai, două dubălării de producţie 

ordinară; o luminărărie; mai 

multe ateliere de: stolerie, ro- 

tărie, butnărie, caretășie, lăcă- 

tușărie, ferărie, hamurărie, tini- 

chigerie, căldărărie, croitorie, ciu- 

botărie, blănărie, cojocărie etc. 

mai multe magazine de colo- 

niale, manufacturiale; 

spirtoase, depouri de făinării, 

ferării, lemnării etc. 

Alimentarea cu victualii, alte 

provizii și diferite obiecte nece- 

sare, se face zilnic: în piața 
reședinței, unde se adună cu 

legume, lăptării, păsări, fructe 
și alte victuale; septăminal, în 

piața vitelor, unde se adună 

în fie-care Marţi, ce-i ziuă de 

tirg, obiecte de provizii, de 

furaj, de cherestea, producții 
animale şi felurite vite bune; 

anual în șesul iarmarocului de 

lingă Jijia şi Buhaii, unde se 

face frumoasă adunare de la 

12 la 24 lunie, de vite albe, 

cai, producte şi industriale lo- 

cale, multă cantitate de ma- 

nufactură și diferite specialități 

de pe la alte tirguri. 

Alimentarea cu api se face 

băuturi 

  

" DOROHOIUL (ORAȘ) 

din fîntîni, căci cișmeaua la care 

se aduce apa pe olane de la 

un bun izvor, nu dă apă în 

cantitatea ce se credea. Apa 

"în cele mai multe fîntîni este 
„sălcie; puţine ai apă bună; 

„cea mai bună este aceia din şi- 

potul lui Gheorge Ciornei; bună 

în calitate se mai poate avea 

de la șipotul de sub dealul 

Ezerului, ce înlesneşte facerea 

apei gazoase. 

Eşirele și întrările tirgului se 

fac pe la barierile: Botoşanilor, 

Ghiţeloaei, Mihăileni, Trestianci 

şi Broscăuţilor. 

Inmormiîntările se fac la 2 

cimitire creştine şi 1 izraelit. 

" Vitele de hrană și de muncă 

a tirgoveţilor, ai pășunatul pe 

toloaca din jurul tirgului, ne 

supus acum la vr'o taxă. Această 

toloacă dată în vechime de 

Domnitor pentru trebuințele tîr- 

goveţilor, se asigură că era cu 

mult mai mare de cit e acum, 

" dar că sar fi rășluit în diferite 

părți şi nu saii putut urmări 

despresurările, căci semnele de 

hotare fiind descrise prin hrisovul 

păstrat în Evanghelia furată din 

biserică, nu se mai ştiu. 

De remarcat în Dorohoiii este 

Bis. sf. Nicolaie, făcută de Ște- 
fan-cel-Mare-Voevod, înainte de 

victoria repurtată asupra .Polo- 

nilor, pe cîmpurile Siretului la 
Virful-Cimpului și Ionășeni. De 

şi a fost bogat înzestrată, cu 

odoare, pentru serviciul divin 
şi cu avere pentru întreţinere, 

înprejurările şi. lăcomia i-ati 

răpit averea și preţioasele. în- 

zestrări ctitorești. Prin minune 

s'aii fost păstrat din odoare o 

Tvanghelie, scrisă pe pergament 

și bine legată cu argint, în care 

era pusă copia formală, iar după 

alții chiar originalul hrisovului, 

de la Domnitorul fondator, pen-" 

tru terenul tirgului ș'al toloacei 

lui, dar şi aceasta s'a furat cu
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alte lucruri din biserică în 1850. 

Vestminte  Sacerdotale vechi 

nare; cele: actuale conţin un 

rînd complect de stofă scumpă, 

pentru preot și diacon, date la 

1819 de Ion Dimitrie Arbore, 

Doroftei Monahul şi Elisabeta 

Monahia; aduse: de la Moscva 

spre.a lor pomenire, după in- 

scripția greacă de pe ele. 
Catapiteazma bisericei este 

foarte veche. Pereţii din lăun- 

tru sunt zugrăviți cu chipurile 
sfinților și tablouri din istoria 

„sacră; iar din dreapta ușei, în 

faţa către altar sunt portre- 

tele: Domnitorului Ştefan - cel- 

Mare-Voevod, în haine luxoase 

(asemene celui de la biserica 
sf. Nicolai din lași), a soţiei 

sale, Doamna Maria, şi ale fiilor 

lui: Bogdan şi Petru Voevoză 

şi a nepotului săii Ştefan. Ex- 

teriorul edificiului în cea mai 

mare parte are pereții neten- 

cuiţi,. lucraţi din pieatră de 
Italia, cioplită și din cără- 

mizi mari, din cari parte zmăl- 

ţuite. In galerie două rinduri, 

sunt lăsate locuri pentru chi- 
'purile sfinţilor, pe unde se spune 

Cai fost zugrăvite; de aseme- 

nea, se află și medalioane de te- 

racotă zmălţuite galben şi verde, 

cu diferite embleme pe ele, în 

relief. Biserica de și solid zi- 

dită, dar în decursul secole- 

lor şi prin neiîngrijire, arată a- 

cum necesitate de a fi restaurată, 

în stilul săi primitiv, fără cea 

mai mică alterare, păstrindu- 

se formele vechi. 
Casele Domnești, unde sta 

Domnitorul cind venea şi unde 

era reședința Marelui Vornical 
Ţărei de Sus, după spusa tradi- 

ţiei se distruse prin miini van- 

dalice și zidurile ce mai rămase 

.şi parte din fundamente de piea- 
tră se acoperiră de pămîut mult 
timp. La 1849, Iconomul Ionică 

din Botoșani, stăpînul unor case   
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făcute pe aceste locuri, punînd 

. laarat în grădină, plugul se opri 

în o piatră; scoțîndu-se aceasta, 

dădu de altele și așa si gisio 

cavitate zidită. Autoritatea lo- 
cală, în vederea vechei credinţe, 

că acolo ar fi comori domnești, 

rîndui 6 slujitori, ca, cu locuitorii 
„săteni, sub privigherea delegatu- 

lui prefectorial, să facă săpături 

amănunte. La diferite adincimi se 

găsiră: părţi de pereţi, beciuri 
boltite şi pavate, uși de pica- 

tră masivă, dar nici o inscrip- 

ție sai părți de metal, ci numai 

o masă de marmoră. Pieatra ră- 
masă din ziduri parte s'a vindut, 
parte s'a întrebuințat la fonda- 

mentul actualei clopotniţe; iar 

masa de marmoră s'a trimes 

la Muzeul de antichităţi din Iași. 

Dorohoiul, srafie de dr. d. f.» jud. 

Dorohoiii, pl. Berhometele, com. 

Dorohoiii, pe linia Leorda-Doro- 

hoiii, pusă în circulație la 15 

Dec., 1888. Se află la ro kil. 

de Văculești staţie finală. Inăl- 

țimea d'asupra nivelului mării 
de 150".49. Venitul acestei staţii 

pe anul 1896 a fost de 3516604 

lei, 77 bani. 

Dorohoiul (Lacul-). (Vezi Ieze- 
rul sai Lacul-Dorohoiii). 

Dorojan, cătun, în jud. Ialomiţa, 
pl. Ialomiţa-Balta, pendinte de 

comuna Cosîmbești. 

Dorostei, deal. (Vezi Rădiul, 

deal, com. Birlești, pl. Bahluiul, 

jud. Iași). - 

Dorostei, pir, izvorăște de sub 

dealul Rădiul, jud. Iași, pl. 

Bahluiul, com. Birleşti ; formează 

iazurile : Buhuşoaia şi Dorostei 

și, din jos de Erbiceni, se varsă 

în stînga riului Bahluiul. 

Doroşanilor (Valea-), va/e, jud.   

DORUCIII-DERE 

Bacău, pl. Tăzlăul-d.-j., com, 
Botești, de pe teritoriul satului 
Viforani, dintre dealurile Bo- 

mița şi Nacovei. 

Doroşcani, sa/, din com. Po- 
pești, pl. Cirligătura, jud. Iași, 
aşezat pe dealul Doroșcani. 

Acest sat s'a strămutat aici cam 

pe la 1792, de la locul numit 
Dudăul, din cauza mlaștinilor. 
Are o populaţie de 89 familii 
sai 451 locuitori; o biserică, 

făcută la 1785 de cătră Teodor 

Balș, deservită de 1 preot, 1 

cîntăreț şi un eclesiarh.: Satul 

se află pe moşia Popeşti, 
Numărul vitelor e de Sgr ca- 

pete, din cari: 234 vite mari 
cornute, 31 cai, 543 oi şi 83 ri- 

mători. 

Doroşcani, gea/, pe culmea că- 

ruia e situat satul Doroșcani, 

com. Popești, pl. Cîrligătura, jud. 
Iaşi. 

Doroşcani, iri ; se formează 
din mijlocul satului Doroșcani, 

com. Popeşti, pl. Cirligătura, jud. 
Iași şi se varsă în iazul Dudăul. 

Doroteului (Virful-), co/ină, în 
jud. Buzăi, com. și căt. Lapoșul, 
în apropiere de muntele Fintina- 

Hoţilor. 

Doruchi-Dere, va/e mică, în 

jud. Tulcea, plasa Babadag pe 
teritoriul comunei Babadag ; 

se deschide din poalele sudice 

ale dealului Iachni-Bair; se în- 

tinde spre S., în direcţia de 

la N.-V. spre S.--E., brăzdind 

partea centrală a plășei şi a 

comune; merge de-alungul poa- 

lelor de E. ale dealului Caragridi- 

Bair; taie drumul comunal Baba- 

dag-Slava-Cercheză, și, după 2 
-kil,, se deschide în 'valea pîriului 

Babadag, pe stînga, lîngă orașul 

Babadag.
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Dorului (Dealul-), Zea/în jud. R. 

Sărat, plaiul Rimnicul, com. 

Buda; se desface din culmea 

Cătauţului; se întinde printre rîul 
R.-Sărat și afluentul săi pîriul 

Schitul, brăzdind partea de N. 

a comunei; este acoperit cu 

păduri. 

Dorului (Vîrful-), of de deal, 

în partea de N.-V. a com. Gor- 

netul-Cuib, pl. Podgoria, jud. 

Prahova. Este acoperit cu pă- 
dure. * 

Dorului (Virful-), pisc, la N. 
com. Mădulari, pl. Horezul, jud. 

Vilcea. 

Doseni, mahala, în com. rur. 

Strimtul, pl. Văilor, jud. Mehe- 
dinți. 

Dospineşti, sar, al com. Săuceşti, 

jud. Bacău, pl. Bistrița-d.-s., 

situat pe malul stîng al Siretu- 

lui, la o depărtare de 64co 

m. de satul Săucești. Sunt 30 

familie sai 123 suflete. Se nu- 
mără: 5 cai, 142 vite cornute 

și I4 porci. | 

Dosul, saz, face parte din com. 
rur. Vlădești, pl. Ocolul, jud. 
Vilcea. Este situat la V. de 
Vlădești. Are o populaţie de 
540 locuitori. Copii în vîrstă 
de școală sunt 85 (51 b. 34 f.). Prin 
centru e udat de rîul Rîmnicul 
și de la N. spre S. de Valea- 
Plutei, care se varsă aci în 
Rimnic. La N. şi la S. e aco- 

„perit de pădurile statului, iar: 
prin centru sunt locurile arabile. 

Dosul, zza/afa, în jud. Mehe- 
dinți, pl. Motrul-d.-j. ; ţine de 
com. rur. Bresniţa. 

Dosul, mazala, din com. rur. Fo- 
lești-d.-s., pl. Horezul, jud. Vil- 
cea. Are o populaţie școlară de   
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46 copii (22 b., 24 f.), din cari 

urmează 12 biăicți. Cade în cen- 

trul comunei pe linia Băbeni- 

Tirgul-Horezul. 

“Dosul, gea/, situat în partea 

de S. V. a căt. Cuibul, com. 

Gornetul-Cuib, plasa Podgoria, 

jud. Prahova. Este acoperit cu vii, 

livezi și izlaz. Și-a luat numirea. 
dela pozițiunea sa dosnică, ne- 

fiind în faţa soarelui. Pănă la 

1866 a fost acoperit cu păduri 
seculare. 

Dosul, păzure particulară, supusă 
regimului silvic, aflată pe moșia 

Gradiștea, com. Gradiștea, plasa 

Olteţul-d.-sus, jud. Vilcea. 

Dosul, zâzure particulară, supusă 

regimului silvic, pendinte de 

com Călimăneşti, plasa Cozia, 
jud. Vilcea. 

Dosul, 7744 de pădure a statu- 

lui, jud. Vilcea. Impreună cu 
„ Muntele-Netedul şi Măgura-Al- 

bul, are 1625 hect. pădure și for- 

mcază pădurea Costești, situată 

în com. Costești, plasa Horezul, 

împreună cu trupurile Padina- 

Seacă, Alunul și Păraele, 

Dosul, za/e, izvorăște din partea 

de S-E. a dealului Berivoaia, 

com. Gornetul-Cuib, pl. Podgo- 
ria, jud. Prahova, și se varsă 

în piriul Sărăţelul, tot în raionul 
com. Gornetul-Cuib. 

Dosul-Albiilor, pădure, jud. Ba- 

căi, plasa Tazlăul-d.-j., în com. 
Bărsăneşti, proprietatea lui N. 

Broşteanu. Este populată de 
fagi şi mesteacăni. Are o întin- 

dere de 20 hect. și este supusă 
regimului silvic. 

Dosul-Arşiţei, munte, pe terito- 
rul moșiei Borca, în comuna 
Mădeiul, jud. Suceava.   

DOSUL-CU-MORILE ! 

Dosul-Babeşului, zâriz, izvo- 
răște din munţii Bratocea; se 
uneşte cu piriul Cheia și, împre- 
ună, se varsă în rîul Teleajenul, 
pe malul drept, puţin mai jos 
de mănăstirea Cheia, în raionul 

„com. Măneciul-Ungureni, plaiul 
Teleajeanul, jud. Prahova. 

Dosul-Beliei, zăure particulară, 
supusă regimului silvic încă din 
anul 1883, pe moșia Breaza, 
plaiul Prahova, jud. Prahova. 

Dosul-Bratiei, pădure, supusă re- 
gimului silvic, comuna Albești, 
plaiul Dimboviţa, judeţul Mus- 
cel, în întindere de 500 hect. 
cu un masiv întrerupt şi nere- 
gulat din cauza tăerilor nere- 
gulate din trecut, avind ca e- 
sențe principale: fag, plop și 
„mesteacăn. 

Se învecineşte la N. cu pi- . 
rîul Secăturei, la S. cu pădu- 
rea Strigoaia, la E. cu Albești 
şi lă V. cu statul. | 

Dosul-Călugărului, zădure a 
statului, în întindere de 135 
hect., peproprietatea. Cîrstănești, 
com. Oteșani, pl. Horezul, jud. 
Vilcea. 

Dosul-Chirilei, zădure, jud. Pra- 
hova. Vezi Dragomirescu. 

Dosul-cu-Morile, zpoșie a sta- 
tului, situată în com. Vlădești, 
pl. Ocolul, jud. Vilcea, fostă 
pendinte de Episcopia Rimnicu- 
lui; sa arendat pe periodul 
85—93 cu 3420 lei anual din 

„această arendă s'a scăzut, de 
la 1 Aprilie 1891, lei 1106 a- 
nual, pentru trupul Lespezile, în 
întindere de 65 hect. şi 4697 
m. p. vîndut de veci la locui- 
tori. 

Dosul-cu-Morile, păzure a sta- 
tului, în întindere de 185 hect.,
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situată în com. Păușești-Măglași, | Dosul-Pristolului, cr, în com. dere aproximativă de 350 hect. 

plaiul Cozia, jud. Vilcea, și for- rur. Pristolul, pl. Cîmpul, jud. cu un masiv des și compus din 

mată din trupurile: Urzicari Mehedinţi. fag, plop şi mesteacăn și, spre 
(110 hect.) şi Mosoroasa (75 | E vîrf, puțin molift. Este situată în 
hect.). Dosul-Popei, oc, com. zur. Pă- | - regiune muntoasă, cu pantere- 

dina-Mică, pl. Dumbrava, jud. pezi. Se mărginește la N. cu 

Dosul-Curtei (Cirligul - Inalt), Mehedinţi, pe unde trece Brazda- Zănoaga, la S. cu Bojorita, la 

loc îsolat, la 7 kil. spre S-E. lui-lorgovan. E. cu Rîul-Tirgului şi la V. cu 

com. Brezviul, pl. Cozia, jud. Boldul. 
Vilcea. Dosul-Racului, pădure, în jud. 

| Mehedinţi, pl. Motrul-d.-j.; ţine | Dosul-Valea-Chiliei. Vezi Tru- 
Dosul -Făcăenilor,. dea, spre de com. rur. Miluta. purile-de-Pădure, jud. Muscel. 

S.-V. de com. Măneciul-Unga- 

reni, plaiul Teleajenul, jud. Pra- | Dosul-Riului, sa, din jud. Ar- | Dosul-Vulturilor, pădure a sta- 

hova. geș, pl. Oltului, pendinte de tului, în întindere de 20 hect. 
i com, rur. Stoiceni-Pleșoiii. pe proprietatea Cirstănești, co- 

Dosul-Mare, dea, în com. rur. muna Oteşani, plasa Horezul, 

„. Albuleşti, pl. Dumbrava, jud. |. Dosul-Rusiei, zăzure a statului, jud. Vilcea. 

Mehedinţi. în întindere de 15 hect., pe pro- | 
. prietatea Cirstănești, com. Ote- | Dosului (Dealul-), Zea/, judeţul 

Dosul-Mare, dea, în com. rur. șani, pl. Horezul, jud. Vilcea. Dolj, plasa Dumbrava-d.-s., co- 

Biltanele, pl. Motrul-de-jos, jud. muna .Cernătești, la S. comunei, 
Mehedinţi. Dosul-Sacului, Zac, în comuna Se desparte de Dealul-Calului 

- rurală Imoasa, plasa Motrul-de- prin Valea-Seacă saii Valca-Cer- 

Dosul-Mare, /o, jud. Dolj, pl. Sus, jud. Mehedinți. năteștilor, 
" Amaradia, com. Melinești, unde 

pîriul Muerişul se varsă în riul | Dosul-Sandei, câfuz, al comu- | Dosului (Dealul-), ea/, în co- 

„- Amaradia, nei Gropșani, la V. pl. Olteţul- muna Golești, plasa Rîurile, ju- 

Oltul-d.-s., jud. Romanați, situat deţul Muscel. 

Dosul-Măgurei, pădure, judeţul pe niște dealuri cu 185 m.da- | | 
Neamţu, din trupul moșiei: Pi: supra nivelului mărei. Are 133 | Dosului (Piscul-), zisc, pe creas- 

pirigului și Cantonul- Domnes- |. locuitori. ta şirului de dealuri ce brăz- 

nicului; este prop. statului,. | dează în lung și lat com. Cos- 

| | _| Dosul-Sandei, moșze a statului, |. tești, pl. Horezul, jud. Vilcea. 

Dosul-Mituleştilor, pădure par. jud. Dolj, pl. Dumbrava-d.-s., Acest şir de dealuri se prelun- 
ticulară, supusă regimului silvic, com. Breasta, arendată de la gește pe toată partea de E. a 

“pendinte de com. Pojogi, plasa 1887—97 cu 320 lei anual. Are comunei, în stinga riului Cos- 
Cerna-d.-s., jud. Vilcea. pădure pe dinsa. teşti. 

D= "Dosul-Moliviilor, oc îsolat, la.| Dosul-Sandei (Zăvoiul-), ză- | Dosului (Pirîul-), zrâz, judeţul 
- N-V, de comuna Bătrini, plaiul dure a statului, pe teritoriul Vilcea; izvorește din spre dcea- 

Teleajenul, jud. Prahova. com. Breasta, pl. Dumbrava-d.- lurile comunei Olănești; se îm- . 
- s., jud. Dolj. Face parte din |. preună cu piriul Viîlceaua, în 

Dosul-Muntelui, zpuute, în jud. ocolul Bucovăţul, circumscripția raionul comunei Muereasca-de- 

Suceava, com. Mădeiul, pe mo- XVII silvică. Intinderea ei e de Sus, plaiul Cozia, şi se varsă 
şia Borca. vr'o 20 hect. Este compusă din în rîul Muereasca. 

| | plopi și sălcii. e 
Dosul-Pietroşiţei (Muntele-), | Dosului (Valea-), za/e, com. 

pădure particulară, cu o supra- | Dosul-Ursului, păzure, supusă Olăneşti, plaiul Cozia, jud. Vil- 

faţă de 200 hect., supusă regi- regimului silvic, pe moșia Do- cea. Această vale se varsă în 

mului silvic, com. Brezoiul, pl.: sul-Ursului, com. Lereşti, plaiul riul Olăneşti, pe teritoriul . co-     Cozia, jud. Vilcea. Dimboviţa, jud. Muscel, în întin- munci Olăneşti. .



DOSULUI (VĂLCEAUA-) 

Dosului (Vălceaua-), vâ/cea, ju- 

deţul Vilcea. Vezi Porcilor, deal, 

continuare a munților Arnota 

şi Buila. 

Dosurile, saț, face parte din co- 

muna rurală Valea-Călugărească, 

pl. Cricovul, jud. Prahova. 

Dosurile, zirîiaș, jud. Neamţu, 

- ce izvorește din Dealul-Doho- 

“tăria, com. Dobreni, pl. Piatra- 
„Muntele ; trece prin valea unui 

vechiii şi desființat iaz și, unin- 

du-se cu piriiașul Călugăriţa, 

se varsă în piriul Almașul. 

Doşelul, ramură de maunji, jud. 
Neamţu, ce se întinde perpen- 

dicular pe ramura muntelui Tar- 

căul, în direcţiune V.-E., pe te- 

ritoriul comunei Calul-Iapa, prin- 

tre piîriul Calul, ce curge pe 

sub coastele sale despre N. și 

pîriul Iapa despre S. 
Posedă în formațiunea pături: 

lor: marne salifere, calcar și 

depozite mai vechi eocenice, 

cum sunt depozitele greziunilor 

de Sztaolka. 

Aicea sunt multe vărării; va- 

rul scos din bolovanii de cal: 

car compact şi curat, de co- 

loare cenușie, este superior ce.- 

lui făcut din bancurile de cal: 

car argilos, ce vin așezate mai 

către baza muntelui. Asemenea 

din această șiră de munţi se 

scot pietre pentru construcţie. 

Dotărie (Pe-), poiană, în căt. 

Slobozia, com. Bădeni-Ungureni, 

plaiul Dimboviţa, jud. Muscel, 

Dotăriei (Dealul-), dea/, la V. 

de com, Poenari, jud. Muscel, 

plaiul Nucşoara. E situat între 

jud.. Muscel și jud. Argeş. 

Două-Circiumi, foc izolat, în a- 

propiere de gara Buda, jud. 

Prahova, pl. Cimpul. Aci se face   
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în fie-care an de două ori tir- 

guri, la ambele sfinte Mării, 

(15 August și 8 Septembrie). 

S'a numit Două-Circiumi de 

la cele două hanuri, aşezate în 

cîmp, față în faţă, şi în jurul 

cărora se ţin obișnuitele tîrguri. 

Inainte vreme aci era staţie 

de cai de poștă, între Ploești 

şi Cimpina (cu 16 cai de rînd) 

şi a existat pănă la 10 lunie 

1878, cînd s'a pus în circulaţie 

linia ferată Ploești-Predeal. 

Două-Mai, saţ, în jud. Cons- 

tanţa, pl. Mangalia, căt. com. 

urb. Mangalia. Este situat în 

partea S. a plășei şi cea N. a 

comunei, la 12 kil. spre N. de 

reședință, la poalele meridionale 

ale dealului Tatligeac, nu de- 

parte de malul Mărei, lingă șo- 

seaua judeţeană Constanţa-Man- 

galia. Are o întindere de 115 

hect., din cari 15 hect, ocupate 

de vatra satului, cu 29 case. 

Populaţiunea sa este de 29 

familii cu 90 sufl., toți Romini, 
ocupîndu-se cu agricultura şi 

creșterea. vitelor. 

Două-Movile (Dealul-la-), zea/, 

în jud. Constanța, pl. Silistra- 

Nouă, pe teritoriul com. rur. 

Satul-Noii, și anume pe acela al 

căt. săi Pirjoaia; se desface 

din satul Coșlugea; se întinde 

spre E., într'o direcţiune gene- 

rală de la S.-V. spre NE, 

brăzdind partea N. a plășei și 

a comunei; și-a luat numele de 

la două movile naturale, ce se 

găsesc pe muchia lui, una lingă 

satul Pirjoaia, de 142 m., domi- 

nîndu-l, alta spre E. prelungi- 

rea numită Dealul-de-la-Cetate; 

ramificaţiile sale de N. se termină 

pe malul dobrogean al Dunării, 

făcîndu-l înalt şi rîpos, pe alo- 

curea și stîncos; este acoperit 

cu finețe, semănături și la poale 
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cu tuferişuri;, pe muchia. sa mer- 

ge drumurile comunale Pirjoaia- 

Oltina şi Pirjoaia-Satul-Noii. 

Dovinca, /ac mic, în jud. Tul- 

cea, pl. Sulina, com. rur. Sa- 

tui-Noui, cătunul Letea, situat 

în partea centrală a plășii şi 

V. a com, Este format de lacul 

Matiţa și înconjurat cu stuf de 

toate părţile. Are 35 hect. în- 

tindere, produce puțin pește. 

Dovlecelului (Valea-), va/e, în 
jud. Constanţa, pl. Hirșova, com. 

Groapa-Ciobanului, căt: Cadi- 

Cişla; se desface din poalele 

Estice ale dealului IEschi-Sarai; 

se îndreaptă spre spre V. şi, 

după un drum de 21 kil., mer- 

ge de se deschide în lacul IHa- 

zarlic-Ghiol, curge printre dea- 

lurile Hazarlic și Eschi-Sarai 

pe de o parte şi Cadi-Ciîșia 

pe cea-laltă parte ; este situată 

în partea N. a com. și a căt. 

şi la partea V. a plășei; este 

tăiată de şoseaua judeţeană 

Eschi-Sarai-Hirşova. 

„Dozeşti, com. rur., jud. Vilcea, 

pl. Cerna-d.-j., compusă din 7 că- 

-tune: Căţetul, Cuci, Jugravi, și 

Fărtăţeşti, 

E situată pe valea Geamănă, 

la 60 kil. departe de capitala 

judeţului și la 17—20 kil. de a 

plășei. 

Are o populaţie de 555 fa- 

milii saii 2104 locuitori (1071 

bărbaţi și 1033 femei), în care 

intră şi 4 familii de Țigani. 

Contribuabili sunt 420. Case 
de locuit 551. 

In comună sunt 7 biserici. 

Locuitorii se ocupă parte cu 

agricultura, parte cu alte mește- 

șuguri. 

Vite sunt: 38 cai, 296 boi, 

488 vaci, 245 viței, 81 capre, 

985 oi şi 581 porci. 

Locuitorii sunt moșneni; 35 
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s'aii împroprietărit la 1864, cănd 

li s'aii dat'70 hect. din moșia 

d-lui V. Giulescu şi din a Ru- 

ginoşilor. 

Școala datează în comună 

dela 1857. Clădirea e proprie- 

tatea comunei. Se frecuentă de 

4,.copii, din numărul de 251 (136 

băeţi și -115 fete). Știii carte 
171 bărbaţi și 3 femei. Cu în- 

treţinerea școalei statul cheltue- 

sce anual 1242 lei. 

Vatra satului, cu izlaz cu tot, 

are 300 hect. pămint. 

Țuică se fabrică pănă la 2500 
decalitri anual. 

Veniturile comunei se urcă 

la 5356 lei anual şi cheltuelile 

la 5354 lei. 

Locurile din jurul com. sunt: 

" Gemineaua, Omoricea și Giulești. 

E brăzdată de: Dealul-lui-Din, 

Căţetul, Omoricea, Piscul-Crucei, 

Piscul-Rangăi, (fostă proprietate 
din vechime a unui turc Ran- 

ga); Valea-lui-Spătar. Riul Cerna 
formează partea de E. a comu- 

nei Dozești. 

Dozeşti, saf, face parte din com. 
rurală Dozeşti, jud. Vilcea, pl. 

Cerna-d.-j. Are o populaţie de 
239 loc. (127 bărbaţi și 112 fe- 
mei). Cade cam în centrul co- 

munei, lîngă rîul Geamăna. Are 

o biserică rezidită de enoriași 

la anul 1875. Copii în virstă 
de școală sunt 167 (88 băcţi și 

79 fete). 

Dozeşti, deal, în jud. Vilcea, pl. 

Cerna-d?j., com. Dozeşti, pe care 

se cultivă 179 hect. vie. 

Dozeşti, pădure particulară, su- 
pusă regimului silvic, aparținînd 

de com. Dozești, pl. Cerna-d.-j., 

jud. Vilcea. 

Drac (Cap-de-), insulă, în jud. 
Tulcea, plasa Sulina, peteritoriul 

comunei urbane Chilia-Vechic;   
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un alt nume al ostrovului Tata- 

rul (vezi acest nume). 

Draca, daf, în jud. Constanţa, 
plasa Silistra-Nouă, pe teritoriul 

comunelor rurale Cilnia și Gir- 
lița, servindu-le chiar ca hotar 
despărțitor; se desface din ra- 

mificaţiile nord-vestice ale dea- 
lului  Canli-Dere, se întinde 

spre Nord, avînd o direcțiune 

generală de la S.-l:. spre N.-V., 
brăzdind partea nordică a 
plășii, cea vestică a comunei 

Cilnia și cea nord-estică a co- 

munci Girliţa. Şe întinde printre 
Dunăre şi valea Licina, afluenta 

sa. Se ridică pănă la o înălțime 

de 130 m. Virful Dervent mă- 

soară 125 m.; ondulaţiunile sale, 
ce merge spre Dunăre, fac 
acesteia malul înalt şi ripos, 
precum și pe acel alvăii Licina. 

Pe la poale este acoperit cu pă- 

duri, iar pe muchie și coaste cu 

tuferișuri și fineţe. Este tăiat de 

două drumuri comunale: Bugeac- 

Cilnia, care în parte se află 

la poalele sale orientale, şi Ga- 

liţa-Cilnia, 

Dracea, comună rurală, pe valea 

Călmățuiului, jud. “Teleorman. 
Are două cătune: Păragina şi 
Zlata. Comuna Dracea este si- 
tuată în vale, pe loc șes, iar 

cătunele sunt pe partea stîn- 

gă a Călmățuiului. Căt. Zlata 

este la N.-V. comuni, lao de- 

părtare de 2! kil. şi Păragina 
la N., la depărtare foarte mică 

unele de altele. 

Se învecinește la E. cu com. 

Ologi, la. N. cu moșia Putineiul, 

la S. cu domeniul Statului Turnul 

şi la V. cu moșia Statului Se- 

garcea şi cu o mică parte din 

moşia Lia. 
Teritoriul comunei are o su- 

prafață de 3000 hect. Locui- 
tori improprietăriţi sunt 114, pe 

o întindere de 525 hect.: în   
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cătunul Păragina, 55 locuitori 

pe 268 hect., iar în cătunul 

" Zlata, 46 locuitori pe 218 hect. 

Viile locuitorilor ocupă o întin- 
dere de 9r!/4 hect, 

Lîngă casele proprietăţii se 
află un eleșteii cu peşte şi o 

livede cu pruni ca de 2 pogoane. 
Pămintul este de o fertilitate 

excepţională. | 

Populaţia comunei cu a cătu- | 
nelor este de 4835 familii sait 

1890 suflete, din cari 267 con- 

tribuabili, | 
Numărul vitelor din comună 

şi cătune este de 5464 capete: 

vite corn. mari 1157, cai 272, 

vite corn. mici 3123, porci 4859. 

Producțiunea agricolă pe anul 
1892 a fostde:9581 hect, arii 

şi 2678 porumb. 

Budgetul comunei este de lei 
3622.18 la venituri și de lei 

3585.92 la cheltueli. 

Are: o şcoală, întreţinută de 
stat și frecuentată de 28 elevi; 

două biserici, una în Dracea, de- 

servită de 3 preoți și 2 cîntăreți, 

și a doua în cătunul Zlata, de- 

servită de un preot și 2 cîntă- 

reţi. | 

Are două mori, una cu aburi 

şi alta pe apa Călmățuiului. 
Comuna Dracea se leagă cu 

calea naţională Turnul-Alexan- 

dria prin o şoasea vecinală; cu 

comunele Ologi şi Putinciul a- 
semenea se leagă prin şosele 

vecinale. Din calea naţională 
Turnu-Alexandria, la S. com. 

Dracea, s'a construit o ramură 

de șosea. vecinală care trece 

prin sat, apucă spre cătunul 

Ulmeni pentru a ajunge la 
comuna Mavrodin. Această șosea 

este începută din anul 1873 şi 

traseul ei urmează vechiul drum 
al Mavrodinului, 

Pe la extremitatea de Vest 

a moșiei Dracea, trece vechiul 

“val al lui- Trajan, numit de 

locuitori Troianul, și care, ve-
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nind dela Dunăre, se îndreptează 

pe aci spre com. Putineiul. 

Cătunul Zlata, care s'a alipit 
în 1882 la com. Dracea, făcea 

parte mai înainte din comuna 
Ologi. 

" In timpul rezbelului din 1877, 

Impăratul Rusiei își stabilise 

cartierul în această comună, 

chiar în locuinţa proprietății. 

Dracea-Albă, ziriiaș, format pe 

teritoriul com. Răcoasa, jud. 

Putna; se. varsă în Şuşiţa. 

Dracea-Mare, zîriiaș, format pe 

teritoriul com. Cimpurile, jud, 

Putna; se varsă în Șușiţa,. 

Dracea-Mică,: pirizaș, format pe 

teritoriul com: Cîmpurile, jud. 

Putna; se varsă în Șușiţa. 

Dracilor (lazul-), îas, în com. 
Todireni, moșia Todireni, pl. 
Jijia, jud. Botoșani. 

Dracsenul, Zac mic, la V. satului 

Gura-Girluţii din com. Bertești- 

d.-j., jud. Brăila. 

Dracsini, saz, pe coastă de deal, 

în dreapta lacului Dracşani, în 

partea de Nord-Vest a com. 

Dracșani, pl. Miletinul, jud. Bo- 

toșani, și pe moșia Dracșani, cu 

o suprafață de 2072 hect., pă- 

mînt atit al locuitorilor cît și 

al proprietarului şi so popula- 

ție de 230 familii saii 1000 su- 

flete, din cari 245 contribuabili, 

Are o biserică, deservită de 

un preot și 2 cintăreţi și 1 

şcoală mixtă, condusă de 1 în- 

vățător şi frecuentată de So 
şcolari, 

Numărul vitelor este de 1275: 
412 boi şi vaci, 87 cai, Go oi, 

„166 mascuri, 

Sunt 20 stupi cu albine. 

Se află 2 cîrciume, 3 comer- 
cianți şi 2 meseriași,   
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“Se zice că pe locul unde se 
află satul erai păduri, că într'o 

poiană sar fi stabilit cîte-va 

familii de peste Prut și din Bu- 

covina, sunt vre-o 200 ani. In 

urma năvălirei Turcilor asupra 

unui mic sătișorce era în stînga 

lacului Dracşani, numit Seliştea, 

pe locul numit astă-zi Lipoveni, 

locuitorii ar fi fugit în dreapta 

lacului, în poiana unde se sta- 

bilise cîţi-va. Se spune că Turcii 

ar fi prins și tăiat în biserică 

pe parte din oamenii din Seliște, 
Mai tîrzii un preot, Andrei, ar 

- fi mutat bisericuţa de lemn din 

Seliștea pe locul 'Dracsinilor, 

cari pe atunci se numea Bejinari, 

adică oameni scăpaţi cu fuga. 
Locuitorii unei alte localități 

Cioreni ai venit încă aici şi ati 
mărit satul, 

Cu ocazia! împroprietăriret lo- 

cuitorilor, la 1864, saă mai a- 

daos vre-o 20 familii ce locuiaii 

într'o poiană numită Tăetura, 

unde era și o velniță, care s'a 
desființat, 

Ca dovezi că a existat satul 

Seliştea în vechime sunt una 

cruce cu inscripţia rusească şi 

o carte scrisă rusește aduse de 

la vechia biserică din Silișite, 

Dracsini, dea/, în satul Dracsini, 

com. Dracșani, jud. Botoșani. 

Dracşani, comună rurală, în par- 
tea de Sud a plășii Tirgul-Mile- 
tin, jud. Botoşani. Se întinde pe 
valea Sicnei, pe a pîriului Ursoaia 
și pedealurile din dreapta și din 

„stînga Sicnei, pe un teritoriu de- 

luros și acoperit cu păduri. Este 

la o depărtare de 24 kil. de orașul 
Botoșani. Se compune din satele: 

Cerchejeni, Dracşani, Dracsini, 

Sulițoaia și Zlătunoaia-Mică. Are 
. O suprafață de 7304 hect. și o po- 

pulaţie de 720 familii sai 2880 
suflete, din cari 701 cotribuabili, 

Pămîntul e mai mult argilos, 

:3 preoți și 5 cîntăreți; 

    

“DRACȘANI 

negru saii galben; locurile: de 

cultură aii o întindere de 3200 

hect. 

In partea de Sud și Vest, 

teritoriul comunei e acoperit cu 

păduri, asemenea și în partea 

de Nord; aii suprafaţă de 4000 

hect. şi se exploatează pe o 
scară întinsă. 

In centrul comunei și spre 

Vest de tirgul Suliţa, este lacul 

Dracşani, care are o suprafață de 

1360 hect. și o lungime de 

peste 5 kil.; este bogat în pește, 

stuh și papură; aduce un venit 

de peste 4000 lei anual; prin 

lacul Dracșani curge piriul Sicna, 

la eșirea căruia se află 1 moară 

de apă sistem noi. . 

Numărul vitelor e de so18: 

1431 boi şi vaci, 235 cai, 465 

porci, 2198 oi, 689 mascuri, 

Sunt 132 stupi cu albine. 

Comuna ieste străbătută de 

calea vecinală comunală Suliţa 

Talpa și de calea Dracșan-Co- 
pălău, 

Budgetul comunei are 7667 

lei 79 bani la venituri și 7444 
lei 55 bâni la cheltueli, 

Sunt 3 biserici, deservite de 

2. şcoli 

“mixte, conduse de 2 învăţători 

și frecuentate de 120 şcolari, 

Dracşani, sa, în partea de S. a 
com. Dracșani, pl. Miletinul, jud. 

Botoșani, așezat pe coastă de 

deal și în dreapta lacului Drac- 
şani, 

Moșia este a prințului Grig. 

M. Sturdza și are o. suprafață 

de 2466 hect., în care intră și 
partea locuitorilor; Are o po- 
pulație de 240 familii sai 960 - 
suflete, 

Partea de S.-V. e acoperită 
cu pădure în întindere de 1300 
hect. 

In lungul văiei Sicna se în- 
tinde lacul Dracșani, bogat în 
apc, peşte și stuh.
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In Dracșani e reşedinţa pri- 

măriei com. Dracșani. Are 1 bi- 

serică, deservită de 1 preot și 
2 cîntăreţi. 

Vite sunt: 267 boi și vaci, 

146 cai, 695 oi, 6 bivoli și 496 

mascuri. o 

Sunt 5o de stupi cu albine. 
In sat se află 1 cărciumă; 1 

comerciant şi 1 meseriaş. 

La Dracșani, în ţinutul Hir- 

lăului, a urmat bătălie între Turci 

sub comanda lui Schender-Pașa, 

cari susțineaii în domnie pe Ra- 

dul-Vodă și Leşii și Cazacii, sub | 

comanda lui Coretchi, cari sus- 

țineaii pe Doamna lui Ieremia 

Movilă. Ai învins Turcii, prin- 

zind pe Doamna şi familia sa 

şi pe Coretchi, pe cari i-aii dus 
în robie la Constantinopole. 

Aici, spune cronicarul, fu pier- 

derea casei lui Ieremia Movilă. 

Dracşani, /ac, pe moșia Dracşani, 

jud. Botoșani, pl. Miletinul; com. 

Dracşani. Se întinde pe valea 
Sicna, pe o suprafață de 1360 

hect. Are 1 moară de apă. 
Pe apele sale. trăesc, în tim- 

pul verei, o mulțime de păsări 

aquatice, între cari de multe 

ori şi lebede, apoi nenumărate 

rațe, gişte sălbatice, becaţe, Ii- 
şiţe, pescari, bitlani, ete. 

Se pescuește de mai multe 

ori pe an în valoare de 14000 

„Iei. Se găseşte în el mai cu sea- 

mă: crap, caras, știucă, lin, mrea- 

nă, etc, 

Dracşeni, saz, în partea de N.- 

V. a com. Șurăneşti, jud. Vas- 

luiii, pl. Mijlocul, situat pe va- 
lea şi pe coastele a trei dealuri, 

ramificări ale dealului Drac- 

şcni.. 

Are o suprafaţă de 1437 nect., 
din cari: 

919 hect. loc de cultură, finaţ, 

imaș, ale proprietăței, iar 207 

hect., cu 3 hect. vie, sunt ale 

39623. Slarele Dicţionar Geograrte. Vol. 121, 

  
210 hect. pădure și   
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locuitorilor. Are o populaţie de 

106 familii, sai 495 suflete, 
Are o biserică deservită de 

I preot şi 1 cintăreț, făcută la 

1868, în locul altei biserici; o 

moară cu aburi; 1 

cîrciumi. 

Numărul vitelor e de 653: 253 

vite mari cornute, 2 bivoli, 315 

iaz; două 

'0i,- 2 capre, 29 cai şi 52 rimă- 

tori. 

Locuitorii posedă: 18 pluguri 
și 19 care cu boi, 4 pluguri și 

4 căruţe cu cai. . 

Sunt 20 stupi. 

Dracul, 4/afoi, situat la E., pe 

teritoriul com. Perieți, pl. Siul- 

d.-s., jud. Olt şi pe malul drept 
al vălcelei Oblegului. 

Dracul, sai Valea-Rea, ză/cea, 
se formează la N. pe teritorul 

„com. Optaşi, pl. Mijlocul, jud. 
Olt; curge către. S.-L. și, tăind 

satul Optași, se varsă în Vedea, 

pe dreapta ei. 

Dracului (Dealul- -, deal, jud. 
Dolj, pl. Jiul-d.-s., com. Braloş- 

tița, la N. com. 

Dracului (Dealul-Vâii-), dea, 

în jud. R.-Sărat, pl. Orașului, 

com. Odobasca. Se desface din 

“ culmea Scorușului; brăzdează 

partea de N.-V. a comunei; se: 

„întinde dealungul piriului Va- 
lea-Dracului; se termină în rîul ) 

Rîmna. Ingustimile' și văile sa- 

le sunt periculoase, mai ales 

cînd plouă. Iste acoperit cu pă- 

şuni, 

Dracului (Ghenunea-), oc/ză, în 

albia rîului Bisca-Mare, între 

munții Piatra-Arsă şi Cursele, 

jud. Buzăii, com. Goidești. Din 

ambii munți, înaintînd cite'ostîn- 
că în albia Bt o îngustează 

foarte mult și-i oprește rapidi- 

tatea. Scăpînd dintre stinci,   

DRACULUI (POARTA-) 

apa a săpat în jos, pe o lun- 

gime de 20 metri, luînd o adin- 
cime de 10 metri și cu un curs 

foarte lin. Pe malul drept e 

o sorginte sulfuroasă cu miros 

puternic, care se scurge în Ghe- 
nune. E avută în pește. Aci 

se pescueşte păstrăvii cci mai 

mari. 

Dracului (Fîntîna-), oc 750/a4, 

în jud. Buzăii, com. 'Nişcovul, 

pe malul drept al riului Nișco- 
vul, numit, ast-fel pentru că aci 

rîul Nișcov dispare cu totul sub 
maluri nisipoase şi se dirige, 
după cum se crede, pe sub pă- 

mint, spre com. Lipia, unde în- 

cepe 5ă apară sub forme devi- 
roage, din care își ia acolo na- 

ștere riul Călmăţuiul. 

Dracului (Fiîntîna-), za/e, în 
jud. Buzăii, com. Nișcovul, căt. 

Săseni- Vechi. 

Dracului (Iazul-), 725, pe moşia 
Hudeşti, com. Hudești, pl. Pru- 

tul-d.-s., jud. Dorohoiii. 

Dracului (Piscul-), co/4vă, în jud. 
Buzăii, com. Beceni, căt. Măr- 

găriţi. Izlaz şi sterp. 

Dracului (Piscul-), co/ină, în 
jud. Buzăii, com. Măgura, aco- 

perită de pădure. 

Dracului (Piscul-), co/nă, în 
jud. Buzăii, com. Gura-Teghii, 

continuaţie din muntele Podul- 

Grecilor. Izlaz de vite. 

Dracului (Piriul-), zirizaș, jud. 
Neamţu. Vezi Calul, pîriii. 

Dracului (Poarta-), firă, în 

jud. R.-Sărat, pl. Orașului, com. 

Broşteni. Izvoreşte din dealul 

Scoruşul ; udă partea de S. a co- 

munei, şi merge de se aruncă 

în pîriul Valea-Rea.
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Dracului (Ripa-), ripă mare, în 
jud. Buzău, com. Măgura. 

Dracului (Şeaua-), pauni, în 
jud. Buzăă, com. Calvini, situat 

pe hotarul jud. Prahova, unde 

se și întind mai mult ramifica- 

țiile sale. 

Dracului (Valea-), gea/, în jud. 

R.-Sărat, pl. Orașului, com. 

Broșteni. Se desface din culmea 

Scorușului ; brăzdează partea de 

S. a comunei; se întinde de-a- 

lungul pîriului Poarta-Dracului, 

şi se sfirşește în piriul Valea- 

Rea. Este acopzrit numai cu 

pășuni. 

Dracului (Valea-), /oca/itafe, în 
Carpaţi, jud. Prahova, pl. Te- 

leajenul, între muntele Clăbucetul 

și Virful-lui-Craii, străbătută de 

rîul Teleajenul. Pe coasta dreaptă 

a acestei văi se zăresc mici bu- 

căţi dintr'un drum vechii, pa- 

vat cu bolovani de prund, ur- 

mele unei căi, ce conducea în 

Ardeal. 

Dracului (Valea-), ziriz, în jud. 

R.-Sărat, pl. Oraşului, com. O- 

dobasca. Izvorește din culmea 

Scorușului ; udă comuna în par- 

tea de N.;de la N., la S, şi 

după un curs repede şi prăpăs- 

tios, merge de se aruncă în 

rîul Rîmna, pe partea dreaptă 

a lui, mai sus de căt. Odobasca. 

Dracului (Valea-), za/e, în jud. 
Buzăii, com. Măgura ; se scurge 

în rîul Buzăii, 

Dracului (Valea-), (Valea- 
Rea), zor, în jud. Buzăii, com. 

Beceni, căt. Mărgăriţi ; se scurge 

în riul Slănic. 

Dracului (Valea-), va/e, în jud. 

Buziiă, com. Zilişteanca; începe 

din Dealul-Checi; se uneşte cu   
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Valea-Cheei și dă în riul Cil-. 

năul, la “Tătărani. 

Dracului (Valea-), vag, în com. 

Gura-Teghii, căt. Argăsăleșşti, 

jud. Buzăii ; începe de la mun- 

tele Podul-Grecilor şi se scurge 

în Bisca-Mare, la Malul-Vînăt. 

Dracului (Valea-), za/e. Izvo- 

reşte de pe teritoriul com. Mu- 

şeteşti, jud. Argeş, trece pe ia" 

S. de com. Poenărei, plaiul 

Nucşoara, jud. Muscel, și se varsă 

în riul Doamna în dreptul com. 

Corbişori, jud. Muscel. Se nu- 

__mește ast-fel, poate, pentru că 

* face mari stricăciuni. 

Dracului (Valea-), za/e, jud. 

Teleorman ; trece prin căt. Ne- 

toţi-d.-S., de la V. spre E., pănă 

în muchea dealului despre lunca 

Teleormanului ; aci se înjugă cu 

Valea-Cescului, în dreptul com. 

Gărăgăul. 

Dracului (Valea-), va/e, începe 

de la com. Crușovul, trece prin- 

tre com. Tia-Mare și Potlogeni 
din jud. Romanați, şi se termină 

în valea Oltului. 

Dracului (Vălceaua-), vă/cea, 
jud. Vilcea, pl. Oltul-d.-j., com.Mi- 

trofani în apropiere de Drăgășani. 

Dracului (Virful-), cu/minaţie, 

a plaiurilor muntelui Podul-Gre- 
cilor, din jud. Buzăii, com. Gura- 

Teghii, în partea de S.-E. 

Draga, zâîrii, ce curge prin jud. 

Roman, pl. Moldova, com. Mo- 

goșeşti. şi ia naştere dintr'o 

mulțime de izvoare, situate |in- 

tr'o înfundătură de deal, în sa- 

tul Muncelul-d.-s. Curge de la 

V. spre IE. şi se varsă în riul 

Siretul, la S. de satul Mogoşești. 

Draganul, zpante, jud. Muscel, 

DRAGNA. 

plaiul Dimboviţa, la N. de com. 
Rucărul, situat între riul Dim- 

bovița şi riul Riuşorul, care se 

varsă în Dimboviţa, din jos de 

com. Rucărul. 

Dragavei, insulă, în Dunăre, cu 

go pog. pădure, în E. bălţei Po- 

telul, în dreptul pichetului cu 

același nume, din jud. Roma- 

nați. 

Dragavei, pichet de graniţă, pe 

Dunăre, jud. Romanați, spre E. 

de balta Potelul și al IX, înce- 

pînd de la hotarul Doljului. 

Dragna, munte, jud. Muscel, pla- 

iul Dimboviţa, com. Rucărul. 

Dragna, /oc îsolat, pe teritoriul 
jud. Olt, pl. Siul-d.-j., com. Dră- 

gănești, unde altă-dată a exis- 

„tato pădure cu acest nume. Azi 

“nu sunt aci de cît locuri ara- 

bile. 

Dragna, rup de moşie, a Statu- 

lui, jud. Olt. (Vezi Drăgănești- 

cu-Trupurile). 

Dragna, zădure, supusă regimu- 

lui silvic, pe muntele Dragna, 

proprietate a d-lui Ioan Bojan, 

în întindere de 400 hect., pen: 

dinte de com. Rucărul, jud. 
Muscel, 

Are ca esențe dominante : fag 
şi molift spre virf. Etatca ei 

variază de la 20—40 ani. 

Dragna, vă/cea, situată pe teri- 

toriul jud. Olt, pl. Siul-d.-j., com. 

Comani, numită astfel, se zice, 

după numele unui cioban, care 

păzea oile pe aci şi de la care 

şi-ar fi luat numele şi com. Drăgă- 

nești. 

Dragna, vălcea, jud. Prahova, 

plaiul  Vărbilăul, com. - Vilcă-   neşti,
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Dragna, va/e, la S. com.Drăgă- 

şani, plasa Oltul-d.-j., judeţul 

Vilcea. 

Dragnei, ae, ce poartă din ve- 
chime zzoșia din com. Gubancea, 

pl. Dumbrava-d.-j., jud. Dolj, şi 

sub care se cunoaşte și azi. A- 

parţine statului, care a dat-o în 

loturi locuitorilor. Dintre loturi, 

18 sunt de ş hect,, iar 1, de 4! 

hect. Sc găsește pe dinsa. şi 

pădure. 

Dragnei Pădurea-), păure, jud. 

Dolj, pl. Dumbrava-d.-j., com: 
Gubancea. Aparține statului. Are 

o întindere de 251 hect. Se 

găsește pe moşia Dragnei care e 

dată în loturi. Lemnele care o 
compun sunt: cerul și gîrnița. 

Dragnei (Valea-), za/e, în raio- 

nul com. Dobrești, pl. Podgoria, 

jud. Muscel, care, după ce udă 

partea de N. a com., se varsă 

în giîrla Cîrcinovul. 

Dragodana, com. rur., pl. Cobia, * 

jud. Dimboviţa, situată spre S. 
de Tîrgovişte, pe șoseaua Tir- 

goviște-Găești-Vlașca, în apro- 

piere de Găeşti şi de apa rîului 
Potopul şi la 27 kil. de capi- 
tala judeţului. Dragodana este 
așezată pe vale și se compune din 

patru cătune: Cătunul-Păunei, 
Meri, Moara-Popii și Dragodana, 

cu o populaţie de 886 locuitori 

romîni. În com. sunt două bi- 

serici. Dragodana se învecineşte: 

la E. cu com. Cuparul, la V. 

cu com. Găeşti, la N. cu com. 

Piciorul-de-Munte şi la S. cu 

com. Cojocarul, legindu-se cu 

Găeşti și Piciorul de Munte prin 

şoseaua judeţeană, iar cu cele- 

V'alte prin șosele “comunale şi 

vecinale. 
Pe teritoriul acestei comune 

se produce cel mai bun tutun 

din ţară. 
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Dragodăneşti, sa/, pl. Dimbo- 
vița-Dealul, căt. coni. Cîndești, 
jud. Dimboviţa. Are o şcoală. 

Dragomăneşti, sa/, în jud. şi pl. 

Tutova, com. Miceşti, pe piriul 

Studineţul, spre N.-V. de satul 

Micești. Are 97 locuitori (din 

cari 5 ştii: carte) și 26 case. 

Dragomăneşti. Vezi Sărățenii. 

d..s., jud. Tutova. 

Dragomir, saț, al com. Berzun- 

ţul, pl. Tazlăul-d.-j., jud. Bacăii, 
situat pe piriiașul cu același nu- 

me, Cîrciumi sunt 2. Suut 127 

familii, sati 449 suflete. Animale 

sunt: 13 cai, 240 vite cornute, 

27 porci și 20 capre. 

Dragomir, 7aute, al com Do- 
brița, plaiul Vulcan, jud. Gorj, 
situat spre N.-V. de com.; este 
acoperit cu 4 hect. pădure de 

fag şi alte lemne. 

Dragomir, fac, pe teritoriul com. 
Mărunţei, pl. Siul-d.-s., jud. Olt. 

E situat la E. de com, lingă 

Măgura numită Gura-Boului.   In timpuri de secetă seacă, 
fiind formată numai din adu- 
marea apelor, cari nu găsesc 

loc de .scurgere. 

Dragomir, poiană, la N. com. 

Bunești, pl. Ocolul, jud. Vilcea. 

Dragomir, pîriiaş, jud. Bacăii, 
plasa Tazlăul-d.-j., comuna Ber- 
zunțul; izvorește din muntele 

Bulihariul; după ce, la cătunul 
. Scariga, primeşte piriiașul Ber- 

zunțul-Negru, se varsă în Ber- 

zunțul-Mare. 

Dragomir, prival, jud. Brăila; 
uneşte Benghiul cu Orzea și 

Dunărea-Vechie.   Dragomir (Izvorul-lui-), pic/het   

DRAGOMIRA 

de graniță, județul Mehedinţi, 

plaiul Cloșani. 

Dragomir (Măgura-lui-), jud. 

“Teleorman, la N. com. Slobozia- 

Mindra. 

Dragomir (Valea-lui-),(Valea 
Dragomirului), căzu, al'com. 

Policiori, judeţul Buzăii, cu 180 

locuitori și 41 case, 

Dragomir (Valea-lui-), moșie, 
în 'com. Policiori, cătunul Valea: 

Dragomirului, jud. Buzăi. Are 
920 hect., din care 260 pădure, 

restul arături (aproape 100 hect.), 

izlaz (75), apoi livede, vii etc. 

Dragomir (Valea-lui-), ae, 

com. Gura-Vitioarei, pl. Telea- 
jenul, jud. Prahova. 

Dragomira, ziriiaș, format pe 
teritoriul com. Soveja, judeţul 

Putna; se varsă în Şușiţa. 

Dragomira, vale, jud. Gorj, în 
com, Fărcășești, din pl. Jiului, 

situată spre S.-E. com. Incepe 
din hotarul com. Valea-cu-Apă; 
merge spre S.-V. și se termină 

în Valca-Malului, în dreptul văei 

Bourelul, din jud. Mehedinţi. 

Dragomira, vafe, începe din par- 
tea de N. a com. Teişani, pl. 
Teleajenul, jud. Prahova, curge 

de la N.-V. spre S.-E. și, după 

ce primește de afluenţi: Valea- 
Crucei şi Valea-Birzei, se varsă în 

rîul Teleajenul, la E. de com. Tei- 

şani. La confluenţa văiei lui Dra- 

gomir cu Teleajenul se află ur- 

mele unei ocne saii băi de sare. 

Se spune că aceste băi ar fi. 

fost proprietatea locuitorilor și 
că le-ar fi arendat cu zeciuială. 
Cînd aii fost exploatate nu se 

ştie pozitiv; se crede însă că 

“pe la sfirşitul veacului XV-lea. 
Din cauza dărilor prea grele, aii
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fost vindute de vr'o 50 locuitori 

din Teișani lui Aga Mateiii, îm- 

preună cu cele trei trupuri de 

moșie ce aveati atunci în stă- 

pinire. 

Dragomireasa, «eaf, de pe teri- 

toriul com. Scorţeni, pl. Tazlă- 

ul-d.-s., jud. Bacău. 

Dragomireasa, pîrizaș, jud. Ba- 

căii, pl. Tazlăul-d.-s., com. Scor- 

țeni; se varsă în Piriul-Boului. 

Dragomirei (Valea-), za/e, iz- 
vorește din raionul com. Ogreti- 

nul, pl. Teleajenul, jud. Prahova, 

şi, după ce se unește cu Valea: 

Podului, se varsă în giîrla O- 

gretinul, tot în raionul comunci 
Ogretinul. 

“Dragomirescu, pădure particu- 
lară, supusă regimului silvic, în 

întindere de 170 hect., proprie- 

tatea lui Stan Dragomirescu, 

pendinte de com. Chiojdeanca, 

pl. Podgoria, jud. Prahova, a- 

vind cantoanele: Praiul-Bisericci, 

de 50 hect., Faţa-Vici, de 5o 

hect., Dosul-Chirilci, de 3o hect., 

și Scărișoara, de 40 hect. 

Dragomireşti, com. rur., jud. 
Dimboviţa, pl. Dealul-Dimboviţa, 
situată spre V. la S$ kil. de Tir- 

goviște, pe malul sting al rîu- 

lui Dimboviţa, pe loc șes şi 

în .apropiere de. şoseaua jud. 
Tirgoviște - Cimpulung. Drago- 

mirești se compune din două 

cătune tot cu numele de Dra- 

gomirești, avind o populaţie de 

950 suflete. In Dragomirești 
sunt trei ulițe: ulița Oiarilor, 

ulița Ungurenilor şi uliţa Ţigă- 
nici. Dragomirești este reşedinţa 

sub-prefecturei pl. Dealul-Dim.- 
bovița. Aci este o biserică și o 

școală. Cea mai mare parte 
din locuitori se ocupă cu olăria 

şi cu fabricarea coșurilor de ri-   
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chită, cari se transpoartă la di- 

ferite tîrguri ale ţărei. Solul 

comunei produce porumb, griii 

şi ovăz; iar parte este acope- 

rit cu pădure. In Dragomi- 

reşti sunt ruine din marea fa- 

brică a răposatului Băleanu, 

unde se fabrica spirt, lumînări 

de stearină, tăbăcărie și săpun. 

Dragomirești se învecineşte spre 

E. cu Tîrgovişte, de care se 
desparte prin pădurea Viișoara; 

la V. cu com. Butoiul și: Lu- 

deşti, de care se desparte prin 

rîul Dimboviţa şi pădurea Co- 

rocasca; spre N. cu Mănești şi 

spre S. cu Lucieni, 

Dragomirești, com. rur., în ju- 
dețul Neamţu, plasa de Sus-Mij- 

locul, situată pe podişele ce se 

cuprind între dealurile Uscaţi, 

Mastacănul, Socii, mărginindu-se 
la E. cu com. Talpa şi Birgă- 

oani, de care se desparte prin 

dealurile Uscaţi, Bornișul și Mas- 

tacănul; la S., cu com. Birgăoani 

și Șerbești, de care se desparte 

prin limite convenţionale. 

ste formată din satele : Dra- 

gomirești, Unghiul, Timpeşti, 
Mastacănul, Bornişul (Arămoaia) 
și Negoești, cu o populație de 

"400 familii sait 1419 suflete, din 

cari: 691 bărbaţi, 728 femei; 

877 necăsătoriți, 540 căsătoriţi, 

99 văduvi, 3 divorțați; 364 bă- 
cți, 369 fete; 32 străini. 

Știii carte 151 persoane, nu 
ştii 1268. 

Dintre locuitorii împroprietă- 

riți în 1864, sunt astă-zi 28 cari 

stăpinesc înşişi locurile lor; 45 

ca urmaşi; 1 loc ocupat de alții, 

I loc părăsit și ocupat de co- 
mună; 50 de inși, cari de și în- 

surați şi cultivatori de pămînt 

nu aii nici o proprietate. 

Agricultura se face pe o în- 

tindere pe 1029 hect. 83 arii. 

Imașul sai suhatul, are o în- 

tindere de 9 hect. 12 arii și   
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nutrește un număr de 1730 ca- 

pete de vite. 

In comună sunt 4 biserici, 

cu 8 deservenţi, plătiţi din fon- 

durile comunale, —venitul fonciar 

al pămînturilor. bisericești se 

urcă la suma de 486 lei; o 

şcoală, cu un învăţător plătit de 

stat; 3 mori de apă; 5 rotari; 

3 ficrari, 

Budgetul comunei e de 3313 

lei, 10 bani la venituri și de 330: 
lei, 50 bani la cheltueli. 

Comunicaţia se face cu sa- 

tele vecine prin: şoseaua jude- 

țeană ce vine de la satul Girovul 

spre satul Uscaţi; prin șoseaua 

care purcede din precedenta, în- 

tre kil. 22—23 și duce prin satele 

Dragomirești - Bornișul - Crăeşti 

(com. Talpa) ;. prin drumul care 

începe din șoseaua Girovul-Us- 

cați, între kil. 17— 18 și duce prin 

satele Mastacănul-Bornișul-Hlă- 

pești-Talpa, iar o ramură către S. 

prin satul Ghigoești (com. Şer- 

bești), unindu-se cu șos. Piatra- 

Bozieni, între kil. 16—17; precum 

şi prin alte drumuri naturale 

cari lcagă diversele localităţi li- 
mitrofe. 

Dragomireşti, saţ, în com. Dra- 

gomirești, pl. de Sus-Mijlocul, 

jud. Neamţu, situat în drumul 

șoselei judeţene Girovul - Tupi- 

laţi, la 23 kil. 400 depărtare de 

orașul Piatra. 

Arc o populație de 202 fa- 

milii. . | 

In sat se află reședința co- 

munci; 1 biserică, deservită de - 

un preot și 2 dascăli; o școală, 
frecuentată de 83 elevi. 

Numărul vitelor se urcă la 
824 capete. 

Dragomireşti, îrup de sat, în 
com. Cirligi, pl. Piatra-Muntele, 

jud. Neamţu. 

Dragomireşti, pzmire ce se da
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unui vechii saț, ce era situat 

mai în'jos de. orașul Roman, 

jud. Roman, probabil pe actu- 
ala moşie a statului Pîncești- 

Dragomirești, poate chiar satu- 

lui Cotul-Vameşului de astă-zi. 

Nişte documente vechi: unul 

de la 1458, Aprilie 20,și altul 

de la 1488, Aprilie 12, date de 

Ștefan-cel-Marc, vorbesc de a- 
cest sat, cînd Vodă îl reîntărește 
danie Mitropoliei Romanului fă- 

cută încă de moșul săi Alexan- 

dru-cel-Bun, În acele documente 

sc zice că el era din jos de: 

tîrgul Romanului şi avea pod 
umblător pe Moldova. Poziţia 
se potrivește foarte bine numai 

satului Cotul- Vameșului sai 

unui altul ce ar fi fost lîngă 

el, şi de la care a rămas nu- 

mele moșiei, de Dragomirești. 

Dragomireşti, ponoare, pe mo- 
şia. Leorda, com. Costinești, pl, 

Tirgul, jud. Botoșani. 

Dragomireşti-Boereşti, saz, în 

jud. Tutova, pl. Tutova, com. 

Dragomireşti-Răzeși, 

Dragomireşti - din - Deal, sa, 

face parte din com. rur. Popești- 
Dragomirești, pl. Znagovul, jud. 
Ilfov. Este situat la S.E. de 
Săbăreni, pe malul drept al rîu- 

lui Dimboviţa. La S$. trece șo- 

seaua județeană  Bucureşti-Pi- 

teşti. 

Se întinde pe o suprafață de 
1203 hect., cu o populaţie de 
666 locuitori. 

D- G. Dragomirescu are 830 

hect. și locuitorii 373 hect. 
Proprietarul cultivă 350 hect. 

(75 'sterpe, 180 izlaz, 225 pă- 

dure). 
Locuitorii cultivă tot terenul, 

afară de vr'o 14 hect. cari ră- 

mîn sterpe. 
Are o biserică, cu hramul 

Adormirea, deservită de 1 preot. 
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și 1 cintăreț; o școală mixtă, 

frecuentată de 33 elevi şi 4 e- 

leve, cu întreținerea căreia co- 
muna cheltuește anual 1677 lei. 

Numărul vitelor mari e de 

410 și al celor. mici de g21, 

Comerciul se face de 4 ciîr- 
ciumari. 

Dragomireşti - din - Vale, saș, 
face parte din comuna rurală 
Popeşti-Dragomireşti, pl. Zna- 

govul, jud. Ilfov. Este situat la 

.S.-E, de Săbăreni, pe malui 
sting al riului Dimboviţa. In a- 

propiere, riul Iifovățul se varsă 
în riul Dimboviţa. 

Se întinde pe o suprafaţă de 
699 hect., cu o populație d 

504 locuitori. | - 

„D- Br. Davril 'are 420 hect. 

şi locuitorii 279 hect. Proprie- 

tarul cultivă 340 hect. (4 sterpe, 

36 izlaz, 40 pădure), iar locui- 
torii cultivă tot terenul. 

Are o biserică, cu hramul 

Adormirea ; deservită de 1 preot 
şi 1 cîntăreț; 1 moară cu apă; 

I pod stătător. 
" Comerciul se face de 2 cir. 

ciumari. 

Numărul vitelor mari. e de 

290 şi al celor mici de 746. 

Dragomireşti-Răzăşi, comună 
rurală şi sat, în jud. Tutova, 

'plasa Tutova, pe malul sting 
al pîriului Tutova, în partea de 

N-V. a jud., la confluenţa piriu- 

lui Lipova cu Tutova. Are 784. 

locuitori (din cari 65 ştiii carte), 

locuind în 201 case, (soco- 
tită şi populaţia satului Drago- 

mireşti- Boerești). Formează o 

comună (com. Dragomirești), cu 

căt,: Dragomirești-Boerești, Bel- 

zeni şi Poiana-Pietrei. Sunt în 

toată comuna 1081 locuitori 
(din cari 71 ştii carte), 280 

contribuabili şi 281 case. Viea 

ocupă în această com. 63 hect. 

din cari 18 nelucrătoare; iar   
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prunii o suprafață de 1,75 hect.. 

Comerciul se face de 7 persoane 

(din cari 5 Romini și 2 Evrei), 

în 7 stabilimente comerciale, din 
cari 5 cîrciumi, 

Prin această comună trece 

drumul judeţean Birlad-Bacăi. 
Are o școală primară de bă- 

cţi şi o biserică. 

Dragomirului (Valea-), pâur- 

re, în jud. Buzăi, com. Poli- 

ciori, avînd 260 hect. şi despăr- 
țită în trei sfori: Dragomirul, 

Gurguești și Stupina. 

Dragoslavele, co. rur., județul 
Muscel, plaiul Dimboviţa, situ- 

ată la N.-E. de Cîmpulung, pe 

riul Dimboviţa, la 18 kil. depăr- 

tare de acest oraș şi la 5 kil. 

de Rucăr. 1 se mai zice şi Schela- 

Dragoslavele. . 
Are o populaţie de 250 fa-: 

milii, saii 1104 suflete, din cari 

37 locuitori Ţigani. 
In comună sunt 2 biserici, 

una zidită de Grigore - Vodă 
Ghica, la anul 1660 şi reparată 

în mai multe rînduri; e deservită 

de 3 preoţi și 4 cîntăreţi, 
In această com. se lucrează 

numeroase și frumoase plocade, 

cari sunt renumite în comerţ. 
Tradiţia popurană zice că în 

vremea de demult ar fi emigrat 

mulţi săteni de aci și aii for- 

- mat un sat în Moldova (Putna), 

sub numele de Dragosloveni. 

Adevărul este că în comuna 
rurală Soveja, pl. Zăbrăuţi, ju- 

deţul Putna, sunt două sate: 

Dragosloveni și Rucăreni şi este 

probabil că Mateiii - Vodă Ba- 

-sarab, cînd a.zidit în Moldova 

mănăstirea Soveja (1645), a a- 

dus lucrători și salahori din 

Dragoslavele şi din Rucăr, cari, 

în urmă, răminînd în acele lo- 

curi, ai format satele Dragos- 

loveni și Rucăreni. Această ver- 

siune ni se pare verosimilă, şi
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se acordă şi cu tradiția popo- 
rană păstrată pănă acum în sa- 

tele Dragoslavele şi Rucărul, din 

judeţul Muscel. 

Dragoslovenii sunt de origină 

din Haţeg. 

Comuna Dragoslavele este în- 

zestrată cu un frumos local de 
şcoală, construit de curînd, con- 

dusă de un învățător și o în- 

vățătoare. Şcoala se frecuentă 

de 71 elevi şi 40 eleve, din 

numărul de 107 băeţi și 101 

fete în etate de şcoală. Cu în- 

treținerea școalci statul cheltu- 

eşte anual 1080 ci. Școala de 

fete se întreține din fondurile 
comunei. 

Știii carte 200 bărbaţi şi 43 
femei. 

Comuna Dragoslavele se măr- 

ginește la N. cu com. Rucărul, 

la S. cu com. Bădeni-Ungureni, 

la-E. cu Muntele-Roșu și la V. 

cu com. Lerești. Are o poziție 

frumoasă, ceea ce atrage în tim- 

pul verei mulţi vizitatori. 

„Prin mijlocul comunei trece 

şoseaua națională Cimpulung- 
"Frontieră. 

Locuitorii comunei sunt moș- 

neni și se ocupă în special cu 

scîndurăria. Parte din ei, cei 

mai săraci, în timpul verei, pă- 

răsesc satul spre a merge aiu- 

rea după muncă, pămîntul lor 

fiind cu totul restrins și pro- 

dusul lui insuficient pentru a le 
procura existenţa. Stupii cu al- 

bine daii 186 kilgr. miere şi 124 

kilgr. ceară. Porumbul se cultivă 
pe 48 hect, 

Pe la Dragoslavele, Carol al 

XII-lea, Regele Suediei, a tre- 

cut în Ardeal, la anul 1712. 

Sunt 237 contribuabili. Media 

veniturilor ordinare pe cei trei 
ani din urmă este de 3700 lei 
și a cheltuelilor pe anul 1889— 

90, de 3676 lei. Comuna con- 
tribue pentru școală cu 300 lei 

anual și pentru cult cu şoo lei.   

Dragoslavele pe la începutul 

secolului făcea parte din plasa 

Argeșelul-de-Sus; după chiar ce- 

rerea sătenilor la guvern. 

Comuna Dragoslavele se află 

la 640,2 m. d'asupra Mării-Ne- 

gre și 553,2 m. d'asupra Bu- 

cureştilor. 

Tradiţia spune, că moşii Dra- 

goslăvenilor sunt Țigani rudari 

veniți din Haţeg şi că făceaii 

copăi, mături şi altele. Cons- 

tantin Basarab Cîrnul, la anul 

1638, le-a dăruit mai mulți munți. 

In marginea de S. a satului 

se vede o cruce din timpul lui 

Mihaiii Viteazul, inscripţie în lim- 

ba sîrbească. 

Dragosloveni, cor. rur., în jud. 

R.-Sarat, pl. Marginea-d.-s., pe 
malul stîng al rîului Rimna. 

Este așezată în partea de 

mijloc a jud., la 23 kil., spre N., 

de orașul R.-Sărat, și în partea 

de N. a plășii, la 2 kil., spre 

V., decom. Plăinești, reședința 

plășii. Com. învecinate sunt: 

Bordești, la 5 kil., Popești și 

Timboești, la 8 kil., Sihlea, la 9 

kil., Urechești, la 10 kil, 

Se mărginește la E. cu com. 

Plăinești, despărțită prin şo- 

seaua națională, la V. cu com. 

Lacul-lui-Baban și Bordești, la 

S. tot cu com. Plăinești, la 

N. cu com. Popești și Urechești. 

Este o com. din regiunea dea. 

lurilor, fiind brăzdată la N. de 

ramificațiile dealurilor Măgura 
şi Urechești, 

Rîul Rîmna o udă la S. de la 

„N-V. la S.-E.; sunt încom. 18 

puțuri (cu o adincime de 12 — 
44m.) şi 2 fintîni ((—3 m. ad.) 

Cătunele cari o compun sunt: 

Dragosloveni, reședința, la E,, 
şi Terchești, la V. 

Suprafaţa com. este de 626 

hect., din cari 186 hect. vatra 

com., 300 hect. ale locuitorilor, 

140 hect. ale particularilor,   
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Populaţia com. este de 243 

familii, cu 1071 suflete, 543 
„bărbaţi, 528 femei ; 243 căsăto- 

riți, 755 necăsătoriți, 73 văduvi; 

206 ştii carte; 4 străini, res- 
tul romiîni ortodoxă, 

Sunt 2 biserici: una în căt, 

Dragosloveni, cu hramul Sfinţii 

Apostoli Petru și Pavel, fundată 

de nişte boeri Sihleni, nu se 

știe cînd, căci 'n'are inscripție; 
are 180 lei venit și e deservită 

de 1 preot, 1 dascălși 1 paracliser; 

căt. Terchești, cu hramul sfinții 

Apostoli Petru şi Pavel, zidită de 

frații Vasile și Theodor Piţigoiu 

şi Ștefan Andreescu; are 130 

lei venit anual, şi: e deservită de 

I preot,1 cîntăreț și 1 paracliser, 

Com. are 2 școli mixte :una 

în căt. Dragosloveni, fundată 

de Stat în anul 1873; alta în căt. 

-Terchești, fundată în 1890 de 

com.; aii 2 învăţători și sunt 

frecuentate de 69 elevi (1892— 

93). E 
Calitatea pămîntului este me- 

diocră, terenul fiind deluros, ar- 

gilos şi calcaros; în ce priveşte 

cultura pămîntului, com. arc: 

266 hect. arabile, 60 hect. pă- 

dure, 300 hect. vii. 

Vite sunt 483 capete, din 

care: 160 boi, 37 vaci, 60 cai, 

S epe și 218 rîmători, 

In com. sunt 3 potcovari; 

1 plăpămar; 7 timplari; 6 mă- 

celari. 
Se fabrică rachii în 46 po- 

verne. Comerţul e activ și con- 

stă în importul de instrumente 

agricole, haine gata, şi în cex- 

portul vinului și rachiului; trans- 

portul se face prin gara Gu- 

gești, la 3 kil. spre E. Sunt 
75 comercianți (4 străini), din 

cari 9 băcani şi 10 cîrciumari, 

Căile de comunicaţie sunt: 
calea ferată; calea naţională de 

la Rîmnic la Focșani; drumul 

spre Plăinești; spre Lacul-lui- 

Baban și Dealul-Lung; spre Po-
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pești şi Urechești ; spre Slobozia- 
R.Sărat. 

Sunt 280 contribuabili. 
Veniturile și cheltuelile sunt 

de: 3400 lei anual. 

Dragosloveni, cătuz, în com. So- 

“veja, plasa Zăbrăuţul, judeţul 

Putna. 
Este situat în fundul Șușiţei, 

între munţi și despărțit de Rucă- 
reni, printrun dealunde curge 

piriul Dragomir. 
Are o populație de 1180 

suflete, cari locuesc în 280 case. 
Are o scoală mixtă, zidită de 
comună şi frecuentată de 15 

copii (13 băeţi şi 2 fete), din 162 

în vîrstă de școală. (V. com. 

Dragoslavele din Muscel). 

Dragosloveni, sa, în judeţul 
R.-Sărat, plasa Marginea-d.-s., 

cătunul de reședință al com. 

Dragosloveni, aşezat în partea 
despre E. a comunei, pe malul 

stîng al rîului Rîmna. Are o 

întindere de 80 hect., cu o po- 

pulaţie de 136 familii, sait 555 

suflete, din cari 160 contrib. 

113 ştii carte; sunt 3 străini. 

Are o biserică şi o şcoală, a 

comunei, 

Dragoş, munte, la N. de Cimpu: 

lung, între rîul Bughea și rîul 

Bratia-Mică, jud. Muscel. 

Dragoteasa, dra/, în com. rur. 

Izvorul-Aneştilor, pl. Ocolul-d.-j., 

jud. Mehedinţi. 

Dragoteştii-de-Jos, saș, în jud. 

Mehedinţi, pl. Văilor, cu 150 

case; este reședința com. rur. 

Dragomirești. 

Dragoteştii-de-Sus, sat, în pl. 

Văilor, jud. Mehedinţi. Formeazi 

comună cu Dragotești-d.-j., sub 

numele de I)ragoteşti. Are 100 

de case. 
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- Dragoţilor (Drumul-), drum 

vechiii, părăsit, ce ducea din satul 

Roata-d.-j. în satul Crevedia-Sf. 
Gheorghe, jud. Vlașca, 

Dragova, canal, jud. Bacăi, pl. 

Bistriţa-d..s., făcut de locuitorii 

comunei Valea-lui-lon, ca o ra- 

mură a Girlei-Morii, pentru ca 

aceasta să nu inundeze, în timpu- 
rile ploioase. 

Dragoviţa, oraș, în com. rur. 

Cireșul, plaiul Cerna, jud. Me- 
hedinți. 

Dragul, ziriiaș, jud. Bacăii, pl. 

Siretul-d.-j., com. Tămaşi, care 

se varsă în pîriul Tămași. 

Dragulea, gea/, pe moşia Ibă- 

nești, com. Ibănești, pl. Prutul- 

d.-s., jud. Dorohoiii. 

Dragulea, 745, cu o suprafață 
de 21 hect. 49 arii, pe terito- 

_riul satului Ibănești, com. cu 

același nume, plasa Prutul-d.-s., 

jud. Dorohoiii. 

Dragulei (Valea-), za/e, pe mo- 
şia Ibănești, comuna Ibănești, 

plasa Prutul-d.-s., judeţul Doro- 

hoiiă. 

Dragului (Gitul-), draj, în jud. 
- Ialomiţa, pl. Borcea, teritoriul 
comunci . Vărăşti, comunică cu 

lacul Mostiştea. - 

Dragului (Poiana-), oană, 

- situati la SIE. comunci Sur- 

patele, pl. Oltul-d.-s., judeţul 

Vilcea, la poalele dealului Căi- 

nești. 

Dragva, ramură de dealuri, în 

jud. Neamţu, ce se detașează 

din dealul Căţinul, în . direcți- 

une N.-S., paralel: cu pirîul 

Tazlăul, pănă în dreptul satului   Frumoasa. Servește de hotar în-   
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tre com, Tazlăul şi com. Rădiul, 

Socii și în partea  Cîndeștilor. 

Dragva, ziriiaş, jud. Neamţu. 
izvorește dintre ramurile Dragva 
şi Iurcani, în punctul unde 

aceste dealuri fac intersecţiune. 
Curge în direcțiune S.I. prin 
frumoasa vale-podiș numită Po- 

iana-Lingurarilor, unde primește 

din dreapta piîriul Lingurari. 
Străbate teritoriul comunei So- 
cea, udind satul Vădurerele, în a- 

- propierea căruia se varsă, pe 

partea dreaptă a pirîului Rădiul. 

Drahnei (Cimpia-), cârezie, jud. 

Vilcea. Vezi 'Tirsa. 

Draja, /oc arabil, în jud. Tecuciii, 
în raionul com. Găiceana. 

Drajna, gir/ă, jud. Prahova. Iz- 
vorește din Carpaţi, din munte- 
le Craiul, trece prin comunele: 

Cerașul, Drajna-d.-s. şi Drajna- 

d.-j., şi se varsă în riul. Telea- 

jenul, la. extremitatea nordică 

a orașului Văleni-de- Munte. 

Face însemnate zig-zaguri :la 
Moara-după-Vale, Ripa-Corbu- 
lui, Burdușei, . Moara Mihaiti 

“Popescu, Ripa Stan Bratu și 

la Plăișani. , 

Drajna și-a luat numirea de 

la cuvîntul slavon draj, ce în- 
semnează repede, energic, pen- 

tru că această girlă arc un curs 

foarte repede și cînd vine mare 

distruge. tot ce întilnește în 

cale-i : maluri, mori, case,.gră- 

dini, etc. 

„Pe albia gîrlei- Drajna se gă- . 

sește multă piatră de construc- 

ţie şi calcară, din care se fa- 

brică var alb gras, foarte bun. 

Pină acum luaii piatră de -var 

de aci şi locuitorii din comu- 

nele Şirma şi Tăriceni. Acum 

moșnenii Tăriceni nu mai vind 

piatra, ci fabrică varul, arzîndu-l 

mult mai bine ca cci de la
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Şirma, cu lemne din pădurile 
lor. Pe fie-care an se fabrică 

în comună o jumătate milion 

kilog. var alb gras, de cea mai 

bună calitate. - 

Drajna-de-Jos, com. rur., plaiul 

Teleajenul,- jud. Prahova. 

Poziţiunea acestei comune e 

plăcută. La N. are un deal, 

ce vine de la N. și se ter- 

mină în centrul comunci prin 

Piscul-Domnului; la S.-E. un 

alt deal ce o desparte de co- 

muna Predealul; la V. apele 
cristaline ale rîului Teleajenul, 

care o despart de comunele: 

Homorticiul, Teișani, Olteni și 

Văleni-de-Munte. 

E situată pe ambele maluri 

ale piriului Drajna și pe malul 

stîng al rîului Teleajenul, la 31 

kil. departe de capitala jude- 

țului. 

„Se compune din 4 cătune: 

Drajna-d.-j., Făgetul, Podurile 

“și Chirițeşti. Are o populaţie 

de 508 familii sait 2277 suflete 

(1127 bărbați și 1150 femei), 
cari locuesc în 587 case.. 

-In comună sunt 2 biserici 

deservite de 2 preoți. | 
Afară de agricultură, și a- 

ccasta prea puțin, din cauza 

terenului impropriă culturei, lo- 

cuitorii se mai. ocupă cu po- 

micultura, fabricarea varului și 

a ţuicei. Maioritatea locuitori. 

lor merg în județele de cîmp, 

Ialomița și Brăila, și lucrează 

cu braţele, unde sunt angajați 

cu acte agricole la proprietari, 

In căt. Drajnad.j. sunt 2 
mori pe rîul Teleajenul și 1, tot 

de apă, pe pîrtul Drajna, în căt. 

Făgeţelul. Pe riul Teleajenul, în- 

““trecele 2 mori, este şi o pivă. 

Locuitorii, în număr de 323, 

S'aii împroprietărit la 1864, pe 
moșia D-nci Maria Filipescu, 

fiica decedatului Alexandru N. 
Filipescu, proprietarul moșiei   
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Drajna, cînd li s'ait dat 1312 
hect. pămînt. Ei ai 786 boi, 

311 vaci, 44 cai, 394 porci şi 

1763 oi. 
Școala datează în comună 

de la 1870; dar regulat func-: 

ționează din anul 1880. Localul 
e proprietatea comunei, oferit 

de D-l Nicolae Butoiii. In a- 

nual școlar 1892—1893 s'a fre- 

cuentat de 70 băeţi, din nu- 

mărul de 384 copii (187 bă- 
eți și 197 fete), cu virsta de 

- școală. Intreținerea personalului 

costă anual 1404 lei. 

Ştii carte 165 bărbaţi şi 17 

femei, 

Ca locuri. însemnate în co- 

mună sunt: Valea-Stăneștilor, 

unde se zice că a fost un sat. 

Aci se văd gropi, fragmente 

de cărămidă, hirburi și pietre. 
Locuitorii acestui sat eraii moş- 

neni, și se zice că şi-aii vindut 

toată moşia proprietarului de 

atunci al Drajnei, iar ei sati 

retras în com. Drajna-d.-s., unde 

aveati altă moșie. 

Tot aci mai este Virful-lui- 
. Craii, pe virful căruia se gă- 

o 

sesc puţine ruine ale unei zidiri 
vechi şi Valea-Dracului, între 
muntele Clăbucetul și Virful- 

lui-Craiii, pe unde a trecut o 
veche şi frumoasă cale pavată, 
ce ducea în Ardeal. 

Comuna se întinde pe o su- 

prafață de 2651 hect. dintre 

care: 1312 hect. ale locuitori- 

lor, foşti clăcași și 1339 hect. 

ale D-nei Elena Creţulescu. 

In această comună sunt 34 

velnițe, în cari se fabrică, în 

anii roditori, 1160 hectil. ţui- 

că, după 121 hect. livezi de 
pruni. 

Sunt 97 stupi de albine. 

Pe malul stîng al iului Te- 

leajenul se găsesc două localități 

cu sare: una mai sus de Va. 

lea - Stăneștilor, numită Nucii- 

lui-Baltag. și alta mai la vale 

. 
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de Valea - Stăneștilor, numită 

Iliești. In ambele aceste loca- 

lități sunt stînci de sare aco- 

perite cu un mic strat de pă- 

mînt. Sunt păzite de doi paz- 

nici plătiţi de stat. 

Pămintul nu e tocmai pri- 

elnic culturei. . Terenul cultiva- 

bil produce în termen mijlo- . 

ciii: 688 hectol. griii, 2916 

hectol. cînepă, 6000 kilgi. fa- 

sole, 

Comerciul se exercită în co- 
mună de 3 cîrciumari. 

Veniturile și cheltuelile comu- 

nei se balansează cu 3538 lei 
anual. 

Sunt 308 contribuabili. 

Pe malul drept al pîriului 

Drajna, pe coasta dealului Pis- 

cul-Domnului, prin partea cea: 

mai populată a comunei, trece 

șoseaua județeană Văleni- Po- 

sești-Buzău. O altă cale se des- 

parte din şoseaua județeană, din 
fața bisericei . Sf. Alexandru, și 

trece spre N., prin cîmpia 

Stăneștilor,  Valea- Stăneștilor, 

căt. Făgetul, apa Drajna și 

intră în com. Drajna-d.-s. A- 

ceastă cale nu e şoseluită, 

Comuna e brăzdată de 2 

dealuri: Dealul de la N, a- 

vînd 4 piscuri însemnate: Vir- 
„ ful-Cetăţelei, Piatra, Piscul-lui- 

Birsan, Piscul-Domnului; Dea- 

lul de la S.-E., avind ca virfuri: 

Scafele, Piţigoiul. și Vîrful-Peri- 
lor. Toate aceste servă de pă- 

“Șune. Intre Piscul-Domnului și 
riul Teleajenul se află Cimpia- 
Stăneștilor, acoperită cu semă- 

 nături, 

In fața bisericei Sf. Alexan- 
dru este o mică movilă; alta 
seaflă mai spre S. şi alte două pe 
Cîmpia-Stăneșştilor, care — se 

"afirmă — ar fi datînd din ţim- 

pul Tătarilor. . 
- Tot de această comună mai 
țin şi munții:  Vîrful-lui-Craiii, 
parte . din Clăbucet, Piciorul:
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Dracului, Curmătura, Bocîrnea, 

Gămălia, Tătarul, parte din Ză- 

ganul, Plaiul-Chiojdului, Schiaul 
și pănă în frontiera Austriei. 
Aceşti munţi sunt acoperiţi cu 
păduri seculare de fagi și brazi 

și ai păşuni bogate. Nutresc 

oile și vacile de la: 6 stîni şi 

5 suhaturi, 

In com. Drajna:d.-j., pe cind 
trăia boierul Alexandru Fili- 

pescu, proprietar, se afla o 

mare și bogată bibliotecă și un 

palat al său cu mai multe tur- 

nuri, ce slujea de ascunzători 

în timp de răzmiriţe. Parte din 

acele turnuri s'a dărimat din 

cauza cutremurului de Ja 1802, 

iar parte sunt acum restaurate.. 

E udată de riul Teleajenul, pi- 

riul Drajna şi văile: Turburea, 
Valea-Stăneștilor și a Zălogi- 

lor. 
In raionul com. Drajna-d. -Î- 

în căt. Făgeţelul, sunt2 lacuri :u- 

nul în apropiere de piriul Draj- 
na, cu o suprafață de 400 m. 

p. în care se găsește multă ca- 
racudă ; cel-l'alt mai sus, mult 

mai mic și mai adinc, acope- 

rit cu stuf. 

Drajna-de-Jos, sa/, face parte 
din com. rur. cu același nume, 
plaiul Teleajen, jud. Prahova. 

Are o populaţie de 1670 locu- 
itori (817 b.şi 853 .f-) Este re- 

şedinţa comunei. 

Aci e școala și cele două bi- 

serici ale comunei. Una din a- 

ceste două biserici, cu patro- 

nul Sf. Alexandru, situată pe 

cîmp, la capul aleelor de nuci, 

sa construit la anul 1844 cu 

spesele decedatului Alexandru 

„N. Filipescu, fost proprietar al 

acestei moșii. Are un frumos 

- aspect exterior, iar ca interior 

se deosebește de alte bise- 

rici, de  oare-ce nare 'sfinţi 

i zugrăviți pe pereți, ci numai 

cîte-va icoane. In faţă, d'asupra 

59623. Ma-ele Jycționar tirogratic. Vot. 472. 

  
  

225 

ușei, se află următoarea in: 

scripție ; 

«Acest sfint templu s'a zidit în onoa- 

rea unuia în Treime Dumnezeii şi lauda 

cuviosului “ef patron Alexandru, cu 

cheltuiala de Dumnezeii zelosului pro- 

prietar Mare Logofât Alexandru N. Fi- 

lipescu în arul '1$844. 

«MDCCCALIV> 

Această biserică are o clo- 

potniță cu 3 clopote, situată la 

spatele bisericei, în dosul alta- 

rului, Atit exteriorul cît şi in- 

teriorul o face să se asemene 

mult cu bisericile catolice. 

A doua biserică, cu patronul 

Sf. Nicolae, este construită din 

anul 1879. | 
In raionul satului sunt vechile 

case boerești ale familiei Fili- 

pescu-Drăjneanu, acum restau- 

rate. 

Drajna-de-Sus, com. rur., jud. 
Prahova, plaiul Teleajenul. 

Și-a luat numele de la gîrla 

Drajna, ce o străbate în tot 

lungul săii, de la N..N.-V. spre 

S.-S.-E. Această apă s'a numit 
ast-fel de la cuvintul slav «draj», 

care însemnează repede, energic. 

Asupra înfiinţărei acestei com. 
legenda spune următoarele: In 
vremea de demult, pe cînd nici 
nu erai Romiînii p'aici, în acea- 
stă vale strimtă, dar aşezată bine 

“a fost un sat dac, mare și fru- 

mos, 
Cînd a venit Traian, Impăra- 

tul, cu soldaţii săi a bătut pe 

Daci şi le-a luat ţara, atunci 

satul Dacilor ' din acest loc a 
atras mult băgarea de  sea- 
mă a generalilor Impărătești, 

cari ai găsit cu cale și aii 
şi făcut în acest loc, pe dea- 

lul «Grădiștea», un lagăr mare 

şi statornic, cu' cazarme și întă- 

rituri numai de zid de cărămidă. 

Imprejurul lagărului s'a format 

un orășel bogat. Aci mai tirziii 

aii „venit limbi păgîne despre   
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Soare-răsare Și ai dărimat ce- 
tatea pănă în "rasul pămîntului, 
iar lumea s'a pribegit de frica 

" robiciunilor. După nistovirea vir- 

tejului păgin sat retras aici 
numai două din familiile pribe- 
gite: Pinteștii și Bolineștii, ai 

căror strănepoţi populează as- 

tă-ză. com. Drajna-d.s. şi Ogre- 

tinul. 

Este situată pe văile apelor 

Drajna și Ogretinul, între dea- 
lurile: Leurdeanul, Cetăţeaua și 
Scafele, la 35 kil. departe de 

Ploești, capitala jud. și la 7 il. 

de Văleni, reședința olaiului 

Dela început, comuna a fost 

situată pe acest loc; dar în lo- 

cul unde odinioară era centrul 
satului, cu măreţul lagăr, acum 

sunt holde cu porumb, griii și 

ovăz; pe unde erai atunci vii 

frumoase, acum sunt păduri, în 

cari se găsesc ici și colea tul- 

pini de aguridă. 

Comuna Drajna-d.-s. n'are nici 

un cătun alipit. Inainte de anul 
'1864, comuna vecină Cătunul, ţi- 

„nea de com. Drajna-d.-s., pe te- 
ritoriul căreia s'a şi împroprie- 

tărit, asemenea și căt. Podurile 

şi Sfoara-Grădiştea, cari acum 

“țin de Drajna-d.-). 

Cătunele Făgetul și Podurile, 

ce ţin de Drajna-d.-j., sunt aşa 
aproape de Drajna-d.-s., în cit 
formează o singură grupă de lo- 

cuințe, pe cînd de Drajna-d.-j. 

sunt separate prin distanţe de 

3—8 kil. Aceste cătune țin de 

secțiunea școalei din Drajna- 

d.-s. şi locuitorii lor. sunt ceno- 

riaşi ai bisericii Pintești - din 

Drajna-d.-s. 
Are o populaţie de 232 fa- 

milii, saii 1020 suflete (517 băr- 

baţi, 503 femei); sunt 154 contri- 

buabili; 226 case de locuit, iar 

13 nelocuite. 

In comună sunt 2 biserici: 

Biserica-Pinteştilot, cu hramul 

sf. Vocvozi şi sf. Nicolae si- 
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tuată sub poalele dealului Sila, 
pe malul drept al Drajnei, con- 

struită la anul 1852 cu spesele 

decedatului Negoiţă Pintea și 
reparată în anul 1893. 

Biserica Bolinceștilor, cu hra- 

mul Cuvioasa Paraschiva și 

Sf. Ioan, situată aproape de 

ruinele Grădiștea pe . malul 

stîng al apei Drajna; sa con- 

struit de locuitori la anul 1872. 

Ambele biserici sunt, actual- 

mente, deservite de 2 preoți, 2 

cîntăreţi, și 2 paracliseri, 

Pe lingă agricultură, pomicul- 

tură și creşterea vitelor, locui- 

torii se mai ocupă cu fabricarea 

varului alb, şi a rachiului de pru- 

ne; cu dulgheria, zidăria, rotăria, 

cărăușia, etc. Sunt: 8 vărari, 

25 fabricanți de ţuică, 10 dul- 

gheri-timplari, 5 zidari, 8 rotari, 

60 chirigii, şi restul sunt mun- 

citori agricoli, cari muncesc cu 

contracte agricole în cîmpiile 

Brăilei şi Ialomiţei, și chiar în 

ale Prahovei. 

Maioritatea locuitorilor sunt 

moșneni; 18 s'aii împroprietărit 

la anul 1864, pe moșia deceda- 

tului Moise Pănculescu, și li s'aii 

dat 44 hect. pămînt. Mulţi lo- 

cuitori din com.: Drajna-d.-j., 

Cătunul și Homoriciul s'a îm. 

proprietărit la 1864, tot pe te- 

ritoriul acestei comune. 

Locuitorii aii: 14 cai și iepe, 

242 boi, 144 vaci, 850 oi (ose- 

bit de cele strînse în fie-care 

an pentru a se tăia toamna la 

zalhanale). 

Fructele pomilor roditori le 

desfac la orașul București, unde 

se găsesc mai mulţi precupeţi 

din această comună. Țuica o 

vînd angrosiştilor din Văleni-de- 

Munte și Ploeşti și aceştia o 

desfac în Ploești și București; 

varul alb-gras îl desfac în Bucu- 

reşti mai cu seamă; vitele mati, 

pastrama dela zalhanale, seul și 
picile le desfac în Ploești. Dul-   

226 

gherii, zidarii şi rotarii lucrează 

aică și în com. vecine, cînd sunt 

chemați. 
In raionul com. sunt 3 zalha- 

nale, 9 mori de apă și o pivă, 

pe apa Drajnei. 
Școala funcționează regulat în 

comună dela 1881. Localul e 

proprietatea învățătorului  D. 

Bazilescu. S'a frecuentat în anul 

trecut de 82 băcți și 8 fete, 

din numărul de 139 copii (74 

bărbați, 65 fete), cu virsta de 

școală. Cu întreținerea persona- 

lului se cheltuește anual 1404 

lei. Ştii carte 165 bărbaţi și 15 

femei. 

In centrul com. Drajna-d.s., 

pe coama dealului Grădiştea, 

între apele Drajna și Ogretinul, 

se găsesc urme din - ruinele 

unui castru Roman, cu formă 

pătrată și în suprafaţă de peste 
20 hect, 

Acest castru are o poziţi- 

une strategică, pus în răspîntia 

a trei văi însemnate, și încins 

cu piscuri, ca: Cetăţeaua, Pis- 

cul-Domnului, Sila, Scafele, Le- 

urdeanul, Mircea, Roșul, Chilia, 

La-Cruce, Piatra, ete. 

Ruinele fiind pe coama. și 

pantele dealului, lesne s'aii pră- 

pădit, pe cînd dacă ar fi fost 

pe vale saii șes, s'ar fi conser- 

vat mai binc, sub protecția stra- 

turilor suprapuse ale solului. 

Unele din cărămizi întregi 

rupte, ce rar se mai găsesc, 

poartă inscripţia: LEG. I.ITAL.; 

altele LEG. V. MAC.; altele 

LEG. XI C. P. F.iaraltele CO. 

COM, Ceia ce însemnează : Le- 

giunea I Italică, Legiunea V 

Macedonică, Legiunea XI Clau- 

dia Pia Ridelis și Cohorta Com.- 
magenilor. 

Din aceste inscripţiuni reiese, 

după cum a dovedit d. Toci- 
lescu, că 'Țara-Romînească la 
E. de Olt făcea parte din pro- 
vincia romană Moezia Inferioară,   
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de oare-ce cîte și trele legiunile 

indicate aveaii garnizona lor în 

această provincie. Rîul Olt for- 

ma limita între Dacia şi Moe- 

zia Inferioară. 

In aceste ruini se mai găsesc 

fărimături fără inscripții, pre- 

cum: cărămizi groase ce aii ser- 

vit la zidiri şi pardoseli ; cărămizi- 

țigle, lampioane de lut, coade 

şi hîrburi de vase, globulețe de 
cărămidă sai de pămint ars de 

mărimea unui măr; bolovani de 

prund formați din argilă împă- 

nată cu mici pietricele; bolo- 

vani albi rupți din vre-o stîncă 

calcaroasă; pietre poroase de 

mal; bucăţi de sticlă; frinturi 

de săgeți mîncate de rugină; 

frinturi de cuțite în forma unui 

cosor, săbii dace transformate 

în rugină, etc. 

Se mai găsesc din cînd în 

cind prin țărină şi. monede ro- 

mane vechi. 

Patru monede din cele gă- 

site pănă acum ai fost în po- 
sesiunea d-iui D. Bazilescu, în- 

vățătorul școalei: una de bronz 

cu efigia lui Nero; una de ar- 

gint din timpul Republicei Ro- 

mane; uua tot de argint cu ti- 

pul lui Traian și una asemenea 

de argint, cu un tip necunos- 

cut, lipsind inscripţia. Pe cele 

trei d'întiii le-a oferit Muzeului 

Naţional de Antichităţi. 

Căile, prin care acest castru 

comunica cu cele-P'alte părți ale 

Daciei erai: 1. Calea spre V., 

care trecea prin Făget şi des- 

fiinţatul sat Stănești și se lega 

la gara Teişanilor cu marea şo- 
sea împietrită, care, se zice— 
după spusele bătrinilor—a tre- 

cut prin comunele: Boldești, 

Măgurelele, Scăioși, Gura-Viti- 

oarci, Văleni-de-Munte, Homo- 

riciii, Izvoarele, Măneciul-Pămin- 

"teni, Măneciul-Ungureni, cătu- 
nele: Valea-Largă şi Plăcţul, 

apoi de aci se îndrepta pe al-



DRAJNA-DE-SUS 

7 

bia Telejenelului, pe Valea-Dra- 

cului în sus și trecea în Tran- 

silvania pe la Poiana-Fetei. 

Pe această cale, numită de 

popor Drumul-Tătarilor, a co- 

municat acest castru cu -cele- 

lalte cetăți din Dacia - Superi- 

oară şi cu cele din Dacia-Me- 

ridională. 

2. Calea spre S. mergea pe 

albia apei Drajna pănă la Vă. 

leni-de-Munte, unde se întilnea 

cu șoseaua indicată mai sus. 

3. Calea spre E. mergea prin 

albia Ogretinului prin pasul Nuc- 

șoara, prin Posești, Tirlești, Bis- 

ca, etc. 

În anul 1888, luna Aprilie, a 

venit în Drajna-de-Sus, d. Gri- 

gore Tocilescu, Directorul Mu- 

zeului Naţional de Antichități, 

a făcut studii şi a confirmat 

cele spuse aci. În prezența d-sale 

s'a făcut o mică săpătură în coa- 

ma dealului, la mijlocul ruinelor, 

şi, la ciţi-va decimetri sub solul 
arabil, s'a dat de interiorul u- 

nci camere cu stilpi de cără- 

mizi, puse pe lat și unite prin 

ciment. Stilpii aveaii înălțimea ca 

de un mctru, și se aflai la o 

egală distanţă unul de altul; că- 
rămizile de formă pătrată, cu 

laturea ca de o palmă şi cu a- 

cceași inscripţie: LEG. V MAC, 
De sigur ce vorba de un hypo- 

caust. 

Intre stilpi s'a găsit: cenuşc, 
cărbuni, coji” de melci mari, 

oase de animale, un corn și un 

dinte mare. De o parte și de 
alta a stilpilor se aflati cite 
2 stilpi de olane, trintiţi jos. 

D'asupra acestei camere, cu 

cîte-va zile mai înainte, se găsise 
de proprietarul locului, 4 cără- 

mizi foarte mari, în formă pă- 

trată, cu o greutate de 40 kgr. 

fie-care. La ciți-va pași spre S., 

lao mică adincime, s'a mai gă- 

sit un fragment din pardoseala 

unei case, alcătuită din cără- 

  
  

mizi ornate cu dunguleţe para: 
lele fără inscripții și așternute 
orizontal pe pămînt. 

Din 1888, nu sa mai făcut 
alte săpături şi din an în an 
indiciile ruinelor se pierd. Prin 
arături și săpături anuale se 
scot de cultivatori una cîte una 
puţinele cărămizi ce se mai gă- 
sesc şi se dic la casele lor, 

unde le întrebuinţează la cons- 

trucțiuni. Cu timpul — şi nu e 
mult pănă atunci—nu se va 
mai găsi nimic. 

Făciîndu-se săpături sisterna- 
„tice, probabil că multe se vor 
putea. descoperi asupra, acestui 

castru, cunoscut azi sub numele 

slavon de Gradiștea (oraş întărit), 
Suprafaţa totală a com. Draj- 

na-de-Sus pănă la anul 1864 a 

fost de 1500 hect., dar scăzin- 

du-se pămintul dat clăcașilor, 

ce acum sunt alipiţi la comu- 

nele vecine: Drajna-de-Jos, Că- 

tunul şi Homoriciul, rămîne ca 

suprafață numai 1250 hect. 
Cantitatea anuală medie de 

ţuică, ce se fabrică în comună 

este de 500 hect. 

Carieri de piatră nu sunt în 

comună, dar albia sait prundul 

girlei Drajna, se poate socoti 
ca. cea mai bogată caricră cu 

piatră de construcţie (lespezi) 

și piatră (gogoni) calcară, din 

care sc fabrică cel mai bun var 
alb gras. 

Mine de sare nu sunt, dar 

locuri sărate sunt pe panta 

stîngă a Teleajenului, în fața 

Ocnelor Romane, unde este şi 

un mic vilcel cu apă sărată nu- 

mit Sărățelul. 

Din cauză că lipsesc duzii, 

- gindaci de mătase se cultivă 

prea puţin; stupi cu albine sunt 

122. 
Numai 315 hect. din terito- 

riul com. e prielnic la toată 

cultura. Dintre pomi roditori 

Sunt: 1500 meri, 500 peri, 20   
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duzi, 400 cireși, 1000 nuci 25000 

pruni, 200 persici, etc, Livezile 

de fineţe produc anual în ter- 

men medii 250 care de fin, 

a 1000 kgr. de car. Ă 

Comerciul se exercită în co- 

mună de S$ ciîrciumari. 

Budgetul comunei pe anul 

1893 —94 are la venituri 2633 

lei 'și la cheltueli 2600 lei, 

Șosele mai principale sunt: 
șoseaua judeţeană Văleni-Po- 
sești; șoseaua vecinală Drajna- 

„Cerașul, legată cu cea judeţeană 

prin punctul Gradiștea ; șoseaua 

vecinală Drajna-Ogretinul, ce in- 

tră în comuna Ogretinul prin 
punctul Moinari, şi alte dru- 

muri de puţină importanţă. 

Comuna e brăzdată de trei 

dealuri : 2) Dealul de la N. E. ce 

începe din creasta Carpaţilor, 
din muntele Craiul și se lasă 

spre S. printre girlele Drajna, 
şi Osgretinul, terminîndu-se la 

confluenţa acestor ape prin Mu- 
chea-lui-Pirpală. Acest deal are 
următoarele piscuri însemnate 
Piatra-Lungă, Lcurdcanul, Pis- 

cul-lui- Ciocan, Chilia, Piscul- 

Trăsnit, Gradiştea și Muchca-lui- 

Pirpală. 
V) Dealul de la V. şi S.V. 

ce începe tot din muntele Cra- 
iul și se lasă spre S,, -prin- 
“tre gîrlele Drajna şi Teleajenul, 
terminîndu-se la confluența a- 
cestor ape, cu Piscul-Domeniu- 

“lui, în com. Drajna-de-Jos, avind 
ca piscuri: Cetăţeaua, La-Cruce, 
La-Piatră și Piscul-Domeniului. 

c) Dealul de la $. şi S-E. nu- 
mit Ciocracul, cu piscurile : Sca- 

fele şi Malul-de-Răsună. 

Poeni sunt: Proșcanul, Pe- 

Vale, Vaduri, Chilia, Groapa- 

Oanei, Groapa-Largă, Groapa- 

Cornului și Poiana. 

Surpături mari are una, nu- 

mită Sila şi două șanțuri: Hula, 

mai principală, între Gradiștea 
și Muchea-lui-Pirpală.
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Dealurile a și ai direcțiu- 
nca N.-S., iar dealul c direcţi- 

unea E.„N..E. spre V..S.-V. Dea- 
lurile sunt acoperite în cca mai 

mare parte cu păduri tinere de 

fag, stejar, plop, anin, etc., și 

restul cu fineţe, semănături şi 
livezi de pruni, 

Comuna ce udată de riurile: 

Teleajenul, Drajna, și Ogreti-: 
nul şi de vălcelele: Dragomirei, 

Valea-cu Jugastri, Valea-Podu- 
rilor, Groapa-Oii, Proscanul, Pe: 

-, Vale, Groapa - Chiliilor, Groa- 

pa-Oanci, Groapa-Largă, Groapa 

Cornului, Groapa-Cetăţelei, Fun. 

dul-Poenei, Sila, Voichiţa, Podo- 

reanca, Apa-Dulce şi Șărăţelul, 

Se mărginește cu comunele: 

Ogretinul, Cerașul, Izvoarele, 

Iomoriciul, Teișani și Vaăleni- 
de-Munte. 

Drambovnicul, 7îz, ce începe 
din jud. Argeşul șiintră în Vlașca 
pe la satul Fierbinţi, apoi sco- 
boară prin satele; Șelari, Drăghi- 
nești, Gratia, Cirtojani, Roata, 
Uești-Golești şi dă în Neajlov 
la satul Vadul-Lat. Primeşte în 
mersul lui apa Jirnovul,. în drep- 
tul satului Gratia, 

Dranov, /ae mare, în jud. Tulcea, 
pl. Tulcea, pe teritoriul com. rur, 
Morughiol (și anume pe acela 
al. cătunului său Dunăvăţul- de. 
Sus); este situat în partea E. 
a plăşci şi cea sud-estică a co- 
munei între iezerul Razelm, Mare 
şi gîrla Dunăvăţul de care e 
alimentat prin 4 girli mai mici: 
Pietuaţul, Semnaţul, Draţatca și 
Cerneţul; a fost format ori de 
vre-o revărsare anterioară a 
braţului St. Gheorghe, sau după 
o altă explicare, ar fi rămășiţa 
apelor Mării, care odinioară ve- 
nca pe aci, dar cu care ne mai 
comunicînd de mult, şi fiind în 
continuii alimentată de Dunăre 
prin braţulDunăvăţul, şi-a schim- 

Dranov, 

  

9) cat 

bat încetul cu încetul calita- 

tea apelor, devenite cu timpul 

dulci ; este înconjurat de toate 
părțile cu stuf, se scurge în 

iezerul Razelm prin gîrla Dranov; 

are o întindere de peste 800 

hect.; conține pește de cea mai 

bună calitate și în mare canti- 

tate și al' cărui venit însemnat 

aparţine statului; pe maiul săii 

estic se află una din cele mai 
însemnate pescării. 

îrlă, jud. Tulcea prin 

care lacul Dranov se scurge în 

iezerul Razelm; pornește din ex- 

tremitatea sud-vestică a Drano- 

vului; se îndreaptă spre V., în- 

tr'o direcție generală de la N.- 

E. spre S.-V.; face mai multe 

cotituri, şi, după o lungime 

de 4 kil., se termină în Ra- 

zelm, spre E.; pe malul ci 
sting merge și hotarul plăşilor 
Tulcea și Sulina; la gura ei este 
un cătun dle pescari, cu același 
nume. 

Dranov, rind, sai loc ridicat 
d'asupra stufului înconjurător, 
în jud. Tulcea plasa Sulina, 
pe teritoriul comunei rurale St. 
Gheorghe Kadirlez, în partea 
sudică a plășii și cea sud- 
vestică a comunei, nu departe 
de malul Mării; are o 'formă 
lunguiaţă ; este o continuație a 
Grindului-cu-Trestii; are o în- 
tindere de 40 hect., neproduc- 
tive, fiind acoperite cu nisip, 

Dranov, c/Herhanea sai pescărte 
însemnată în jud. Tulcea, plasa 
Tulcea, pe teritoriul com, rur. 
Moru-Ghiol (şi anume pe acela 
al cătunului săii Dunăvăţul-de- 
Jos), în partea sud-estică a pl. 
şi a comunei, așezată pe malul 
estic al marelui lac Dranov, de 
la care "şi-a luat şi numele. 

Dranov, punct risonomelric de 
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observaţie, de rangul Ii, în 

jud. Tulcea, pl. Tulcea, com, 

Moru-Ghiol, cătunul, Dunăvăţul. 

de-Sus, în partea sud-estică a 
plășci și a comunei, pe malul 

estic al lacului Dranov, lingă 

pescăria cu același nume; are 

1 m. înălțime și domină stufă- 
riile dimprejur. 

Dranov-Copac, punct  trigonv- 

mictric de . observaţie, în com, 

St. Gheorghe, pl. Sulina, jud. 
Tulcea, în partea vestică a plăși 
şi a comunei, lingă girla Cer. 
netul. 

Dranovăţul, com. rur., în FE. 
plășci Oltețul-Oltul-de-Sus, jud. 
Romanați, formată din satele 
Dranovăţul (1000 locuit.), Se. 
garcea (560 locuit), Izvorul (22 
Iscuit.) și Grădiştea (200 locuit.), 
situată în dreptul Slatinei, pe 
apa Dranovăţul, nu departe de 
Olt, 17 kil. departe de Balş 
şi 35 kil. spre N. de Caracal, 

„pe un teren cu o altitudine de 
195 m. d'asupra nivelului mării, 
pe Dealul-Secilor. Com. Drano- 
vățul e în apropiere de gara 
Arceșşti, 

Are 516 familii, sai 1985 sufle- 
te, din cari : 1046 bărbaţi şi 936 
femei; 802 căsătoriți şi 1183 
necăsătoriți, 

Sunt 362 contribuabili. 
Știii carte 59 persoane, nu 

știii 1926. 
Bugetul comunei pe 1886/87 

a fost de ş212 lei la venituri şi 
5168 lei la cheltueli. Locuitorii 
se ocupă cu agricultura și cre- | 
şterea vitelor. 

Vite mari sunt 1471, vite 
mici 2709 și porci 730.. 

Are o şcoală primară, condusă 
deun învăţător, frecuentată de 16 
băeți, din 46 copii (29 b. şi 17 £.) 
în stare a o urma; 3 biserici: 
Sf. Nicolae (18831) în Drano- 
vățul, Sf. Grigore, in Izvorul
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(1861) și Sf. Dumitrul în Gră- 

diștea, deservite de 3 preoţi și 

6 cîntăreți. Sunt 7 cîrciumi. 

Dranovăţul, moșie a statului, în: 

Jud. Romanați, cu o arendă a- 

nuală de 26200 lei pe 1887/88. 

Dranovului (Gura-), saz, saii 

mai bine zis, adunătură de cite- 

va colibe de pescari, si:uate în 

com. Moru-Ghiol, plasa Tulcea, 

jud. Tulcea, cătunul Dunăvăţul- 

de-Jos, pe malul estic al lacului 
Razelm, la gura gîrlei Dranov; 

locuitorii în număr de 15 familii, 

cu 35 suflete, sunt Ruși, şi se 

ocupă numai cu pescăria, atit 

din lacul Razelm, cît și din lacul 

și gîrla Dranov. 

Dravarschi, movilă, pe terito- 
riul com. rur. Casap-Chioi, pl. 
Istrului, jud. Tulcea; este unul 

din virfurile dealului Cara-Bu- 
rum; este situată în partea es- 

tică a pl. și cea centrală a comu- 
nei; are o înălțime de 84 m., și 

este punct trigonometric de ob- 

scervaţie de rangul al 3-lea, do: 
minînd asupra piîriului și satu- 

lui Casap-Chioi; pe la poalele-i 
trece drumul comuna! Hamamgi- 

Casap-Chioi ; este acoperită cu 

verdeață. 

Draxinul, zaute, plaiul Dimbo- 
viţa, jud. Muscel, ce formează li- 

pia de despărţire între riul Dim- 

boviţa și Argeşelul, împreună 
cu munții: Măra, Preajma, Țe- | 
felega, Muntișorul, Căpitanul, 

&$ Plăişorul, Pravăţul, Altămușul 

şi Mateiașul. 

Draxinul, pădure, supusă regi- 
gimului silvic, în raionul comu- 

nei Rucărul, plaiul Dimboviţa, 

jud. Muscel. 

Drăceni, saz, pe Domeniul Co- 
roanei, comuna Mălini, jude- 
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- ul Suceava, al căruia început 
a fost pus de niște 'Țigani, 

„robi ai mănăstirei Slatina, a că- 

rora insubordonanţă le-a a- 

tras porecla de dracii din Dră- 

„ceni. Este aşezat pe țărmurile 
pîriului Suha-Mică. 

Are o populație de 351 fa- 

milii saii.1277 suflete (627 băr- 

baţi și 6şo femei), din cari 20 
Izraeliţi, 

Sunt 280 contribuabili. 

Are o suprafață de 296 fălci. 

-Improprietăriți la 1864 şi 18S1 

„sunt 6 fruntași, 106 pălmași și 

143 codași, stăpînind 778 fălci 

şi 40 prăjini. 
Drumuri principale sunt: la 

Mălini (6 kil.), și la Găineşti 

(6500 m.) 
Are o biserică, cu hramul 

Sf, Voevozi, zidită la anui 1858, 

din venitul moșiei Mălini, sub 

privegherea Mitropolitului Ca- 

linie Miclescu și a Arhiman- 

dritului Teodorit. Ctitorii bise- 

ricei sunt: Monahul Pahomie, 

Ruxanda Doamna, Bogdan VV. 

Petru V.V., Ionașcu V.V., Con- 

stantin V.V., Teofana, Maria, 

Anastasia, Ștefan, toți membri 

ai familiei lui Lăpuşneanu, pe 

lingă cari mai figurează în po- 

melnic și Mitropolitul Calinic și 

Arhimandritul Teodorit. Este 

deservită de un preot și doi 

cîntăreți. | 

Areo școală rurală mixtă, con- 

dusă de un învăţător plătit de 

stat, înființată la 1690, frecu-. 

entată de 100 școlari, din 82 

băeţi şi 6o fete cu virstă de 

"şcoală. Școala e împroprietărită 

cu șase fălci: în 1881, avind 

local proprii în cele mai bune 

condițiuni. didactice şi igienice, 

clădit și înzestrat, cu atenanse, 

atelier, mobilier, aparate şi bi- 

blictecă, de Administraţia Do- 

" meniului Coroanei. 

Drăceşti, fast saț, jud. Dolj, pl.   
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A maradia, com. Adincata, as- 

tă-zi siliște. 

Drăceşti, moșie, în comuna Zlo- . 

„teşti, plasa Teleormanului, ju- 

deţul Telcorman,. 

-Drăceşti, va/e, începe din apro- 
piere de com. Slobozia-Trăsni- 
tul, judeţul Teleorman; la pu- - 
țină depărtare se formcază în- 

trinsa un piriiaș, care curge 
pe 0 întinsură pănă în preajma 

comunei Zlotești. 

Drăcii (Valea-), za/e, în com. 
Trestia, jud. Buzău; începe din 
ramificaţiile muntelui Dilma și 
se scurge în Valea-Glodurilor; 

apoi ambele se scurg în Valca- 

Posobeştilor, 

Drăcinul, ostrov, pe Dunăre, ju- 

dețul Dolj, plasa Jiul-d.-j., co- 

muna Bechet; este acoperit de 

pădure în întindere de 100 

hectare. ! 
. 

Drăcinul -cu- Băltăreţul, /ă- 

dureastatului jud. Dolj, pl.Dum- 

brava-d.-s., com. Țiul. Se gă- 

seşte pe moșia statului Băltă- 

rețul-cu-Poiana-Dracina. Are o 

întindere de 170 hect. Felul 

arborilor ce se găsesc, sunt : 

jugastru, ulmi, frasini, aluni, car- 

peni şi arțari. Predomină însă 

cerul și gîrniţa. 

Drăcoaia, cătun. Vezi Valea-Ca- 

selor, jud. Vasluiu, 

Drăcoaia, saii Drăcoasa, mute, 

jud. Bacău, pl. Trotușul, com. 

Dofteana, situat d'a:stinga Tro- 

tașului și înbrâcat cu păduri. 

Drăcaaia, deal. Vezi Podul-Lat, 

deal, în com. Lipova,pl. Racova» . 

jud, Vasluiii. 

Drăcoaia, foc zzolat, com. Alu-
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nul, plasa Olteţul-d.-s., judeţul 

Vilcea. 

Drăcoaia, piră, străbate teri- 
toriul com. Lipova, pl. Racova, 

jud. Vaslui, curge de la S. 

spre N. și se varsă în piriul Li- 

pova. 

Drăcoaia, vafe, se întinde spre 

S. de Valea-Caselor, com. Li- 

pova, pl. Racova, jud. Vasluiii. 

Drăcoaica, ba/fă, jud. Dolj, pl. 

Balta, com. Măceșul-d.-j., ce co- 

munică cu Dunărea prin gîrla 

Irimașului, 

Drăcoasa. Vezi Drăcoaia, pernute, 

jud. Bacău. 

Drăcoiul, sai Drăcosul, ea, 

“jud. Bacău, plasa Tazlăul-d.-j., 

com. Berzunţi, care face parte 

din şira dealurilor dintre Tiîr- 

gul-Mare .și Trotuș. 

Drăcoiul, z?rîi, jud. Batcăt, pl. 
Muntelui, com. Agășul; curge pe 

teritoriul satului Agășul şi se 

varsă în Trotuș, pe stînga sa. 

Drăcoiul, piriiaș, jud. Bacăii, pl. 

Tazlăul-d.-s., de pe teritoriul 

com. Băsăști, care se scurge 

în pîriul Ludași. 

Drăcosul. Vezi Drăcoiul, ca, 

jud. Bacăaă. 

Drăcosul, ziriiaș, jud. Bacăii, | 

pl. 'Tazlăul-d.-s., com. Luncani, 

care curge pe teritoriul satului 

Luncani. Îşi are obirșia la lo- 

cul numit Chicera și se varsă 

în Trebișul, 

Drăcsana, față, în jud. Dolj, 

pl. Jiul-de-Jos, com. Grindeni, 

cu suprafață de 2 pogoane. 

Drăcsani, ostroo, jud. Dolj, pl.   
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Jiul-d.-j., com. Grindeni, cu pă- 

dure în întindere de 18 hec- 

tare. 

Drăcşăneasa, co/ină, în comuna 

Beceni, jud. Buzău. E acoperită 

de pădure. 

Drăcşăneasa, îszor, în judeţul 

Buzăii, căt. comunei Beceni. Se 

scurge în Valea-Ocii, 

Drăcşăneasa, fădure, în com. 

Beceni, jud. Buzăi, proprietate 

moșnenească ; are 16 hect.; se 

subdivide în : Gura-Beciului, La- 

cul-lui-Tănase și Titila. 

Drăcşeni, ziriiaş, jud. "Tutova, 

ce curge prin satele: Drăcșeni- 

Noi și Drăcşeni-Vechi, de la 

N. spre S. și apoi se unește 

cu piriul Studineţul. 

Drăcşeni-Noi, sa/, în com. Coro- 

deşti, jud. și pl. Tutova, pe pt- 

rîul Studineţul, spre N. de satul 

Corodești. 

Drăcşeni-Vechi, sa, în com. 

Corodești,jud. și pl. Tutova, pe 

pîriul Studineţul şi spre N. de 

satul Corodești. Are din prcună 

cu satul Drăcşeni-Noi, 181 lo- 

cuitori (din cari 24 știii carte) 

Și 44 casc. 

Drăculeşti, sau 'Țolica, săzișor, 

în com. Măstăcani, pl. Prutul, 

jud. Covurluiii, în partea de E. 

și la depărtare de. 2 kil. de 

reședința comunală. Are vr'o 

10 case şi 18 suflete. 

Drăculeşti, 7zoșze particulară, de 

1716 hect., în com. Măstăcani, 

pl. Prutul, jud. Covurluiti. Pămîn- 

tul acestei moșii se împarte 

astfel: 1001 hect. arabile, 35 vii, 

100 fineață, 43 bălți şi stufărie, 

140 imaș, 394 pădure și 3 va- 

tra satului cu același nume.   
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Drăcuşul, fisc, com. Livezile, 

pl. Jiul-de-Mijloc, jud. Dolj. 

Drăcuşului (Valea-), za/e, în 

com. Moldoveni, pl. Cimpului, 

jud. Ialomiţa. 

Drăgaica, vechie numire a căt. 

Bănceasca, din com. Simileasca, 

jud. Buzăiă. Aci s'a ţinut pănă 

la anul 1864 tirgul Drăgaicei. 

Drăgaica, movilă, jud. ' Brăila, 

situată în apropierea satului 

Stăncuţa, ca la 400 metri, spre 

S.V. 

Drăgaica, movilă, în com. Simi- 

leasca, căt. Bănceasca, jud. Bu- 

zăă. 

Drăgaica, movilă, în com. Cara- 

gele, jud. Buzăii, în apropiere 

de Movila-Turcului. 

Drăgaica, co//nă, în com. Toha- 

ni, căt. Valea-Scheilor, jud. Bu- 

zăii, între Dealul-Jugureni și Vir- 

ful-Uţei. Din poalele sale izvo- 

resc apele minerale de la Bo- 

boci. Are vii renumite. In ve: 

chime se ţinea aci tirgul Dră- 

gaica, care s'a mutat acum lingă 

Mizil. . 

Drăgaica, movilă, în jud. și pl. 

Ialomiţa-Balta, situată d'asupra 

coastei Bărăganului, în dreptul 

satului Cosimbești. 

Drăgaica, pisc, în com. Gorne- 

tul-Cricov, pl. Cricov, jud. Pra- 

hova, numit ast-fel, pentru-că la 

poalele lui sunt întinse livezi 

de pruni şi fin, de unde oame- 

nii, cari merg la tîrgul Drăgaica, 

îşi cosesc nutrețul necesar pen- 

tru acest drum. 

Drăgaica, movilă, în jud. R.-Să- 

- rat, pl. Marginea-d.-j., la hota- 

rul ci către pl. Marginea-d.-s.,
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în partea de V. a com. Mărti- 

neşti, lingă Cringul-Negoescu- 

lui, Azi tinde a dispare fiind 

necontenit arată de locuitori. 

Drăgaica, măgură, în com. Pia 

tra, jud, “Teleorman. 

Drăgaica, riză, între Crăiniceni 

și satul Homocea, com. cu ace- 

laşi nume, pl. Berhecii, jud. 

Tecucii. 

Drăgaica, foc izolat, lîngă orașul 

Mizil, iud. Buzăii, unde se ţine 

târgul Drășaica, în ziua de 29 

Iunie, E o mică continuație a 

tirgului din Buzăii. 

Drăgaica, pădure seculară, în 
com. rur. Slașoma, din pl. Dum- 

brava, jud. Mehedinţi. 

Drăgaica, firg renumit, în mar- 

ginea de S. a orașului Buzăii, 

jud. Buzăii. Incepe la 18 Iunie şi 

ţine pănă la 24 Iuîie. La început, 

servea numai pentru desfacerea 
linei, ce se tundea după nu- 

meroasele oi ce venea în munţii 

Buzăului, unde se mai aducea 

lînă și din judeţele vecine; după 
puţin timp a devenit şi tîrg 

de vite şi mai cu seamă de cai, 

ce se cumpăraii de agricultori 

pentru treeratul griului. Prin- 
trun hrisov al lui Constantin 
Moruzzi, din 1793, August 19, 

se specifică comerțul ce se fă- 

cea, pe timp de 2 zile (22—24 

Iunie) şi dreptul perceperei de 

taxe, cuvenit numai Episcopiei. 

De la 1802 pănă la 1823, din 

cauza nesiguranței, adesea se 
suspenda sait se făcea în di- 

ferite puncte ale judeţului. In 

timpii mai din urmă s'a mutat 

definitiv după moșia Bănceasca 
(com. Simileasca) pe moşia orașu- 

lui (anul 1864), unde se ţine 

şi astă-zi. Apogeul săi a fost 

“pănă la 1871. Cu înființarea 
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căilor ferate, a început să de- 

cază din ce în ce. 

Drăgaici (Măgura-), măgură, a 
șezată în jud. Constanţa, pl. Sili- 
stra-Nouă, pe teritoriul com. ru- 

rale Mirleanu, și anume în par: 

tea nord-estică a plășei și cea, 

de N. a comunei, la 2 kil. spre 
N, de satul Mîrleanu; este așe- 

zat pe muchea unei ramificaţi- 

uni vestice al dealului Zbreia, 

la 1lj kil. departe de malul 

dobrogean al Dunărei; are o 
înălțime de 108 m.; a fost punct: 

trigonometric de observaţie de 

rangul al 2-lea și prin înălțimea 

sa domină apele Dunărei pe o 

bună întindere, ostrovul de pie- 

triş, satul și balta Mirleanu, va- 

lea Cara-Su, şi drumul comunal 

Mirleanul-Rasova ; este deci un 

punct strategic important; este 

acoperită cu verdeață și este ar- 

tificială. ” 

Drăgaicii, (Movila -), movz7ă, 

în județul Constanţa, plasa Hir- 
şova, pe teritoriul comunci ru- 

“rale Topalul, la 3 kil. spre 
N. de cătunul 'Fopalul; este-a- 

şezat în partea vestică a plășei 
şi în partea nord-vestică a co- 

munei; este așezată pe o rami- 

ficaţiune a dealului Topalul, între 
văile Cechirgea și Picioarele-Ce- 

chirgelei, la un kil.de malul Du- 

nărei şi anume de brațul Ve- 
riga;, are o înălţime de 102 m. 

şi a fost punct trigonometric 

de rangul al 2-lea; prin înălţi- 

mea sa domină brațul Veriga, 

cele între care se 

află, precum și drumul ce duce de 
la Topalul la Ghizdărești ; este 

artificială şi acoperită cu pișuni. 

două văi 

Drăgaicii (Movila-), dea/, în 

jud. R.-Sărat, pl. Rimnicul-d.-s., 

com. Racoviţeni; se desface din 

dealul Hirboca, brăzdează par- 

tea vestică a comunei; sc ter-   
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mină în pîriul Ciîlnăul; este 
acoperit cu păduri şi pășuni. 

Drăgan (Poiana-Boului-), sa, 
în jud. R.Sărat, plaiul Rîmni- 

cul, com. Bisoca; şi-a luat nu- 

mele de la muntele la poalele 
căruia este așezat în partea de 

S. a comunei, la hotarul jude- 
ţului către districtul Buzăii; are 

poziţie frumoasă, înconjurat de 

munţi înalţi, acoperiţi cu păduri 
seculare ; întinderea şi populația 
sunt socotite în acelea ale că- 

tunului de reședință Bisoca. 

Drăganei (Valea-), vaze, pe te- 
ritoriul comunei Berevoești-Un- 

gurcni, plaiul Nucșoara, județul 
Muscel; se varsă în riul Bratia. 

Drăgani - Brăiasca. Vezi Bră- 
iasca-Drăgani, moșie a statului, 

din jud. Vilcea. 

Drăganul, con. rur., jud. Vilcea, 

pl. Cerna-d.-j., compusă din 2 
cătune: Drăganul și Tortoeşti. 

Este situată pe riul Cerna, va- 

lea Beica şi Drăganul-şi dealu- 

rile Tortoeşti şi Drăganul, la 60 

kil. departe de capitala jude- 
țului și la 25 kil. de a plășci. 

E brăzdată de dealurile: Tortoe- 

şti și Drăganul, şi e udată de văile 

Beica și Drăganu. Se mărginește 
cu comunele: Măciuca, Gușoeni, 

Mărgineni și Rusăneşti. 

Are o populație de 238 fa- 

milii, sai 1005 suflete (490 băr- 

baţi și 515 femei), în care intră 

şi 6 familii de Țigani; locuesc 

în 240 case. 

Sunt 182 contribuabili. 

In comună sunt 2 biserici: 
una de zid, în cătunul Tortoeşti, 

fondată la anul 1802 de Popa 
Constantin, cu frații şi nepoții 

lui și alta de lemn. 
Vite sunt: 15 cai, 70 boi, 

110 vaci, 20 capre, 160 oi și 

Go porci.
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L.ocuitorii sunt moşneni şi rală Strimtul, plasa Văilor, ju- Pluta, plasa Motrul-d.-j., jud. 

se ocupă cu munca cimpului; 

numai 5 s'aii împroprietărit la 

1864 pe moşia statului Dră- 

ganul, cînd li s'aii dat 14 hect. 

pămînt. 

Pe valea Drăganul, în raio- 

nul com., e o moară de măcinat, 

Veniturile şi cheltuelile com. 

se urcă la 2000 lei anual. 

Drăganul, câzun, în județul Ar- 

geș, plasa Piteşti, pendinte de 
com. rur. Irăganul- Băscovel. 

Are 89 familii. Mai înainte aici 

era. stație de cai de poște pe 
drumul cel vechii de la Pitești 

la Rîmnicul-Vilcei, între poștele 

Pitești și Topologul. 

Are o biserică, cu hramul 

Cuvioasa Paraschiva, deservită 

de un preot și un cîntăreţ, 

Drăganul, saz, face parte din 
comuna rurală Drăganul, plasa 

Cerna-d.-., judeţul Vilcea. 

Drăganul, ma/afa, în com. rur. 

Timna, pl. Ocolul-d.-j., judeţul 

Mehedinți. 

Drăganul, ma/ala, în com. rur, 

Busul,: pl. Dumbrava, jud. Me- 

hedinți. 

Drăganul, movilă, la 1! .kil. 

spre $..IE. de satul Rușeţul, pe 

muchea platoului de lingă Dru- 

mul-Oilor, jud. Brăila. 

Drăganul, aunfe, în com. Vin- 

tilă-Vodă, jud. Buzău, acoperit 

de pădurea statului, 

Drăganul, dea, se întinde de 

la N. spre S..E., pe teritoriul 

comunci Gugești, plasa Crasna, 

judeţul Fălciii; pe coasta lui 

despre E. se 'află situat o parte 
ă satului Gugești. 

Drăganul, Zeaf, în comuna ru-   

deţul Mehedinţi. 

Drăganul, gea/, în comuna ru- 

rală Costeni-Covrigi, din plasa 

Văilor, jud. Mehedinţi. 

Drăganul, dea/, situat între satul 

Mastacănul și satul Șovoaia, în 

cuprinsul com. Mastacănul, pl. 

Bistrița, jud. Neamţu. | 

Drăganul, munte, în com. Bisoca, 

plaiul Rimnicul, jud. R.-Sărat; 

se desface din muntele  Bisoca ; 

este așezat la hotarul jud. către 

districtul Buzăii, brăzdind partea 

de S. a comunei; este acoperit 

cu păduri şi pășuni; vara se 

fac aci stine de oi. 

Drăganul, deal, com. Mărgineni, 

pl. Cerna-d.-j., jud. Vilcea. 

Drăganul, dea, în raionul com. 
Drăganul, pl. Cerna-d.-j., jud. 

Vilcea, pe care se cultivă 34 

hect. și 50 arii vie. 

Drăganul, gea/, la E. com. Dră- 

ganul, plasa Cerna-d.-jos, jud. 

Vilcea, numit ast-fel dela numele 

bandit. Valea Drăganul 

udă poalele sale ș'apoi se varsă 

în riul Cerna. | 

unui 

Drăganul, zădure, în com. rur. 
Secul, pl. Dumbrava, jad. Me- 
hedinți. 

Drăganul, 744 de pădure a 

statului, în întindere de 100 hect., 

care, împreună cu Brăiasca-Ru- 

sinești, formează pădurea Bră- 

iasca-Drăganul, com. Mărgineni, 

pl. Cerna-d.-j., jud. Vilcea. 

Drăganul, /raj, (prival), în plasa 

Borcea, teritoriul com. Călăraşi- 

Vechi, jud. Ialomiţa. 

Drăganul, ziriă, în com. rur,   

Mehedinţi, se varsă în riul Motrul. 

Drăganul, zirizaș, format pe 
teritoriul com.  Paltinul, jud, 

Putna; se varsă în Zăbala. 

Drăganul, ziriă, în com. Bisoca, 

plaiul Rîmnicul, jud. R.-Sărat; 

izvorește din virful Drăganul, udă 

partea de. S. a com., trece 

prin cătunul Poiana-Boului-lui- 

Drăgan, şi după un curs mic 

dar repede, se aruncă în pîriul 

Peceneaga, afluente al 

Slănic din Buzăă, 

rîului 

Drăganul, fois. Vezi Chicerea, 

deal, din com. Zăpodeni, plasa 

Racova, jud. Vasluiii, 

vale, în com. rur. 

pl. Văilor, jud. Me-" 

Drăganul, 

Strâmtul, 

hedinţi. 

Drăganul, vale, în com. rur. 

Costeni-Covrigi, din pl. Văilor, 

jud. Mehedinţi. 

Drăganul-Bascovel, com. rur. 

pe apa Bascovului, jud. Argeș, 

pl. Pitești, la 13 kil. de com. 

rur. Bașcovul-Fleștii, reședința 

subprefecturei și la 5 kil. de 

Piteşti, Se compune din 8'cătune, 

adică : Drăganul-Oltenii, 89 fam., 

Bogești, 41 fam., Tărseşști, 28 fam., 

Bocești, 34 fam., Mănești, 41 fam., 

Dumbrăvești, 34 fam., Bascovelul, 

28 fam. şi Dealul-Cotmeniţei, 32 
fam.; peste tot 327 fam., cu 1537 

suflete (din care 3 fam. de TŢi- 

gani). In com, sunt 2 biserici, una. 

în Drăganul şi alta în Bascovel, 

deservite de doi preoți, doi cîn- 

tăreți și un paracliser ; o şcoală 
primară rurală. 

Bugdetul com. pe anul 1882— 
83 a fost de rrş2 lei, 11 bani 

la venituri şi de 1016 Iei, 10 

bani la cheltueli, 
După o publicațiune oficială
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(1887), această com. număra 298 
contribuabili și avea un budget 
de 3608 lei la venituri și de 2638 
lei la cheltueli. | 

Numărul vitelor era în anul 
1887 de 888 capete vite mari 
(856 boi și vaci, 32 cai) şi 897 

vite mărunte (374 oi, 104 capre 

şi 419 rîmători). 

Drăganul-Oltenii. Vezi Drăga- 
nul, , - 

Drăgăeşti-Pămînteni, sa, pl. 
Dimbovița-Dealul, căt. al comu- 

nei Mănești, jud. Dimboviţa. 

Drăgăeşti-Ungureni, căzu, al 

com. Mănești, jud. Dimboviţa. 

Drăgăicei (Movila-), movilă, 

în jud. Buzăii, com. Vadul-So- 
rești, făcînd totde o dată hotar 

despre moșia Zoiţa din Rim- 
nicul-Sărat. - 

Drăgăiceşti, (Drăgăici), căzuu, 
al com. Breaza, jud. Buzăii, cu 

120 locuitori şi 30 case. 

Drăgăici, căzun, jud. Buzăii. Vezi - 

Drăgăicești. 

Drăgălina, dea/, care formează 

valea pe care e situat satul Vo- 
rovești, com. Miroslava, plasa 

Stavnicul, jud. Iaşi. 

Drăgăneasa, saț, face parte din 

"com. .rur. Proviţa-d.-j., pl. Pra- 

hova, jud. Prahova. Are o pop. 

de 530 loc. (255 b., 275 f.) 

Drăgăneasa, 247/ de deal, com. 

Valea-Lungă, . plaiul Prahova, 

jud. Prahova. 

Aci se găsesc izvoare de apă 

"sărată, Altă-dată de aci se ex- 

trăgea însemnate cantităţi de 

ţițeiii. 

Drăgăneasa, zise, în' partea de 

59623. Atarele Dicţionar Geografie Vol, 111. 
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S. şi V. a com. Proviţa-d.-s,, 

pl. Prahova, jud. Prahova, Pe 
acest pisc creşte tufăriş de pă- 

dure, iar pe alocurea este aco- 
perit cu iarbă pentru pășune. 

Drăgăneasa, geaf, la E. com. Bu- 

nești,.pl. Ocolul, jud. Vilcea. 

Drăgăneasa-Racotă, moșie, a 

statului, pe care, la 1864, s'aii 

împroprietărit locuitorii din com. 

Proviţa-d..j., plaiul Prahova, ju- . 

dețul Prahova. 

Drăgăneasca, cîmpie, în raionul 
com. Răzvadul, jud. Dimboviţa 

Drăgăneasca, moșie, a statului, 

jud. Olt, fostă pendinte de Mi- 
tropolia din Bucureşti, care pe 

periodul .1886—96 s'a arendat 

cu 802 lei anual. 

Drăgănescul, zzzute, plaiul Dim- 
boviţa, jud. Muscel. D'aci: riul 

„Dimboviţa, care udă poalele 
sale, ia direcţia spre S$., după 

"ce trece printre picioarele vir- 
furilor: Tăwmașul, Cascul, Tămă- 

şelul și Piscul-Turcilor. 

Drăgănescul, da/ză cu izvobre, 
- - > N la S. de căt. Drăgănescul, pl. 

Sabarul, jud. Ilfov, acoperită cu 

trestie și rogoz. 

Drăgăneşti, com. rur., judeţul 

Prahova, plasa Cimpul. 

Este situată pe malul sting 

al rîului Prahova, la 30 kil. de- 

parte de capitala judeţului. Aci 

e reședința :plășei Cîmpul. 

-Se compune din 3 cătune: 

Drăgăneşti, Meri şi Baraictarul- 

Brebul, avînd o populațiune de 

1672 locuitori (844 bărbaţi şi 

823 femei), în plus 15 fam. de 

Țigani, cari se ocupă cu agri- 

cultura și fierăria. 

Sunt 420 fam.; 315 contri- 

buabili; 322 case.   

DRĂGĂNEȘTI 

In com, sunt trei biserici: 
una în Baraictarul şi două în 

cătunul de reședință. Dintre a- 

ceste două, una sa fondat la 

anul 1667, dupăcum se constată 

din următoarea inscripțiune: 

Această Dumnezeiască biserică, ridi- 

cată din temelie o ai zidit'o pănă în si- 

virşit şi ai înfrumuseţat?o şi cu osteneala 

cinstitului şi de bună rudă dumnealui 

Şerban Cantacuzino, Vel Postelnicul. A- 

cum în zilele luminatului Rad Leon Yoc:- 

vod, Intru pomenire veșnică a dumnea- 

lut şi părinţilor, fiind ispravnic Neagoe 

Vătaf, leatul 7175 (1667). 

A doua biserică este capela 

fraţilor Xenocrat, cu inscripţia: 

. Intru slava, cinstea şi lauda Prea 

sfinte! şi de viaţă făcătoare Treimi. A- 

ceastă sfintă și cinstită ortodoxă biserică, 

la care se prăznueşte hramul Sfinţilor 

Impiraţi Constantin şi Elena, al sfintu- 

” Dat Eram Nicolae şi al sfintulut Mu- 
cenic Mina, s'a ridicat din temelie şi 

osteneală a Fraţilor Xenocrat 'Leodor, 

Atanasie şi Constantin şi de sora d-lor, 

Anastasia Xenocrat, proprietari fiind a% 

moşiei Drăgăneşti din districtui Prahova, 

spre a se proslăvi Domnului Dumnezcii şi 

Mintuitorul Isus Christos şi spre a numiji- 

lor ctitori sufletească și veşnică pome:- 

nire şi a părinţilor lor. Incepîndu-se zi- 

direa din temelie la anul 1857, fiind 

Caimacanul țăret M, S. Prinţul Alexan- 

dru Dimitrie Ghica, cu blagosloveaia P. 

S. S$. Mitropolitul D. Nifon, şi s'a să- 

vîrşit în zilele Prea Inălțatului Nostru 

Prinţ Domnitor Principatelor-Unite Mol- 

davia şi Valahia Alexandru loan I, laanul 

1860, luna Octombrie. 

S'aii împroprietărit pe mo- 

şia Drăgănești, la anul 1864, 

177 locuitori, dindu-li-se 679 

hect. și 36 hect. pe moșia Ba- 

raictarul-Brebu. Locuitorii ai 

- 378 cai şi iepe,:387 vaci, 592 

boi, 59 bivoli, 5357 oi şi 652 

porci. PN 

In raionul com., pe apa Vit- 

năul e o pivă și o moară. 

Şcoala există în com. de la 

1869. Localul e proprietatea co- 

munci. S'a frecuentat în 1892 

de 54 copii, din numărul de 

326 copii (172 băeți, 154 fete); 

30
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cu virsta de școală. Cu între- 

ținerea personalului, statul chel- 

tueşte anual 1566 lei. 

Știu carte 107 bărbaţi și 7 

femei. 

Toată suprafața com. e de 

4500 hect. 

Comerciul se exercită în co- 

mună de 8 ciîrciumari. 
Venitul comunei este de 13133 

lei și cheltuelile de 11749 lei, a- 

nual, 

Șosele vecinale îi înlesnesc 
comunicaţia cu comunele Cor- 

nurile, Hătcărăul și Baraictarul- 

Brebu. 

Teritoriul com. e brăzdat de 

5 movile, cari aii servit drept 

barieri, după cum se zice, în 

vremea invaziunelor Ungurești. 

Pe ele se cultivă diferite ce- 

reale. . 

E udată de riurile: Prahova, 

Cricovul-Sărat și Vitnăul. 

Se mărginește la N. cu com. 

Cornurile, la S. cu com. Hăt- 

cărăul, la V. cu com. Gherghița, 

şi la E. cu diferite movile, a 

căror poale le udă piriul Crico- 

vul-Sărat. 

Drăgăneşti, com. rur., jud. Olt, 

pl. Siul-de-Jos. [E situată pe va- 

lea Oltului și pe malul stîingal 

Jiului, la o distanță de 35 kil. 

de capitala județului. E reşe- 

dinţa plășei. Se compune din 

tirgulețul Drăgănești şi satul 

Peretul, cu care formează o co- 

mună din anul 1885. Altitudi- 

nea ei de asupra nivelului mă- 

rei este de aproape 120 m. Are 

o populaţiune de zo22 locui- 

tori (1422 bărbaţi și 1600 fe- 

mei). Sunt 700 fam.; 993 con- 

tribuabili; 365 case şi 445 bor- 
deie. 

Popalațiunea acestei com, se 

compune din 2933 Romini, 50 
Țigani, 12 Bulgari, 15 Unguri, 

5 Italieni, 3 Sirbi și 4 Greci. 

Meseriași sunt: 12 fierari, 3   

934 

rotari, 7 dogari, ş brutari, ş 

cărămidari, 7 zidari și tâmplari, 

3 tinichigii. Ei desfac produsul 

muncei lor în comună și la o- 

rașul Caracal. 

Moșia e parte proprietatea sta- 

tului și parte particulară. Statul 

posedă : Drăgănești cu trupurile 
(Dragna, Corbul și Bărbosul); 

Drăgănești-Mărunţei și Drăgă- 

__ neasca, care se arendează în par- 
sua te; 389 locuitori s'a improprietă- 

rit după legea rurală cu 1350 
hect. Viile din Dealul-Drăgă- 

neștilor (din care cele mai multe 

sunt pe proprietatea statului) 

ocupă o suprafaţă de 420 hec- 

tare. 

Pămîntul de cultuză e destul 

de fertil și produce în abun- 

denţă cereale. Viile, a căror 

cultură e destul de întinsă dat 

un vin de bună calitate mult 

căutat în județele Argeș, Mus- 

cel şi Teleorman. 

Vite sunt: 150 cai, 60 epe,. 

1200 boi, 52 vaci, 30 bivoli, 2042 

oi și IOI porci. 

In comună sunt: 2 mori de 

aburi și una pe apa Oltului; 2 

brutării; 1 fabrică de lumînări 

de ceară; 1 zalhana, situată pe 
apa Siul, și alte. stabilimente 

ale "comercianților şi ateliere 
ale îndustriașilor. 

Comerțul se face aci de 11 

cîrciumari. Se ţine tirg de zori 

pe an: la 27 Iulie (Pantelimon), 

la 14 Septembrie (Cirstov) și 

la 14 Octombrie (Vinerea-Mare). 

Dintre toare com. jud., afară de 

Comani, Drăgănești prezintă un 

plan mai regulat: strade largi, 

aliniate şi șoseluite, case con- 

struite mai bine. Multe strade 

sunt iluminate în timpul nop- 
ței. 

Drăgăneşti e reședința pl. 

Siul-d.-j. şi a judecătoriei oco- 

lului Şerbănești. Aci se află o 

staţie telegrafo-poştală; un medic 

de arondisment; o moașă. Jude-   
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cătoria, şi telegraful s'aii înființat 

la anul 1883. 

In com. se află 3 biserici, 

din cari una ruinată și 2 în 

funcţiune, deservite de 4 pre- 

oţi și 8 cîntăreţi şi paracliseri, 

Școala e înființată de la 1864. 

In anul 1892 sa clădit un lo- 

cal model, sistematic, spațios 

şi higienic, din fondurile com. 

E frequentată de 185 elevi 

(168 băeţi, 17 fete), din numă- 

rul de 137 copii (169 băeţi, 

68 fete), în virstă de şcoală. 

Cu întreținerea ei statul chel- 

tuește anual 4212 lei. Știii carte 

258 bărbaţi și 95 femei. 

Veniturile com. (pe anul 1892 

—93) ai fost de 26450 lei și 

cheltuelile de 25565 lei. 

Tot teritoriul com. se întinde 

pe o suprafață de 3600 hect. 

Comuna e străbătută drept 

prin mijloc de șoseaua judeţeană 

Siatina-Turnul-Măgurele, care o 

leagă la N. cu com. Comani, 

la 4 kil. şi la S. cu Dăneasa, 

la 4 kil. Alte două șosele veci- 

nale o leagă la E. cu Stoică- 

nești (11 kil.) şi la N. E. cu 

Şerbănești. | 

La E., în direcţiunea N. S,, 

pe o distanță de 4 kil. se 

întinde vestitul deal al Drăgă- 

neștilor, acoperit cu vii, de la 

care începe cimpia Boianul, pe 

care la S. E. sunt semănate 

vr'o 5 măguri, din cari 3. mai 

mari și două mai mici. Se crede 

că toate sunt artificiale, De a- 

ceea și dealul, în această parte, 

se numeşte Dealul-Măgurelor, 

cum și o surpătură, pe care lo- 

cuitorii comunică la ţarinele lor, 

se chiamă tot Rusca-Măgurelor. 

La V,, comuna e închisă de 

girla Siul, formată din ploi, ză- 

pezi, izvoare şi mlaștini, aproape 

permanente pe valea aceasta, 

și cari sunt cauza frigurilor pa- 

lustre, de care sufăr cea mare 

parte din loc., mai ales vara.
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Intre Olt și Siul sunt zăvoa- 
iele statului, pe o suprafață de 
aproape 200 hect, 

Pe apa Oltului sunt întinse 
mai multe poduri pe vase, cari 
înlesnesc comunicaţia cu Cara- 

calul, capitala județului Roma- 
naţi. 

Drăgăneşti, com. rur., jud. Su- 

ceava, situată la S.-V. pl. Mol- 

dâva-d.-j., la 21 kil. de Fălticeni. 

Se mărginește la E. cu com. 

Uideşti şi Drăguşeni, de cari 

se desparte prin riul Moldova; 

la $., cu com. Drăguşeni și Rău- 

ceşti, din jud. Neamţu (prin sem- 
ne convenţionale); la V., cu com. 

Rănceşti şi Vinătorii-Neamţului 

(prin semne convenţionale), pi- 

riul Brustura, și 'creasta” munte- 

telui Pleșul. E formată din sa. 

tele; Drăgănești, Pănurești, Or- 

ţeşti, Giulești, Tonţi, Șoimărești, 

Brusturi, Săveşti,  Poiana- Pri- 

săcei şi Cornilești, cu reședința 
în satul de la care și-a luat nu- 

mele. 

Are o populație de 957 fa- 

milii, saă 3614 suflete (1795 

bărbaţi și 1819 femei), din cari 

72 Izraeliţi. Are 8 biserici şi 3 

şcoli rurale mixte. 

Vite sunt: 562 boi, 5iS vaci, 

510 viței, 252 cai, 2300 ci şi 

382 porci. 
Sunt 682 stupi. 

Budgetul comunei pe 1892 — 

1893 are la venit 7716.17 lei 

şi la cheltueli 6993.28 lei. 

Forma teritorială a comunei 

este un poligon neregulat, tin- 

zind spre rotunzime, înclinat 

de la N.-V.spre S.-E. din Pleşul 

spre Moldova). Altitudinea. co- 

munci de la nivelul mării atin- 

ge, pe Creasta-Pleşului, 900 m. 

E udată de Moldova (68300 m.) 

şi de piîraele: Rișca (7300 m.), 

Ulia(2750m.), Lirzia (8oom.) Cu- 

leşa (7500 m.), Brustura (9000 

m.), Piriuţul (2900 m.) şi Pîrîul-   
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Lăzei, şi de iazurile Agioglu 
“şi al Săveștilor. Dealurile princi- 

pale sunt: Frasinul, Brusturi, 

Moţocul, 'Ţiganul, Piriita, Nis- 
tora, Pietrosul și Lebedea. 

In com. sunt 3 mori, aducind 

un venit anual de 4500 — 5000 

lei. 

Moșia e împărțită între 4 spe- 
cii de proprietari: Statul, pro- 
prietari mari, răzăși și împro- 
prietăriți. 

Suprafaţa. teritorială a com. 

e de 7215 hect., din cari 4448 

cultivabile, 2000 hect. pădure, 

310 hect. finaț, restul imaș şi 

prunadiş. Pădurile sunt de fag, 

brad, mesteacăn, plop şi stejar. 
Improprietăriți la 1666 sunt 

181 fruntași, 308 pălmași şi 124 

codași, stăpinind 1509 fălci. 
La locul numit Movilele-de 

la-Cornilești, se spune că a avut 
loc un războiă şi că morţii s'aii în- 
gropat sub cele trei movile. Sub 

poalele munţilor se află fîntîne 
de o apă sărată abondentă. 

Drăgăneşti, com. 7ur., în jud. 
Teleorman, pl. Tirgului, în mij- 
locul plăşei ; poartă numirea și 

de Drăgăneşti-Ţigănia; parte din 

ea se mai numeşte și Satul-Noi. 

Este situată pe platoul dea- 
lurilor cari înconjoară valea Zbir- 

gleaza, la E.; are 2 cătune: Ți- 

gănia, pe malul stîng al riului 

Vedea, la o depărtare de 2 kil. 

unul de altul; al doilea căt. e 

Adunați, tot în partea despre 

E. a comunei, la depărtare de 

1 kil., pe loc şes. 
Se învecineşte la N. cu com. 

Muţi, pe valea Zbirglezii; la S.- |. 

V. cu orașul Roşiori-de-Vede; 

la S. cu com. Meri-Goala; la 

E. cu com. Antoneşti și la V. 

cu com. Scrioștea. și linia fe- 

rată Costeşti-Măgurele. In par- 
tea despre V. este udată de 

apa Zbirglezii. Prin pădurea Ţi- 

gănia şerpuesc pirae și viroage,   
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dintre cari cea mai importantă 

este aceea numită Rotundul, iar 

mai la S. trece riul Vedea pe 
la extremitatea comunei. 

Intinderea comunei este de . 

2700 hect. aproximativ. Este 
situată pe proprietatea statului 

Țigănia-Drăgănești. Pădurea sta- 

tului se împarte în mai multe 
trupuri, din cari cele mai prin- - 
cipale sunt Căprăriile și Pojo- 
ritele. Intinderea totală a pă- 
durilor statului este de 1500 
hect., iar pămintul arabil dat 

în exploatare este de 500 hect. 
Pădurea are arbori groși pen- 
tru construcțiune; de aci s'a 

luat materialul lemnos întrebu- 

ințat la construcțiunea liniei fe- * 
rate Costești-Măgurele. 

Locuitorii împroprietăriți pe 

această moșie sunt în număr de 

175, pe768 hectare și anume: 

87 .locuitori în comuna Drăgă- 
nești, cu 408 hectare, 20 în că- 

tunul Țigănia, cu 70 hectare și 

48 în cătunul Atîrnaţi, cu 290 
hectare; 13 hectare sunt vii. 

Populaţiunea com. și a cătu: 

nelor este de 300 familii, sai 
1184 suflete, 

Sunt 367 contribuabili, 
Numărul vitelor este de 3530 

capete, din cari 619 vite cornute 
mari, 154 cai, 2516 oi şi 241 

porci. | 

Budgetul comunei este de lei 

2847, bani 66 la venituri şi de 

lei 2686, bani 61 la cheltueli. 

Are o școală întreținută de 
stat, cu un număr de 38 elevi; 

o biserică, deservită de 2 preoți 

și 2 cîntăreţi, 
Căile de comunicaţiune sunt: 

spre com. Sfinţești, la depăr- 
tare de 5 kil.; spre com. Meri- 

Goala, la 4 kil. şi spre com. 

Drăgşenei, la 5 kil., pe șosele 

vecinale. 

Imprejurul acestei com. s'aii 

făcut importante descoperiti ar- 

cheologice, atît 'de răposatul
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Cezar Boliac, cit și în urmă de 

d. Gr. Tocilescu. In măgurile 

situate la S. com., sai găsit 

“săgeți, topoare cu două tăișuri, 

cum și produse de ceramică 
vechie. Una din aceste măguri 

are o înălțime de rom. și o lăr- 
gime de 80 m.; cea dea doua 

are S m. înălțime şi 60 m. cir: 

cumferinţă. Pe aceste măguri si- 
tuate în pădure, ai crescut ar- 

bori bătrîni. 
La marginea căt. Țigănia, pe 

lingă soseaua Roșiori-Ciolănești, 

în vale, se văd ruinele biseri- 

cei care purta altă-dată numele 

de Schitul-Drăgănești. 

Drăgăneşti, com. rur., în jud. 
Vlașca, pl. Cilniștea ; proprieta- 

tea d-lor Alex,, Jacob şi I. Laho- 
vari, situată pe valea Cilniștea. 

Suprafaţa totală a-moșiei e de 

4370 hect. 
In 1864 s'a dat la 500 loc. 

foști clăcași suprafaţa de 950 

hect. 

Are pidure de tufă 800 hect. 

Venitul anual e de 60.000 lei. 
In 1887 sa arat și cultivat 

3200 hect. | 

"Venitul comunal pe anul 1886 
a fost 6397 lei, iar cheltuelile de 

4936 lei; pe anul 1887 venitul 

a fost de 7616 lei, iar cheltuc- 

lile de ş81o lei; pe anul 1888 

venitul a fost de 6105 lei, 55 

bani, iar cheltuelile de 6060 lei, 

86 bani. 

In 1887 se aflau aci 370 con- 

tribuabili. Populaţia este de 5şo 
familii, sau 1815 suflete. 

In această com. este o bise- 

rică vechie şi alta făcută la 1857. 

de proprictarul acestei moșii, 

N. Lahovari, biserică căreia îi 

sa dat hramul Sf. Nicolae; este 

acum deservită de 3 preoți şi 4 

cîintăreţi, şi constitue parohia 
Drăgănești. 

In com. seaflă o școală mixtă 

cu 6 clase; localul e de .zid în   
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bună stare ; este condusă de un 

învăţător. In 1888 a fost frecuen- 
tată de 35 băieţi și 4 fete, din 

numărul de 99 băieţi și 81 fete 

în vîrstă de şcoală, 

-Prin această com. trece dru-. 

mul București- Alexandria şi dru- 

mul Giurgiii-Pitești. Șoseaua na- 

țională între Bucureşti-Alexan- 

dria, trece de asemenea prin 

sat. i 

Aci este o moară cu aburi; 

o fabrică de spirt. 

Vite: 620 boi și vaci, 22 bi- 

voli, 500 cai, 1015 oi, 12 ca- 
pre, 1130 rimători și 7 asini. 

Se fac 3 bilciuri cu obor și 
anume: la 25 Martie, la 4 Iu- 

nie și la 14 Octombrie. 

Este departe de Giurgiu de 

38 kil., de Ghimpați, reședința 
plășei, de 18 kil., iar de Bucu- 

rești, de 58 kil. 
Aci este un han marc, case 

bune pentru arendași, cu pătule 

şi magazii îndestulătoare. 

In josul satului este ua heleş- 

tei provenit din apele ce se 
scurg din valea Drăgănești. 

Istoria nc spune că la satul 
Drăgăneşti, ia 1693, Const.-Vo- 

dă s'a întîlnit cu generalul -rus 
Hiiusler. 

Drăgăneşti, saz, cu 20 suflete, 
jud. Argeş, pl. Loviștea; face 

parte din com. rur. Racoviţa. 

Drăgăneşti, căzuu, din jud. Ar- 

geș, pl. Topologului, pendinte 

de com. rur. Golești; are obi- 

serică, cu hramul sf. Gheorghe, 

deservită de 1 preot şi 1 cîn- 
tăreț, | 

Drăgăneşti, saz, în partea de 
N. a com. Șipotele, pl. Bahlu- 

iul, jud. Iași, situat pe dealul! 

Drăgănești, în dreapta rîului 

Jijia și avînd o populaţie de 41 
familii, sai 169 suflete şi o bi- 

serică,. fondată la 1850 de d-na   
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Elena Secara. Această biserică 

e aproape ruinată. 

Numărul vitelor e de 780 ca: 

pete, din cari: 220 vite mari 

cornute, 35 cai, 515 oi şi 10 

rimători. 

Drăgăneşti, sa/, face parte din 

com. rur. Drăgăneşti, pl. Cim- 

pul, jud. Prahova. 

Drăgăneşti, saz, face parte din 

com. rur. cu același nume, pl. 

Siul-d..j., jud. Olt. E situat pe 

vale, între Siul și Dealul-Oltu- 
lui. S'a numit așa dela Dealul- 

Drăgăneștilor. E reședința com. * 

Are 3 biserici: una, mică, rui- 

nată, închisă, zidită în zilele 

Domnului Ion Dimitrie fri- 

gore* Ghica-Voevod; a doua, 

cu hramul Adormirea Maicei 

Domnului, Sf. Petru și Pavel, 

şi Sf. Nicolae care s'a prefăcut, de 

d-nii Petrache Manolescu și alții, 

la anul 1864; și atreia,cu hra- 

mul sf. Voevozi, care s'a ziditlaa- 

nul 1530, în zilele lui Nicolae 

Pavlovici de către Neagoe Pre- 

otul, Ioana Preoteasa și alții, 

Drăgăneşti, saz, în com. cu a- 

celași nume, jud. Suceava. E 

așezat pe țărmul stîng al piriu- 

lui Culeșa, la vărsarea lui în 

Riîșca. Are o populație de 126 
fam., saii 462 sufl.. (233 bărbaţi 

şi 229 femei), din cari: 246 ne- 

căsătoriți, 180 căsătoriţi şi 36 
văduvi. 

Ştiă carte 37 persoane. 

Vatra satului ocupă 10 fălci. 

Improprietăriți la 1864 sunt 64 

loc., stăpinind 203 fâlci şi 20 prj. 

Insurăței sunt 52, stăpînind 104 
fălci, 

Are o biserică, cu hramul Sf. 

Voevozi, clădită din lemn laa- 

nul 1848, deservită de 1 preot 

„Şi 2 cîntăreți; o școală rurală 

mixtă, condusă de un învățător 

plătit de stat.. Infiinţată mai în-
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tiiu în Orţești, la 1860, a fost 

mutată aci la 1865..E frecuen- 

tată de 49 elevi și împroprie- 
tărită cu 60 fălci. 

Drumurile principale sunt : la 

Brusturi (3800 m.), la Boroaia 
(5 ki), la Poiana- Prisăcii (3 

lil.) şi la Săvești (5 kil.). 

Primul proprietar al moșiei 

se zice că ar fi fost un oare- 

care Drăgan sai Dragoș. Mai 

spun bătrînii că moșia Drăgă- 

nești a fost răzășească, dar a 

fost trecută către mănăstirea 

Neamţului în împrejurările ur- 
mătoare: Un preot trimis de 

starițul mănăstirei spre Mitro- 

polie, a fost omorit aci. Vodă 

_dădu ca daune mănăstirei o par- 

te din moşia răzeșilor. Tradi- 

ţia mai spune că singurul moş- 

tenitor al lui Drăgan, primul 
proprietar, închină partea sa de 

răzeşie mănăstirei Neamţu. Că- 

lugării s'aii tot întins, rășluind 

din răzășiile învecinate de la 

Mitoc (azi curtea posesiei) şi 

pănă în pirîul Brustura. 

Multă vreme urmară judecăţi 

şi la urmă bănuind călugării că 

vor fi rămaşi, ati mutat satul 

din deal, de pe malul stîng al 

piriului Brustura, unde se află 

astăzi. Urmele desființatului sat 

se cunosc încă. Aceasta — zi- 

ce-se — s'ar fi întîmplat numai 

cu un veac în urmă. 

Drăgăneşti, saţ, face parte din 

com. Barcea, jud. Tecucii. E 

așezat pe partea stingă a rîului 

Birlad, loc şes, la o distanță de 

3 kil. departe de reședința co- . 

munei. Se află la 3 kil. de Te- 

cuci. 

Are o populaţie de 170 fam,, 

sai 495 sufi., locuind în: 126 

case şi 15 bordeie. 

Comerţul îl fac 9 cîrciumari. 

Știu carte 17 bărbaţi şi 3 fe- 

mei. Industriași sunt: 1 fierar şi 

"4 lemnari. 
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Are o şcoală mixtă, condusă 

de o învățătoare, Școala e fre- 
cuentată de 19 elevi (9 băeţi și 
10 fete). 

In partea de N. a satului se 

află 2 poduri peste Birlad ; unul 
al căci ferate și altul al șoselei 
naționale. Tot aici se află şi un 

iaz sistematic, cu moară. 

Are o biserică zidită de Dom- 

nitorul Moldovei Mihail Sturdza. 
S'a reparat în 1866. După le- 

'gea rurală are 8 fălci de pă- 
mînt arabil. Locuitorii clăcași aii 

fost împroprietăriți la 1864 şi 
stăpînesc 620 hect., iar princi- 

pesa Gorciacov are 4380 hect. 

__ Înainte de acest sat a fost 

un altul spre N. sub numele de 
Răstoaca, pe mailul Birladului, 

la locul care astăzi se numește 

Malul-Alb. 

Drăgăneşti, dea/, pe care e si- 

tuat satul Drăgănești, jud. Iaşi, 

pl. Bahluiul, com. Șipotele. 

Drăgăneşti, dea/, în raionul co- 

munci Drăgănești, jud. Olt, pl. 

Siul-d.-j., pe care sc cultivă 420 

hect. vie. 

Drăgăneşti, cu trupurile Drag- 

na, Corbul şi Bărbosul, pzojzea 

statului, jud. Olt, fostă pendinte 

de biserica. Sărindari din Bucu- 

reşti, care, pe periodul 1859/94, 

s'a arendat cu 6900 lei anual. 

Drăgăneşti, moşie, în com. Bar- 

cea, jud. Tecuciii. Are o su- 

prafață de 9oo hect. pămînt a- 

rabil. Aparține principesei Ma- 

ria Gorciacov ; înainte aparținea 

Domnitorului Mihail Sturdza. 

Drăgăneşti, moșie, a statului, în 

jud. Teleorman, pl. Tirgului, 

cunoscută sub numele de Țigă- 

nia-Drăgănești ; făcea parte, în: 

nainte de secularizare, din mo- 

şiile închinate mănăstiri Văcă-   
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reşti, împreună cu pădurea de 

pe dinsa, 

Drăgăneşti, pădure, a statului, 

în întindere de 100 hect., pen- 

dinte de com. Mircești, jud. 

Olt, pl. Vedea-d.-j. 

Drăgănești, pădure, situată în 

com. Barcea, la N.-V. de satul 

cu același nume, jud. Tecuciii. 

Are o suprafaţă de 2937 hect,, 

acoperite cu lemne de stejar și 

ulm. Aparține principesei Ma- 

ria Gorciacov. Împreună cu mo- 

şia aduce un venit anual de 

70,000 lei, 

Drăgăneşti, pădure, a statului, 

pe moşia. cu același nume, jud. 

Teleorman. Se compune din mai 

multe trupuri, cari poartă difc- 

rite numiri: Pojoritele, Căpră- 

riile și Țigănia. 

Drăgăneşti, va/e, satul Drăgă- 

neşti, din com. Șipotele, jud. 

Iași, pl. Bahluiul. 

Drăgăneşti, zî/cea, com. Provița- 

d.-j., jud. și pl. Prahova, care 

se varsă în riul Proviţa, tot în 

raionul com.  Provița-d.-j. din 

care izvorește, şi după ce pri- 

meşte de afluente Vălceaua-Cer- 

bului. 

Drăgăneşti, va/e, jud.. Vileca, 

ce trece prin satul Drăgăneşti, în 

care se află eleşteul satului Dră- 

gănești, a 

Drăgăneşti-Mărunţei, moșie a 

statului, jud. Olt, fostă pen- 

dinte de Mitropolia din Bucu- 

reşti și care, pe periodul 1884/94; 

s'a arendat cu 29281 lei anual. 

Drăgăneşti-Mărunţei, zâdure, 

a statului, în întindere de 200 

hect., pendinte de com. Dră- 

gănești, jud. Olt, pl. Siul-d.j.,
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formată din trupurile : Mitropo- 

lia (160 hect.) şi Zăvoaele-Mă- 
runţei (100 hect.). 

Drăgăneştilor (Valea-), vaze, 
com. Vrănești, jud. Muscel, pl. 

Podgoria. 

Drăgănoi, sub-divisie a căt, Mlă- 

cile, din com. Sibiciul-d.-s., jud. 

Buzăi. 

Drăgăşani, comună urband, jud. 

Vilcea, pl. Oltul-d.-j. E situată 

pe malul drept al riului Olt. 

Se mărginește cu comunele : 
Călina la N., Voicești la S., riul 

Olt la E. și Dealul-Oltului la 

V. Are cinci cătune: Drăgă- 

şani, Griviţa, Bărsanu, Panduri 

şi Momotești, cu o populaţie de 

'3930 locuitori (1921 bărbaţi și 

2009 femei), în care intră și 35 

familii de Țigani, 6 Evrei, 7 
Bulgari, 2 Greci și 10 Germani. 

Contribuabili sunt 751. 

„Locuitorii, pe lingă agricul- 

tură şi viticultură, se mai ocupă 
cu comerciul, 

Se'găseşte în Drăgășani: 1 ma- 
şină de semănat, 3 de secerat, 

1 de treerat cu aburi, 3 de | 

vînturat, 1 de bătut porumb 

cu aburi, 2 cu manivelă, 91 plu- 

guri de fier, 4 grape de fier, 

2 moșoroitoare de lemn saii 

rariţe și 2 triore; o moară cu 
aburi, 

In Drăgășani se fac anual ş 

bilciuri, afară de tirgul săptă- 
minal de Joi, adică: la Florii, 
Sf. Petru, 15 August, 14 Sep- 
tembrie și 26 Octombrie. De la 
aceste bilciuri comuna percepe 
3700 lei anual. 

In comună este o școală de 

băeţi, condusă de 4 institutori 
“şi o şcoală de fete, condusă de 

2 institutoare, pentru plata că- 
rora statul a înscris în budgetul 
săii, pe anul financiar 1892—93, 
suma de 21689 lei (adică 15140   
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pentru școala de băeți și 6549 

pentru fete). In anul 1891, şcoa- 

lele ati fost frecuentate de 229 

băcți și 82 fete, din numărul de 

514 copii în vîrstă de scoală, 

Localul școalei e o clădire 

frumoasă și costă pe comună, 

din fondurile căreia s'a con- 

struit, 44580 lei. Aci mai este 

și o școală de meserii, școală 

de dogărie. . 

Defunctul Costache Niculescu 

a lăsat comunei *Drăgășani un 

fond de 100000 lei, din venitul 

căruia să se întreţie pe lingă 

şcoala primară un dormitor cu 

10 elevi. 

Știii carte 500 bărbaţi și 150 

femei. | 
Principalele strade ale orașu- 

lui sunt: Calea Traian, care 

trece prin centrul orașului, str. 

Sărei, str. Martirilor şi str. Ca 

rol I-iii, care unește Calea Tra- 

ian cu strada Sărei. 

Lîngă vechiul cimitir este 

monumentul ridicat de colonia 

greacă din Rominia, în memoria 

Mavrotorilor căzuţi în luptă la 
1821. 

Veniturile comunei pe anul 

financiar 1891—92 ati fost de 

7166327 lei și cheltuelile de 
6102335 lei. 

In Drăgășani e un biroii te- 

legrafo-poștal înființat în anul 

1872,. al cărui venit pe anul 

1896—97 a fost de lei 13668, 

bani 70, o farmacie, judecăto- 

ria de pace a ocolului, reşe- 

dinţa plășilor .Oltul-Olteţul-d.j. 

şi a spitalului întreţinut de ju- 
deț, care are 1ş paturi, cu un 

medic primar al spitalului, un 

sub-chirurg-econom. Cu întreți- 

nerea personalului se cheltuește 

anual 7800 lei; iar cu hrana 

bolnavilor, iluminatul spitalului, 

„ medicamente, cumpărare de în- 

strumente, încălzit, chiria loca- 

lului şi mobilier, se cheltuește 

anual pănă la 9391 lei. Oraşul   
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“Drăgășani subvenţionează acest 

spital cu 3500 lei anual. 

In comună sunt cinci biserici 

(în fie-care cătun cite una), din- 

tre care mai demne de a fi 

menţionate sunt cele din Dră- 

gășani şi Birsanu.. Prima, cu 

hramul Maica Domnului, fondată 

la anul 1793, în timpul lui Alec- 

sandru Moruzzi Voevod, fiind 

Episcop Nectarie, ctitori Dima- 

ereu, Constantin Vătafu și alții 

şi reparată la 1870 și 1891; a 

doua, cu hramul Sf. Ilie, s'a fon- 

dat la anul 1834, avind ca 

ctitori pe Dumitru Ciocan, Găl- 
binuș și alții, 

Vite sunt: 114 cai şi epe, 

598 boi, 282 vaci, 12 bivoli, 

1171 oi şi berbeci și 667 porci, 

In raionul comunei, pe riul 

Oltul, sunt mai multe mori. 

Parte din locuitori sunt moş- 

neni, parte aii pămînt dat la 

1 864. 

Șoseaua națională Traian stră- 

bate comuna de la N. la S$,, 

înlesnind comunicaţia tutulor 

comunelor de la Riul-Vadului 

pănă la Corabia; leagă Ţara cu 
Transilvania și Bulgaria, 

Vezi Drăgăşani, podgorie. 

Drăgăşani, moșie, a statului, fostă 

pendinte de Episcopia Rîmni- 

cul, plasa Oltul-d.-j., jud. Vil- 

cea, care s'a arendat cu trupu- 

rile ce-i aparţin, afară de viile 

rescumpărate și părțile vindute, 
cu 25089 lei anual, pe periodul: 

1888—93. 

Drăgăşani, podgorie, situată în 

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

Ministerul Agriculturei, în do- 
rința de a lua la timp măsurile 
priincioase pentru încurajarea 
și dezvoltarea viticulturei la noi 
în ţară, a adresat în acest scop 
către capii judeţelor o circu- 
lară însoțită de un cestionar, cu 
privire la descrierea fizică, cul-
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tură şi economică a viilor noas- 
tre. Prefectul judeţului “Vilcea, 
spre a putea obține rezultate 
şi mai satisfăcătoare, a insti- 
tuit o comisiune vinicolă, com- 
pusă din primarii comunelor cu 
vii, proprietarii și cultivatorii de 
vii, bărbați competinţi în această 
ramură de avuţie naţională, cari 

ai trimis Ministerului Agricul. 
turei informaţiunile cerute, din 
care extragem următoarele : 

Viile se sădesc aci de peste 
1000 ani; ele ocupă o supra- 
faţă de 6653 hectare. 

Sunt situate pe dealuri, cari 
aii o înălțime de 200—.600 m. 

Sunt expuse în direcţia de 
E. şi S. 

Solul viilor de aci în gene- 

ral este clisos, nisipos și pietros. 
EL este proprii şi bun numai 
pentru vii. Este uscat din ca- 

uză că terenul este înalt și 

scurgerea apelor se face cu 

înlesnire. 
Aci viile. nu se îngroapă, ci 

se lasă pe arac și iarna. Ară- 
citul viei se face o dată cu tă- 

"iatul şi legatul punților la Mar- 
tie. Aracii țin pănă la 20 ani. 

Strugurii în pămiuturi ptetroa- 
se se coc 'mai de timpurii: și 

sunt mai dulci; iar în .cele cli- 

soase mai tirziu și strugurii sunt 

mai apoși. 

Vinurile din aceste localităţi se 

pot conserva mai multe decenii. 

Pe Dealul - Drăgășanilor se 

produc următoarele soiuri de 

struguri : gordan, braghină, stru- 

gure negru rominesc, bordeaux, 
coarnă, cîrlogancă, zis și crim- 

poşie, tămiioasă, etc. 

Un pogon de vie produce 
piină la 100 decalitri vin; tes- 

covina de la un pogon dă pănă 

- la 10 decalitri. 

Cea mai. mare parte din vinul 

de la Drăgăşani se transportă 

la Bucureşti, Craiova, Caracal, 

ete,   
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„Preţul de mijloc al vinurilor, 
cînd vinzarea se face pe loc, 
este ast-fel: cele mai bune pănă 
la 5 lei decalitru, de mijloc 3.50 
şi cele ordinare 2—2.30 decalitru. 

Vinurile destinate pentru tran- 
sport, fie pe uscat fie pe apă, 
pot rezista fără a suferi vre-o 
stricăciune și fără a pierde din 
calitatea lor. Ca la şooo hect. 

vie sunt supuse la dijmă. Invo- 
iala variază de la 10—209%. 

In genere, toată populațiunea 
din această regiune, se ocupă 

cu viea și cu agricultura. In ce 
privește starea economică a vi- 

nicultorilor, ea depinde de pro- 
ducţiunea anilor. 

Mijlocia venitului net anual 

pe hect. este de aproape 300 
lei. 

Treapta de cultură a vinicul- 

torilor este primitivă, 

Producţiunea vinului în anii 
buni e de: 190600 hectol., din 

care 187000 hectol. vin alb și 

3600 hectol. vin - negru. 

Drăgăşani, sfafie de dr. d. 7. 
jud. Vîlcea, pl. Oltul-Olteţul-d.-j., 

com. Drăgăşani, pe linia Piatra- 
Drăgășani, pusă în circulație 
la 13 Dec. 1886. Se află între 

staţiile Strejeşti (11.83 kil.) și 
Zăvideni (10.2 kil.) Inălțimea d'a- 
supra nivelului mării de 165"-14. 

Venitul acestei stații pe anul 
1896 a fost de 246424 lei, 94 

bani. 

Drăgeşti, sa, în jud. Roman, 
pl. Fundul, com. Negri, pe ma- 

lul stîng al rîului Siret, la N. 

de satui Negri și la o depărtare 

de 2 kil. de el și de 3 kil. de 

gara Galbeni. Are 59 familii, 

saii 262 suflete, din cari 63 

contribuabili, Ştii carte 12 per- 

soane. Locuesc în 67 case. 

Vite sunt 173 capete. 

“Are o biserică de lemn; un 

pod stătător pe rîul Siret, peste   
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care trece șoseaua județeană 
ce duce de la tirgușorul Dămie- 

nești la gara Galbeni. Acest 
sat datează, după cum ne arată 

documentele, încă d'inainte de 

11 Martie 1563. Tot documen- 

tele ne spun că aci a fost din 
vechime un schit. 

Drăâgeşti, sa, face parte din 
com. Condrăchești, jud. Tecuciii. 

E situat în partea de V. a 
comunei, pe ambele laturi ale 
Văii-Oii, la o distanță de 3 
lil. şi 3.40 m. departe de re- 

şedinţa comunei și este străbătut 
de piriul Drăgești, care se une- 

ște la S. cu Gherdana. Are o 

populaţie de 100 familii, sati 
375 suflete, cari locuesc în 93 
case. 

„ Teritoriul cătunului este de 
S15 hect. Locuitorii sunt îm- 

proprietăriți la 1864. | 

Are o biserică, cu hramul A- 
dormirea - Maicei- Domnului, fă- 

cută de locuitori la 1770, din 

lemn și cu temelia de piatră. S'a 
reparat de două ori. Are 8 fălci 

de pămînt date la 1864. Satul 
comunică cu satele vecine prin 

șoseaua ce vine din Florești și 

trece la Corcasca. 

Drăgeşti, sat, jud. Vasluiii. Se 
numea din vechime  Răcești, 

se află în partea despre S.- 
V. a comunei Borăști, pl. Fun- 

durile. E situat parte pe şe- 

sul Poiana-Bradului, şi parts 

pe Dealul-Mărului, printre care 
trece pîriul Șocovăţul, pe o în- 
tindere de 863 hect. Are o 

popilaţie de so familii, sau 

174 suflete, între cari 9 Evrei. 

Are o biserică făcută la anul 

1731. 
Numărul vitelor e de ş21: 138 

vite mari cornute, 340 oi, 23 

cai şi 20 rimători. . 

Drăgeştilor (Valea-); za/e, în
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satul Drăgești, com, Condră- 

chești, jud. “Tecuciii. Această 

vale se mai numește și Valea- 

Oii. 

Drăgeşti, saf, cu 54 case, în 

plaiul Cerna, jud. Mehedinţi. 

E situat pe un 'platoii frumos; 
ține de com. rur. Seliștea. 

Drăgeşti, sa, în jud. R.-Sărat, 
pl. Rîmnicul-d..s., cătunul co- 
munei Băbeni, așezat în partea 

de S. a comunei, pe malul 

drept al riului Rimnicul-Sărat, 

la 2 kil. spre $. de cătunul de 
reședință, Cubeni. Are o în- 

tindere cam de 370 hect., cu 

o populaţiune de 66 familii, saii 

283 suflete, din' cari 40 contri- 

buabili. Ştiii carte 10 persoane. 

Are o biserică, deservită de un 

preot şi 2 cîntăreţi. 

Drăghescul, zăzure, în com. 
Vlădești, pl. Rîurile, jud. Mus- 

cel, din coasta căreia izvorește 

Valea-cu-Meri, care se varsă în 

riul Bratia, 

Drăghia, îzoor, în com. Tisăul, 

căt. Valea-Rea, jud. Buzăii; ese 

din colina Dilma și se scurge 

în Nișcovul sub numele de Va. 

lea-Podului, nume, sub care e cu- 

noscut după ce trece pe sub 

„podul de. pe șosea, 

Drăghia, mov;lă, în com. Glo- 

deanul-Sărat, jud. Buzăiă. 

Drăghia, îsvor, în com. şi căt. 
Piclele, jud. Buzăii. Incepe din 

moșia Piclele-Banului, ocolește 

pe la spate mănăstirea Beuca 
„și după ce primește izvorul Mu- 

rătoarea, se scurge în riul Bu- 

zău. 

Drăghiceasca, sa, în jud. Ialo- 

mița, pl. Ialomiţa-Balta, pen- 
dinte de comuna Dormărunt,   
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E situat spre V,, la 1 kil. de 

satul de reşedinţă. 

Drăghiceni, com. rur., jud. Ro- 

manaţi, pl. Ocolul. Se compune 

din satele Drăghiceni (600 loc.), 

Grozăvești (300 loc.) și Liiceni 
(262 loc.). E situată pe coasta de 

N. a dealului ce mărginește va- 

lea riuşorului Caracal, la 8 kil. 

spre V. de Caracal. Altitudinea 

„terenului de asupra nivelului 

mării este de 120 m. Are o 

populațiune de 325 fam., saii 

1162 sufi.: 595 bărbaţi, 577 fe- 

mei; 585 căsăt., 577 necăsăt. 

Sunt 528 contribuabili. 

Ştiă carte 27 persoane. 
Budgetul com. pe 1886-—57 

a fost de 3633 lei la venituri 

şi de 3625 lei la cheltueli. 

Locuitorii se ocupă cu agri- 

cultura și creşterea vitelor. 
Vite mari sunt 1068, vite mici 

973 și porci 144. - 
In com. sunt 4 cîrciumi. 

Are-3 biserici, Sf. Nicolae 

(1883) în -Drăghiceni, Adormi- 

rea-Maicei-Domnului (1882) în 

Liiceni şi Sf. Gheorghe (1882) 

în Grozăvești, deservite de 3 

preoți și 6 cîntăreți. Aci sunt 

pe fie-ce an 2 bilciuri, la Sf. 

Pantelimon și Inălţare. 

Drăghiceşti, căzu, din jud. Ar- 
geș, pl. Pitești, pendinte de 

com. rur, Săpata-de.-s. 

Drăghiceşti, sa/, face parte din 
com. rurală Gorganul, pl. Pod- 

goria, jud. Muscel. Cade în par- 

tea de S. a com. Riîul-Argeșul, 
care-l desparte de jud. Argeș, 

îl udă la S. iar riul Rîncăcio- 

vul, îl udă prin centru. 

Populaţia satului e de 509 

locuitori (250 bărb. şi 259 fem.) 

Numele se presupune ai veni 

de la un popă, Drăghici, care 

pe la anul 1690, a făcut bise-. 

rica de lemn ce există și azi.   
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Drăghiceni. Vezi Ghidigeni, jud. 

Tutova. 

Drăghicenilor (Valea-), vaz, 

ce trece prin satul Cacaleţi-Go- 

goşari, şi dă în valea Burnazu- 

lui, în pl. Marginea, jud. Vlașca. 

Drăghici (Petrovici), pădure, în 
com. Cărpiniștea, pe hotarul de- 

spre com. Brăești, jud. Buzăii. 

Drăghici (Lacul-lui-), în com. 
Meri-Goala, din pl. Tirgului, jud. 
Teleorman 

Drăghici, (Movila-lui-), spzooz/ă 

de hotar, în capul de V. al com. 

Perieți, pl. Siul-d.-s., jud. Olt; 

servă spre a limita atît com. 
Perieți de Coteana la S. V. cit 

-şi a separa fășia de moşie a 

d-lui Grigore Vasiliu, de a d-lui 

Găbunea, din căt. Mierleşti-d.-s, 

Drăghici (Movila-lui-), păgură 

spre E. de com. Diosci, din 

jud. Romanați. 

Drăghici (Muchea-lui-). Vezi 
Ținţăreni, jud. Buzăi,. 

Drăghiciul, com, rur., pl. Rîurile, | 

jud. Muscel, la S. de Cimpu- 

“lung, situată pe ambele maluri 

ale girlei Drăghiciul. D'aci pănă 

la Cimpulung sunt 21 kil., iar 

pănă la subprefectură 9 kil. N'are 

nici un cătun alipit și se-măr- 

ginește la N. cu comuna Ju: 

gurul, la S. cu comuna Mi-. 

hăești, la V. cu comuna Go- 
lești şi la E. cu comuna Hîr- 

tiești, 

Are o populaţie de 1001 su- 

flete (494 bărbaţi, 5o7 femei), 

locuesc în 240 case. 

Locuitorii se ocupă cu. agri- 

cultura, fabricarea varului (în 
mari cantităţi) şi fabricarea ţui- 

cei. Ei desfac ţuica, a cărei 

producție în timpuri bune trece .
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peste 60000 vedre, la Piteşti, 
Roşiori, Caracal, Corabia şi 
Turnul-Măgurele. 

Ciţi-va locuitori ai stupi de 
albine. Ceara se vinde la Pitești 
şi Cimpulung. 

Vite sunt: 680 boi, 
vaci, 400 capre, 30 cai. 

Girla Drăghiciul udă comuna 
în tot lungul săi. In comună 
sunt livezi întinse de pruni. 
Locuitorii sunt moșneni ; 34 din 
ei sai împroprietărit după le- 
gea din 1864. 

Sunt 210 contribuabili. 
Budgetulcomunei este la veni- 

turi de lei 2290 şi la chel- 
tueli de 1824 lei, în care sumă 

intrălci 45 ce se cheltuesc'cu 
şcoala şi 110 lei pentru bise- 

rică. RE 
Aci era o fabrică de scaune, 

pusă în mișcare prin apă, a 

d-lui Anast. 1. Chirvasi, Astăzi 
nu mai funcționează. 

In comună sunt ca la 2000 

hect. pămînt; iar impozitul fon. 
ciar se plătește pentru 700 hect., 

căci restul e pădure. 
O șosea vecinală o pune în 

comunicaţie cu comunale Hir- 

tiești și Mihăești, 

968 

Are o biserică, rezidită la a- 

nul 1854 de locuitorii comunei 

în locul unei vechi biserici. 

Această biserică este deservită 
de 2 preoți și 2 cîntăreţi. 

Școala, cu întreținerea căreia 

statul cheltuește anual 1242 

lei, este frecuentată de 66 elevi 

şi 6 eleve, din 92 copii cu 

virsta între 6—12 ani. Actualul 

local de școală s'a zidit la anul 

1884. | 

Ştii carte în comună 169 

bărbaţi şi 20 femei. 

” Drăghiciul, dea? cultivabil, “în 

com. Ruginoasa, jud. Suceava, 

conținînd cariere de piatră. 

Drăghiciul, gădure supusă regi- 
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mului silvic, com. Drăghiciul, 

judeţul Muscel, în întindere de 
400 hectare. Se învecineşte la 
Nord cu proprietatea statului, 
la Sud cu Văcarea, la Est cu 

com. Lucieni, la Vest cu vatra 

satului Drăghiciul. 

Drăghiciul, gî7/ă, izvorăşte din 
com. Mățăul, plaiul Dîmboviţa, 
jud. Muscel, trece prin comuna 

Jugurul unde poartă numele de 

Valea-Jugurul, prin comuna Dră- 
ghiciul, și se varsă în Riul-Tirgu- 

lui la comuna Mihăești. 

Drăghiciul, zae ce vine din 

“proprietatea Ciochina și dă în 

valea Șirivașului, apoi în valea 

Șerbanului, ce desparte propri- 

etatea Gogoșari-Vechi, din pl. 
Marginea, jud. Vlașca. 

Drăghiciului (Dealul-), Zea/, la 

Nord de cătunul Văcarea, com. 

Valea-Popei, plasa Riurile, jud, 
Muscel. 

Drăghineasca, sa, jud. Argeș, 
plasa Gălăsești; face parte din 

comună rurală Răscăeţii - Dră- 

ghineasca. 

Drăghinăi (Plaiul-), paz, la 
Vest de comuna Vlădești, pl. 
Rîurile, jud. Muscel. 

Drăghinei (Valea-), za/e, izvo- 

rește din coasta Pădurea-Tăiată, 

numită 'Tăetura-Mazilului, -stră- 

bate cătunul Vlădeşti-d.-s., pl. 

Rîurile, jud. Muscel și se varsă 

în rîul Bratia, aproape de un 

herăstrău vechiă al d-lui I. Ar- 

senescu. ” 

Drăghineşti sai Gratia-Dră- 

ghineşti, căzu, pendinte de 

com. Gratia-Mare, plasa Glava- 

ciocul; jud. Vlașca, situat pe 

ambele laturi ale văci Drimbov- 

nicului.   

DRĂGOAIA 

Suprafaţa moșii împreună cu 
Gratia este de 3532 hect. 

S'a dat în 1864, la ambele 

sate, pentru 380 loc., 1100 hect. 
Are pădure de stejar în su- 

__prafață de 200 hect, 

Venitul anual împreună cu 
- Gratia este de 22000 lei. 

Aci este o biserică de zid 

făcută de locuitori ; depinde de 
parohia Gratia; este deservită 

de un preot și 2 cîntăreți. 
Sunt 148 contribuabili. 

Vite sunt: 342 boi și vaci, 35 

bivoli, 24 cai, 1042 oi şi capre 

Și 190 rimători. 

Locuitorii acestui cătun sunt 

Sirbi; port chiar acum costumul 

lor. Se ocupă cu grădinăria, 
din. produsele careia se îndes- 

tulează mai toate comunele din 

plăşile Neajlovul și Glavacio- 
cul. 

Prin acest sat e șoseaua ju- 

deţeană ce vine de la Vătaș și 
scoboară pe valea Drimbovnicul 

către Obedeni. Drăghinești sunt 

departe de Giurgiu de 62 kil., 
iar de București, de 44 Kkil. 

Drăgila, zoiană, jud. Dolj, pl. 
Balta, com. Giîngiova, prin care 

trece limita de E. a com. către 
riul Jiul. 

Drăgoaia, saţ, jud. Dolj, plasa 
Dumbrava-de-Jos, com. 'Tăncă- 

năul, grămadă, cu 281 suflete, 

"144 bărbaţişi 137 femei. Locuesc 

în 49 case șibordee. Copiii din 

„sat urmează la școala mixtă din 

satul Tăncănăul, ce este la 6500 

m. depărtare. In anul şcolar 
1S92-93 aii frecuentat școala ş 

băeţi. Cu virsta. de școală sunt 

41 copii. 

Ştiii carte 18 loc. În sat este 
o circiumă. 

Drăgoaia, fost sat, jud. Dolj, pl. 

Dumbrava-de-jos, comuna Săl- 

„cuţa.
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Drăgoaia, moşie, jud. Dolj, pl. 

Dumbrava-de-jos, com. Tăncă- 

năul, satul Drăgoaia. 

Drăgociul, gădure, pe moşia 

Siliştea, din pl. Teleorman, jud. 

Teleorman. 

Drăgociul, ziriiaș, trece pe lingă 

cătunul Căţeleşti și com.. Sur- 

duleşti, din jud. Teleorman, pl. 

Teleorinan, taie şoseaua jude- 

ţeană și se varsă în piriul Bur- 

„dea. 

Drăgociul, vă/cea, începe de pe 

Cîmpia-Burdei; aproape de co- 

muna Miroşi, judeţul Teleor- 

man, se formează într'insa pi- 

riul cu același nume. 

Drăgoeasa, saţ, pe moșia și în 

com. răzășească Șarul - Dornei, 

jud. Suceava, înșirat pe pîriul 

cu acest nume, numără 76 case, 

populate de 83 familii, cu 245 

suflete (120 bărbaţi şi 125 fe- 

mei). Are 76 contribuabili. 

Are o biserică de lemn, cu 

patronul Sf, Arhangheli, deser- 

vită de preotul din Păltiniș şi de 

2. cîntăreţi. Improprietărită cu 

$ fălci pămînt. Şcoala din Pa- 

naci, departe de 3 kil., servă şi 

acestui sat. 

Drăgoeasa-Mare, zirii, în com. 

Șarul-Dornei, judeţul Suceava, 

afluent al piriului Tomnaticul. 

Are de tributar pe Drăgoeasa- 
Mică. 

Drăgoeasa-Mică, mic avent al 

pirîului Drăgoeasa-Mare, județul 
Suceava. 

Drăgoeasca, cătun (tîrlă), în 

com. Căzăneşti, plasa Ialomiţa- 

Balta, jud. Ialomiţa. 

Drăgoeni, căfun, al com. Petreşti- 

de-Vărsături, din plasa Ocolul,   
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jud. Gorj.E situat pe loc şes și 

în partea de E. a comunei de 

reședință. 

Are o suprafaţă de 1380 hect., 

din cari 400 hect. arabile, 930 

“hect. finețe, 44 hect. izlaz şi 

pădure și 6 hectare vatra satu- 

lui. 
Are o populaţie de 42 fa- 

milii, cu 272 suflete, toți ocu- 

pîndu-se cu agricultura și creș- 

terea vitelor. 

Locuitorii posedă 20 pluguri, 

„40 care cu_boi, 111 vite mari 

cornute, 6 cai, 176 oi şi 25 rîmă- 

tori. Sunt 5o stupi. 

Este legat de comună prin 
şosele comunale. - 

Drăgoescul, pisc, com. Orlești, 

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

Drăgoesei (Dealul-), zzzafe, d'a- 

supra satului cu acest nume, 
jud. Suceava. 

Drăgoeşti, com. rur., situată în 

centrul pl. Novaci, jud. Gorj, și 

sub poalele plaiurilor Drăgoeşti, 

Alimanul şi Girjobul; e formată 

din trei cătune: Drăgoești, unde 

“e şi reședința, Hotini și Ungu- 

reni, la E. com. Muşeteşti. 

Are o suprafață de 10500 

hect., din cari 119 hect. arabile, 

295 hect. livezi, 9015 pădure 

și izlaz în plai şi în munte, 

proprietate a statului și a locui- 

torilor, 4 hect. pomet și 27 hect. 

vatra satului, a schitului Crasna, 

cimitirelor şi alte. 

Are o populație de 720 su- 

flete, formînd 180 familii, din cari 

140 contribuabili, toți romini, 

Locuitorii posedă 39 pluguri, 69 

care cu boi, 2 căruţe cu cai, 

499 vite mari cornute, 73 cai, 

2518 oi, 262 rîmători, 35 mă. 

gari și 120 capre. 

Comuna are un venit de 1200 

lei, iar cheltuelile sunt în sumă 

de lei 1000.   
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Apele ce udă această com. 

sunt: Sănătorea, Scurta şi Va- 

lea-Mare saii Apa-Drăgoeştilor, 

care, unindu-se toate împre- 

ună în com. Turbaţi, formează 

o singură apă numită Sănătorea, 

care se varsă în Blahniţa, la căt. 

Hăeşti, din com. Bobul, plasa 

Amaradia; izvoarele lor vin din 

platourile Alimanul și Drăgoești. 

Comunicaţia prin com. se face: 

printr'o șosea comunală și prin 

drumuri ordinare; două din a- 

ceste drumuri pleacă din Drăgo- 

ești şi urcă în munte: cel care 

pleacă din căt. Drăgoeşti, merge . 
pe. acest plaiă și se uneşte. . 

iar cu drumul Hirșenilor, mai 

jos. de pichetul Urma-Boului. 

. In comună se găsesc: 3 puțuri 

și 6 fintînă. 

„ Comuna are un spital rural; 

1 şcoală, situată în schitul 

Crasna, frecuentată de 40 elevi 

și 1 elevă, din 48 înscriși; 3 

biserici și 1 schit; bisericile sunt 

deservite de 1: preot, 3 ciîntă- 

reţi și 1 paracliser; sunt destul 

de vechi; una e fondată în anul 

1705. Aa 
Schitul poartă numirea de . 

„Schitul Crasna, fiind-că, înainte 

de 1875, a ţinut, împreună cu 

cătunul Ungureni, de comuna 

Crasna. Acest schit e fondat 

de Dimitrie Filișianul biv-Vel Pi- 

tar, în zilele lui Mateiii Basarab- 

Voevod, la anul 7145 de la zi- 

direa lumei, sai 1637, de la 

Christos. Acest schit a rămas 

nezugrăvit multă vreme pănă în 

zilele lui Constantin Brincovea- 

nu, fiind egumen la această mă- 

năstire Kyr Vartolomeii ot Dră- 
goești, care, luînd blagoslovenie 

de la sfinţia sa Părintele Episcop 

Kyr Grigorie și umblind cu 

carte de milă pe la locuitori și ne- 
guțători, a zugrăvit-o după cum 

se vede astă-zi. Fondul cel prin-- 
cipal al acestui schit dat de fon- 

dator este proprietatea Devese-
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lul, din județul Mehedinţi, cum 
şi Vatra-Schitului Crasna-Ungu- 
reni, din judeţul Gorj. 

Drăgoeşti, cătun, alipit comunei 

Brădiceni, situat pe șes şi în 

partea de S.'a com. sale din 

plaiul Vulcan, jud. Gorj. Se zice 

că numele:i s'a dat de la un 
preot, numit Dragotă. 

Are o suprafaţă de şoo hect., 

din cari 115 hect. pădure, 150 

hect. arabile, 110 hect. fineţe, 

70 hect. izlaz, 40 hect. vii şi 

15 hect. livezi de pruni. 

Locuitorii sunt moșneni. 

Are o populaţie de 117 fa- 
__milii, din cari 4 familii de ţi- 

gani, cu 551 suflete. Sunt 9o 

de contribuabili. 
Locuitorii posedă 35 pluguri, 

70 care cu boi și vaci, 290 

vite mari cornute, 15 cai, 55 

oi, 500 capre și 355 rimători. 

Cătunul este udat de pirîul 

Bilta. 
Comunicaţia se face prin şo- 

seaua comunală, ce vine de la 

N. spre S. şi care, la 1 kil.de 

„cătun spre $., se ramifică în două: 

o parte trecînd riul Bistriţa prin 

vad şi legîndu-se cu șoseaua co- 

munală, Teleşti, iar cea-laltă 

parte trecînd pîrîul Bilta pe pod 

de lemn, şi legindu-se cu şoseaua 

aa T.-Jiul- „Severin, la kil. 

No. 

In Gta se găsesc: 2 mori 

pe apă, 5 puțuri și 3 fîntîni. 

Cătunul are 1 biserică de lemn, 

fondată la anul 1853 şi deservită 

de 1 preot şi 1 cîntăreţ. 

Drăgoeşti, cătun, reşedinţă a co- 

munei Drăgoeşti, jud. Gorj; de 

dînsul mai ţine o mică mahala, 

numită Oprișești. 

Are o întindere de 4oo hect., 

din cari 40 hect. arabile, 7o hect. 

fineţe, 38709 hect. pădure, izlaz, 

vie şi pomet. 

Are o populaţie de 308 su-   

943 

flete, sai 75 familii, din cari 64 
contribuabili, toţi romîni, ocu- 

pîndu-se cu agricultura, creşște- 

rea vitelor și lemnăria. 

Locuitorii posedă 20 pluguri, 
40 care cu boi, 2 căruţe cu cai, 

200 vite mari cornute, 30 cai, 

800 oi, 70 capre şi 130 rimă- 
tori. 

In cătun e o moară pe apa 

Sănătorea, 2 puțuri şi 2 fîntîni. 
Cătunul are 2 biserică, deser- 

vite de 1 preot şi 1 cîntăreț. 

Drăgoeşti, zarte dia com. Capul- 

Piscului, plasa Rîurile, judeţul 
Muscel. 

Drăgoeşti, pădure, în județul II- 
fov, plasa Mostiștea, așezată pe 

şoseaua care pune în comuni- 

caţie căt. Drăgoeşti-d.-s. cu Dră- 
goești-d.-j. 

Drăgoeşti, moșie, plasa Znagov, 
jud. Ilfov, proprietatea statului, 
fostă pendinte de mănăstirea 

Znagov. Impreună cu alte 380 
proprietăţi a fost ipotecată, pen. | 

tru asigurarea împrumutului do- 
menial de 78 milioane lei, con- 

tractat la 1871, cind se arenda 

cu 34000 lei. Pe-periodul dela 

1883—93 arenda a scăzut la. 

24050 lei anual. 

Drăgoeşti, oc zsolat şi stină de 
02, pe moșia Macoveiul, din co- 

muna Padina, judeţul Buzăii. 

Drăgoeșşti-Biţinele, com. raz., 
jud. Ilfov, pl. Mostiștea, situată 

la N.-E. de Bucureşti, 44 kil. 

departe de acest oraș. In par- 

tea de N. şi S. are dealuri fru- 

moase. La V. e pădurea Biţi- 

nele. 

țina-Ungureni, Biţina-Pămînteni, 

Chiroiul-Ungureni, Chiroiul-Pă- 

_mînteni, Drăgoești-d.-s., Drăgo- 

ești-d.-j., Drăgoeşti-Znagov, cu 

Se coinpune din satele: Bi-   
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o populație de 1996 locuitori, 
cari trăiesc în 382 case. şi 16 

bordeie, 

Se întinde pe o suprafaţă de 
6366 hect. Statul, d. I. Iorgu- 

lescu, Ar. Papazoglu, Hr. Cos- 

tescu, ai 4400 hect. şi locuito- 

rii ai 1966 hect. Proprietarii cul- 

_tivă 3173 hect. (655 sterpe, 480 

izlaz, 92 pădure). Locuitorii cul- 

tivă tot terenul, rezervînd pen- 
tru izlaz 123 hect, 

Sunt 393 contribuabili. 

Budgetul comunei e la veni- 

turi de ş445 lei, iar la cheltu- 

cli de 5434 lei. | 

In comună sunt 4 biserici, de- 

servite de 4 preoți (la Biţina- 
Pămiînteni, Chiroiul - Pămînteni, 

Drăgoești-d.-s. și Drăgoeşti-d..j.); 

2 şcoale mixte; 5 maşini de 

treierat cu aburi; 1 moară cu 

aburi; 4 heleștaie și 4 poduri 

stătătoare. 

Vite mari sunt 2150: 722 

cai și epe, 2 armăsari, 636 boi, 

733 vaci și viței, 21 tauri, 9 

bivoli, 27 bivolițe, și al celor 

mici de 3878: 12 capre, 2822 

CĂ, 1044 porci. 

_ Dintre locuitori, 429 sunt plu- 

gari, 2 meseriași, 48 at dife- 

rite profesii. | 
Arătura se face cu 205 plu- 

guri: 143 cu boi, 62 cu cai. 
Locuitorii ai 364 care şi că- 

ruțe: 142 cu boi, 222 cu cai. 
Comerciul se face de 17 cir- 

ciumari, S'ai stabilit în comună 

12 străini, 

Drăgoeşti-de-] os, sat, face par- 

te din com. rur. Drăgoești-Bi- 
ţinele, pl. Mostiștea, jud. Ilfov. 

Suprafața totală a satului ce 

de 662 hect., cu o populaţie de 

299 locuitori, Romini, cari se 
ocupă cu agricultura și creşte: 

rea vitelor. 

D-l Hr. Costescu -are 550 
hect, şi locuitorii 112 hect. Pro- 

prietarul cultivă 375 hect. (100
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sterpe, 75 izlaz). Locuitorii rc- 

zervă pentru izlaz 20 hect. 
Are o biserică, cu hramul Cu- 

vioasa Paraschiva, deservită de 

1 preot și 2 cintăreți; o școală 

mixtă, frecuentată de 10 elevi 

și 2 eleve, cu întreținerea căreia 

statul și com. cheltuesc anual 

2104 lei. Localul, e oferit de 

preotul Zamfirescu. Mai are 1 

moară cu aburi, 1 mașină de 

treerat, 1 heleştei și 1 pod 

stătător. 

Comerciul se face de 4 cir- 

ciumari. Stabiliţi aci sunt 4 

străini. - 

Numărul vitelor 

390 şi al celor mici de 456. 
mari 

Drăgoeşti-de-]Jos, sat, face par- 

te din com. rur, Geamăna, pl. 
Oltul-d.-s., jud. Olt. Aci esteo 

biserică, construită la anul 1850 

de d-l Colonel Ioan Solomon. 

Drăgoeşti-de-Sus, sat, face par- 

te din com. -rur. Drăgoești-Biţi- 
_nele, pl. Mostiştea, jud. Ilfov. 

Cade spre S..E. de Biţina-Pă- 

Intre căt. Drăgoeşti- 

de-Sus şi Drăgoești-de-]Jos este 

lacul Drăgoeșşti, așezat chiar pe 

şoseaua vecinală care pune în 

comunicație aceste sate, Supra- 

faţa totală a satului e de 838 

“hect., cu o populaţie de 267 lo- 
cuitori. 

D-l Ar. Papazoglu are 600 

hect. şi locuitorii, 238 hect. 

Proprietarul cultivă 400 hect. 

(65 sterpe,. 100 izlaz, 35 pă- 

dure). „Locuitorii cultivă tot pă- 
mîntul, rezervind pentru . izlaz 

17 hect, 

Are o biserică, cu hramul Sf. 

Nicolae, deservită de -1 preot 

„şi 1 cîntăreț; 1 heleşteii; 1 pod 

stătător. 

Comerciul se face de 1 cîr- 
ciumar. 

Numărul vitelor mari e de 

310 și al celor mici de 536. 

e de 

  

op 

Drăgoeşti-de-Sus, saț, face par- 

te din com. rur. Geamăna, pl. 

Oltul-d.-s., jud. Olt. Aci e o 
biserică vechie. Nu se. știe de 

cine s'a fondat; s'a reparat 
la. anul 1769 -de jupin Ioan sin 

Iordache Bocșăneşcu. 

Drăgoeşti - Znagov, sa/, face 
parte din com. rur. - Drăgoeşti- 

Biţinele, pl. Mostiștea, judeţul 

lifov, 
Suprafața totală a satului e 

de 1725 hect., cu 367 locui- 

tori. ” E 

"Statul are 900 hect. și locui- 

torii 825 hect. Statul cultivă 

prin arendașii săi 790 hect. (50 

sterpe, 60 izlaz). L.ocuitorii cul: 

tivă tot terenul. 

Are o mașină de treerat . cu 

aburi. S'ai stabilit aci 4 străini, 

Comerciul se face de 4. cîr- 

ciumari, | 

Numărul vitelor mari ce de 

380 şi al celor mici de şIo. 

Drăgoicea, /ădure bătrină, în 

com. rur. Corzul, pl. Dumbrava, 

jud. Mehedinţi. 

Drăgoicea, firii, în com. tur. 
Guardeniţa, pl. Dumbrava, jud. 

Mehedinţi, 

Drăgoiul, sa/, face parte din co- 
_muna rurală Olanul, pl. Oltul, 

jud. Argeș. Este situat pe rîul 

Oltul şi are o populaţie de 30 fa- 

milii. Are o biserică, cu hramul 

Sf. Voevozi, 

“preot și un cîntăreţ. 

Drăgoiul saii Olanul, moșie, pro- 
prietate a statului, jud. Argeș, 

pl. Oltul, com. Olanul. Era pen- 

dinte de schitul Surpatele îna- 

intea secularizării. Arenda anu- 

ală pe periodul 1883—86 a 

fost de: 1000 lei. Aceată moşie 

a fost ipotecată la 1887 pentru 

asigurarea emisiunii ipotecare 

deservită de un | Drăgoteasa, 

Drăgoteni, 

Bahlueţul-Rece, în jud. Suceava,   
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în sumă de 26 milioane lei, 

conform legci din 1877. 

Drăgoiul, movilă, lîngă balta Pe- 
telul şi Orlea, din jud. Roma: 
naţi. 

Drăgoiul, loc isolat, com. Ote- 

şani, plaiul Horezul, 

Vilcea. . 

judeţul . 

Drăgoiul (Zăvoiul-), păurice, 

Vezi - Colibași-Vieroșul, judeţul 

Muscel. 

Drăgoleşti, cătun, în jud. Argeş, | 

pl. Argeșului ; face parte din com. 

rur. Bascovele. Are 24 familii, 

sau 150 suflete. 

Drăgoleşti, cătun, din jud. Argeș, 

pl. Oltului; face parte din com. 
rur. Dobreşti.YAre 277 locuitori, 

o biserică vechie, cu hramul 

Sf. Nicolae, deservită de un 

preot și un cîntăreţ. 

Drăgostina, ba/ră, formată din 

vărsarea: riului Jijia; se află în 

partea de S.-E. a satului Bosia, 
pl. Braniștea, jud. Iași; conţine 

mult stuf și papură; are pești 

şi raci. 

Drăgoşinul, căzun, al com. Grop- 

şani, pl. Olteţul-Oltul-d.-s., jud. 

Romanați, la confluența riului 

" Frăția cu Geamartaluiul. Are 30 
locuitori. 

Vechie numire a 

moșiei Zărneasca, din jud. Buzăii, 

com. Zărnești-de-Cîlnăa, - 

Drăgoteasca, sfoară de moşie 
moșnenească ; face parte din tru- | 

pul Mirceşti, com. Lipia, jud. 
Buzăi. 

“afluent "al piriului 

com.. Văscani.
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Drăgoteşti, cop. rur. și sat, în jud.. 
Mehedinţi, pl. Văilor, la o dis- 

_tanță de 67 kil. de orașul T.- 

Severin. Formează comună cu 
Drăgotești-d.-s. și Buhorelul. Re- 

ședința comunei este în satul 

Drăgotești-d.-j. Este situată pe 

două văi, deosebite prin cul- 

mea Drăgoteştilor şi se mărgi- 

pește: la E. cu jud. Gorj și com. 

Negomirul; la S. cu com. Co- 

răbiile ; la V. cu com. Cozmă- 

nești și la N. cu com. Mătăsari. 

Are 12 mahalale şi anume: 

In Drăgotești-d.-j.: Linia, Izvo- 

rul, Goşescul, Găvanele, Popeşti, 

Toporistoiul. 

In satul Drăgotești-d.-s.: Păsă- 

roiul, Berbeniceni şi Stănești. 

In satul Bohorelul: Bohorelul 
şi Valea-Malului. | 

Are o populaţiune de.: 1400 

sufi., locuind în :300 case. 

Sunt 230 contribuabili. 

Ocupaţiunea. locuitorilor este 

agricultura şi creșterea vitelor. 

Calitatea pămîntului este parte 

bună, parte de mijloc. 

L.ocuitorii posedă: 40 pluguri, 

6ş care cu boi, 9căruţecu cai : 

"şi 100 stupi. 

Are 3 biserici, deservite de 

1 preot şi 3 cîntăreţi; o şcoală, 

condusă de un învăţător şi fre- 

cuentată de 21 elevi; o cârciumă. 

Numărul vitelor în această 

comună -este de 1596: 600 vite 

mari cornute, 500 oi, 26 cai şi 

470 rimători. 

Budgetul com. e „de 1853 lei 

la venituri şi de 1190 lei la 

cheltueli. ” 

Prin comuna Drăgoteşti trece 

șoseaua Mătăsari-Drăgoteşti- -Co- 

răbiile. 

Dealuri mai "principale din a- 

ceastă comună sunt: 

| Dealul-Jiului, Culmea- Drăgo- 

teşti, culmea Cozmăneşti, dea- 

lul Buhorelul, Dealul-Bălanilor, 

unde, în ziuă de Duminica To- 

mei, se adună lume din mai 

  
lor și 
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multe comune; Dealul-Mare, deal 

înalt și punct bun de observa: 
ţiune, căci din vîrful lui se poate 

vedea orașul Tirgul-Jiul şi la o 

mare distanţă, în diferite direc- 

" ţiuni. Văi mai principale sunt: 

Valea-Drăgoteştilor, . Valea-Bu- 

„horelui și Valea-Malului. 

Piraie principale cari curg prin 

această comună sunt: Jilțul-Bu- 
horelului şi Jilţal-Drăgoteștilor, 

care este mai mare şi pe care 

se află. și mori de măcinat. 

In această comună se află şi 

cite-va heleștae cu pește. 
Ca locuri de remarcat în-aceas- 

tă comună sunt: o ridicătură mare 
de pămînt numită Tazniţa, unde 

"se găsesc: oale mari romane. 

Este între hotarul Drăgotești- 
comuna Cozmăneştilor; 

Ripa-Șoimului, pe hotarul din 
Dealul-Buhorelul numită și Ji- 

dovii. Aci, se zice,a locuit un 

„uriaș și la Tarniţă altul; se gă- 

sesc la Ripa-Șoimului vase vechi 

romane ca și la movila Tarniţa. 

Ripa-Șoimului-—spune legen- 

_da—se numeşte astfel pentru că 

aci se afla un șoim. în timpul 

domniei lui Vlad Țepeș, ai cărui 

pui se luaii în fie-care an şise 

trimiteai Domnului ; pentru în- 

grijirea acestui şoim, Vlad Țe- 

peș scutise pe locuitorii comu- 

nelor vecine: de toate dările că- 

tre stat şi îi obligase prin hri- 

sov domnesc la îngrijirea lui. 

Intimplarea a fost însă, că 

şoimul repezindu-se să prindă 

o pasăre, s'a lovit de stejarul 

“unei arii şi a murit. Domnul 

s'a supărat pe locuitori, le-a im- 

pus dări grele, din cauza neîn- 

grijirei de şoim şi le-a luat pro- 

prietatea, pe care o posedă și 

astăzi statul în com. rur. Ne- 

gomirul. 

Din această comună se zice 

că s'a răsculat. postelnicul U- 

- drişte, ale cărui fapte sunt cu- 

noscute de: istorie.   

- DRĂGOTEŞTI (DEALUL-) 

Drăgoteşti, com. rur, în N. plă- 
şei Ocolul, judeţul Romanați, for- . 

mată din satele: Drăgotești, 

(225 loc.) şi Argintoaia (Argin- 
toianca, 226 loc.) situată lingă 
“Tesluii, la 24 kil. spre N.-V. 

de Caracal. Altitudinea terenu- 
lui de asupra nivelului mării 
este de 170 m. Are o popula- 
țiune de 138 fam., sait 537 sufl. 

(273 bărbați, 264 femei; 285 

căsăt.. și 322 necăsăt.). 
Sunt 109 contribuabili. 

Știii carte 7 persoane. 

Budgetul com. este de 2027 

lei la venituri şi de 2026 lei la 

cheltueli. a 

Vite mari sunt 570,vite mici 

314 şi rimători 697. 

In com. sunt 3 cîrciumi, 

Are 2 biserici, una cu hra- 

“mul Sf. Nicolae (1845) în Dră- 

goteşti, şi alta cu hramul Ador- 

mirea-Maicii-Domnului, (1845) în 

Argintoaia, deservite de 2 pre- 

oți și 3 cîntăreţi. 

Drăgoteşti, sa4, jud. Mehedinți, 

pl. Ocolul-d.j.; ţine de com. 

rur.: Fintina-Domnească. Are o 

populaţiune de 570 sufl., locu- 

ind în 74 case. 

Drăgoteşti, deal, jud. Fălcii, în 

suprafaţă de 333 hect. Se în- 

tinde din hotarul com. Oltene- 

şti, sub această numire, printre 

piraiele Crasna și Lohanul, pe - 

teritoriul com. Tirzii, pl. Cras- 

na și continuă pănă aproape 

de confluența acestor pîraie sub 

numirea de Lohan. 

Drăgoteşti, dea/, jud. Mehedinţi, 

pl. Văilor, com. rur. Drăgotești, 

numit și. Culmea-Drăgoteștilor. 

Drăgoteşti, vale, în com. rur, 

Drăgoteşti, pl. Văilor, jud, Me- 

hedinţi. 

Drăgoteşti (Dealul-),: zez/, în
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partea de V. a dealului Craca- 

tița şi paralel cu dinsul; trece 
prin com. Minjeşti, pl. Crasna, 

jud. Vaslui; coasta despre V. 

a acestui deal se numește Cos- 

tișa-Satului, pentru că se află 

în faţa satului Minjeşti. 

Drăgşani, căfun, în jud. şi pl. Te- 
leorman,pendinte de com. Drăg- 

şenei. Populaţia lui e de 485 

suflete, din cari 71 contribuabili, 

Drăgșani e sat vechiii. Il ve- 
dem figurîind în nomenclatura 

satelor pe la jumătatea secolu- 

lui trecut, sub numirea de Dră- 
guşani. Era dat la plasa, care 

sec numea și pe atunci tot a- 

Tirgului. 

Mai în urmă a format o sin- 

gură comună cu cătunul Drăg- 

şenei, unde este reşedinţa, la 

care s'a mai alipit și com. Muţi, 

cu cătunul Odobeasca, 

Drăgşani, moșie, în pl. Tirgului, 
jud. Teleorman ; proprietate a 

decedatului maior I. Vlădoianu, 

donată Eforiei Spitalelor Civile. 

Are pe dinsa și pădurea numită 
Laia. 

Drăgşenei, com. rur., în partea 
de N. a pl. Tirgului, jud. Te- 

leorman ; este limitrofă cu pl. 

Teleormanul. Se compune din 

patru cătune: Drăgșenei (reșe- 

dinţa), Drăgșani, Muţi şi Odo- 
beasca, 

Pănă la 1885, com. Muţi și 

căt. Odobeasca formatii o singură 

com. ; ele ai fost alipite de 

com. Drăgșenei, care avea pănă 

atunci numai căt. Drăgșani.. 

Comuna și cătunele ei sunt așe- 

zate ast-fel: Drăgșenei, Drăg- 
șani și Odobeasca pe dealul des- 

pre V. al văiei și pîriului Zbiîr- 

gleaza. Căt. Muţi se află situat 

pe partea opusă, despre E. a- 

cestei văi. Căt. Drâgşenei e 

foarte aproape de căt. Drăgșani,   
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iar de la Drăgșani la Odobeasca 

este o distanţă de4 kil. Acesta 

din urmă e foarte apropiat de. 

căt. Muţi şi nu departe de va- 

lea Zbirglezei. 
In valea Zbirglezei, la dife- 

rite puncte ale acestei com., a- 

fluează diferite piriiașe şi izvoare 

de ape de prin vilcele, cari toate 

intră în piriul mai mare al Bur- 

dei. Piriiașul Hodorogul care iz- 

vorește de la NE. com. Zim- 

breasca, din pl. Teleormanului, 

se scurge în Burdea la NE. 

com. Drăgşenei. Piriiaşul Drăg- 

șenelul izvorește de la E. 

com. Merișani, se varsă tot în 

Zbirgleaza, între căt, Drăgșani 

şi com. Drăgșenei, servind de 

hotar moșiilor Didești, Drăg- 

șenei și Beuca. 

Coprinsul întreg a! com. Drăg- 

şenei se mărginește la N. cu 

moșia Beuca din pl. Teleorma- 

nului ; la S., cu moșia Papa şi 

parte din com. Butculeşti; la E., 

cu moşiile Săceni, Butculești. și 

Sfinţești, situate aproape para- 

lel cu Drăgșenei, pe valea Ti- 

noasa ; la V,,cu părți din teri- 

toriul com. Didești și Cucuieţi. 

Terenul ocupat de com. Drăg- 

şenei cu cătunele ei, împreu- 

nă cu moșiile aflătoare pe dîn- 

sa, trece de 2500 hect., afară 

de terenul cuvenit locuitorilor 

după legea rurală. Sunt și moș- 

teni în această comună, în căt. 

Muţi mai cu deosebire. 

Improprietăriţii de la 1864, 

posedă 8ş1 hect. și anume: In 

Drăgșenei, 130 locuitori, cu 455 

hect.; în Drăgșani, 69 locuitori, 

cu 250 hect.; în Muţi, 5 locui- 

tori, cu 22 hect, şi în Odobeasca, 

39 locuitori, cu 140 hect. Moș- 

tenii din- căt. Muţi ai, pe lingă 

pămînturile lor arabile, și cite 

o fașe de pădure în luncă. Mai 

sunt în com. şi căt. 13 hect. 

vii şi 6 hect. livezi de pruni. . 

Terenul acestei com. este   
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priincios sămănăturilor de tot 

felul. 

Populaţiunea întregci comune 

este de 454 familii, sai 1556 

suflete, dintre cari 367 contri- 

buabili. 

Pe cătune,  populaţiunea se 

împarte ast-fel: în Drăgșenei, 

348 suflete, 138 contribuabili ; în 
Drăgşani, 5oo suflete, cu 94 

contribuabili; în Muţi, 205 su- 
flete și 63 contribuabili și în 

Odobeasca, 296 suflete și 52 con- 

tribuabili. 

Numărul vitelor din comună 

este de 7383 capete, din cari: 

837 vite mari corn., 239 cai, 

72 măgari, 5896 oi și 339 porci. 

Budgetul com. este de lei 

7752 la venituri şi de 7235 lei, 16 

bani la cheltueli. 

Școală este numai în cătunu 

Drăgșenei, condusă de un învă- 

țător şi avind 30 elevi. Sunt 4 

biserici, în fie-care căt. cîte una. 

Cea din căt. Odobeasca este ru- 

inată și nici nu se mai oficiază 

într'insa. Cele-lalte 3 funcțio- 

nează -şi sunt deservite de cite 

I preot și 1 cîntăreț, 

Căi de comunicaţiune arc: 

la E. spre com. Săceni și de 

„aci la Ciurari; la S. prin căt. 

Muţi la Drăgănești și Roșiori; 

la V. prin căt. Odobeasca la Cu- 

cuieţi şi la N. de la Drăgșenci 

la com. și gara Beuca, din pl. 
Teleormanului. 

Prin această com. și cătunul 

Muţi trece vechiul drum al Cio- 

lăneștilor, pe care comunică toţi 

locuitorii din centrul și de la 

extremităţile județului pentru a 

trece apoi pe drumul Craiovei 
saii al' Olacului. 

Formaţiunea actuală a com, 

a trecut prin diferite faze. In 

secolul trecut numai Drăgșani 

era sat mai mare. Căt. Mulţi și 

Odobeasca erai sate. mici de 

moșneni. Căt. Drăgșenei s'a for- 
mat mai în urmă, iar căt. O-
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dobeasca a purtat numele de 
Fălănica, cum se vede trecut 
și pe unele hărți ale statului- 
major austriac. 

La 1885 sa întrunit com, 

Muţi- Odobeasca cu Drăgșenei, 
stabilindu-se aci și reședința. co- 

munei. 

Locuitorii din căt. Muţi și O. 

dobeasca sunt moșteni băștinași 

şi se disting de ai celor-l'alte că- 
tune prin traiul și obiceiurile 

lor. ” 

Drăgşenelul, ziriiaș, ce trece 
prin căt. Drăgșani şi comuna 

“Drăgşenei, judeţul “Teleorman, 

pl. Tîrgului. Incepe de la E. 

com. Merișani și se varsă în pî- 

riul Burdea, între căt. Drăgșe- 

nei și com. Drăgșani, după ce 

primeşte apele mai multor iz- 

voare. 
Servește ca hotar natural mo- 

şiilor Didești, Drăgșani și Beuca. 

Drăgugeanul, ziriiaș, jud. Ba- 

căi, pl. Tazlăul-d.-j., com. Dră- 

gugești, care curge pe teritoriu- 

satului FHelegiul şi se scurge în 

pîriul Helegiul. 

Drăgugeşti, com. rur., jud. Ba- 

căii, plasa Tazlăul-d..j., situată 

de-alungul malului stîng al Taz- 

lăului-Mare. Se compune din trei 

cătune: Drăgugești, Helegiul, 

reşedinţa, ambele pe valea Taz- 

lăului-Mare și Deleni, pe Dealul: 

Delenilor. 

Teritoriul săii se mărginește 

la N. cu al com. Tirgul-Valea- 

Rea; la V. cu al com. 

neşti; la S$. cu al com. Brătila 

şi la. E. cu al comunelor: Cleja 

şi Fundul-Răcăciuni. 

Este udat de rîul Tazlăul- 

Mare, care o desparte de com. 

Bărsăneșşti și piraiele Helegiul 

şi Deleni, şi brăzdat de dealu- 

rile: Şandrul, Peștera, Măgura, 

Măgura- Drăgugeștilor, Arşiţa, 

Bărsă- . 

Ocna, 12 kil.;   
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Priporul, Ciungi, Helegiul și al. 

Delenilor. 

Are o şcoală mixtă, care func- 

ționează din 1865 în satul He- 

legiul,. întreţinută de stat, în- 

tr'un local, construit din vălă- 

tuci de comună, sub un aco- 

periș cu primăria. In anul 1891 
şcoala a fost frecuentată de 22 

copii, din cari 3 fete. 
Biserici sunt 3: în fie- -care 

cătun cite una, deservite de 3 

preoți şi 4 cîntăreţi; sunt 698 

case de locuit; rare în căt. Dră- 
gugeşti, dese în cele-l'alte; sunt 

8 cîrciumi. 

Are o' populație de 704 fa- 
milii, sai 2445 sufl.; 1219 bărb. 

și 1226 fem.; 1858 agricultori, 

26 meseriași, 45 comercianți şi 

Gr avind profesiuni libere. 
Ştiu carte 61 persoane. 
Contribuabili, după noul re- 

censămînt, sunt 477. 
Totalul pămînturilor de cul- 

tură: este de 1022.25 hect. 

Teriioriul comunei are o în- 

tindere de 2000 hect. Pădurile 

ocupă aproape 400 hect. Pă- 

mîntul este împărțit între vechii 

răzeși, al căror hrisov de pro- 

prietate datează din 1590. 
Viile sunt pe o întindere de 

69 hect. Viea lucrătoare are 

661, hect. 

Vite sunt: 37 cai, 1069 vite 

mari cornute, 238 porci, 263 

capre şi 1052 oi. 

Budgetul com. pe exercițiul 

1891—92 are' la venituri lei 

13949, bani 8o şi la cheltueli 

lei 3053, bani ş. 
Comuna este străbătută de 

calea naţională Bacăii - Orășa. 

Distanţele: la Bacăii, capitala 

districtului, 38 kil.; la Tirgul- 

la com. Cleja, 

52 kil.; la com. Fundul-Răcă- 

ciuni, 37 kil.; la com. Bărsă- 

neşti, 8 kil.; la com. Brătila, 3 

lil. și la com. Tirgul-Valea-Rea, 

„reședința plășei, 17 - kil, 

DRĂGUNEĂ (VALEA-) 

Drăgugeşti, sat, al comunei cu 

același nume, pl. Tazlăul-d.-j., 

jud. Bacăii, situat pe piriul He- 

m. de satul Helegiul (şcoala). 
In anul 1891, din acest cătun, ai 

urmat la școală 5 băieţi şi 2 

fete, din 100 copii în virstă de 

şcoală. Are o populaţie de 257 

familii, sai 922 suflete. Are o 

biserică, clădită la 1790 şi re- 
parată la 1883, deservită de 

un preot și un cîntăreţ. Cîrciumi 

sunt 2. 

Vite sunt: 22 cal, 373 vite 

mari cornute, 87 porci și 184 

capre. i 

Drăgulești, numire ce se mai 
dă la o parte din com. Dumi- 

treşti, pl. Oltul-d.-j., jud. Olt. 

Drăguleşti, vale, în com. şi căt. 

Piclele, pe moșia Piclele-Banu, 

lui, jud. Buzăi. 

Drăguleştilor (Piscul-), pisc, 
com. Berbești, pl. Olteţul-d.-s., 

jud. Vilcea. 

Drăgulina, colină, în com. Va- 
lea-Muscelului, căt. Malul-Alb, 

jud. Buzăii. 

Drăgulina, dea. Vezi Schitul, 
deal, com. Boţeşti, pl. Crasna, 

jud. Fălciii, 

Drăgulineşti, zechie numire a 
con. Valca-Muscelului, jud. Bu- 

zăă, 

Drăgunei (Coada-), /oc î50/a7 şi 
hotar al moşiei Gemenile, jud. 

Buzăi, com, Amarul. 

Drăgunei (Movila-), pzovilă, în 

jud. Buzăă, com. Amarul, căt. 

- Movileanca. 

Drăgunei (Valea-), ziroagă, în   com. Amarul și Baba-Ana, jud. 

legiul, la o depărtare de 1800 . 

$
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Buzăi, avind mai mult smire 

şi păpuriș,; îşi ia naştere din 

vărsăturile Năencei ; cînd e mare, 

se scurge în lacul Amarul, 

Drăgunoiul, iaz. Vezi Rogoza- 

Bujor, com. Oţeleni, pl. Mijlocul, 

jud. Fălciă. 

Drăguşani, com. 7ur. în pl. Ră- 

căciuni, jud. Putna. 

Comuna l)răgușani este si- 
tuată peste deal de la Orbeni,. 

în valea, prin care se scurge pi- 

rîul cu același nume. 

| Distanţa comunei de subpre- 
fectura plăşei e de 26 kil., iar 

de capitala județului e de 70 

kil. 
Marginele acestei com. sunt: 

la N., Parava;la. S. Orbeni; la 

E., rîul Siret, care-l desparte de 

judeţul Tecuciii; iar la V., co- 

muna Gropile din județul Ba- 
„căii, de care se desparte prin 

dealul Bălănelul. 

Populațiunea comunei, du- 

pă cel din urmă recensămînt, e 

. de 231 familii, saă 789 suflete 

(408 bărbați, 381 femei). 

Această populaţiune se îm- 

parte ast-fel: 394 neinsurați 

(220 bărbaţi, 174 femei), '330 

însuraţi și 63 văduvi (22 - băr-! 

baţi, 41 femei); 723 Romiîni şi 

63 de diferite naţionalităţi ; 723 

ortodoxi, 3 catolici și 60 mo- 

zaici ; 241 agricultori, 21 me- 

seriaşi, 5 comercianţi, 8 cu pro- 

fesiuni liberale și 15 servitori. 

“Ştii carte 72 persoane (64 

bărbaţi și 8 femei). 

Numărul caselor delocuit: 274, 

Are o biserică parohială, cu 

hramul S-ţii Voevozi. Comuna 

cheltuește cu biserica 60 lei 
anual. 

Budgetul comunci pe anul f- 

nanciar 1893/94 a fost Ia veni- 

turi de 3129.09 lei şi la chel: 
tucli de 1127.25 lei, 

Sunt 19o' contribuabili.   
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Numărul cultivatorilor a fost 

în același an de 105. 

In com. sunt: 25 pluguri de 

lemne, 86 de fier; 3 mori deapă. 

Vite sunt: 565, din cari: 78 

boi, 160 vaci, 22 cai, 40 oi, 

41 capre şi 224 porci, 

Viile s'aă cultivat în 1893 pe 
un teren de 192 hect., și aii pro- 

dus 960 hectolitri vin în valoare 
de 20000 lei. 

Sunt 3 circiumari,2 băcani, 1 

pescar, 2 comercianţi de fructe, 

6 fabricanți de rachiit, 2 fierari, 

2 rotari și 6 stoleri. 

Drăguşani, căzu, în jud. Putna, . 

plasa Răcăciuni, comuna cu a- 

celași nume. Este așezat peste 

dea! de la Orbeni, în valea prin 

care curge piriul cu același nume. 

Drăguşani (Holmul),: sa, în 
partea de N.-V. a com. Drăgu- 

șani, jud. Vasluiii, pl. Fuuduri, 
numit astfel de la dealul Holmul, 

care-l desparte de satul Tatomi- 

rești, E așezat între dealurile Hol- 

mulla E.; Şendreni, la V.; Scheia 

la N., Anina, la $..Se întinde pe o. 

suprafață de 1144 hect. Are opo- 

pulație'de;1 53 familii, sai 765 su- 

flete. Aici este reședința comu- 

nei. Are o şcoală înființată în 
anul 1880, frecuentată de 20 

elevi ; o „biserică, deservită de 

1 preot și 1 eclesiarh. 

Satul acesta e strămutat -de 

"fostul proprietar Teodor Răș- 

canu, de lingă satul Scheia, unde 

se găsesc și astă-zi două pietre 

îngropate în pămînt, semn că 

acolo a fost biserică. 

Drăguşani, farohie, în jud. Putna, 

plasa . Răcăciuni, comuna cu 

același nume. Are o biserică 

parohială, cu hramul S-ţii Voe- 

vozi. Comuna cheltuește cu bise- 

rica. 60 lei anual. 

Drăgușani, zădure, situată pe 

teritoriul 

Drăguşeni, com. 

"teritoriul săi 

-. mult șes; sunt numai două dea: 

_luri și văi 

„__Bursucanilor și ai Diocheţilor. 
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comunei cu același 

nume, jud. Putna, pl. Răcăciuni, 

Are o întindere de 580 fălci și. 

aparține locuitorilor răzași ai 

comunei, 

Drăguşani, zirii, pe teritoriul 
comunei cu același nume, plasa 

Răcăciuni, jud. Putna; izvorește 

“ “din muntele Bălănelul şi se varsă 

"în Siret. i 

zur. în jud, 

Covurluii, pl. Zimbrul, la depăr- 

tare de 72. kil. de Galaţi, în 

regiunea N.-V, a jud. Covur- 

luiii, Se hotărește la N. cu com. 

Bursucani; la E., cu Jorăști şi 

Crăești; la S., cu :Zmulţi şi la 

V., cu com. Fundeanul (jud. Tu- 
tova). Această comună e udată 

de un braț al pîrîului Suhu- 

luiul, care izvorește chiar de pe 

Pămîntul e mai 

mai principale: ai 

Comuna Drăgușeni e formată 

din trei cătune:: Tirgul-Drăgu- 

șeni, Diocheţi şi Ghingheșşti; 

cele două. dintiii separate între 

ele numai cu 200 metri de dis- 

tanță, iar a treia la depărtare 

spre N. cu 'vr'o ş kil. Pe lingă 
aceste sate, mai este, în apro- 

“piere de Ghinghești, și un gru. 

puleț izolat de cîte-va stîne, nu. .. 

mit Tălpăloaea. 

Are 'o populaţiune de 357 

familii, sai 1557 suflete, 772 

bărbați şi 785 femei. Sunt 268 

contribuabili. Ştii carte 229 

persoane, nu știi 1328. 

Locuitorii acestei comune 

sunt Romini, foști clăcași îm- 

proprietăriţi, afară de cei din 

Tirgul-Drăgușeni, cari sunt mai 

„ mult mici negustori şi meseriași 

Evrei, Numărul lEvreilor e de 

46 familii, cu 269 suflete, 
Solul com. Drăgușeni este 

argilo-nisipos. Suprafața. terito-
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riului este de 2548 hect., 
cari 

din 

1875 aparțin proprietăţei 

mari și 673 celei mici. Sunt aici 
„ două proprietăţi mari: Diocheţi 

și Drăgușeni. 
Numărul vitelor e de 1234 

capete, din cari: 468 boi, 2 ta- 

„uri, 264 vaci, 56 juncani, 35 

junce, 35 'miînzaţi, 38 mînzate, 

46 viței, 74 cai, 26 epe, 4 ar- 

măsatri, 5 noatini, 146 oi, 2 

berbeci, 59 capre, 7I mascuri. 

In com. sunt 11 criîșme, 10 

prăvălii de manufactură, 5 bă- 
cănii, 2 pitării, 2 căsăpii şi 1 

fabrică cu prăvălie de lumînări 

de ceară. In fie-care săptămînă 

se .face' tirg. Meşteșugari sunt: 

6 croitori, 6 ciobotari, 2 sai- 

„dicari, 2 mindirigil, 1 armurier, 

1 boiangii și 1 stoler, iar în 

sat. sunt ciîţi-va rotari și lemnari ; 

mori cu aburi sunt 4. 

Sunt 30 stupi. 
Veniturile comunale se ridică 

la 5577 lei, iar cheltuelile . la 

5239 lei. | 
Biserici sunt două: sf, Ioan- 

Botezătorul în Drăgușeni, vechie 

“de vr'o 100 ani şi a doua, Sf. 

„ Gheorghe, în Diocheţi, de vr'o 
120 ani, ruinată și închisă; bi- 

sericile ai 17 fălci pămînt; în- 
treaga comună Drăguşeni for- 

mează o parohie cu catredala 
Sf. loan, deservită de un preot 

paroh și 3 cîntăreți. 

Sunt două școli: una de băeţi 

şi una de fete;: cea de. băeți 

frecuentată de 40 elevi din 

30 înscriși, cea de fete e frecu- 

entată de 40 eleve, din 55 în- 

scrise; şcoala de fete de aici e 

cea mai frecuentată din tot 

„judeţul. 

Drăguşeni, com. 'rur., în, A partea 

de N.-E. a plăşei Fundurile, 

jud. Vasluiii, la distanţă de 36 

ki. de oraşul Vasluiii şi de 9 

-kil, de Negrești, reşedinţa plă- 

şei. E aşezată pe mat multe 

59623. Alarele Dicționar fieograrie. Vol, [21 
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dealuri și văi, între comunele 
Boroșești, Ipatele, Scheia și Par- 
panița. 

E formată din satele : Drăgu- 

șeni (Holmul), Crăciunești, Ta- 
lomirești și  Scheia-d.jj., pe 
lingă care se mai adaugă și 

cătunele: Măcreși, Gura-Văiei și 

Pirieni; Se întinde pe o supra- 
faţă de 6292 hect., din cari 429 

hect. pădure și 7 hect. vie, iar 
745 hect. sunt ale locuitorilor. 

Are o populație de 333 fa: 

milii, sait 1528 suflete. 

Sunt 2 biserici, deservite de 

-2 preoţi și 2 cîntăreţi ; o şcoală; 
2 mori, una de aburiși unade 

apă; 3 iazuri; 2 crișme, Co- 

merciul se face de 9 Romini şi 

7 străini. 

" Animale sunt: 610 vite mari 

cornute, 105 cai, 6 catiri, 736 

0i, 12 capre și 175 rimători. 

Budgetul comunei e de 2404 

lei 75 bani la venituri și 2302 
lei 69 bani la cheltueli. 

“Sunt 206 contribuabili. 

Locuitorii posedă: 87 pluguri 
şi 174 care cu boi, 20 pluguri 
și 40 căruţe cu cai; 30 stupi 

cu albine. 

Drăguşeni (Tîrgul-), orășel, re- 
şedinţa. comunei Drăguşeni şi a 

pl. Zimbrul, judeţul Covurluiii. 
"E populat cu 125 familii, sai 
567 suflete, (dintre cari 46 fa- 

milii, saii 269 suflete de Izra-. 

eliţi). Are o biserică și 2 şcoli. 

Drăguşeni, com. rar. jud. Do- 
rohoiii, pl. Bașeul, formată din 

“ satele: Drăgușeni, Ichimeni, Ni- 

chiteni şi Podriga, cu reședința 

primăriei în Drăgușeni. Are o 
“populație de 468 familii, saii 

1887 suflete. 
Are 3 biserici, deservite de 

1 preot, 3 cîntăreţi şi 3 pălă- 

mari; o școală, condusă de un 

învățător și frecuentată !de 40 

elevi; 946 hect. 7 arii pămînt   
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sătesc; 6331 hect. 57 arii cimp 

al proprietăței moşiei; 12 îia- 

zuri și 10 pogoane vie. 

Budgetul comunei a fost în 
1889—9o de lei 5778, bani 72 

la venituri şi de lei 5677, bani 
45 la cheltueli. 

Vite mari cornute sunt 1381; 

Oi 4922, cai 332, porci 328. 

Sunt şo stupi cu albine. 

Drăguşeni, com. rur., jud. Su- 
ceava, în partea sudică a plășii 
Moldova-d.j., și la 27 kil. de 
Fălticeni. Se învecinește la E. 

cu comuna Tătăruși ; la V. cu 

comuna Răucești, din județul 

Neamţu; la S. cu com. Cris- 
teşti şi la N. cu com. Uideşti, 

despărțindu-se prin semne con- 

venționale. 

Are forma aproape drept-un- 

ghiulară, înclinată spre șesul 
Moldovei. E compusă din sa: 
tele: Drăgușeni, Lunca, Broş- 

teni și Sirbi, cu reședința în 

satul de la care și-a luat nu- 
mele. E populată cu 644 familii, 

- saii 2575 suflete (1276 bărbaţi 

și 1299 femei), din care 136 Iz- 

- raeliți, 
Sunt 455 contribuabili. 

Are 4 biserici, deservite de 

3 preoţi şi 7 cîntăreţi ; o școală 

rurală mixtă, frecuentati de 5o 

elevi. In toată comuna sunt 111 

băeţi și 1oş fete în virstă de 

școală. , 

Budgetul comunei, pe anul 
1892—93, are la venituri 6670 

lei şi la cheltueli, 6615 lei. 
Vite sunt: 257 cai, 874 boi, 

_640 vaci, 3267 oi, 160 capre; 

și 275 porci. 

Altitudinea comunei de la ni- 

velul mării variază între 325— 

345 m. E udată de Moldova 
«(6 kil.) şi de piraiele Rișca (1500 

m.), Hatia (2 kil.) și altele precum 
și de trei iazuri: Picla, Stro. 

ești şi Broşteni. 

Suprafaţa comunei este de 
. 
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3574 hect., din cari 2295 cul- 

tivabile, 6oo pădure, 300 finaț 

şi restul prundiş și loc sterp şi 

neproductiv. 
Improprietăriți la 1864 sunt: 

10 fruntași, 140 pălmaşi şi 71 

codași, stăpînind 846 fălci. 

Drumurile principale sunt: la 

Ciumulești (13 kil.), la Cristești 

(7 kil.), la Forăşti (3600 m.), 

la Tătăruşi (11 kil) și la Sir- 

beni (5 kil.). 

In com. Drăgușeni se află o 

fabrică de spirt a proprietății, 
fabricînd între 47 —55 mii litri 

spirt pe an. 
La 1803 «Drăguşeni a Banu- 

lui Costache Lazu, cu loc de 

mijloc, număra 63 liuzi, plătind 

1028 lei bir anual, fiind şi 10 

liuzi de cei fără bir, la cari se 

mai adăogaii breslași ot tam 17 

_liuză cu 140 lei bir pe an». 
Intr'un hrisov din 1814, lunie 

28, de la Calimah-Vodă, întă- 

ritor stăpînirii lui loan Lazu a- 

supra moșiilor de la ţinutul Su- 

cevei: Negrilești (astă-zi necu- 

noscut) și parte din Drăgușeni, 

se citează următoarele acte: 

Suret din 7028 (1520), Iulie 15, 

carte din 7231 (1723), Martie 

5, carte din 7256 (1748), Dec. 

28, carte din 1763, Aprilie 4 și 

o anafora din 1813, Maiii 25. 

Intr'o altă carte de judecată 

din același an (1814), lulie 15, 

pentru  împresurarea moșiilor 
Drăgușeni și Zăvoeni (poate 

moara Zavului) de pe Moldova, 

din ţinutul Sucevel, ce sunt a 

Banului Costache Lazu, și a 

fratelui săi Ioan, despre moși- 

ile Căbujei, a Banului. Const. 

Cantacuzino şi Stoești, a mănăs- 

tirei Slatina, se aduc ca dovezi 

două ispisoace din 7028 (1520), 

Julie 15 şi o carte din 1813, 

Nov. 10. («Uricar» de T. Co- 

drescu, vol. VI, pag. 211 şi 298). 

Satele Căbuja şi Stoeşti încă 

sunt astă-zi. (V.satul Drăgușeni).   
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Drăguşeni, sa, format din 2 

mahalale, pe moşia cu același 

nume, com. Drăgușeni, pl. Ba- 

_șeul, jad. Dorohoiii. Are o po- 

pulaţie de 246 fam., sai 914 sufl. 

Proprietatea moşiei este: par- 

tea Drăgușeni-d.-j., a erezilor 

def. T. Pisoschi; iar partea Dră- 

gușeni-de- Sus, a. erezilor def. 

Anastase Fătu. 

Are 2 biserică, deservite de 

1 preot, 2 cîntăreţi şi 2 pălă- 

mari. Una pe partea de jos a 

satului cu hramul Sf. Gheorghe, 

în care se oficiază, este de zid 

şi spațioasă, făcută în 1857 de 

fostul proprietar Gh. Codrescu; 

a doua în partea de sus a sa- 

tului, cu hramul Sf. Nicolae, este 

închisă fiind în ruină. | 
Are:o şcoală, condusă de un 

învățător și frecuentată de 40. 

elevi. 
Sătenii împroprietăriți ai 529 

hect. 20 arii pămint, iar stăpiînii 

moșiei 3520 hect,, 66 arii și a- 

nume: 1088 hect., 47 arii par- 

_tea dejos şi 1432 hect,, 20 arii 

partea de sus. Iazuri sunt 5, din 

cari acel numit al Podrigăi este 

în suprafaţă de 22 hect., 92 arii. 

Livada este de 2 hect,, 87 arii 

şi viea, de 4 pogoane. 

Piriul principal ce. trece pe 

moșie este Podriga. 

Drum este cel ce duce la 

Săveni. 

Hotarele cu: Podriga, Nichi- 

teni, Ichimeni şi Știubeieni. 

In vechime proprietatea aces- 

tei moșii era a lui Drăgușan, 

Mare Spătar și Consilier Dom- 

nesc; aceasta .se vede din hri- 

sovul din 17 Martie 1729;apoi 

a devenit a mănăstirei Putna 

din Bucovina, ce o stăpîni pănă 

la 1785, cînd se vîndu. 

Familia Fătu este vechie și 

originară răzeșă din satul Or- 

tești, dupre cum se vede din 

hrisovul lui -Ilieș Petru-Vodă, 

din 2 Martie 1548. E   

DRĂGUȘENI 

Drăguşeni, saf, numit în parte 

şi “Căbuja, pe moșia şi în com. 

cu același nume, jud. Suceava. 

Aşezat pe ţărmul sting al Mol- 

„dovei și pe dealurile Viei și 

Drăguşeni. 
„Are o populaţiune de 335 

fam. saii 1300 sufi. (629 bărbaţi 

şi 671 femei) din cari 90 străini, 

Sunt 250 contribuabili. Case de 

locuit sunt 291. Vatra satului 

ocupă 85 fălci. 
Împroprietăriți la 1864 sunt 

10 fruntași, 149 pălmași și 71 

'codași, stăpînind 846 fălci. . 

Are 2 biserici: una cu hra- 

mul Sf. Spiridon, clădită de 

lemn de stejar de Const. Ba- 

șotă și Manolache Lazu; a doua 

cu hramul Sf. Voevozi, eadusă . 

de 5o—60 ani din desființatul | 

sat Săcueni. Fie-care biserică e 

deservită de cite 1 preot şi 2 
cîntăreți, 

Este aci o şcoală rurală mixtă, 

condusă de un învăţător, plă- 

tit de stat, înființată la 1865, fre- 

„cuentată de şo elevi. 

Spun bătrinii că pe la înce- : 

putul acestui veac nu eraii în 

Drăguşeni de cît 10—15 case. 

In ce privește pe proprietarii 

străvechi, nu se mai pomenește 

de cit de unul Drăgan, zis Dra: 

goș și Drăgușin ; un altul, mai 

încoa, a fost Cantacuzin, apoi 
Alexandru Calimah și posesorul 

său, Mateiti Strat, care făcu vel- 

nița, și Nicolae Drosu. 

Sătenii spun că, pe timpul . 

lui Mihail Sturdza-Vodă, prin- 

țul A. Calimah cumpără :mo- 

şioara Drăgușeni cu sătişorul- 

de pe ea. Incet, încet, cumpă- 

rînd dinsul și cele-/'alte sfori de 

moşii: Codrul, Căbuja, Stroești 

cu satul Rîpile și parte din Pre- 

otești din jud. Neamţu, cuprin- 

se pe răzeşii din Săcueni la 
mijloc și, ca să-i poată desmoș- 

teni, înșelă pe cel ce ținea hri- 

soavele, le luă şi distruse. și a-
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poi îşi puse robii şi servii de 
stricară casele şi satul răzășesc. * 

Ast-fel, satul Drăguşeni. de as- 

tăzi e format de urmașii locui- 

„_torilor desființatelor sate: Că- 

buja, Codrul şi Săcueni. Şi a- 

cum se cunosc urmele satului 

Săcueni sub numele de Livada- 

Săcuenilor. | 

Drăguşeni (Dealul-), gea/, pe 

care stă o parte din satul cu 

același nume, jud. Suceava. - 

Drăguşeni, zoșie. particulară, de 

600 hect,, în jud. Covurluii, pl. 

Zimbrul, com. cu acelaşi nume. 

Drăguşeni, pădure, jud. Sucea- 

va, în întindere de 600 hect., 

de diverse esențe, pe moșiacu 

acelaşi nume. 

Drăguţaia, Jea/, al muntelui Mon- 

teorul (lanțul Alunișul), jud. Put- 

na, pl. Vrancea. 

Drăguţoiul, “piriă, ce-udă com. 

Nerejul, pl. Vrancea, jud. Putna. 

Drăguţeşti, saz, jud. Argeș, pl. 

Oltului; face parte din com. 

rur. Drăguţeşti-Săpunari. Satul 

"are 300 locuitori şi o biserică 

_cu hramul Sf. Nicolae, deser- 
vită de un preot, un cîntăreţ și 

un paracliser,. 

Drăguţeşti, cătun, al com. Iaşi, 

jud. Gorj, pl. Ocolul. E situat 

la S. com., pe şes. Are o supra- 

față cam de 1450 hect., din care 

Soo hect, arabile, 450 hect. pă- 

dure şi 200 hect. fineţe şi izlaz. 

Are o populaţie de so fam, 

sai 200 sufl., din cari 39 con- 

tribuabili. 

Locuitorii posedă: 30 plu- 

guri, 40 care cu boi, 1 căruță 

cu cai. 
Vite: 220 vite mari cornute, 

40 oi, 14 cai și 150 rimători. 
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E udat de riul Jiul, şi situat pe 
țărmul lui cel stîng. 

Comunicaţia se face prin şo- 
seaua națională Filiaşi-Pietro - 

şani, care-l străbate. 

Are o biserică, făcută în 1828 

și deservită de preotul din co- 

muna Iaşi, 

Drăguţeşti-Săpunari, com. rur., 
pe apa Vedea, jud. Argeş, pl. 
Oltului, la 26 kil., de com. rur. 

Tigveni (reşedinţa subprefectu. 
rei) şi la 9 kil. de Piteşti, Se 

compune din 7 cătune: Bouleni 
(125-loc.), Codrești (75 loc.), Cos- 

tești (50 loc.), -Gheorduneşti, 

-(100 loc.), Spiridoneşti (100 loc.), 
Drăguţeşti-Săpunari (300. loc.) 

şi Cotmeana (500 loc.). Peste 

tot 1250 loc., din cari 550 loc. 

Țigani. In com. sunt: 3 bise- 

rici, din care una mănăstirea 

Cotmeana fondată de Mircea- 
Vodă la 1389; o școală prima- 

ră rurală. 
Budgetul com. pe 1882/83 a 

fost de.1053 lei, 28 bani la ve- 

nituri şi de 1022 lei la cheltueli. 

După o publicaţiune oficială 

(1887), această comună numără 

237 contribuabili și are un bud- 

„get de 3720 lei la venituri și 

de 3058 lei la cheltueli. : 

Numărul vitelor a fost în a- 
nul 1887 de 668 vite mari (620 
boi și vaci, 48 cai) şi de 995 

vite mici (484 oi, 117 capre și 

394. rîmători). 

Drăjniţa, izvor cu apă mine- 

rală, jud. Prahova, care con- 

ţine clorure, sulfate şi carbo- 

nate alcaline. Apele coprind în 

litru următoarele proporțiuni. 

Clor „1. 0.0460 

Acid sulfuric 0.0861 

Calce 0.1400 

Magnezie 0.0330 

“ Materiile solide coprinsc în- 

trun litru de apă din Valea- 

Drăjnița sunt 100.088. 

DRĂNICUL 

Drăjnuţa, poiană, în jud. Pra- 
hova, plaiul Teleajenul, com. Ce- 

raşul; servă de pășune. 

Drămeşti, /ru/ de sat, în com. 
Uscaţi, plasa. de Sus Mijlocul, 

jud. Neamţu. 

Drănicul, com. rur., din Dolj, 

pl. Jiul-de-Mijloc, la 35 kil. de- 

parte de Craiova și la 11 kil. 
de reședința plăşei Segircea. 

Situată pe valea Drănicului 
şi la V., pe marginea unei păduri 

numită pădurea Drănicul și Cu- 

reaua-cu-Pricina. 

Se învecineşte la V. cu com. 

Segircea, la E. cu apa Jiului, 
la N. cu com. Foișorul, la S. 

cu com. Padea. a 

Limita liniei: de N. începe 
din moşia Domeniului Coroanei 

Segircea, trece peste Valea-cu- 
Teiii,. peste Piscul-cu-Teiă şi 

se termină în apa Jiului. 

Limita liniei de S. începe 

„tot din moșia Domeniului Se- 

gîrcea, din dreptul Crucei-de- 
Piatră, trecepe valea Zegoreni- 
lor și dealul Scumpierilor și se 
termină în apa Jiului. 

Limita liniei de V., formată 

de moșia Domeniului Coroanei 

Segîrcea, începe de la colțul 
pădurei Cureaua-cu:Pricina des- 

pre N., merge spre S.pe lingă 
Crucea-de-Piatră, pănă în moșia 

comunei Padea, unde se termină. 

Limita liniei de E. este for- 

mată de apa Jiului. 
Terenul comunei este acci- 

dentat de dealurile: Dealul-Cio- 
botii, cu o înălțime de 25 m,, 

dealul Puturoşi ; Dealul-Crivinei 

„cu piscurile: .Piscul-cu-Teiii, cu 

văile Crivinei, Zegorenilor. și 

Valea Puturoși. 
Inălţimea dealurilor variază 

între 15—20 m. 

- Comuna este udată de iii, 

“ care primeşte, pe teritoriul a-   cestei comune, pîriul Drănicul
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ce trece prin balta numită A- 

leşteul. 
Bălţile ce udă comuna sunt: 

Balta Aleșteul şi balta numită 

a-Crivinei din Valea-Crivinci, pe 

o mică întindere. Pe pămîntul 

arabil se află balta numită Po- 

iana-cu-Perii. 
Comuna se compune dintr'un 

singur cătun, numit Drănicul. 

Cătunul Drănicul cuprinde 

mahalalele următoare: 

Mahalaua Codricilor, Maha- 

laua - de- sub- Coastă, Mahalaua 

Delenilor, Mahalaua Voineştilor, 

Mahalaua Drumul-Cîmpului, Ma: 

halaua. Luteştilor, Mahalaua De- 

deştilor, Mahalaua Drumul-Pa- 

dea, Mahalaua Davideştilor, 

In comună se află o biserică 

fondată la anul 1838 de locui- 

tori şi reparată din noii; tot de 

locuitori, la anul 1883. Biserica 

este de zid, cu hramul Ador- 

mirea-Maicei-Domnului. Arc o 

proprietate de 17 pogoane u- 

rabile. E deservită de 1 preot 
şi 2 cîntăreţi. 

Este o şcoală mixtă, ce func- 

ționează din 1885, condusă de 

un învățător. Localul de zid 

este cedat comunci pe timp neho- 

tărit. In anul şcolar 1892—93 

a fost frecuentată de 55 băieţi 

şi 2 fete; în virstă de şcoală 

sunt 125 .băieţi și 105 fete. 

Știu carte so bărbaţi. 

Populaţia comunei este de 
1323 suflete, din cari 702 băr- 

baţi şi 621 femei. După legea 

rurală din 1864 sunt 140 îm- 

pămînteniți; iar după cea din 
"1879 sunt 31 însurăţei. . 

În comună sunt 250 case şi 

5o bordee. Casele sunt făcute 

de zid; bordeele sunt săpate în 
pămînt. 

Suprafaţa comunei este de 

1436 hect., din cari 552 hect, 

pămînt arabil, 700 hect. pădure, 

100 hect. fineață, 84 hect, vii. 

Moșia Drănicul cu o suprafață 

Drănicul,   

de 552 hect., cu un venit de 

soooo lei, aparţine d-lui C. N. 
Mihail; pe dinsa se seamănă griii, 

porumb, orz, meiii, linte şi fa- 

sole. 

Pădurea Drănicul cu o su- 

prafaţă de 7oo hect., din care 

300 pogoane sunt amenajate, 

aparține D-lui C. N. Mihail. 

Esenţe: cer și girniță, 

Fineţele, de 100 hect., aparţin 

proprietarului. 
Viile, de 84 hect,, aparțin lo- 

cuitorilor împămiînteniţi la 1864. 

Cariere de piatră se găsesc 

pe rîpa Crivinei, pe proprietatea 

d-lui C. N. Mihail, de unde 

se scoate piatră de construcţie. 

In comuna Drănicul se gă- 

sesc cazane, în care se fabrică 

rachiă, din drojdia vinului, 

Mori mici sunt două, unde 

locuitorii îşi macină porumbul; 

parte din loc. se duc la morile 

de aburi de pe moșiile vecine, 

Padea şi Foișorul, 

Stîne sunt trei pe moșia Dră- 

nicul. | . 

“În comună sunt2 cizmari; 2 

ficrari; 3 cîrciumari și 7 comer- 
cianți. Productele le duc la 

schela Copaniţa la Dunăre, la 

Bistreţul şi la Bechet. 

Drănicul este. străbătut de 

o cale vecinală, lungă în co- 

mună de 3 kil., ce duce laco- 

muna Padea. O cale comunală 

vecinală tot de 3 kil. duce 
la com. Segircea. 

O cale naturală duce de 
la sat la Jii pe o lungime de 
If kil. | -. 

Venitul comunei pe exerci- 

țiul -1893—94 a fost de lei 

1577,67 la venituri. şi de. lei 

1426,18 la cheltueli. 

„Vite cornute sunt 
1230, cai 89. 

1400, oi 

sat, jud. Dolj, pl. 

„Jiul-d.-mj., com. Drănicul, cu 

reședința primăriei. .   

Drănicul, zzoșie particulară, jud. 

Dolj, pl. Jiul-d.-mj., com.:Drăni- 

cul, aparţinînd D-lui C. N. Mihail. 

Are o întindere de 3000 pog. și 

aduce un venit anual de 80000 

lei. Pe dînsa se găsește și pădure, 

„ asemenea și cariere de piatră 

în rîpa Crivinci. 

Drănicul, /fădure particulară, 

jud. Dolj, pl. Jiul-d.-mj, com. 

Drănicul, în întindere de 700 

hect., din care zoo hect. sunt 

amenajate. Se găsește pe pro. 

prietatea  Drănicul și aparţine 

D-lui C. N. Mihail. Esenţe : cer și 

gîrnița. 

Drănicul, za, jud. Dolj, pl. 

Jiul-d.-mj., com. Drănicul, pe care 

se află așezată comuna, 

Drăniţirele, piriia mic, în jud. 
„ Neamţu, pl.Piatra-Muntele, com. 

Bistricioara; izvorește din mun- 

tele Grinţieşul-Mic şi .se varsă 

pe partea stîngă a pir. Bistri- 

cioara, la 1l!j kil. depărtare de 

satul Bistricioara, 

Drăslăvăţul, pîrzz, jud. Fălciii ; 

ia naștere dintre viile din pre- 

jurul orașului Huşi, și, împreu- 

nîndu-se cu piraiele: Ochiul, 

Şchitul și Zavati, fo: mează piriul 

Broșteni. 

Drăsleuca, /iriz, jud. Botoșani, 

izvorește: din iazul Loeşti, com. 

Cucoreni, trece prin:com. Cuco- 

reni și Dracșani și se varsă în 

lacul Dracșani. - -.. 

Drăsleuca, va/e, jud. Botoşani, 

_-prin care curge piriul Drăsleuca. 

Drehuţa, «ea/, jud. Suceava, aco- 

„“perit de pădure de fag, pe mo- 

șiile Sireţelul și  Stolniceni-Cos- 

tandache. 

Drehuţa (Valea-), poiană, în
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pădurea moşiei Stolniceni- Cos- 

tandache, jud. Suceava. 

Drencea, deal, spre V, de satul 
Hoisești, jud. Iaşi, pl. Cîrligă- 
tura, com. Tăușești. 

Dreptul, rap de sat, în jud. 

Neamţu, pl. Viatra-Muntele, c com, 
Galul. 

Dreptului (Dealul-), ea, în 

jud. Neamţu, pl. Piatra-Muntele, 
com.. Galul ; se află în prelungi- 
rea dealului Fagul, din ramura 

Razimului. 

Dreptului (Gura-), sas, în jud. 
Neamţu, pl. Piatra-Muntele, com. 

Galul, situat la V. satului Ga- 

lul, pe stînga riului Bistriţa, în 
spre hotarul jud. Suceava, pe 

coprinsul moșiei Munţii şi Galul. 
" Are o întindere cam de 254 

hect. 23 arii, cu o populaţiune 

de 5o familii, saii 190 'suflete. 
Terenurile din împrejurimea 

acestui sat sunt muntoase și a- 

coperite cu păduri. Locuitorii - 

se ocupă cu plutăria şi crește- 

rea vitelor. 

Contribuabili sunt 50. 
In acest sat se află:. 1 bise- 

rică, deservită de 1 preot și 2 

eclesiarci; o piuă pentru făcu- 

tul sicmanelor; o moară pen- 

tru măcinat; 4 rotării; 1 heres- 

trăă sistematic purtat prin aju- 

- torul. apei, pentru tăierea și fa- 

sonarea. arborilor. 
„Numărul vitelor se urcă la 

„488 capete, dintre cari: 30 boi, 

40 vaci, 317 oi, 7 cai, 67 1i- 

mători și 27 junci. 

Dreptului (Piriul-), piri dă, ce iz- 
voreşte din ramura muntelui 

Plopului, în partea septentrio- 

nală a piscului muntelui Steja, 

teritoriul com. Călugăreni, pl. 
Piatra - Muntele, jud. Neamţu. 

Curge printre ramura Zahornei.   
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şi a Plopului, pănă la vărsarea 

sa pe. partea dreaptă a riului 

Bistrița, în fața satului Gura- 

Dreptului, din com. Galul. 

Dreptului (Piriul-), ziriiaș, ce 

izvorește din muntele Reaziin, 

com.: Galul, pl. Piatra-Muntele, 

jud. Neamţu ; se varsă pe stînga 

riului Bistriţa, -în faţa satului 
Săvineşti. 

Dretele, pisc «e munte, în com. 
Dorna, jud. Suceava. 

Dretele, pîrză,. afluent al Arinu- 
lui, jud. Suceava. 

Dricul, f/atoi, în partea 'de N.- 

E; a orașului Huși, jud. Fălciu. 
Servește de imaș al vitelor tîr- 

goveţilor. Aci se face. mare bil- 

cii în ziua de 14 Septembrie 
a fie-cărui an. 

Dridul, zzoşie, jud. . Ilfov, plasa 

Znagov, proprietatea statului, 

fostă pendinte de M-rea Dealu- 
lui, lingă Tirgoviște. A fost 

ipotecată la anul 1871, împreună 

cu alte 380 moșii, pentru asi- 

gurarea împrumutului de 78 

milioane lei, cînd se arenda cu 

83100 lei anual. La 1880—85 
arenda a scăzut la 60300 lei; 

iar pe periodul 1885—95 sa 

arendat: cu 124000 lei anual. 

Dridul, (Stupinele), pzoșie, jud. 
Ilfov, pl. Znagov, proprietatea 

„statului, fostă pendinte de M-rea 

„__Znagov. La. anul. 1871 a. fost 

„„îpotecată pentru asigurarea îm- 

_prumutului domenial, . cind se 

arenda cu 11400 lei anual. Pe 

„_.periodul dela 1879—$4 arenda 

- a scăzut la 8188 lei. 

Dridul- Dealului. Vezi Dridul- 

Movila, saţ, jud. Ilfov. 

Dridul-Movila, (Ciofiec, Dridul-   

DRIDUL-SARINDARELE 

Dealului), sa4; face parte din com, 

rur. Dridul-Sărindarele, pl. Mos- 

tiştea jud. Ilfov. Este situat la 

N. E. de Bucureşti, la împre- 

"unarea rîului Prahova cu riul 

Ialomiţa. Numele și-l trage de la 
o mare movilă ce este în apro- 
piere de riul Ialomiţa. Această 

“ movilă servea, pe..cit se vede, 
. ca hotar despărțitor, la N., între 

judeţul” Ilfov şi Prahova. 

Populaţia lui e de 958 locui- 
tori. Aci estereședința primăriei. 

Se întinde pe o suprafaţă de 
3000 hect, din cari statul are 

2337 hect. și locuitori 663 hect. 

Statul cultivă prin arendașii săi 
"1562 hect. (75 izlaz;700 pădure). 

Locuitorii din terenul lor rezervă 

pentru .izlaz 28 hect. 
Are o biserică, cu hramul 

Sf. Treime, deservită de 1 preot” 
şi 2 cîntăreţi; o şcoală de băeți 
şi una de fete, frecuentate de 

30 elevi și 10 .eleve, cu între- 
ținerea cărora statul, judeţul și 

"comuna cheltuesc anual 4362 

lei. Localul s'a construit de jud. 

în anul 1878. 

În raionul satului mai c 1 

moară cu aburi; 1 baltă, 

Numărul vitelor mari.e de 

-709 şi al celor mici de 1945. 

Comerciul se face de 3 cir- 

ciumari și 1 hangiii. Sai sta- 
bilit în sat 2 străini. 

Dridul-Movila, pădure, jud.1lfov, 
pl. Mostiștea. Arc 285 hect. 

proprietatea statului, : formată 
din trupurile: Pădurea-din Deal 

(250 hect.) Zăvoiul-Neguţoia (15 

_hect.) şi Zăvoiul-Cătunul-Morii 
„(20 hect). - - - 

„Dridul-Sărindarele, com. rr, 

jud. Ilfov,.pl. Mostiștea, situată 

la N. E. de București, la vărsarea 

rîului Prahova în rîul Ialomiţa, 
45 kil. departe de Bucureşti. Stă 

„. în legătură cu com. Fierbinţi prin 

o sosea vecinală.
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DRIDUL-ZNAGOY 

Se compune din satele: Dri- 

dul-Movila, Dridul-Znagov, Mo- 

vilița, Sărindarul-d.-s. şi Sărin- 

darul-d.-j., cu o populație de 

2677 locuitori, cari trăesc în 

625 case. 

Se întinde pe o suprafaţă 

de 8200 hect. Proprietarii au 

5708 hect., din cari cultivă 4803 

hect. (205 izlaz şi 700 pădure). 
Locuitorii au 2492 hect., din 

cari cultivă 2369 hect. restul 

izlaz, 

Sunt 476 contribuabili. 

Bugetul com. este de 7898 

* Ică la venituri şi de 7882 lei 

la cheltueli. 

In comună sunt 3 biserici: 

(la Dridul-Movila, . Dridul-Zna- 

gov, - Sărindarul-d.-j.); 1 şcoală 

mixtă; 1 moară cu aburi; 1 

maşină de treerat; 1 baltă. 

Numărul vitelor mari e de 

2252 (730 cai şi epe, 35 armă- 

sari, 905 boi, 547 vaci și viței, 

35 bivoli şi bivolițe) și al celor 

"mici de 6280 (100 capre, 480 
porci, 5700 oi). 

” Dintre locuitori, 629 sunt plu- 

gari, 8 meseriași, 7 au diferite 
profesii. 

Arătura se face cu 333 plu- 

guri: 151 cu boi, 182 cu cai, 

Locuitorii ai ş10 care și că- 

ruțe: 267 cu boi, 243 cu cai. 

Comerciul se face de 13 cîr- 

ciumari și 3 hangii. 

Dridul-Znagov, saz, face parte 
din com. rur. Dridul-Sărinda: 

Mostiştea, jud. Ilfov. 

Este situat pe ţărmul stîng al 

rîului Ialomiţa. Rîul Prahova udă 

partea de N. a acestui sat. Are 

o poziţie plăcută, pus pe culmea 

unui frumos delușor. Aci se 

văd niște ruine vechi, | 

Arc o suprafață de 'şşo hect., 

din cari statul și însurățeii aii 288 

hect. şi locuitorii 262 hect. Statul 

și însurățeii cultivă 265 hect., 
rezervînd 23 hect. pentru fineţe. 

Drigul-Piscului, 
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Restul locuitorilor cultivă 232 

hect. oprind 30 hect. pentru 

izlaz, 

Are o biserică, cu hramul 

Cuvioasa-Paraschiva, deservită 

de 1 preot şi2 cîntăreţi. Popu- 

-laţia lui e de 278 locuitori. 

Comerciul se face de 2 cir- 

ciumari. | 

Numărul vitelor mari e de 

321 și al celor mici de 976. 

movilă, jud, 
Dolj, pl. Balta, com. Gingiova, 

de unde începe limita de E. a 

comunei. 

Drincea, com. rur., în jud. Mehe- 
dinți, plasa. Cimpul, la distanță 

de ş2 kil.. de Severin. E si- 
tuată pe albia rîului Drincea, 

- formează comună cu satul Cea- 

rîngul, care altă dată era reșe- 

dința comunei. 

Are 1300 locuitori (200 con- 

tribuabili), cari locuesc în 260 

case. 

Locuitorii posedă : 45 pluguri, 

95 care cu boi, 16 căruțe cu 

cai. 

Are 2 biserici, deservite de 1 

preot şi 3 cîntăreți, 

Budgetul comunei are la ve- 

-nituri lei 2026 și la cheltueli 
lei 980. 

Numărul vitelor în această co- 

mună este de 2219: 740 vite 

"marti cornute, 830 oi, 49 cai şi 

600 rîmători. 

In această comună sunt dea: 

luri acoperite cu vii, cari dai 

renumitul vin de Drincea. Prin 

comună trece șoseaua Drincea- 

Oprişor, ce vine de la Punghina. 

Drincea, iri, în jud. Mehedinți, 

pl. Cimpul; izvorește din hota-! 

rul com. rur. Căiuţul, din pl. 

Ocolul-d.-j.; curge prin com. 

rur. Podul.Grosului, sub numele 

de Piriul-Albului, unde prime- 

ște cîţi-va afluenţi ; apoi, îndrep-   
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tîndu-se către S., udă comunele: 

Slașoma, Corlăţelul, Cujmirul, 

şi, la Branişte, unde confiuen- 

ţează cu piriul Oprișorului, în- 

dreptindu-se către Salce, se 

varsă în Balta-Ascunsă şi de 

aci în Dunăre, 

Drislea, ziriă, izvorește din com. 

Șoldănești, jud. Botoşani, din 

iazul Henic; se varsă în Jijia, 

la Tonăşeni. 

Dritului (Piriul-), pirfiaș .ce 
izvorește din munţii Doamnei, 

teritoriul com. Buhalniţa, pl. 

Piatra-Muntele, jud. Neamţu ; sc 

varsă pe stînga riului Bistriţa, 
în josul satului Buhalniţa. 

Dritului (Piîrîul- ), piriiaş ceiz- 
voreşte din ramurile de V. a 

muntelui Domesnicul, com. Câ- 

lugăreni, pl. Piatra-Muntele, jud. 

Neamţu ; se varsă în pir. Han- 

gului, pe partea stîngă, în josul 
„satului Coroiul.. 

Dricii (Valea-), vale ce începe 
din moșia Uzunul, jud. Vlaşca, 

şi se varsă în apa Călniştea, pe 

trupul Iași, din Strimba-d.-j., în 

sus de Fintina-Purcarului. 

Drîmocsa, dea/, situat la N, și 

în apropiere de com. 'Topeşti, 

pl. Vulcan, jud. Gorj şi spre 

" V, de dealul vecin Streaua; are 

o suprafață de 18 hect.; se 

prelungește de la N. la S.; este 

acoperit parte cu locuri arabile 

şi parte cu mărăcini; e proprieta- 

tea locuitorilor com. Topeşti, 

Drînceni, com. rar. şi fîrguşor, 

în jud, Fălciii, pl. Podoleni. Co- 
muna se compune din: Tirgu- 

şorul Drinceni, 16 fam.; Cotul 

Ghermănești, sat, cu 52 fam.; Ri- 

pele, 56 fam.; Drinceni, căt, 

cu 8 fam.; Albiţa, 6 fam., Vă. 

răria, 4 fam. și Odobeşti, 2
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fam., adică: 204 fam. saii 1000 

suflete, din cari Nemţi 6, Un- 

guri 8, Evrei 140, Armeni 7, 

Bulgari 5, Greci 24, Țigani 17 

şi restul Romîni. Tirguşorul Drîn- 

ceni a fost fondat de proprie- 

tarul M. Kogiîlniceanu, la 1863. 

In comună sunt 2 biserici: 
- una zidită de [lie Kogălniceanu, 

"tatăl lui M. Kogălniceanu și alta 

în. satul Cotul-Ghermănești, zi- 

dită de locuitorii răzeși; mai 

“este o sinagogă, două şcoli pri- 

mare, una de băeţi, înființată 

în 1866, cu hrisov domnesc, 

prin stăruința lui M. Kogălni- 

ceanu, şi alta de fete înființată 

în 1887, 2 şcoli private evre- 
ești, un biroii poștal şi telegra- 

fic, subprefectura pl. Podoleni, 

judecătoria de .ocol,: o școală 

primară pentru băieţi și alta 

pentru fete, un biroit vamal cu 

trecătoare în Rusia, etc. - 

Budgetul com. pe anul 1882— 

83 a fost de 3107 lei, 14 bani 

la venituri şi de 2899 lei, 44 

bani la cheltueli, . 

Tot aci e un mic port la 

Prut, prin care se transportă 

la Galaţi cereale încărcate pe: 

caice. 

Vezi Drinceni, punct vamal. 

Driînceni, punct vamal şi port 
pe Prut, com. Drinceni, pl. Po- 

doleni, jud. Fălciii. Are ca su- 

cursală punctul vamal Scopo- 

şeni. Venitul acestei vămi. pe 

anul financiar 1884—585 a fost 

de 19129 lei, 3 bani, iar pe 

anul 1896-—97 de 315 lei, 40 

bani, 

Drînceni, sas, în com. Drinceni, 

"pl, Podoleni, jud. Fălciu, . a- 

„şezat pe culmea dealului: Că- 

răuţa, spre V. de tirgușorul 

_Drînceni, pe o suprafaţă de 85 

* hect. Proprietatea moșiei e a 

locuitorilor răzeși. Aici se află 

o fîntină. cu apă de pucioasă.   
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Drinceni, dea/ cu vii, în com. 

rur. Oprișorul, pl. Cîmpul, jud. 

Mehedinţi. 

Driînga, pădure, în jud. Bacăii, 

pl. Trotușul, pe teritoriul com. 

Hirja. 

Drînga, ziriiaş, în jud. Bacăii, 

pl. Trotușul, com. Ilirja, care 
izvorește din muntele Păltiniş 

şi se scurge în Oituz. 

Dringului (Poiana-), zoiană, 
situată lîngă poiana Ruptura, 
în prelungirea ramurei munte- 
lui Cozla, pe teritoriul com. 

Gircina, pl. Piatra-Muntele, jud. 

Neamţu. 

Drobul, geaf, ce ocupă partea de 
S. a com. Gropniţa, pl Copoul, 

_jud. Iași şi continuă prin în- 

trerupțiuni, de la V. spre E,, 
trecînd din teritoriul comunei, 

după ce mai întiii dă naștere 
la o ridicătură foarte mare, în 

fața satului Gropniţa, numită: 

L.a-Moara-Ţuţueanului. 

Drochiei (Dealul-), dea/, jud. 
Fălciii. Vezi Dealul-Drochiei, co- 

muna Gugeşti, pl. Crasna. 

Drocia, zîrîă, în jud: Olt. Udă 

partea de E. a com. Constan- 
tineşti, pl. Vedea-d.-j. şi se varsă 
în Plapcea Mare, tot pe teritoriul 

com. Constantinești. 

Drog (Rîpa-cu-), colină, în jud. 

Buzăii, com. Măgura. Acoperită 

cu planta drog. 

Droga, firiiaș, în jud. Bacăii, 

pl. Tazlăul-d.-s., com. Săndu- 

leşti, care se scurge în piriul 

_ “Turluiul. 

Drogul, com. 7ur., în jud. R.- 

Sărat, pl. Rîmnicul-d.-j., lingă 

balta Jirlăul sai Drogul.   

DROGUL 

Este așezată în partea de S. 
a judeţului, la 28 kil., spre S.- 
E. de orașul Rimnicul-Sărat, şi 
în partea estică a plășei Rim- 
nicul-d.-j., la rr kil. spre S.-E. 
de comuna Bălăceanul, reședința 
plășei. Comunele învecinate sunt: 
Vișani, la 4 kil.; Grădiştea-d..s., 
la 16 kil.; Jirlăul, la 6 kil.; Galbe- 
nul şi Slobozia-Galbenul, la 7 kil.; 

Cîineni, la 8 kil.; Amara, la g kil. 

Se mărginește la N. şi la E, 

cn com. Ciineni, la S., cu com. 

Vişani și Jirlăul, despărțită prin 

lacul Jirlăul sai Drogul, la V., cu 

comunele Galbenul saii Slobozia- 
Galbenul. 

Este o comună de. cîmp; nu 
are dealuri în interiorul ei, ci nu-. 
mai ici și colea sunt cîte-va mo- 

vile naturale, ca Movila-Drogu- 

lui, Hoinari, etc. 

La S$. se află întinsa baltă 
Drogul, numită și Jirlăul sai Vă- 
ceni; mai sunt și 21 puțuri. 

Cătunele cari o compun sunt: 
Drogul, reședința, la E., Andree- 
şti la V, _ 

Suprafaţa comunei e de 3510 
hect., din cari 10 hect. vatra 

comunei, 400 hect. ale locuito- 
rilor, 3100 hect. ale proprietății 
private. A 

Are o populație de 252 fa- 
milii, saă 938 suflete: 498 băr- 
baţi, 440 femei; 312 căsătoriţi, 

6og necăsătoriți, . 18 vădwvi. 

Ştiii carte 14 persoane. 
Comuna are o biserică, cu hra- 

mul Adormirea-Maici-Domnului, 

zidită în anul 1857 de locuitori 

are 17 pogoane pămint; deser-. 
vită de 1 preot, 1 dascăl și 1 

paracliser. Este o școală de băeți, 
fundată în anul 1882 de lo- 
cuitori, condusă. de 1 învăţător 

şi frecuentată de 32 elevi. 

"Comuna are 3200 hect. ara- 

bile, 100 hect. imaș, 200 hect, 

" neproductive (baltă). 
“In “com. sunt: 114 pluguri, 

1515 capete vite, din cari 350
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boi, 195 vaci, 172 cai, 48epe, 
640 oi, 116 rîmători. 

Transportul productelor se 

face prin gara Făurei, jud. Bu- 

zăii, la 7 kil. spre S. de co- 

mună. i 

Căile de comunicaţie sunt 

drumuri vecinale: spre Vișani; 

Ciineni — Grădiștea-d.-s. — Gră- 

- diștea-de-j.; Amara — Balta- 

Albă; Jirlăul — Nisipuri ; Galbe- 

nul-Slobozia— Galbenul-Bălăcea- 
nul— R.-Sărat. 

Sunt 255 contribuabili, 

„Veniturile com. sunt de 2952 
lei, 10 bani, iar cheltuelile sunt 

de 2045 lei, 98 bani. 

"Sunt în Drog 11 comercianţi 

și 9 meseriași. 

Drogul,. sat, în jud. R.-Sărat, pl. 

Rimnicul-d.-s., cătunul de reșe- 

dință al comunei Drogul, așezat 

în partea de E.:a comunei, 

pe malul N. al bălţei. Drogul. 

Areo întindere cam de 6 hect. 

(numai vatra satului), cu o popu- 
laţiune de 165 familii, sai 546 

suflete, din cari 172 contrib. 

„Ştii carte 10 persoane. Are o 

biserică deservită de 1 preot, 

1 dascăl și 1 cîntăreţ; școala 

comunei. 

Drogul, Zac, în județul R.-Să- 

rat, pl. Rîmnicul-d.j.; se în- 

tinde prin comunele Drogul Jir- 

lăul și Vișani, mai poartă și nu- 

mele de balta Văcenilor, un că. 

tun ce s'a încorporat în com. 
Jirlăul; de Jirlăul și de Vișani se 

* întinde și în comuna Slobozia- 

" Galbenul; are o întindere de 700 
pogoane, (350 hect)., cari aduc 
un venit de 2600 lei anual; e 

proprietate: particulară ; conţine 

pește care se vinde în locali- 
tate, Rîmnicul-Sărat și chiar în 
Buzău, 

Drogul, 7o0dilă, naturală în pl. 
Rimnicul-d.j., comuna Drogul, în   
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jud. R.-Sărat în partea de N. 

a €i, chiar lîngă cătunul Drogul 

azi tinde să dispară, arată fiind 
necontenit de locuitori. 

Drogul, dea/, la V. comunei Do- 

briceni, pl. Ocolul, jud. Vilcea. 

, pe moșia Dobirceni, 

com. Dobirceni, județul Boto- 
șani, 

Drogi, podiș 

Dropioul, cătun, în pl. Ialomiţa- 

Balta, pe cîmpul Bărăgan, teri- 

toriul com. Larga, jud. Ialo- 
mița, ” 

Drucul, /zncă, pe moşia Be- 

rești, com. Zvorăștea, pl. Berho- 

mete, jud. Dorohoiii, 

Druganul, unul. dintre ziscuri/e 
muntelui la Coarne, din com. 
Bogdănești, jud. Suceava, aco- 
perit de brad, molift și fag. 

Druganul. Vezi Oteșani, deal,jud. 
„. Vilcea, 

Druganul, zîrîi, afluent al piri- 

ului Rîșca, jud, Suceava. 

Drugăneasca, saz, jud. Ilfov, pl. 
Znagov, face parte din com. 
rur. Brezoaia. Se întinde pe o 
suprafață de 273 hect., cu o 
populație de 355 suflete. D-l 

„G. D. Vernescu are 116 hect, 
şi locuitorii '157 hect, 

Proprietarul reservă 32 hect, 
pentru finețe. Locuitorii cultivă 
tot pămîntul fără se aibă izlaz. 

In cătune o biserică, cu hra- 
mul Sf. Nicolae, deservită de 2 
preoți şi 2 cîntăreți; se află şi 1 
pod. stătător. 

Comerciul se face de 1 cîr- 
ciumar. S'aii stabilit aci 2 străini. 

Numărul vitelor mari e de 135 
și al celor mici de 253. 

Drugănelele, 74s+/ă, în Dunăre,   

DRUGĂNEȘTI 

în dreptul com. Orlea, din jud. 

Romanați. 

Drugăneşti, saz, face parte din 

com. rur. Stoineşti-Palanga, pl. 

Sabarul, jud. Ilfov: Este: situat 

spre S. de Stoinești, între riul 
Răstoaca și calea judeţeană Bu- 

curești-Piteşti. 

Se întinde pe o suprafaţi de 
548 hect., cu o populaţie de 418 

locuitori. 

Moștenitorii Drugănescu aii 

300 hect. și locuitorii 248 hect. 

Proprietarii . cultivă 275 hect. 

„(o sterpe, 15 islaz). Locuitorii 

cultivă 173 hect. (30 rămînsterpe, 
45 izlaz). 

Are o biserică cu hramul 

“ Buna-vestire, deservită de 1 preot 

şi 2 cîntăreţi. Comerciul se face 
de 1 ctrciumar. 

Numărul vitelor mari e de 

307 și al celor mici de 345. 

Drugăneşti, saz, face parte din 

com. rur. Buda-Prisiceni, pl. Sa- 

barul, jud. Ifov. Este situat la 

S. de Buda, pe malul drept al 

rîului Argeș. Satul și-a mutat 

vechia vatră din cauza acestui 

riă, care din an înanîi mînca 

malurile. Chiar azi dacă se îm- 

piedică inundația, aceasta se 

datorește numai zăgazurilor fă- 

cute de locuitori. 

Se întinde pe o suprafață de 

1015 hect., cu o populaţie de 
303 locuitori 

Biserica Sf. Ilie din Bucureşti 
și D-na Natalia Fănuță-ai 755 
hect. şi locuitorii 260 hect. Pro- 
prietarii cultivă 430 hect. (res- 
tul de 325 hect. pădure). Locui- 

"torii cultivă tot terenul. 

Are o biserică, cu hramul 

Sf. Nicolae, deservită de 1 preot 
şi 2 cîntăreţi; o școală mixtă 
frecuentată de 11 elevi şi eleve, 
cu întreținerea căreia județul și 
comuna 'cheltuesc 1660 lei 
anual. Localul școalei s'a. con-
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struit de Epitropia Bis. Sf. Lie, 
în anul 1885. 

„ Comerciul se face de 3 cir- 

ciumari. Are 1 pod stătător. 

Numărul vitelor mari e de 211 

și al celor mici de 279. 

Drugul, me, purtat în vechime de 

satul Văluţa-d.-j., jud. Dolj, pl. 

Amaradia, com. Mierea-Birnici, 

Druica, câfuu, jud. Brăila, pen.- 
dinte de com. Bordeiul-Verde, 

spre N. în depărtare ca la ş 
kil. și aşezat:pe ambele maluri 

ale văei cu același nume. 

Suprafaţa sa este de 24 hec- 
tare. Are o populaţiune de 34 

fam., sai 155 sufl., cari locuesc 

în 30 case. 

Vite sunt: 151 boi, 80 vaci, 

5 tauri, 50 viței, 100 cai, 370 

oi şi 100 rimători. 

Druica, za/e, jud. Brăila, începe 

de la N. com. Bordeiul-Verde, 

cu 300 m. mai spre S. de ho- 

tarul unde se întilnesc moșiile 

Bordeiul-Verde, Scheaul din co- 

muna Urleascași Perișorul; mer- 

ge spre S.-E. pănă la sudul că- 
tunului Druica, de unde rami- 

ficaţia, numită Podişcă, apucă 
spre S., pe lingă satul Bordeiul- 

Verde și alta de la căt. Druica, 

apucă spre E. pănă la Tirlele- 

lui-Vlad ;. de acolo spre N. și 

la Burta-Encei se unește cu Va- 

lea-Encei. 

Druja, zirizaş, în jud. şi pl. Te- 
leorman, începe din pădurea din 

com. Ciocești-Mindra şi se var-" 

să în riul Cotmeana, în drep- 

tul cătunului Podișorul. 

Drujeşti, saz, în jud. Tutova, pl. 
Simila, com. Băcani, pe piriul 

" Simila, spre $. de satul Băcani. 

_Are o populațiune de 201 loc. 
(din cari 14 știii carte), locu- 

ind în 23 case. 

39623. Alarete Dicțicuar G-ourajie Vol, J11, 
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Drumul (Valea-cu-), vaze, în 
jud. Buzăă, com. Băeștii, cătu- 

nul Ciucirele ; se scurge în riul 
Slănic. 

Drumul - Băicoiului, rup de 

Pădure, a statului în jud. Pra- 

hova, în întindere de 67 hect., 

care împreună cu trupurile: Gă- 

geanca, (106 hect.), Degeraţi, 

(62 hect.), și Gura-Cu metrei (185 
hect.), formează pădurea Mis- 

leanca saii Găgeni-Mislea. 

Drumul-Brăilei, gea/, pe teri- 

toriul jud. Fălciu şi Covurluiiă. 

Pe culmea acestui deal se află 
un drum, pe unde, după spusa 
bătrinilor, treceaii în vechime 

hordele turcești de la cetatea 

Brăilei la Hotin. 

Altă versiune poporană asu- 
pra Drumului-Brăilei este: A- 

cest drum începe de la Brăila 

și se oprește la Hotin, în N. 

Basarabiei, de la Brăila vine pe 

la Vădeni (Siret), pe lingă Fi- 

leşti, 'Tulucești, apoi drumul 

mare drept lu Cealmăul, unde 
era Baia-Turcească, conac al 

Turcilor și o mică autoritate 

pentru creștini; de aici pleacă 
la Măstăcani şi merge spre N. 

pe culmea dealului cu același 
nume, pe moșia Pășcanilor, Vlă- 

deştilor, Oancei și, la gura Chi- 

rileștilor (Oarbe3), se coboară 
iarăși la calea judeţeană și stră- 

bate prin Rogojeni spre .N. pe 
culmea dealului cu același nume, 

trece pe lingă Vădeni (moșie a 
statului), de unde dă în jude- 

ul Tutova la com. Blăgeşti, I- 

gești, pe lingă Iepureni; de aici 
intră în jud. Fălciii, unde se 
bifurcă spre E. cu -trecătoarea 

prin Leova, iar la cazuri prin 
Sculeni şi chiar prin Brinza 
(moșie a răposatului M, Kogil- 

niceanu) ; apoi merge direct spre 

Bălți și apoi la Hotin. 

Bătrînii povestesc că acest   

DRUMUL-M ARE 

drum era pretins de Turci ca 

drept al lor, pentru trecerea 
tntulor hordelor tătărești, ieni- 

cerești, etc.; de multe ori nu 

lăsau pe creştini şi pămînteni 

să treacă pe el. 

Drumul-cel-Mare, zumire ce 
- se mai dă căfunalut Mălăeşti- 

d.-s., com. Mălăeşti, plaiul Văr- 

bilăul, jud. Prahova. 

Drumul-Cerii saii al-Mierei, 

drum, începe de la com. Liţa, din 

pl. Călmățuiului, jud. Teleorman, 
trece prin comunele Ologi, Pia- 

tra, etc. şi se termină la Zimni- 

cea. 

Drumul-de-Piatră, fost drum 

pietrit, prin pădurile com. Ghir- 
doveni, pl. Filipești, jud. Pra- 
hova. 

Drumul-Hoţilor, draw, în par. 
tea despre N. com. Segarcea- 
din-Deal, jud. Teleorman; parte 

din acest drum, care se îm- 

preună cu vechiul drum al Ru- 
șilor, a dispărut; locuitorii aii 

făcut arături pe dinsul. 

Drumul- lui-Angheluţă, Zraz, 

jud. Fălciu. Vezi Dealul-Viilor, 

com. Bășești, pl. Mijlocul. 

Drumul-lui-Arghir, cale, află- 

toare între Galaţi și Pechea, pl. 

Siretul, jud. Covurluit. 

Drumul-lui-Gheorghiţă, zozecă, 
jad. Dolj, pl. Jiul-d.-j., com. 
Piscul, de unde începe limita 

de E. a com. către proprietatea 

Domeniului Coroanei. 

Drumul-lui-Rujean, Zrum ve: 
chiă. (Vezi com. rur. Bucura). 

Drumul-Mare, sa, jud. Dolj, 

pl. Amaradia, com. Melinești. 

Are o populație de 269 suflete, 
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170 bărbaţi și 99 femei. L.ocu- 

esc în 83 case. Copiii din sat 

urmează la școala mixtă din 

satul Melinești, ce este la 1776 

m. depărtare. In anul şcolar 

1892—93 aii frecuentat şcoala 

13 băeţi şi 2 fete. Cu virstă 

de școală sunt 19 băcți şi 2 

fete, 

In sat sunt 3 circiumi. 

Este legat printr'o potecă cu 

satul Odoleni. 

In acest cătun se află reșe- 

dința sub-prefecturei pl. Ama- 

radia. 

Drumul-Mare, fost sat în 1873, 

com. Negosști, pl. Amaradia, 

jud. Dolj. 

Drumul-Mare, moșie, jud. Dolj, 

pl. Amaradia, com, Melinești, 

satul Drumul-Mare. 

Drumul-Mare, drum natural, ce 

merge din Tecuciii la Galaţi pe 

hotarul com. Barcea, jud. Tecu- 

cii. 

Drumul-Mare pădure, la N.-E,. 

de satul Brătuleşti, lingă ho- 

tarul jud. Covurluiii ; face parte 

din com. Corodul, judeţul Te- 

cuciii. 

Drumul-Mare, şes, jud. Dolj, 

pl. Amaradia, com. Melinești, 

pe care este situată comuna. 

Drumul-Marei, oc șes, la v. 

de satele: Puţeni și Mindreşti, 

com. Puţeni, pl. Nicorești. jud. 

“Tecuciii. 

Drumul-Oii, drum vechii,  în- 

tre com. rur. Corzul şi com. 

rur. Guardeniţa, pl. Dumbrava, 

jud. Mehedinţi. 

Drumul-Oii, drum, în jud. R.- 

Vilcea, Olt și Romanați. Acest 

drum e așa de lung că unește   
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munții cu Dunărea. Pe el se 

coboară ciobanii din munte cu 

oile spre baltă. 

Drumul-Oilor, movile, în jud. 

Brăila, la S. de satul Rușeţul 

pe unde trec oile de la munte 

la baltă şi înapoi. 

Drumul-Oilor, dea/, jud. Olt, 

pl. Vedea-d.-s., com. Topana. 

Drumul-Olacului, căzua (tirlă), 

în jud. Ialomiţa, pl. Ialomiţa- 

Balta, com. Langa, pe cîmpul 

Bărăganul. 

Drumul - Păzei, mahala, jud. 

Dolj, pl. Jiul-d.-m., com. Dră- 

nicul. 

Drumul-Peştelui, dr, jud. I- 
fov, pl. Olteniţa, între com. Lui- 

ca şi pădurea Ciornuleasa. . 

Drumul-Piciorului, pădure, pe 

moșia Stîncești, jud. Botoşani, 

pi. Tirgul, com. Curtești. 

Drumul-Poştei, sau al-Craio- 
vei, drum, jud. Teleorman; pu- 

nca în legătură orașul Turnul 

cu Zimnicea pe la Caracal şi 

trecea pe lingă com. Liţa, Mă- 

gurele, Flămînda, Piatra, etc. 

pănă la Zimnicea, 

Drumul-Prăjei, za/e, în jud, Ia- 

lomiţa, pl. Borcea, teritoriul com. 

Cacomeanca, pe cimpul Bără- 

ganul. 

Drumul - Săpat (Movila - de- 

la-), zavifă, în jud. Buzăii, com. 
Cernăteşti; face hotarul despre 

com. Mărăcineni. 

Drumul-Sărei, srazie de cai de 

foștie, la anul 1836, în jud. II- 

fov, pe drumul între București 

şi Călărași (120 kil.), între sta- 

ţiile Tinganul și Obilești.   
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Druţa, deal, jud. Bacăii,pl. Tazlăul. 

d.-]., de pe teritoriul comunei 

Brătila. | 

Drumul-Sărei, drum vechii, ce 

începe din Ocnele-Mari (R.-Vil- 

cea), trece prin Caracal și apoi 

pătrunde în com. Călăraşi, jud. 

Dolj, prin viile locuitorilor, de 

unde merge spre Bechet. Pe el 

se transporta în vechime sare 

și se transportă și azi, de unde 

şi numele lui, de Drumul-Sărci. 

Drumul-Tătarilor, cafe, jud. 

Prahova, prin care castrul ro- 

man Grădiștea comunica cu 

cele-lalte părți ale Daciei, și 

care trecea prin Făget și des- 

fiiațatul sat Stănești, și se lega 

la gura Teișanilor cu marea 

şosea împietrită, “care, se crede, 

după spusele bătrinilor, că tre- 

cea prin comunele: Boldești, 

Măgurelele, Scăioși, Gura-Vitioa- 

rei, Văleni- de - Munte, Homo- 

riciul, Izvoarele, Măneciul - Pă- 

mâînteni, Măneciul- Ungureni, că- 

tunele: Valea-Largă și Plăcţul, 

apoi de aci se îndrepta pe albia 

Teleajenului pe Valea-Dracului 

în sus, şi trecea în Transilvania, 

pe la Poiana-Fetei. 

Pe această cale a comunicat 

„acest castru cu cele-lalte ce- 

tăţi din Dacia Superioară și cu 

cele din Dacia Meridională. 

Drumurile, deal, în raionul com. 

Rădeșşti, plasa Riurile, judeţul 

Muscel, 

Drumurile-Mari, drumuri vechi, 
jud. Dolj, pl. Doljul-d.-j., com. 
Poiana-Pleniţa ce trece prin V. 

comunei; din aceste drumuri 

începe limita de N. a comunei 

Verbiţa. 

Drunca, 7îză, pe moșia Cor- 

jăuţi, com. Pomiria, pl. Prutul- 
de-Sus, jud. Dorohoii.
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Druţa, pădure, jud. Bacăiă, pl. 

Tazlăul-d.-j., com. Brătila a lui 

A. Ovanes. Este foioasă şi are 

ca esențe: fagi şi stejari. Are 
o întindere de 856 hect. și este 

supusă regimului silvic. 

Druţeşti, zoșie, proprietatea. lui 

Costache Nicolai, în jud. Tecu- 
ciii, com. Valea-Rea. 

Druţeşti, păzure, pe moşia de- 
functului proprietar. Costache 
Nicolaii, în jud. Tecuciii, satul 

Calimăneasa, pl. Zeletin, com. 

Valea-Rea. 

Druţeşti, pir, jud. Tecuciii ; iz- 

voreşte din ripa cu același nume, 
la N. de Călimăneasa în com: 

Valea-Rea, și se varsă în partea 
stingă a Zeletinului, în raionul 

aceleeași comune. “ 

Duan-Chioi-Orman, zădare, în 
jud. Constanţa, pl. Silistra-Nouă, 

pe teritoriul com. rur. Ghiuve- 

gea, pe ramificaţiile V. ale dea- 
lului Mezarlic-Bair, întinzîndu-se 

pe lîngă balta Iortmac. Are'o 

întindere de 220 hect., cari a- 

parțin toate statului. Esenţe: 

fag, mesteacăn și carpen. Este 
tăiată de două drumuri: celju- 

deţean, Ostrovul-Lipniţa-Cuzgun 

şi cel comunal Cișla - Ghiuve- 

gea. 

Dubanului-Muchea (Crucea- 
Popii), co/zuă şi punct de hotar, 

. în județul Buzăii, comuna Că- 

tina. 

Dubaşul, saț, jud. Bacăi, pl. Bis- 

trița-d.-s., com. Slobozia-Lun- 
cani, așezat pe pîriul cu același 

nume. Are 32 fam., sait 139 

sufi. Vite sunt: 3 cai şi 64 vite 

cornute. 

Dubaşul, zirîia;, jud. Bacăi, pl. 

Tazlăul-d.-s., com. Slobozia-I-un- 
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cani; udă satul cu același nume 

şi se scurge în Trebiş. 

Dubăsariul, dea, jud. Fălcii, 

parte acoperit cu pădure; pe 

coasta lui se află așezat satul 

Cozmești, com. cu același nu- 

me, din pl. Podoleni, 

Dubăsariul, păgure, jud. Fălciiă, 
(Vezi Dubăsariul, deal), 

Dubina, vale, pe moșia Plo- 

peni, jud. Dorohoiu, pl. Başeul, 
* com. Borsești, 

Dubiţa, iaz, pe moșia Lătăi, ju- 
dețul Botoșani, plasa Coșula, 

com. Lătăi. 

Dubruvăţul, gir/ă, ce se des- 
face din rîul Jijia, la locul nu- 

mit Tudose, din satul Lăzăreni, 

jud. Iași, pl. Braniștea, com. 

Golăeşti, și, sub numirea de Du- 
bruvățul, curge spre E., încon- 
joară satul Golăești şi se îm- 
preună iarăși cu Jijia mai în 

jos de sat, 

Duca, dea/, în jud. Prahova, în 

partea de V.a com. Mărgineni- 
de-Sus, pl. Filipești. A fost plan- 
tat cu viță, care s'a distrus din 

cauza: filoxerei. Astă-zi servă 

pentru pășunatul vitelor. 

Duculeasa, /ocalitate băltoasă, 
jud. Brăila, pe lunca Siretului 

ca la 3 kil. spre S.-V. de satul 

Cotul-Lung, lîngă șoseaua Bră- 

„ila-Focşani. 

„Duculeşti, căt, din jud. Ar- 
geş, pl. Topologul, pendinte de 

com. rur. Alimănești-Ciofrîngeni. 

Are 65 fam. şi O biserică ve- 

chie, cu hramul Sf. Ingeri, de- 

servită de 1 preot şi 1 cîn- 

tăreţ.   Duculeşti, căzu, jud. Argeș, pl.   
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Pitești, pendinte de com. rur. 

Poiana-Lacului. 

Ducului (Dealul-), dea/,: jud. 
şi pl. Prahova, com. Breaza-de- 

Jos. Parte din acest deal este 

acoperit cu pruni, nuci, aluni, 

etc. ; iar parte servește pentru 

păşune. | 

Duda, com. rur., în partea de 
S. a pl. Podoleni, jud. Fălciu, 

mărginită la N, cu comunele: 
Tăbălăeşti, Păhnești și Driîn- 

ceni; la S. cu comuna Huși; 

la E. cu comuna Rîșești şi riul 

Prutul și la V. cu comunele: 

lepureni și Tăbălăeşti, 
Este formată din satele : Duda 

şi Novaci. 

Suprafaţa teritoriului comunei 

e cam de 4217 hect. 

Are o populaţie de 275 fa- 

milii, sai 1168 suflete, din cari 

190 contribuabili. 

Are 2 biserici, deservite de 

2 dascăli; o şcoală, condusă de 

1 învățător. Este udată de 
pîraiele : Răcea și Duda, și în 
partea de E., de riul Prutul. 

În centrul săii se află 2 iazuri. 

Vite mari cornute sunt 992 

oi 2805, cai go și porci 166. 

Duda, saf, în partea de S. a 
comunei cu același nume, pl. 
Podoleni, jud. Falciii, așezată 

pe coastele dealurilor Duda şi 
L.ohanul, udat prin mijloc de 
pîriul Duda ce formează valea 

cu același nume. 

Suprafaţa teritorului satului 
este de 2254 hect. Are o po: 

pulație de 155 familii, sai 671 

suflete, din cari 110 :contribua- 

bilă. 
Este reședința comunei. Are 

o şcoală, înființată 'în anul 1881, 

frecuentată de 44 elevi; o bi- 

serică, cu hramul Adormirea: 

Maicei-Domnului. Această bi- 

serică e făcută în anul 1803,
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de către Grigore Kogălniceanu 
şi 3 locuitori din Tăbălăești, 

anume: Albu, Acsinte şi Mo- 

gilea. Este deservită de un 

preot şi un dascăl. 

„Duda, deal, în partea de E. 

a satului Duda, comuna cu 

același nume, pl. Podoleni, jud, 

Fălciii, pe a căruia coastă de 

N.-E. se zice că a fost aşezat 

din vechime satul Duda care mai 

tirziu s'a strămutat pe coasta 

de S. unde se pretinde că 
era codru mare și locuitorii se 

puteaii ascunde de încălcările 

vrăjmașe. Urmele pe ici pe colca 

a cite unui arbor mare, urmece 

se văd şi astă-zi, dovedesc căa 

existat întradevăr aci codru în 

trecut. | 

Duda, zirii, jud. Fălciu, format 

- din mai multe izvoare, ce se 

scurg dintre văișoarele dealului 

Lohan ; trece prin mijlocul sa- 

tului Duda, din comuna Duda, pl, 

Podoleni, despărțindu-l în două 

“părți de o potrivă. Curge de 
la V. spre E.-S. și se varsă în 

piriiașul Novaci (Răcea). 

Dudași, saţ, jud. Mehedinţi, pl. 

Ocolul-de-Sus, com. rur. Șimianu 

Are 47 case. Este situat pe 

țărmul drept al rîului Topolnița. 

_Dudaşi, susulă, în Dunăre, în 
dreptul com. rur. Schela-Clado- 

vei, plasa Ocolul-de-Sus, judeţul 

Mehedinţi. 

Dudaşi, zichet! de graniță, pe 

marginea Dunărei, în jud. Me- 

hedinți, pl. Ocolul-de-Sus. 

Dudași, saz, în jud. Mehedinţi, 

plasa Ocolui-de-Sus; ţine de 

com. rur. Schela Cladovei; are 

49 case. 

Dudăul, zas, lingă satul Popeşti,   

com. Popești, 

jud. Iaşi. 

pl. Cirligătura, 

Dudeasca, fost sat, în jud. Ialo- 
mița, plasa Cîmpului, pe moșia 

Dudeasca ; era sat separat spre 

N. de satul Armășești, cu care 

acum este unit. 

Dudeasca, iaz, rupt din rîul Pra- 

hova, care trece prin com. Dir- 

„monești, pl. Filipești, jud. Pra- 

“Rova. : 

Dudeasca, 7poș:e, în jud. Ialo- 

mița, pl. Cimpului, teritoriul co. 

munei Armășeşti. Are 350ohect., 

din cari ş hect. pădure și G6ă 

. hect. băltiş, pe valea piriului Să- 

rata. Pe această moşie se află 

satul Rădulești. 

Dudele, zea/, format pe malul 

drept al Călmățuiului, la S. de 

com. Seaca-Belciugata, pl. Șer- 
bănești, jud. Olt. 

Dudele, /Ze/eșteii, pe apa Călmă. 

țuiului, la S. de com. Seaca- 

Belciugata, plasa Șerbănești, jud. 
Olt. 

Dudele-Mari, maute,la marginea 

de N.-V. ajud. Dimboviţa. 

Dudele-Mici, vpz22z£e, jud. Dimbo- 

viţa, care, împreună cu Dudeie- 

Mari, formează cotul dintre Lea- 

oata, din jud. Muscel, Transilva. 

“ nia și munții de lîngărâul Ialomiţa, 

Dudescul, comp. rur., jud. Brăila. 

Este situată. pe malul drept al 

văii Călmățuiului. Se mărginește 

la E. cu Slujitori-Alboteșşti; la 

S$.-V. cu Fleașca; la N. cu 

Batogul și la S. cu Tătarul. Are 

o populaţie de 160 familii, sati 

700 suflete, din cari 114 contri- 
buabili. Ştii carte Sr persoane, 
nu știii, 920. 

Venitul com. e de 2352 lei,   

20 b. și cheltuelile, de 2330 lei, 

68 b. 

Suprafața comunei e de 3400 

hectare, 

_ Săteni împroprietăriți din 1864 

sunt 97 și neîmproprietăriţi, 15. 

Are 1 debit și 4 cîrciume. 

Vite mari cornute sunt 788 

(408 boi, 275 vaci, 10 tauri, 89 

viței şi 6 bivoli); sunt 311 cai, 

2026 oi şi 155 rimători. 

Suhatul vitelor e de 1255 hect. 

Are 1 biserică, înfiinţată de 

fostul proprietar Ştefan Jianu, 

deservită de 1 preot; 1 școală 
mixtă; o moară de vintşi cite- 

va grădini cu pomi fructiferi. 

Drumuri: la Slujitori-Alboteşti . 

spre E. (4 kil.); la gara Dudești 

spre S.; la Fleașca. spre S.-V, 

(5 kil.) i 

Comuna este înființată cam 

de pe la 1790, spun bătrînii. 

Dudescul, sa/, în partea de N. 

a com. cu același nume, jud, 

Brăila, pe muchea platoului de 

S$., ca la 57 kil. spre S. de ora- 

șul Brăila. Se zice că este în- 

” ființat de vre-o 100 ani de ve- 

chiul proprietar Jianulcareaduna- 

se la un locpe toţi tîrlașii de pe 

moșie. Vatra satului e de 25 

hect. Sunt 130 de case; 3 cir- 

ciumi; 2 lipscănii; o băcănie; 

o moară de vint. 

Are o biserică, zidită la 1865 

de către Stanciii Mocanul, de- 

servită de 1 preot, 1 cîntăreţ și 

I paracliser; o școală mixtă, 

înființată de stat, și frecuentată 

de 33 elevi. Populaţia e de 155 

familii, sau 680 suflete, 330 băr- 

baţi și 350 femei. Știii carte 31 

persoane, nu ştiii 599. 
Vite sunt: 770 vite mari 

cornute, 430 cai, 2 măgari, 

4600 oi, și 150 rimători. 

Dudescul, 7z0ș/e, pendinte de co- 

muna cu același nume, judeţul 

Brăila, proprietatea d-lui Al. C.
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Nicolescu, cu o suprafață de 
3498 hect., aducînd un venit 

anual de 28000 lei, 

Dudescul, dea, în jud. Buzău, 

com. Năeni, căt. Proşca. 

Dudești, com. rur., în jud. Ialo- 
mița, pl. Ialomița-Balta. Este 

situată în partea cea mai de S.- 
- E. a plășii, între comunele Feteşti 

şi Cocargea, din pl Borcea. 
Teritoriul comunei se întinde 

din Dunăre, spre N..V., coprin- 
zînd parte din insula Balta și 

cîmpia Bărăganului, pe o su- 

prafață de 6250 hect., din cari 

4000 hect. pămînt de cultură, 
75 hect. pădure şi 2175 hect. 

băltiş, coprins între Dunăre şi 

Borcea. Moşia, sub denumirea 

de Dudeşti-de- Baltă, aparţine 
Eforiei Spitalelor Civile din Bu- 

curești şi este arendată cu suma 

anuală de 37100 lei. 
După legea rurală din 1864 

sunt împroprietăriți 158 locui- 

tori; neîmpropietăriți mai sunt 

104 locuitori. 

Se compune diuntrun singur 

sat, situat pe țărmul sting al 

Borcii, pe coasta Bărăganului 

şi spre V. de satul Fetești, 

de care se desparte numai prin- 

tro mică stradă. Acest sat 

este format din unirea a trei 

mici sate: Vlăcheni, Raza și 

Dudești, ce erai separate şi 

care prin îmulţirea populaţiunei 

sai unit, formînd un singur 

sat. ! 

Populaţiunea comunei este 

de 333 familii, saii 1503 su- 

flete: 1498 Romini, 3 Greci şi 

2 Ruşi; 369 agricultori, 22 me- 

seriaşi, 14 comercianți, 6 avînd 

profesiuni libere, 12 muncitori 

“şi 31 servitori. Ştii carte 330 

persoane. 

Vite sunt: 330 cai, 3140 boi, 

10250 oi, 35 capre, 25 bivoli, 

45 asini și 450 porci. - 
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Venitul comunei, în 18857 — 

1888, era de 4535 lei şi chel- 

tuelile de 5070 lei. 

Sunt două şcoli, una de băeţi, 

condusă de un învățător sa- 
lariat de stat şi comună şi 

una de fete, condusă de o în- 

văţătoare, retribuită de comună. 

Ambele școli sunt frecuentate de 

So elevi și 34 eleve. 

Are o biserică, deservită de 

1 preot şi 2 dascăli. 

Dudeşti, saț, în jud. Ilfov, pl. 

Dimboviţa; face parte din com. 
rur. Dudeşti-Cioplea. Este situat 

spre E. de Bucureşti, pe malul 

stîng al riului Dimboviţa, în- 

conjurat la S.-E. și N. de dea- 

luri; la V., spre Vitan, pămîntul 

e mai lăsat. 

In urma mazilirei lui Leon- 

Vodă, Radu fiul lui Alexandru 

Iliaș, fu desemnat de Sultan să 

ocupe tronul Țărei. El intră în 

Țară cu oaste compusă din Mol- 

doveni, Tătari și Turci. Mateiii- 

Basarab, care ocupase tronul 

cu o lună înainte îi iese îna- 

inte cu armata între Dude- 

şti şi Plumbuita, la anul 1632, 

Oct. 26. Aci se dete lupta şi 

după cum spune cronica: «Fost- 

aii războiit mare de dimineața 

pănă seara, fost-aii Tătari mare 

năvală şi aii dat Dumnezeii spre 

seară că izbînda a fost a lui 

Mateiii-Vodă ; iar Radu-Vodă 

ai dat dosul, fugind cu capul 

gol şi multe trupuri ai căzut 

jos de sabie. Făcutu-s'ai din 

trupurile acestora o movilă mare 

în marginea oraşului despre Du- 

deşti ca să se pomenească».. 

Aci e reşedinţa primăriei. 

Se întinde pe o suprafaţă de 

1806 hect., cu o populaţie de 

942 locuitori. | 

D-l T. Eftimiii are 1493 hect. 

şi locuitorii 313 hect. Proprie- 

tarul cultivă 823 hect. (415 ster- 

pe, 197 izlaz, 8vie, 49 pădure). 

  

    

DUDEȘTI 

Locuitori cultivă 250 hect. (13 

sterpe și 50 îzlaz). 

Are o biserică, deservită de 

2 preoți şi 3 cîntăreţi; o şcoală 

mixtă, frecuentată de .24 elevi 

şi 40 eleve, cu întreţinerea căreia 

statul și comuna cheltuesc 2050 

lei anual. 

Comerciul se face de 6 cir- 

ciumari şi 1 hangiii. 

Numărul vitelor mari e de 

590 şi al celor mici de 1074. 

În Zyâite sur de commterce 

de la ler Woire (1787) de 

Peyssonel, găsim că sub dom- 

nia lui Mihail Racoviţă, un boer 

numit Dudescu, însărcinase pe 

un neamț de a scoate pietre 

dintro carieră, ce avea în una 

din moșiile sale, la cîte-va leghe 

„de Bucureşti. Neamţul descoperi 

în această carieră un filon de 

aur; €l informă pe Dudescu şi-i 

propuse de a lucra la aceasta, 

luînd și el o parte din profit. 

Incercările făcute împreună re- 

ușiră foarte bine și ai scos o 

cantitate destul de mare de aur. 

Această descoperire nu fu mult 

timp necunoscută de Vocvodul 

Mihaiii, cu toate precauțiunile lu- 

ate de proprietarul moşiei și de 

antreprenor pentru a păstra tai- 

na. Prințul adună pe toţi boerii 

între cari se afla și Dudescu, 

şi fără a-l numi, spuse că a a- 

uzit, că s'a descoperit o mină 

de aur, în moșia unuia din bo- 

erii adunaţi. El arătă răul, ce 

ar putea cauza. Țărei această 

descoperire, pentru că auzind 

ministrul Otoman, ar expune pe 

toți locuitorii Țărei şi mai ales 

pe boerul, care a făcut des- 

coperirea în domeniul săii, la 

tirania Turcilor. Boerii, după ce 

aii cîntărit toate cuvintele Voe- 

vodului, încheiară. că ar trebui 

poruncit colegului lor, ori-cari 

ar fi, de a înceta să lucreze la 

această mină și de a trece în 

tăcere această descoperire. Nu
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se mai vorbi de atunci de a- 

ceastă mină, 

Dudeşti, sfafie de dr.-d.-f., jud. 

Brăila, pl. Balta, com. Dudești, 

pe linia  Făurei-Fetești, pusă 

în circulație la 21 Noembre 

1886. Se află între stațiile Cioara 

(10.2 kil.) și Cireşul (10.4 kil.). 

Inălţimea «asupra nivelului mă- 

rii de 46 m. 04. Venitul acestei 

stații pe anul 1896 a fost de 

144321 lei, 37 bani. 

Dudeşti-Cioplea, com. rur., jud. 
Ilfov, pl. Dimboviţa. E situată 

spre S.-E. de București, lingă 

rîul. Dimboviţa, 6 kil. departe 

„de Capitală. 

Se compune din satele: Bir- 
zeşti, Cioplea, Dudești, Căţelul, 

Vitanul, Progresul și Văcăreşti, 

cu o populaţie de 2089 locui- 

tori, cari trăesc în 426 case și 

3 bordeie. 

Suprafaţa totală a comunei e 

de 5708 hect. Statul, insurăţeii 

după moşiile Progresul şi Văcă- 

reşti, D-nii T. Efuimii și D. 

Voreas, ai 4452 hect. şi locui- 
torii celor-lalte căt. 1256 hec- 
tare. 

Proprietarii cultivă 2108 hect. 

(1000 rămîn sterpe, 417 izlaz, 

877 vie şi 50 pădure), locui- 

torii cultivă 980 hect. (126 ster- 

pe, 130 izlaz, 20 vie). 

In comună sunt 4 biserici (la 

Cioplea, Dudeşti, Căţelul și Vă- 

cărești); 3 școale; 1 moară cu 

aburi; 1 povarnă; 3 mașini de 

treerat cu aburi; 3 poduri stă. 

tătoare. 

Sunt. 413 contribuabili. 

Budgetul com. e de 15050 

lei la venituri și de 12923 lei 

la cheltueli. | 

Dintre locuitori, 438 sunt plu- 

gari, 43 meseriaşi, 152 aii di- 

ferite profesiuni. , 
Via se cultivă pe o suprafață 

de 107 hect.   

- Comerciul se face de 23 cir- 

ciumari și 3 hangii. 

Arătura se face cu 271 plu- 

guri: 219 cu boi și 52 cu cai, 

Locuitorii au 320 care și că- 

ruțe: 248 cu boi şi 72 cu cai. 

Numărul vitelor mari e de 
1676 (254 cai şi epe, 904 boi, 

132 vaci și viței, 56 bivoli, 330 

bivolițe) şi al celor mici de 2584 

(312 porci, 2372 oi), 

Locuitori împroprietăriți sunt 

263 și neimproprietăriți 396. 

Locuitorii în mare parte sunt 

Sirbi şi se ocupă în special 

cu cultura legumelor. 

Duduca, rival, jud. Brăila, care 

pleacă din lacul Petroiul de la 

S., trece din com. Mihaiii-Bravul 

în jud. Ialomiţa, unindu-se cu 

alte lacuri. 

Duduitul, vechi pichet de frou- 

zieră, pe malul Dunărei, în drep- 

tul satului Ciocăneşti-Mărgineni, 

pl. Borcea, jud. Ialomiţa. 

Duduiţi, va/e, pe proprietatea On- 

ceasca, a Iforici Spitalelor Ci-: 

vile din București, situată în pl. 

Marginea, jud. Vlașca. 

Duduli, com. rur., pl. Siul-d.-j., 

jud. Olt. E situată sub culmea 

dealului Oltul şi în stînga Siu- 

lui, la depărtare de 60 kil. de 

capitala jud. şi ia 26 kil. de 

reşedinţa plăşei. 

Se compune din 3 căt.: Du- 

dul, Plăviceni şi Moşteni. Are 

o populațiune de 400 familii, 

Saii 1700 locuitori (1000 bărbați, 

700 femet), din cari 380 contribua- 

bili, locuind în 44 case şi 356 

bordeie. Comuna e  vechie. 

Despre înființarea şi primii ei 

locuitori nu se ştie nimic pozi- 

tiv. Bătrînii povestesc că la în- 

ceput com. se compunea numai 

din căt. Dudul şi dinvr'o 15 fami- 

lii din altul, numit Fișcălia. La   

1864, mai mulţi locuitori din 
satul Plăviceni, de peste Olt, 

jud. Romanați, s'aii stabilit aci 

şi ai numit cătunele Fiscălia 

şi Plăviceni, după numele sa- 

tului lor. 

Locuitorii sunt Romiîni, afară 

de cîți-va Bulgari, și ciţi-va ŢIi- 

gani. Eise ocupă cu agriculturași 

creşterea vitelor, unii și cu cul- 

tura viei. Meseriaşi sunt: 10 

dulgheri şi zidari, 1 fierar și 

5 timplari. 
Moșia e parte proprietatea E- 

forici Biscricei Creţulescu, care 

întreţine schitul Plăviceni, parte 

particulară. 

După legea rurală, s'aă îm- 

proprietărit 135 locuitori, cînd 

li s'ai dat 467 hect. pămînt, 

Viile, situate pe Dealul-Oltului, 

ocupă o suprafață de 50 hect. 

Tot teritoriul com. se întinde 

pe o suprafață de 1992 hect. 

Pămiîntul de cultură, parte ne- 

gru, humos și fertil, ieste parte 

galben, argilos și nisipos, mai a- 

les pe Valea-Oltului. 

Vite sunt: 22 cai, 45 iepe, 

130 boi, 60 vaci, 40 bivoli și 

bivoliţe, 1200 oi și 45 rîmători. 

In raienul com. sunt 2 bise- 

rici: una e schit pendinte de 

Eforia Bisericei Creţulescu. Ele 

sunt deservite de 2 preoţi și 2 

cintăreți, plătiți din budgetul 

comunei. , 
Şcoala există în com. cam 

de 25 ani. Se frecuentă de 46 

elevi, toți băieţi, din numărul 

de 296 (180b. și 116 f.) în vîrstă 

de școală. Cu întreținerea ei, 

statul cheltuește anual 1080 lei. 

I.ocalul e proprietatea comu- 

nei. 

Stabilimente industriale în 

com. sunt: o moară și o piu 
cu aburi. | : 

Comerciul se exercită în com. 

de 4 cîrciumari. 

“Veniturile și cheltuelile după 

ultimul budget, sunt de 2392 lei.
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Șoseaua judeţeană Slatina-T.- 
Măgurele, leagă comuna la N. 

cu com, Reciul şi la S. cu Plopi, 

Slăvitești,. din jud. Teleorman, 

prin centrul com. trece o şo- 

sea comunală. 

La E. se află Dealul-Oltului, 

acoperit cu vii, de la care se 

întinde un platoii pănă în Căl- 

mățuiii, pe care se află ţarinele 
locuitorilor, care se învecinesc cu 

com; Crîngeni din Teleorman. 

Dealul are mai multe surpături 

numite ruşti, ca: Rusca-Dudu- 

lui, Rusca-lui-Plopeanu, Rusca- 
Mare, Rusca-Moștenilor, etc. 

Pe teritoriul com. sunt 3 mo- 

vile, din cari una e situată la: 

N. şi douăla E., în cîmpie, cam 

paralel cu malul O!tului. 
La V., raionul com. e limitat 

de Siul. Pe dreapta lui, între Siul 

şi Olt, se întind zăvoaiele Oltului. 

Dudui, sat, face parte din com. 

rur. Chiajna, pl. Znagov, jud. 

Ilfov. Este situat la IE. de Chiaj- 

na, pe malul drept al rîului 

_Dimboviţa. 

Se întinde pe o suprafaţă de 

443 hect., cu o populaţie de 195 

locuitori, 

Are a biserică,cu hramul Sf. 

Gheorghe; 1 moară cu apă; 1 

zalhana; 1 mașină de treerat; 

1 pod stătător. 
Comerciul se face de 3 ciîr- 

ciumari, 

Numărul vitelor mari 
145 și al celor mici de 65- 

e de 

Dudul, saf, face parte din com. 
rur. Dudul, pl. Siul-d.-j., jud. Olt. 

E situat la sudul comunei, pe 

coasta dealului Oltul şi în stînga 

Siului, E reşedinţa comunei. Are 

__243 familii, sai 770 locuitori 

“(415 bărbaţi și 355 femei), din 
cari 180 contribuabili.” 

Este o biserică cu urmâtoa- 

rea inscripție : 

Această biserici s'a clâdit la anul 
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1837, luna Aprilie, cu ctitorit Mirea Slă- 

vescu cu soția sa: Zamfira şi fil lor Ale. ” 

xanâru şi Safta. 

S'a reperat în anul 1893. E 
deservită de 1 preot și 1 cintă- 

reț. 

Dudul, dea/, pe malul Oltului, în 
raionul com. Dudul, pl. Siul-d..j., 

jud. Olt, pe care se cultivă 49 

hect., 25 arii vie. 

Dudul, moşie, jud. Ilfov, pl. Zna- 
gov, proprietatea statului. Ina- 

înte de secularizare aparţinea 
M-rei Sărindarul din București. 

La 1871 a.fost ipotecată pen- 
tru asigurarea împrumutului do- 

menial, cînd se arenda cu 15,000 

lei. Dela 1876—86 arenda a 

scăzut la 9780 lei. | 

Dudul, pădure particulară, situată 
pe moşia Dudul, com. Chiajna, 

pl. Znagov, jud. Ilfov, supusă 
regimului silvic. Este situată în 

linia de centură a forturilor din 

jurul capitalei. 

Dudului (Măgura-), mâgură, la 

V. comunei Belitori, pl. Tirgu: 

lui, jud. Teleorman, pe dealul 

din dreapta Urluiului. 

Duduruz (Valea-lui-), 2a/e, în 

com. Glodeanul-Sărat, pe moșia 

statului, jud. Buzăii. E acope- 

rită cu semănături. 

Dudutluc - Cucuciuc - Alceac, 

zale, în jud. Constanţa, pl. Si- 

listra -Nouă, pe teritoriul com. 

urbane Cuzgun şi pe acela al 

comunei rurale Enișenlia. Se 

desface din poalele vestice ale 

dealului Ghiol-Punar ; seîndreap- 

tă spre $., printre dealurile Mul- 

ver- Acceuci, Cara - Amat, pe 

dreapta şi Cara- Amat pe stîa- 

ga ; are o direcţie generală de 

la S-E. spre N.V.; din drep-   “tul satului Cara-Amat ia nu-   

DUIINA 

mele de valea Migeleti şi sub 
„acest se deschide în 
valea Beilicul, pe dreapta, lin- 
gă orăşelul Cuzgun, este tăiată 

“de drumurile Cara-Amat, Bazir- 

gian și Urluia-Nastradin ; este 
acoperită cu păduri. 

nume 

Duduviceşti, saz, jud. Dolj, pl. 
Ocolul, com. Şimnicul. Are 334 

suflete, 185 bărbaţi şi 149 fe- 

mei. L.ocuesc în 75 case şi 6 

bordee. In sat este o școală 

mixtă, ce funcţionează din 1892 

și e întreținută de comună. E 
condusă de un învăţător. Lo- 

calul școalei este de zid. In anul 

şcolar 1892—93, școala” a fost 

frecuentată de 32 băcți, din 
48 copii în vîrstă de școală. 

Duful, căzuu, în jud. Ialomiţa, pl. 

Jalomiţa-Balta, comuna Bora, pe 

cîmpul Bărăgan. 

Dugheanul. Vezi  Cirstăneşti, 

deal, jud. Vilcea. - 

Dugheanul, 7eser, jud. Băila, 
situat la E: de japsa Bolbocul, în 
'care curge apa din Schioaca. 

Duhamna, pădure, în jud. Me- 

hedinţi, pl. Ocolul-de-Sus, pe 
teritorul com. rur. Bresniţa. 

Duhna, firiiaș, provenit din iz- 
voarele dealurilor de pe valea 

Duhnei, jud. Teleorman. Şe 
scurge în riul Călmăţuiul, în ndrep- 

tul com. ILisa. 

Duhna, vale, în jud. Teleorman, 

pl: Călmățuiului; începe din a- 

“propiere de valea Suroaiei, mai 

spre NE. de cum. Traian; 

străbate moșia Piatra, unde se : 

lărgeşte din ce:în ce mai mult, 

formînd aproape de gura ei 

dealuri înalte pe care sunt plan- 

- tate vii şi din cari curg izvoare 

abundente de apă, ce daii naș-
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tere unui piriiaș cu numele tot 

de Duhna. Grădinarii cultivatori 

de zarzavaturi se servesc de 

aceste ape pentru irigațiuni. 

Valea Duhnei se pierde la in- 

trarea în com. Lisa, 

Duica, vale. Vezi Fintinei (Va- 
lea-), comuna Rădești, județul 
Muscel. 

Duimgi, sat, în jud. Tulcea, pl. 

Istrului, cătunul com. Cara-Nasuf. 

E situat în partea sudică a ju- 
dețului și cea de S.-V. a 

comunci, pe ambele maluri ale 

piriului Duimgi, la 4 kil. spre 

S-V, de reședința comunei, 

satul Cara-Nasuf. Are o intindere 

de 63 hect..şi o populaţie, în 

cea mai mare parte bulgărească, 

de 83 familii, sai 315 suflete. 

Pămîntul este favorabil 

culturei. L.ocuitorii se ocupă cu 

pescuitul şi cu extragerea sărei 

din apa sărată a lacului 'Tuzla, 

unde Statul posedă două sa- 
line, 

agri- 

Duimgi, 7î7/ de deal, în jud. şi 

pl. Constanţa, pe teritoriul co- 

munei Cara-Harman şi anume 

pe acela al cătunului săă Peletlia. 

Este situat tocmai la hotarul 

celor două judeţe, la o distanţă 

egală între satele Peletlia și 

Duimgi (judeţul Tulcea). Prin 

apropiere și pe la vestul săii trece 

drumul comunal Duimgi-Peletlia. 

Are 83 de metri înălțime. Este 
acoperit cu verdeață. 

Duimgi, î/ de deal, în jud. 

„Tulcea, pl. Istrului, pe teritoriul 
com. rur. Cara-Nasuf, și anume 
pe acela al cătunului săii Duimgi. 
Este un virf estic al dealului 
Cascalic-Bair, din partea sudică 
a plăşei și a comunei. Are o 
înălțime de 83 m., dominînd 
asupra satului Duimgi şi dru- 
mului comunal Duimgi-Peletlia, 

Duimgi, altă 

Duiul, ante,   

ce trece pe la poalele lui. E 
acoperit cu verdeață. 

numire a /acului 

Tuzla, jud. Tulcea, în care se 

varsă piriul Duimgi. 

Duimgi-Dere, zirii, jud. Tulcea, 

“pl. Istrului, pe teritoriul comu- 

nelor rurale Cogelac și Cara- 

Nasuf, Și-a, luat numele de la 

satul Duimgi, pe care il udă. 

izvorește sub numele de Inan- 

Dere din poalele sudice ale 

dealului Hagi-Avat-Bair; se în- 
dreaptă spre S. mai  întîlii, 

avind o direcțiune generală de 

la N.-V. spre S.-E; 

prin satul Inan-Ceșure, de 

unde eșind îa numele de Du- 

imgi; trece prin satul Tari-Ver- 

de, lingă care taie șoseaua 

națională Tulcea-Babadag-Con- 
stanţa; de aci se îndreaptă 

spre E.; trece prin satul 
Duimgi, și se varsă în partea 

vestică a lacului Tuzla, care 

mai poartă și numele de lacul 

Duimgi. Cursul săii are o lun- 

gime de 22 kil. Malurile. sale 

Sunt, pînă la Inan-Ceșure, joase; 

de aci pînă la vărsări, înalte 

și ripoase, ba şi pietroase, 

mai jos de Tari-Verde pănă la 

Duimgi. Străbate partea sudică 

a plășei, pe cea centrală a 

comunei Cogelac, și pe cea 

sud-vestică a comunei Cara- 

Nasuf. Pe valea lui merge dru. - 

mul comunal Inan-Tari-Verde- 

Duimgi. Basinul săi, cu o su- 

prafaţă de peste 12000 hect., 

e cuprins între dealurile Inan- 

“Bair și Cașcalic-Bair de-oparte, 

Haidin de altă parte. Ca aflu- 

ent principal are piriul Cogelac, 
pe dreapta. 

în jud. R.-Sărat, 
pl. Rimnicul, com. Bisoca; se 
desface din culmea Ulmușoru- 
lui ; brăzdează Estul com. ; se în- 

trece 

  

tinde în com. Chiojdeni, prin- 

tre piriul Talpa și riul Rîmnicul, 

și se termină în Riîmnic; este 

acoperit cu păduri. 

Dulbanul (Satul-Noi), câzza 
al com. Amarul, jud. Buzău. 

Are 180 locuitori și 42 case. 

Dulbanul (Semeşasca), moșie, 
în jud. Buzău, com. Amarul, 

„căt. Dulbanul. Are o suprafață 

de 2000 hect., din cari 1600 

hect. arabile, 5o hect. fineață, 100 

hect. izlaz, restul sterp; e ali- 

pită moșiei Fulga (Xanto) din 
Prahova. 

Dulbanul, pzoilă, situată la N. 

com. Stăncuța, jud. Brăila, la 

3 kil. în drum, spre' com. Cia- 

cirul, unde a fost altă-dată un 

sătişor cu numele movilei. 

Dulbanul, zriza/, la E. movilei 

Dulbanul, jud. Brăila; unește La- 

cul-Popei, din com. Stăncuţa, cu 

lacul Ciorile, din com. Vizirul. 

Dulbanului (Plaiul-), 2/asă, la 
S. de com. Tirlești, jud. Pra- 

hova, pl. Teleajenul, pe care 

se află pădure și locuri de pă- 
şune. 

Dulbanului (Valea-), va/e, în 

„com. Amarul, căt. Dulbanul, 

jud. Buzăii. Se uneşte cu Valea- 

Cailor și se scurge în lacul Bol- 

dești. | 

Dulce (Dealul-), dea, pe mo- 

şiea Hilișeul-Gafencu, jud. Do- 

rohoiii, pl. Coșula, com. Hilişeul. 

Duice (Izvorul-), căuu al com. 
„ „Gura-Sărăţei, jud. Buzăă, cu 

două sub- divizii: Aprozești şi 
Olănita. Are o populaţie de 
610 locuitori și 107 case. 

Dulce (Izvorul-) (Fureşii),
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cătun al com. Cărpiniştea, jud. 

Buzăii. Are o populaţie de 710 
Jocuitori și 149 case. 

Dulce (Izvorul-) (Fureşti), 
moşie, în com. Cărpiniștea, căt. 

Izvorul-Dulce, jud. Buzăi; face, 
împreună cu Balaurul, un trup 

de Soo hect., din cari 400 hect. 

arabile, 109 hect. fineață, 150 
izlaz, 20 pădurea Drăghici şi 

restul sterp. 

Dulce (Izvorul), ziriiaş, jud. 
Buzăii. (Vezi Pirscovelul). 

Dulce (Izvorul-), ziriă, în jud. 

R.-Sărat, pl. Rimaicul, com. Bi- 

soca, izvorește din muntele Bi- 

soca; udă partea de V. a com 

şi se varsă în piriul Recea-Mol- 

dovanul, pe dreapta lui. 

Dulce (Izvorul-), zirîz, în jud. 

" R.-Sărat, pl. Marginea-de-Sus, 

com. Slobozia; izvorește din 

dealul păduros Gurguiatul, udă 
partea de V. a com,, primește 

în sine piriul Rogoz şi piriul 
Coroteni, şi merge de se varsă 

în pîriul Slobozia, mai sus de 
cătunul de reședință Slobozia, 

al aceleiași comune. 

Dulce (Lacul-), /ac, situat la 
V. şi la şoo m. de com. Izlazul. 

Dulce (Piriul-), zirizaş, în jud. 
Bacăi, pl. Trotușul, com. Gro- 

zești, care se scurge în Piriul- 

Sărat. 

Dulceanca, com 7ur., în jud. 
Teleorman, pl. Tirgului, la ex- 

tremitatea văei Burdea, unde 

pornește spre valea Vedei. Este 

așezată pe coasta acestei văi, 

învecinîndu-se la N. cu com. 

Rădoești și parte din Drăgă- 

nești; la S., cu riul Vedea și 

com. Peretul, dincolo de acest 

rii; la E., cu com. Albești și 
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la V., cu com. Meri-Goala. Ju- 

mătate com. este așezată pe 

coasta dealului și jumătate din- 
colo de acest deal, spre N., însă 

fără nici o întrerupere, 

Suprafaţa ei, cu a proprietă- 
ţilor de pe diînsa și cu terenul 

pe care sunt împroprietăriți lo- 
cuitorii, este ca de 1260 hect. 

Proprietarul de căpetenie este 

Epitropia Așezămintelor Brinco- 
veneşti, care posedă 554 hect. 

pămînt arabil şi 30 hect. pă- 

dure. 

Improprietăriți după legea ru- 
rală, pe această moșie, sunt 

19 locuitori pe o întindere de 
45 hect., restul este proprieta: 

tea moșnenilor. 

Sunt în această com. și 36!f 

" hect, de vii. 

Com. are o populaţie de 86 

fam., saă 438 sufl.; 77 contrib. 
Numărul vitelor este de 998 

„capete, din cari 209 vite mari 

cornute, 60 cai, 0 măgari, 572 

oi, 10 capre și 138 rimători, 

Budgetul comunei este de lei 

1935, bani 52 la venituri și de 

lei 1938, bani 34 la cheltueli, 

Are o şcoală, condusă de un 

învățător și frecuentată de 10 

elevi; o biserică, deservită de 

un preot şi un cîntăreț. 
Pe apa Zbirglezei este o moa- 

ră de măcinat. 

Drumurile vecinale ale aces- 
tei com. sunt: la Meri-Goala, 

peste valea Zbirglezei şi de aci 
la Roșiori; la Albești, spre S.- 

E. şi la com. Licuriciul, spre V.. 
In partea despre S. a com,, 

pe dealul numit al lui-Panait, 
se văd urmele întăriturei de pă- | 

mînt, despre care se menţionea- 

ză la com. Albești. 

Dulceanca, moșie, în jud. Te- 
leorman, pl. Tirgului, proprie- 
tatea Așşezămintelor Brincove- 

neşti. Are o întindere de 584 

hect. din cari 30 hect. pădure. 
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Dulceni, moșie, în jud. Teleor- 
man, pl. Tirgului, situată în co- 
muna Belitori. Este proprieta- 

tea d-lui P. S.: Aurelian. Are 
o întindere de 587 hect. pă- 

mint arabil, din cari 5 hect. 

pădure. 

Se învecinește cu trupurile 
de moşie Depusa și Sf.-lon, tot 

din com. Belitori. 

Duiceşti, com. zur., în jud. Ro- 
man, pl. Siretul-d.-j., spre V. 

de orașul Roman și la o de- 

părtare de 12 kil. de el și de 

11 kil. de reședința plăşei. Este 
situată în cea mai mare parte 

pe platoul ce separă piriul Va- 
lea-Neagră de rîul Moldova. Este 
formată din satele: Corhana, 

Dulceşti și Roşiori cu reședința 

în satul Dulcești. Are o popu- 
laţiune de 360 fam., saii 1240 sufi. 

Sunt 341 contribuabili; 335 case. 
„Știii carte 76 persoane. Loc.aii 
430 vite mari cornute, Sunt 2 

- biserici: una de zid şi alta de 

lemn; o şcoală mixtă, care în 

anul 1886—s87, a fost frecuen- 

tată de 15 elevi, din 63 înscriși. 

Formează cu com. Bogzeşti, 

Brănişteni și Cirligul o circums- 

cripție fiscală. Budgetul com. 

este de 4641 lei la venituri și 

de lei 3740 la cheltueli. Este le- 
gată cu orașul Roman prin șosea. 

Dulceşti, saz, jud. Roman, pl. Si- 
retul-d.-j., com. Dulcești, pe am- 
bele maluri ale piriului Valea- 
Neagră, spre V. de oraşul Roman 

şi la o depărtare de 12 kil. de 

el şi de 11 kil. de reședința 
plășei, pe şoseaua Roman-Pia- 

tra. Este reşedinţa com. Dul- 

cești. Are o populaţie de 240 fam., 
saii 835 sufl., din cari 216 contri- 

buabili. Știii carte 60 persoane. 

Are o fabrică de spirt şi 3 ia- 
zuri cu mori. Se lucrează rogo- 
jini, oale și căruțe ordinare. 

Sunt 284 vite mari cornute. 

ELi
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Are o biserică de zid; o şcoa- 

lă mixtă, care în anul 1886—87 

a fost frecuentată-de 15 elevi, 

din 63 înscrişi. Aici se găsesc 

case mari şi olivadă frumoasă 

a d-nei Sturdza, proprietara sa- 

tului. Este legat cu orașul Ro- 

man prin șosea, 

Acest sat este înfiinţat înainte 

sai în timpul domniei lui Ie- 

remia-Movilă, căci biserica este 

făcută de un boier Caraiman, 

care a reușit a duce lui Iere- 

mia-Movilă bani în Polonia, pen- 

tru care faptă Vodă Va răsplă- 

tit cînd a venit la domnia Mol- 

dovei cu bani şi moșie. 

Dulgea, vale, în jud. Tulcea, 

pl. Istrului, com. rur. Beidant; 

se desface din poalele E. ale 

dealului Caragea-Punar; se în- 

dreaptă spre E., avind o direc- 

ție de la S.-V.spreN.-E., brăz- 

dind partea V.a pl. şi a com, 

merge numai prin păduri, prin- 

tre dealurile Ghiur-Geamric şi 

Gogea-Bair; după 3 kil. se des- 

chide în valea piriului Beidant; 

pe dreapta. 

Dulgherul, sas, în jud. Constanţa, 

pl. Hirșova, com. Eni-Sarai, 

E situat mai mult în partea 

centrală a pl., şi cea E. a com, 

la 4ljz kil. spre E. de căt. de 

reședință, Eni-Sarai, Este aşe- 

zat pe valea Dulgherul şi anu- 

me pe malul drept al piîriului 

Dulgherul, fiind dominat de vir- 

ful Dulgherul-luc, care este la 

1 kil. spre N.-E. de sat, şi care 

are o înălțime de 130 metri. 

Suprafaţa sa este de 3915 
hect., din care 75 hect. sunt 

ocupate numai de vatra satului 

şi de grădini. 

Populaţiunea, a cărei maiori- 

tate o formează Turcii, este de 

140 familii saă 737 suflete, o- 

cupindu-se mai ales cu agricul- 
tura. Pămintul produce grilii, o-   
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văz și meiti, Drumul comunal Ca- 

rapelit-Cartal-Teleuș, trece prin 

partea N.-E. a satului. Din aceste 

drumuri se mai ramifică al- 

tele cari duc la Haidar, la Ma- 

hometeea și la Curudjea; altul 

pleacă prin partea S.-E.a satu- 

lui și se duce Ja satul Muslu- 

Bei. 

Dulgherul, dea/, în jud. Constan- 

ţa, pl. Hirșova, com. Calfa și jud. 

Tulcea, pl. Istrului, com. Ca- 

simcea, E o prelungire $. a dea- 

lului. Curu-Bair. Se întinde spre 

S., avind o direcțiune generală de 

la N.-E. către S.-V. Pe muchia 

lui merge hotarul celor două 

judeţe. Virful cel mai înalt, 

Turbencea, are 252 m., do- 

minînd asupra satului și văei 

Casimcea și asupra satului Curu- 

djca. Este acoperit cu finețe și pe 

la poale cu sămănături. 

Dulgherul, zzov:/ă, în jud. Con- 

stanţa, pl. Iirșova, com. Sarai, 

la 1 kil.spre N.-E. desatul Dulghe- 

rul. Are 130m.înălțime și domină 

satul, valea și piîriul cu același 

nume. Este acoperit cu verdeață. 

Dulgherul, zâr?z, în jud. Con- 

stanţa, pl. Iirșova, com. Sarai, 

căt. Dulgherul. Izvorăște din par- 

tea $. a satului Dulgherul, îl udă 

şi îl ocolește pe la S$., apoi pe 

la V., îndreptîndu-se spre N,, 

unde se varsă în pîrîul Haidar, 

după un curs neregulat de 3 kil. 

Malurile sale sunt în general 

cam ripoase, mai ales spre N. 

Dulgherul, va, în jud. Con- 

stanța, pl. Hirşova, com. Eni-Sa- 

rai, căt. Dulgherul. Trece prin 

satul Dulgherul și se deschide 

în valea pîriului Haidar, în 

dreptul satului Carapelit. Are o 

direcțiune mai întiii dela NE. 

„către S.-V., apoi către V. și în 

fine către N.-V. E udată de pîriul   
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Dulgherul şi dominată de mo- 

vila Dulgherul-luc. 

Dulgherul, za, în jud. Tul- 

cea, pl. Babadag, com. Ciu. 

curova; se desface din dealul 

Ciucurova ; se îndreaptă spre E,, 

într'o direcție de la N.-E. spre 

S.-V., brăzdind partea apusană 

a comunei și a plășii; primește 

pe dreapta valea Atmagea, şi 

după un drum de 4 kil. se des- 

chide în valea Arman-Ceșure 

(valea Ciucurova sati Slava-Cer- 

„cheză), pe stinga ci; pe valeai 

merge drumul comunal Ciucu- 

rova-Topolog (Constanţa). 

Duliga, ză/cea, com. Păcureţi, pl. 

Podgoria, jud. Prahova: 

Dulman, zpache de deal, care 

trece pe lingă movila Suliganu- 

lui, jud. Brăila şi continuă spre 

S. pănă la Muchea - Catirului, 

formînd hotarul N.-E. al com. 

Suţeşti de pe ţărmul stîngal Ba- 

zăului, ca la S kil. spre N. de 

satul Suţești. 

Dulul - Brîncoveanului. Vezi 
Slobozia, 

-Dumasca, saf, în partea de E. 

a com. Dobrovăţul, pl. Crasna, 

jud, Vasluiă, situat pe două coa- 

ste de deal, prin mijlocul că- 

rora curge piriul Dumasca ; are 

o suprafață de 534 hect., pro- 

prietatea locuitorilor, cu 11 hect. 

vii, și o populație de. 100 fa- 

milii saii 518 suflete, din cari 
36 familii, sai 130 suflete lipo- 

veni şi 3 familii evreești. 

Numărul vitelor e de 1231: 

312 vite mari cornute, 553 oi, 

104 cai și 262 rimători, 

Dumasca, zodiș, în com. Do- 
brovăţul, pl. Crasna, jud. Vas- 

lui; are loc de imaș și ară- 

tură.
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Dumasca, zirii. Vezi Dobro- 
văţul, piriui, jud. Vasluii. 

Dumaştei (Dealul-), ea/, care 
se întinde la E. com. Tăcuta, pl. 

Mijlocul, jud. Vasluiii. 

Dumaştei (Valea-), va/e, se 
întinde spre I:. com. Tăcuta, 

pl. Mijlocul, jud. Vasluiii. 

Dumănoaia, va/e, în jud. Buzăii, 

com. Baba-Ana, căt. Baba-Ana- 

d.s.; e mai mult smire şi pă- 

puriș. 

Dumbosul, zeser, între canalul 

Cremenea și Vălciul, din com. 

Stăncuţa, jud. Brăila, între la- 

cul Chichineţulși privalul Coi- 
tăneasa, cu care se unește prin- 
tr'un prival. 

Dumbrava, zlasă, în jud. Mehe- 
dinţi. Și-a luat numele de la 
dumbrăvile şi întinsele păduri 

seculare ce posedă. 
Se mărginește la N. cu pl. 

Motrul-d.j., la E. cu jud. Dolj, 

la S. cu pl. Cimpul, iar la V. 
cu plasa Blahniţa și plasa Oco- 

lul-d.-j. 
Este formată din 25 comune 

și anume: 

1. Adunaţi- Teiului, cu căt.: 

Adunaţi-Teiului și Brigleasa. 
2. Albuleşti, cu cătunele: 

Albulești, Pădina, Dealul-Mare 

și Mărceni. 

3. Bicleșul, cu cătunele: Bî- 

“ cleşul, Zmadovicioara, Braniștea 

" şi Seliștiuţa, 

4. Bălăcita, cu cătunul: Bă- 

lăcita. | 

5. Bălţaţi-dj., cu cătunele: 

Bălţaţi-d.-j.,  Higrul, Ursoaia, 

Dealul-Mare, Faţa și Golineasa. 

6. Dălțați-d.-s., cu cătunele: 

Bălțaţi-d.-s. și Giura, 
7. Bărboiul, cu cătunul: Băr- 

boiul. 
$. Botojeşti, cu cătunele: Bo-   
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toșeşti, Paia-din-Dos și Paia din: 

Faţă. 

9. Busul, cu cătunele: Busul, 

Gropanele, Grădiștea, Busuleţul, 

Milcioaia și Drăganul. 
10. Corsul, cu cătunele: Cor- 

zul și Părpăleşti. 
11. Cosovățul, cu cătunele: 

Cosovăţul și Plaiul. 
12. Clcanovul, cu cătunele: 

Cleanovul și Preajba. 
13. Greceşti, cu cătunul: Gre- 

cești. 

14. Guardenifa, cu cătunul: 

Guardeniţa. 
15. Zablanifa, cu cătunul: | 

Jablaniţa. 

16. Pădina-fare, cu cătu- 

nul: Pădina-Mare. 

17. Pădina-Alică, cu cătu- 

nul: Pădina-Mică. 

18. Piria, cu cătunele: Piria 

şi Malul-Mic. 

19. Podul- Grosului, cu cătu- 

nele: Podul-Grosului, Petra și 

Podeni. 

20. Secul, cu cătunele: Secul, 

Șumandra,  Zmadovicioara și 

Țiuleni. 
21. Slaşoma, cu cătunul: Sla- 

şoma, 
22. Smadoviţa, cu cătunele: 

Smadoviţa, Boceni, Popeşti şi 

Gulani.: | 
23. Stănceşii, cu căt.: Stănești. 
24. Stignița, cu cătunul: Stig- 

nița. 

25. Walea-Marcului, cu că- 

tunul: Valea-Marcului. 

In privința administrativă, își 

are reședință în com. zur. Bi- 

cleșul; iar în privința judiciară 

aparține judecătoriei Ocolului 

Strehaia și Recea din pl. Cimpul. 
Suprafaţa totală a plăşei Dum- 

brava este de: 70169 hect., 
din cari 14236 hect. sunt cul- 

tivabile, 14076 acoperite cu pă- 

dure, 1020 cu vii, iar restul 

sunt necultivabile. 
__ Este udată de piriul Drincea 
care poartă diferite numiri după   
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numele localităţilor pe unde 

trece. Această pl. este brăzdată 
de culmea Dumbrăvii din care 
se ramifică diferite dealuri, și 

care se termină în jud. Dolj. 
Statul posedă în această pl. 

4 moșii cu un venit anual de 

37.051 lei. 

In această pl. sunt 18 şcoale 
și 38 biserici. 

Are v șosea judeţeană, care 
o străbate, începînd din şoseaua 
naţională, din dealul Balotei de 
la cele trei cîrciumi şi duce pe 
culmea Dumbrăvii la Izvorul- 

Bicleșului, trecînd în jud. Dolj, 

la com. rur. Cernătești. 

Prin com. Corzul, Guardeniţa, 

Bălăciţa, Pădina-Mică şi altele 

trece valul lui Traian. 

“Terenul plăşei Dumbrava este 
priincios agriculturei. Griîul, nu- 
mit griul de Dumbrava, este 

de o calitate superioară. 

Dumbrava, sa, în jud. Dimbo- 
viţa, pl. Dealul-Dimboviţa, căt. 
com. Colanul. E situat pe şo- 

seaua județeană Tirgoviște-Gă- 
eşti, la 3 kil. spre $, de ba- 

riera Ciocirlanul şi gara dru- 
mului de fer, pe malul drept al 

rîulețului Ilfovul. 

Dumbrava, căzu, în jud. Putna, 

com. Crucea-d.-j., pl. Zăbrăuţul, 
numit astfel de la dumbra- 

va de pe teritoriul lui. Este 

situat pe podișul format de 

malul Șușiţei, care e acoperit 

cu vii. | 

Are o biserică filială, cu hra- 

mul Sf. Nicolae. Acest cătun 

se numea în vechime Butuceni. 

Dumbrava, sa/, face parte din 
com. Huruești, jud. 'Tecuciii. E 
situat la E. comunei, pe valea 

Căpoteşti, departe de reședința, 

comunei de 3 kil. şi 700 m. 

Are o populaţie de 15 fam.,saii 

75 sufl., cari locuesc în 10 case.
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Teritoriul satului este de 78 
hect. 

Și-a luat numele de la lo- 

cul șes ce îl ocupă; mai înainte 

aici a fost pădure. 

Dumbrava, dea, în jud, Buzăi, 

com. și căt. Tohani. Are 309 hect. 

şi produce vinuri renumite. Aci 

se află și viea Corbeanca, foastă 

a lui Brincoveanu. 

Dumbrava, movilă, în judeţul 

Bacău, plasa Bistriţa-d.-j., la 

V. de orașul Bacăii. 

Dumbrava, dea/, jud. Bacăii, pl. 

Tăzlăul-de-]Jos, de pe teritoriul 
com. Rîpile. 

Dumbrava, colină, în jud. Buzăii, 

com. Vadul-Soreștilor, căt. Clo- 

ciți. Culminează în vf. Dumbră- 

vei, avind o înălțime de 348 

metri. E acoperită de păd. și 

puțină vie. Partea sa de N. 

formează  Muchea - Dumbrăvei, : 

care servă de hotar despre com. 
Cărpiniştea. 

Dumbrava, ea/, în partea de 

V. a com. Hurdugi, plasa Mij- 
loc, jud. Fălciii, pe capătul căruia 

este așezat o parte a satului 

Hurdugi. 

Dumbrava, Zea/, jud. Iaşi. Se în- 

tinde dela N., din com. Ceple- 

nița, trece în com. Cotnari, am- 

bele din pl. Bahluiul și se sfîr- 

şeşte la S. în satul Hodora. Pe 

podişul acestui deal, în partea 

despre N., se află o dumbravă 

numai de stejari, pe o întindere 

ca de 5o hect., numită Dum- 

brava-Roșie. Se zice că acea- 

stă dumbravă, datează din tim- 

pul lui Ştefan-Vodă-Cel-Mare. 

Această legendă se afirmă și de 

către Ioan Niculcea, în Zeropi- 

sețe, tom. II, unde zice: «Din cu- 

vintele culese din om în om, se   
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vorbește că, Ştefan-Cel-Mare, a 

făcut mai multe dumbrăvi afară 

de cele arătate de Logofătul 

Costin, precum: la Botoșani, 

Cotnari şi Roman, pe care nici 

Leşii nu le tăgăduesc în cro- 

nica lor». Chiar în Scrisoarea 

Afoldovei de Dimitrie Cantemir, 

iarăşi se pomenește de Dum- 

brava-Roşie de la Cotnari, și în 

care se zice că Leșii o numesc 

Bucov. 

Dumbrava, dea/, în partea de 

V.a com. Cristești, pl. Coșula, 

Jud. Botoșani. Se zice că a fost 

acoperit cu păduri sai dum- 

brăvi; astă-zi e loc arabil. 

Dumbrava, dez/ cultivabil, în 
com. Udești, jud. Suceava. 

Dumbrava, deal. V. Ivăneştilor 

(Dealul-), jud. Vasluiii. 

Dumbrava, ea, numit așa de 

la o pădure cea fost pe el; se 

întinde în partea de E. a com. Coz- 

mești, pl. Stemnicul, jud. Vasluiui. 

Dumbrava, dea/, în partea de 

N. a com. Micleşti, pl. Crasna 

jud. Vasluiii, pe care se află ste- 
jari bătrîni. 

Dumbrava, zzzor, jud. Botoşani 

pe moșia Deleni, din care ese 

pîriul Recea, un afluent al Bah- 
luiului. 

Dumbrava, /oe arabil şes, jud. 
Tecuciii; mai înainte a fost o pă- 
dure de stejar; acum 60 de ani 
Sa tăiat și a rămas un loc 

foarte productiv. Este propri- 
etatea răzeșilor din satul Lieşti, 
pl. Birlad. Se află în partea de 
E. a satului şi în legătură cu 

Satul printr'un drum ce pleacă 
din Hăţaș. 

Dumbrava, zădure, jud. Bacăi,   
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pl. Bistrița-de-Sus, com. Măr- 
gineni-Munteni. 

Dumbrava, pădure, de 21 hect., 

în com. Fintinele, pl. Siretul, 

jud. Botoşani. 

Dumbrava, pădure, de 45 hect., 

în com. Costești, pl. Tirgul, jud. 

Botoșani, 

Dumbrava, pădure, în jud. Ba- 

zăi, com. Vadul-Soreştilor, căt. 

Clociţi, pe moșia Clociţi; are 
140 hect, 

Dumbrava, zădure, pe moşia 

Godineşti, com. Hreaţca, pl. 

Herţa, jud. Dorohoiii. 

Dumbrava, zăzure. Vezi Codrul, 

pădure, com. Gremești, pl. Ber- 

hometele, jud. Dorohoiii. 

Dumbrava, pădure de gorun, în 

partea de S.-V.a com. Peştișani, 

plaiul Vulcan, jud. Gorj. Situată 

pe șes, pe șoseaua T.-Jiul-Tis- 

„ mana. Este proprietatea statului, 

are o întindere cam de 750 hect. 

Dumbrava, zâdure, jud. Ilfov, 

pl. Znagov, la S$. de pădurea 
Radu-Vodă. 

Dumbrava, pădure, în comuna 

Bodești-Precistei, pl. Piatra-Mun- 

tele, jud. Neamţu, situată în spre 

partea satului Corni. 

Dumbrava, zădure, lingă satul 
„Ghindăoani, pe teritoriul com. 

Crăcăoani, pl. Piatra-Muntele, 

„jud. Neamţu. 

Dumbrava, pădure, a statului, 
în întindere de ş75 hect,, pen- 

dinte de com. Cocorăști-Mislei, 
pl. Vărbilăul, jud. Prahova, care, 
împreună cu trupul Cocorăști 
(1883 hect.), formează pădurea 
Cocorăști.
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Ambele trupuri se despart 
prin apa Mislei. 

Dumbrava, dea, în com. Preu- 

teşti; acoperit de pădure de fag, 

jud. Suceava. 

Dumbrava, pădure de stejar, pe 
moşia Hărmănești, jud. Suceava. 

Dumbrava, Jea/ cultivabil, între 

Cristești şi Moţca, jud. Suceava. 

Dumbrava, pădure, situată la S.- 

V. de satul Lehacea, com. Giur- 

gioana, pl. Zeletinul, jud. Te- 

cucii. - 

Dumbrava, fădure, la N. de 
satul Tătăreşti, com. Corni, pl. 

Berheciului, jud. Tecuciii, 

Dumbrava, petic de pădure de 
stejar, pe proprietatea Vatra-Mă- 

năstirei-Glavaciocul, pendinte de 

com. Fierbinţi, pl. Glavaciocul, 

jud. Vlașca; ţine de ocolul sil- 

vic Cirtojani. 

Dumbrava, șes, se întinde la S. 

satului Toporeşti, jud. Vasluiii, 
pl. Racova, com. Curseşti. 

Dumbrava, zîe, în jud. Buzăă, 

com. Tohani, proprietatea sta- 
tului, pendinte de schitul Apos- 

tolache; are 6 hect. Produce 

vin renumit. 

Dumbrava-de-Jos, .zlzs?, din 

“jud. Dolj, numită Dumbrava de 

la multele dumbrăvi ce se gă- 

sesc într'însa, iar de Jos pentru 

a se deosebi de vecina sa Dum- - 

brava-de-Sus. 
Forma sa se poate asemăna, 

dacă nu ținem seama de cite- 

va cotituri ale limitelor de S. 

şi de V., cuun drept-unghii, 

lungit de la V. spre E. 

Se învecineşte la N. cu plasa 

Dumbrava-de-Sus, începînd de   
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la com. Carpenul pănă la com. 
Ciutura, plasa Jiul-de-Mijloc. La 
S$., cu plasa Cîmpul, de la limita 
către judeţul Mehedinți, -pănă 
la comuna Moţăţei, iar de la 
această comună se mărginește 

cu plasa Băilești, pănă în drep- 
tul comunei Intorsura. 

La V. se mărginește cu ju: 

deţul Mehedinţi și la E. cu plasa |- 
Jiul-de-Mijloc. 

Se poate împărți în privința 
reliefului în două regiuni: re- 
giunea de V., care este delu- 

roasă fiind accidentată de dea- 
lurile Guardiniţa-Radovan la N. 
şi de dealurile Cerbului şi Do- 

bridor, la V., continuat din 

Dealul-Negru, din jud. Mehe- 
dinţi; cea-l'altă regiune de S. 
şi E. este situată pe şesul Dăs- 

năţuiul. 

Plasa Dumbrava-de-]os, este 
udată de rîul Dăsnăţuiului,: ce 
vine din judeţul Mehedinţi și 

străbate această plasă cu di- 

recțiunea de la V.-E.; trece în 
plasa Jiul-de-Mijloc, în dreptul 
com. Ciutura. (Vezi Dăsnăţuiul, 

ri). 
Plasa Dumbrava-de-]Jos co: 

prinde 16 comune: și anume: 

Călugărei, Caraula, Cornul, Cor- 

latele, Gubancea, Orodelul, Pe- 

rişorul, Pleniţa, Poiana-Pleniţa, 

Risipiţi, Rudari, Sălcuţa, Tin- 

cănăul, Virtopul, Vela și Ver- 

bița. | 

Inainte de 1892, această pl. 

era unită cu plășile Jiul-de-Sus 

şi Dumbrava-de-Sus și purta 
numele de plasa de Jiul-de-Sus- 
Dumbrava. Coprindea în totul 

43 comune. Vezi Dumbrava- 

de-Sus. 
Populaţia e de 6497 fam., saii 

27445 sufl. 

Numărul caselor şi al borde. 

elor este de 6583. 
Reşedinţa plășei este în com. 

rur. Şopotul. 
Are 25 biserici, deservite de   

DUMBRAVA-DE-SUS 

18 preoți; 21 școale, din cari 

I9 mixte, 1 de băeţi şi 1 de 

fete, conduse .de 17 învățători 

şi 4 învăţătoare. Aceste şcoale 

sunt frecuentate de 432 copii, 

356 băeţi şi 76 fete, din 2892, 

(1472 băeţi şi 1420 fete) în vir- 

stă de școală. 

Comerciul se face cu schela 

Calafat şi cu Cetatea, unde loc. 

se duc cu cereale, lemne și vite 

şi de unde importă băcănii, bău- 

turi spirtoase, manufacturi, etc. 

In comuna Virtopul, care este 

reședința sub-prefecturei Dum- 
brava-de-Jos, se ţin două bil- 

ciuri anuale, unul la 25 Matu şi 

unul la 15 August. 

Căile de comunicaţie ce stră- 

bat plasa sunt: 
Calea judeţeană Craiova-Ce- 

tatea, ce trece prin comunele 

Sălcuţa, Virtopul, Caraula și 

Risipiţi. Calea judeţeană Vir- 

topul, Terpeziţa. Calea judeţi- 

ană Craiova-Calafat, care trece 

prin com. Perișorul. Calea co- 

munală Yirtopul- Carpenul, ce 
trece prin com. Gubancea. Ca- 

lea comunală Vîrtopul-Verbiţa, 

prin comuna Cornul și Călu-. 

gărei. 

Dumbrava-de-Sus,z/asă, în jud. 

Dolj, numită ast-fel de la întin- 

sele păduri ce posedă. 

Forma acestei plăși se poate 

compara cu un romb, ale că- 

rul unghiuri ascuţite sunt în- 

dreptate în partea de N.-E. și 

S.-V, iar unghiurile optuze în 

partea de N.-V. şi S-E. 

Limitele pl. sunt: la. N., pl. 

Jiul-d.-s., de care se desparte 

printr'o linie convenţională, care, 

începînd din dreptul com. iul, 

merge în direcția de V.-E., pănă 

în dreptul com. Raznicul; de 

aci se lasă spre S.-E., pănă în 

apropierea com. Predești și a- 

poi o ia spre N.-E. pănă dă în 

apa Jiului.
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Limita de S. este formată de 

o linie convenţională ce merge 

cu direcția N.-.V.—S..E., des- 

părțind această pl., de pl. Dum- 

brava-d.-j. . 
Limita de V,, către jud. Me- 

hedinţi, este formată de o linie 

convenţională, începînd din com. 

iul pănă în com. Carpeni. 

Limita de E. este formată, în - 

dreptul pl. Ocolul, de riul Jiul, 

din dreptul com. Mihăiţa, pl. 

Jiul-d.-s., pănă în dreptul com. 

Breasta. Tot în partea de E. 

însă către pl. Jiul-d.-m., limita 

este formată de o linie conven- 

ţională, începînd din com. Brea- 

sta şi mergind cu direcțiunea 

N„-E.—S.-V. pănă în dreptul 

com. Ciutura, din pl. Jiul-d.-m. 

_ Terenul acestei plăși se poa- 

te compara cu un amfiteatru a 

cărui parte culminantă este for- 

mată de dealuri, prelungiri din 

pl. Jiul-d.-s., iar treptele- ar fi 

formate de șesul pe care curge 

riul Obedeanca și cu afiuen- 

ţii săi, 

Printre dealuri putem cita: 

Dealul-Sălciilor, al Cernăteşti- 

lor, al Măzatului, al Triestenicu- 

lui,continuat prin Dealul-Bucuru- 

lui, Gogoșiul și alte multe dea- 

luri mai mici. 

Riîul principal al acestei pl. 

c riul Jiul ce curge pe limita 

despărțitoare între pl. Dumbra- 

va-d.-s. și Ocolul. Se încarcă din 

această pl. pe malul drept cu 

riurile Obedeanca și Breasta. Vezi 

aceste riuri. 

Inainte de toamna anului 1892, 

această pl. era unită cu pl. Jiul- 

d.-s., cînd coprindea 43 com. 

şi se numea pl. Jiul-d.-s. — Dum: 

brava, Acele com. eraii după po- 

zițiunea lor ast-fel așezate: Pe 

cursul superior al Jiului se gă- 

seaii comunele: Almajul, Coţo. 

feni-din-Faţă, Brădeşti, Tatomi- 

rești, Răcari, Filiaşi, Fratoștița, 

“Ţintăreni, Floreşti, Poiana-d.-s.,   

Argetoaia, Salcia, iul, Cernă- 

teşti, Raznicul, Bralostiţa, Scă- 

ieşti, Coţofeni-din-Dos și Mihăiţa, 

iar. pe culmea mai multor dea- 

luri : Predești, Pleşoiul, Beloţul, 

Pietroaia, Șopotul, Brabova, Go- 

goşiul, Seaca, Moșna, Răchita, 

Căciulata, Terpeziţa, Vela, Car- 

penul, Călugărei, Gubancea, Săl- 

cuța, Tincănăul, Ciutura, Vărvo- 

rul, Perişorul, Virtopul și .Cor- 

nul, fiind pe atunci reşedinţă de 

plasă com. Filiași. 

Astă-zi este despărțită de pl. 

Jiul-d..s., formînd o singură pl. 

cu numele de Dumbrava-d.-s., 

coprinzind 17 com. şi anume: 
Beloţul, Brabova, Breasta, Car- 

penul, Căciulatul, Cernătești, Go- 

goşiul, Moşna,  Pieșoiul, Pie- 

troaia, Predeşti, Răchita, Raz- 

nicul, Seaca, Şopotul, Terpeziţa 

și “Țiul. Reședința pl. este în 

com. Şopotul. 

Prin această pl. trece: calea 

județeană Craiova-T'.-Severin, ce 

trece prin com.: Breasta, Pre- 

dești și  Raznicul; Raznicul- 

Cernătești și în fine, calea ju- 

deţeană Cernătești-Ţiul. 

Calea comunală Predeşti-Car- 

penul, trece prin com. Pietroaia 

şi Brabovăţul. Mai sunt căile co- 

munale: Moșna-Răchita, Răchi- 

ta - Căciulatul, Căciulatul - Vela. 

Calea comunală Argetoaia-Car- 

penultrece prin com. Țiul, Gogo- 

şiul și Seaca. Delacom. Gogoșiul 

se desparte o cale comunală spre 

Șopotul; de aci unaspre N. către 

com. Raznicul şi Cernătești. De 

la Șopot se lasă spre S, calea 

comunală spre com. Beloţul,spre 

com. Brabova şi spre Pietroaia. 

In fine prin S. pl. trece 

calea judeţeană Craiova-Cetatea, 

trecînd prin com. Terpeziţa. 

Dumbrava-Mare, zu de fpă- 

dure, a statului, în întindere de 

35 hect., pendinte de com. Scor- 

țeni, pl. şi jud. Prahova.   

Dumbrava-Marcu, păzurice, pe 
teritoriul satului Uricani, com. 

Miroslava, pl. Stavnicul, jud. 

Iaşi. 

Dumbrava-Mare, deal, pe te- 
ritoriul satului Văleni, com. Vil- 

toteşti, pl. Mijlocul, jud. Fălciii. 

Dumbrava-Mică, rap de pă- 

dure, a statului, în întindere de 

40 hect., pendinte de com. Scor- 

țeni, pl. şi jud. Prahova, care, 

împreună cu trupurile: Dum- 

brava-Mare (35 hect.), Runcul 

(60 hect.) şi Plaiul (55 hect.), 

formează pădurea Vatra-Mănăs- 

tirei-Mislea. 

Dumbrava-Neagră, păzurice, 

în întindere de 35 hect,, jud, 

Botoșani, pl. Stefăneşti, com. 

Bobuleșşti. 

Dumbrava-Racoviţei, zru de 
pădure a statului, în întindere 

de 80 hect., jud. Vilcea, plaiul 

Horezul, Racoviţa, care, 

împreună cu trupul Gruiul (35 

hect.), formează pădurea Raco- 

vița. 

com. 

Dumbrava-Roşie, sat, județul 
Neamţu, plasa Piatra-Muntele, 

comuna Vinători-Dumbrava-Ro- 

șie. E așezat pe podișele şi va- 

lea rîului Bistriţa, la 5 ki, de- 

parte de Piatra. 

In virtutea legei din 1864, 

acest sat a fost procctat să for- 

meze comună împreună cu sa- 

“tele: Vadurile, Oanţul, Agircia, 

Bitca, Cazaci, Găbureşti,. Ma- 

licia, Niţeni, Podoreni, Preluca 

şi Secul; dar fiind că pănă la 

1882, din numărul de 465 lo- 

cuitori împroprietăriți, nu s'aii 

strămutat aci de cît 5I, făcîn- 

du-și case de locuinţă, a ră- 

mas ca neconstituită acea: co- 

mună, iar satul s'a alipit la co- 

muna Viînători-Petrii, cu care a-
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poi s'a unit formind o singură 

comună sub numirea de Vină- 

tori-Dumbrava-Roșie. 

Are o populaţie de gr fami- 

lii, sai 362 suflete: 181 băr- 

baţi şi 181 femei; 185 necăsă- 

toriţi, 152 căsătoriţi, 24 văduvi, 

I divorțat. Ştiii carte 40 per- 

soane, nu știi 322. 

Sunt 70 contribuabili. 

Vite sunt 370. 

Dumbrava-Roşie, rup de sat, 

în jud. Neamţu, pl. Piatra-Mun- 
tele, com. Calul-lapa. Are o po- 

pulaţiune de 149 suflete. Se mai 

numeşte  Dumbrava- Roşie-d.-j. 

Dumbrava-Roşie. Vezi Vină- 

„tori-Dumbrava-Roşie, comă, 

jud. Neamţu. 

Dumbrava-Roşie. Vezi Dum: 
brava, deal, jud. Iași. 

Dumbrava-Roşie, pădure. Vezi 

Dumbrava-Roșie, s., jud. Neamţu. 

Dumbrava -Roşie-de-]Jos, sa, 

jud. Neamţu. Vezi Dumbrava-Ro- 

şie, din com. Calul-lapa. 

Dumbrava-Roşie-de-Sus, sa, 

jud. Neamţu. Vezi Dumbrava- 
Roşie, sat, în com. Vinători. 

Dumbrava-Săvineşti, pădure, 
în com. Calul-lapa, pl. Piatra- 

Muntele, jud. Neamţu, propri- 

etatea Statului. 

Dumbravei (Dealul-), dea, 
com. Brehueşti, pl. Siretul, jud. 
Botoşani. ” 

Dumbravei (Dealul-), dea/, pe 
teritoriul moşiei Vlădeni, com. 

Fintinelele, jud. Botoșani. 

Dumbravei (Dealul-), Zea/, în 

comuna Șoldănești, județul Su- 

ceava.   

Dumbravei (Dealul-), dra?, d'a- 
supra satului Valea-Seacă, din 

com. Pașcani, jud. Suceava. Cu 
vre-o 40 ani în urmă era aco- 
perit de o frumoasă dumbravă 

de stejar. 

Dumbravei (Piriul-), pri, jud. 
Botoșani, izvorește de lingă 

schitul Orășeni, com. Cristești, 

și sc varsă .în piriul Alghia, 

formînd iazul Dumbrava, 

Dumbravei (Valea-), za/, com. 
Brehuești, pl. Siretul, jud. Boto- 
toşani, 

Dumbravei (Valea-), va/e, în- 
tre Dealul-Dumbravei și Valea- 

Hrișcanilor, pe moșia Vlădeni, 

com. Fintînelele, pl. Siretul, 

jud. Botoșani. 

Dumbravei (Valea-), zor, în 

jud. Buzăii, com. Vadul-Soreşti; 

“începe din Dealul-Dumbravei 

şi se scurge în valea Clociţi. 

Dumbrăvanca, pădure, pe mo- 
șia Mitocul-Dragomireşti, com. 

Adincata, pl. Berhometele, jud. 

Dorohoiii. | 

Dumbrăvăţul, dea, jud. Bacăii, 

"pl. Siretul-de-Sus, com. Berben- 
ceni, situat pe hotarul N. al 

judeţului, spre jud. Roman. 

Dumbrăvăţul, pîriă, jud. Bacăii, 
pl. Siretul-de-Ss, com. Berben- 

ceni, care se scurge în piriul 

Odobul. 

Dumbrăveaua, Zeaf, com. Strim- 

beni, pl. Vărbilăul, jud. Prahova. 

Dumbrăveaua, va/e, com. Coz- 

minele, plaiut  Vărbilăul, jud. 

Prahova. 

Dumbrăveni, com. rur., în par- 

tea 'de S. a plășei Siretul, jud.   

Botoşani, Se întinde pe valea 

Siretului, la E.; pe valea Su- 

cevei, la V. și pe dealurile 
dintre Siret și. Suceava. Tot 

teritoriul comunci e. format din 

o singură moșie, Dumbrăveni, 

avind următoarele sate: Dum- 

brăveni, Sălăgeri, Văratecul și 

" Verești. 

Suprafaţa comunci e de 15758 
hect., din cari 12758 hect. ale 

proprietarului şi 3000 hect. ale 

locuitorilor, 

Are o populaţie de 971 familii, 
sati 4087 suflete cari locuesc 

în 822 case. 

Sunt 842 contribuabili. 

Vite sunt: 1799 boi și vaci, 

276 cai, 2647 oi, 6 capre și 

262 porci, 

Are 1 velniță care produce 
2920 hectol. spirt pe an. Sunt 

33 comercianţi; 30 meseriași. 
Comuna e străbătută de calea 

ferată Paşcani-lţcani, linia prin- 
cipală, avind gara Verești, de 

unde pleacă spre N. linia Ve- 
rești-Botoșani, linie secundară; 

apoi'e străbătută de șoseaua 

" judeţeană Botoșani - Burdujeni 
pietruită şi de șoseaua vecinală 

Dumbrăveni-Fîntinelele. . 
Budgetul comunei are la veni- 

turi 12410 lei, 60 bani și la 

cheltueli 12397 lei, 55 bani. 

Sunt 4 biserici, deservite de. 

4 preoţi și 5 cîntăreţi; 2 şcoli 
de băeţi, conduse de 2 învă- 
țătoră și frecuentate . de 1556 

băeţi, 2 școli de fete, conduse 

de 2 învățătoare şi frecuentată 

de 70 fete... << 

Numărul copiilor ce aii etatea 

cerută de lege pentru a urma 

şcoala e de 180 băeţi și 120 fete. 

Dumbrăveni, căzua, în jud. Ar 
geș, pl. Gălășești; face parte 

din com. rur. Mozăceni. 

Dumbrăveni, saţ, în centrul co- 

munei Dumbrăveni, pl. Siretul,
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jud. Botoșani, pe moșia Dum- 

brăveni. Are 15758 hect. și o 

populație de 737 familii, sau 
2862 suflete. 

Are 2, biserici și o capelă la 

cimitir, deservite de 2 preoți și 

2 cintăreți; o şcoală de băeți, 

condusă de 1 învățător plătit 

de stat și frecuentată de 104 

băeţi; o școală de fete, con- 

dusă de o învățătoare şi fre- 

cuentată de 54 fete. 
Sunt 13 cîrciumi; 29 comer: 

cianți și 23 meseriași. 

In acest sat e reședința co- 

munci Dumbrăveni. Acesta e 

satul cel mai mare şi mai po- 

pulat din pl. Siretul. 

Vite sunt: 828 boi şi vaci, 

120 cai, 1204 oi, 220.porci, 8 

"capre. 

Sunt 47 stupi cu albine. 

Legenda spune că în locul 

comunei Dumbrăveni era o pă- 

dure numită Dumbrava, în mijlo- 

cul căreia era un schit de că- 

lugări, numit Trestioara și mai 

în urmă Dumbrăvioara, care era 

pendinte de Mănăstirea Putna 

din Bucovina. Puţinii locuitori 

ce s'aii stabilit în Dumbrăvioara 

“pe lingă schit au fost numiţi 

Dumbrăveni. Mai tîrziă s'aii mai 

adunat şi locuitorii din des- 

fiinţatul sat Romînești, situat 

între jumătate distanță de la 

Dumbrăveni la Siret cît şi din sa- 

"tul ce se zice că era în stinga Si- 

retului, în faţa podului de peste 

Siret de astă-zi, despre a căreia 

existență dovedesc urmele unui 

cimitir: şi unei biserici, cari se 

văd spre S. de pod. 

Dumbrăveni, sa, în jud. Vas- 

luiă, pl. Racova, com. Pungești, 

în partea de N. a tirgușorului 

Pungești. E situat în fundul 

unci văi, pe un loc ripos, avînd 

o întindere de şro hect., pro- 

prictatea locuitorilor răzeși, pe 

care sunt 42 hect. vii și livezi. 

Dumbrăveştilor   

Are o populaţie de 195 familii, 

saii 530 suflete. Locuitorii sunt 
răzeși. 

Are o biserică, deservită de 

I preot și 1 eclesiarh; o şcoală, 

întreţinută de comună, înființată 

în anul 1887 şi frecuentată de 
20 elevi. 5 

Vite sunt: 267 vite mari cor- 

nute, 128 ci, 13 capre, 22 cai 
şi 27 rimători, 

Locuitorii posedă: 22 pluguri, 

35 care cu boi şi 5 căruţe cu 

cai; 200 stupi. 

Dumbrăveni, zirîă, ce curge 

prin comuna Dumbrăveni și se 

varsă în gîrla izvoarelor Ro- 

miînești, jud. Botoșani. 

Dumbrăveni, za/e, în jud. Vas- 

luiii, pl. Racova, com. Pungeşti; 

se întinde între două dealuri 

dela N., făcînd o curbă spre E. 

Dumbrăveşti, saz, cu 34 familii, 

jud. Argeș, pl. Pitești; face 

parte din com. rur. Drăganul- 
Bascovel. 

Dumbrăveşti, saţ, face parte 
din com. rur. Mălăești, pl. Văr- 

bilăul, jud. Prahova. Are o po- 

pulaţie de 529 locuitori, 291 

bărbați, 238 femei. Este aci o bi- 

serică care s'a zidit din temelie 

la anul 1882, cu ajutorul locui- 
torilor. 

Dumbrăveşti, saz, face parte din 

com. zur. Folești-d.-j., pl. Ho- 

rezul, jud. Vilcea. Locuitorii săi 

sunt moșneni. Cade în partea 

de N.-E. a comunei și este udat 

de valea Slatinei, 

Are o biserică. 

(Dealul - ), 
deal, jud. Vilcea. Vezi Porcilor 

(Culmea-), culme de munte. 

Dumbrăvile, 7/45 de sat, în jud.   

Neamţu, pl. Piatra-Muntele, com. 
_Bodeşti-Precistei. Are o biseri.- 

cuţă mică, căruia i se zice schit, 
şi care făcea parte dintre schitu- 
rile nesubvenționate, întreţinute 
de particulari. 

Dumbrăvile, schi7, în jud. Neam- 
țul. Vezi Dumbrăvile, trup d 
sat, 

Dumbrăvile, Zea/, lingă schitul 
cu același nume, în com, Bo- 
dești-Precistei, jud. Neamţ. Este 
acoperit cu o mică pădurice, 

Dumbrăvioara. Vezi Dumbră- 
veni, sat, în jud. Botoşani. 

Dumbrăvița, sa, în jud, Mehe- 
dinţi, pl. Ocolul.-d.-s.; ţine de 
com. rur. Husnicioara; are 20 
de case. 

Dumbrăvița, căzuz, în jud. Putna, 

pl. Biliești, com. Suraia, lingă 
Siret. 

Are o populaţiune. de 385 su- 

flete, cari locuesc în ŞI case. 

Este aci o biserică parohială, cu 

hramul Sf. Ilie. Copii în virstă 

de școală sunt 26 (13 băeţi și 

13 fete), din cari urmează 12 

(8 băcţi și 4 fete) la şcoalele 
din Suraia, 

Dumbrăviţa, sa/, pe moșia cu 

același nume, com. Fîntîna-Mare, 

jud. Suceava. Se împarte în 
Dumbrăviţa-d.-s. şi Dumbrăviţa- 

d.-j. Are o populaţie de 144 
familii, saii 513 suflete (254 băr- 
baţi şi 250 femei), din cari 8 
izrailiți. Sunt 135 case de lo- 
cait. Vatra satului ocupă 25 
fălci. Are o biserică, cu hramul 
A dormirea-Maicii-Domnului, zi- 
dită la 1865 de proprietarul G. 
Ghiţescu, deservită de 1 preot 
şi 2 cîntăreți și împroprietărită 
cu 8 fălci. Școala din Fintina- 
Mare servă și acestui sat. Mo-
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şia e proprietatea doamnei Ma- 
ria G. Ghiţescu cu fii. Eîn în- 

tindere de 1013 hect., din cari 
798 hect. cultivabile şi 170 fi- 

naţ. Impreună cu cei din Pra- 

csia s'aii împroprietărit 47 păl- 
mași și 30 codași,cu 265 fâlci 

60 prăjini. 

Drumuri principale sunt: la 
Fălticeni (9 kil.) și la Fintîna- 

Mare (6 kil.). 

Dumbrăviţa, parte din satul Ru- 

ginoasa, jud. Suceava, 

Dumbrăviţa, dea/, în partea de 

S..E. a com, Cristești, pl. Co- 

șula, jud. Botoşani. E acoperit 

cu huceaguri de pădure. 

Dumbrăviţa, dea/, se întinde la 

N. com. Codăeşti, pl. Mijlocul, 

jud. Vasluii. 

Dumbrăviţa, dea, la N. com. 
Bunești, pl. Ocolul, jud. Vilcea, 

Are o dumbravă cu colnice pe ea. 

Dumbrăviţa, Zea/, în com. Foleş- 

ti-d.-j., pl. Horezul, jud. Vilcea. 

Dumbrăviţa, fac, com. Motoci, 

pl. Ocolul, jud. Dolj. 

Dumbrăviţa, moșie, în cuprin- 
sul teritorului com. Şendriceni, 

pl. Coșula, jud. Dorohoiii, în 

suprafață cam de 286 hect. Se 
află situată în partea de N.-E. 

a comunei, peste Iezer, în tru- 

pul moșiei Buhaiul. 

Dumbrăviţa, moșze, -a statului, 

situată pe teritoriul comunei 

Suraia, pl. Bilieşti, jud. Putna, 

fostă pendinte de Mitropolia din 

Iași. Arendată în: 1886—1896 

cu 25.000 lei anual, pe cind pe 
periodul 41876—86 a fost cu 

17.770 lei. Se numeşte ast-fel 

dz la dumbrava ce seaflă pe 
teritoriul ci. Această moşie a 

suiză. Masele Dicționar tiragraile Vol. III, 

  

  

fost parcelată şi vîndută locu- 

itorilor, în loturi. Intinderea cul- 

turei: 1456 hectare 2865 arii; 

întinderea vîndută: - 800 hect, 

7495 arii; din partea vîndută 

sunt: :341 hect. 9052 aril ză- 
voae; 23 hect. 7606 arii bunuri 

mici; 3.3100 drumuri; 60.5621 

loc cedat Ministerului de Rezbel 

în 1$9t, pentru cazarme și tir, 

Dumbrăviţa, zăzure, jud. Bacău, 

pl. Tăzlăul-d.-j., de pe teritoriul 
com. Tirgul-Valea-Rea. 

Dumbrăviţa, zâdure, pe moşia 

Păsatul, com. Buda, pl. Herţa, 
jud. Dorohoiii. 

Dumbrăviţa, păzure, a statului, 
pe teritoriul moşiei cu acelaşi 

nume, jud, Putna. Se împarte în 

2 cantoane: Cotul-Putnei, în în- 

tindere de 100 hect. şi Cotul-Si- 

retului, în întindere de SI hect. 

Dumbrăviţa, zăzure particulară, 

supusă regimului silvic, pendinte 

de com. Foleşti-d..j., jud. Vil- 
cea, plaiul Horezul. 

Dumbrăviţa, zîrii, care izvo- 

rește din lacul Casași, jud. Su: 

ceava ; formează iazul proprietă- 
ței din satul Ruginoasa (grădi- 

na palatului lui Cuza-Vodă); 
după cea primit din stînga pirtul 

Rădiul, a format lacurile Cris- 

tea-Marcov și Dumitru al-Pe- 

trei, a primit din dreapta pe 

pîriul Bugioaia și a format la- 

cul Batoagele, trece în comuna 

Heleștieni, din jud, Roman și 

se varsă în Siret. 

Dumbrăviţa-de-Jos. Vezi satul 
Dumbrăvița, jud. Suceava. 

Dumbrăviţa-de-Sus. Vezi satul 
Dumbrăviţa, jud. Suceava. 

Dumbrăvoaia, za/e, în jude-   
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ţul Buzăii, comuna Grabicina; în- 

cepe din pădurea Bocul şi se 
scurge in Valea-Grabicinei. 

Dumea, vîrf de munte, jud. Ba- 

căii, pl. 'Tazlăul-d.-s., situată pe 

hotarul comunelor Schitul-Fru- 

moasa și Băseşti şi care face 

parte din șira dealurilor ce des- 

part cele două Tazlăuri. 

Dumea sai Dumia, zăzure, în 

jud. Bacăă, pl. Tazlăul-d.-s., com. 

Băseşti, de pe moşia Sudaşi, în 

întindere de aproape 150 hect. 
Proprietar este Episcopul de Bu- 

zăi, Dionisie Climescu. In a- 

ceastă pădure domină bradul, 
Este supusă regimului silvic. 

Dumeanul, zaz, pe moşia Du- 
meni, jud. Dorohoi, pl. Prutul- 

d.-s., com. Cordăreni, 

Dumeni, sa, pe moşia cu ace- 

celaşi nume, jud. Dorohoii, pl. 

Prutul-d.-s., com. Cordăreni, cu 

o populație de 155 fam., saii 

777 sufl, 
Proprietatea moșiei este a e- 

rezilor defunctului I. Balasino- 

vici. Biserica, cu hramul Sf. Ghe- 

orghe, deservită de 1 preot, 2 
cîatăreţi şi 1 pălămar, este mică, 

făcută din lemn, în anul 1700, 

de către săteni. . 

Siitenii împroprietăriți ai 516 
hect., 31 arii pămînt; iar pro- 

prietatea moșiei, 1026 hect., 99 
arii. Iazuri sunt 2, din cari cel 

mai întins de 4 hect,, 30 arii e 

numit al-Donicioaei. Vie este în 
mărime de 2 pogoane. Piriul ce 

trece pe hotarul moşiei este 

Ibăneasa, pe care se află şi 

iazul, 

Drumurile principale sunt: 
acel de la Cordăreni, Șipoteni, 
pe la Crăcalia la Dorohoiu; a- 
cel de la Liveni-Sofianu, prin Du- 

meni la Corlăteni şi Vlădeni. 

Hotarele moșiei sunt : cu Bros. 
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căuţi, Carasa, Cordăreni, Ibă- 

neasa şi Vircoliciul. 

Dumeşti, com. rur., în partea 

de V. a plășei Fundurile, jud. 

Vasluiii, la 42 kil. de orașul 
Vasluiu și 12 kil. de Negrești, 

reşedinţa plășei, situată pe un 

teren accidentat, prezentînd dea- 

luri şi văi. 

E formată din satele Dumeşti- 

Mari sai Noi, Dumeşti-Vechi, 

Iezerul, Armășeni, Ţibăneșşti, 

Buhli şi Schinetea, pe o supra- 

prafață de 7260 hect., din cari 

3057 pădure şi 15 hect. vie ale 

proprictăței, iar 1331 hect. sunt 

ale locuitorilor. 

Are o populaţie de 448 fam. 

Saii 2017 suflete. 

"Această comună este străbă- 
tută în toată întinderea ei de 

calea judeţeană Vasluiii-Roman. 

E udată de riul Birlad, care iz- 

vorește din com. Giurgeni, jud. 

Roman și intră în comună pe 
la N.-V., o străbate de alungul, 

apoi trece prin partea de E. 

în com. Todirești, după ce pri- 

meşte următoarele pirate: Gir- 

bovățul, cu afluenții "Țibănești, 

şi Armășoaia; piriul Ringoaia, 

Schinetea, Găurencei cu afluenții 

Jigorăncei, Glodencei şi Petrești ; 

Piriul-Impuţitei și Valea-Mare ; 

piriul Chetrosul şi Iezerul. 

In comună sunt 3 biserici, de- 

servite de 2 preoţi şi 3 cintă- 

reţi; 2 şcoli, una de băieţi și 

una de fete; ş ciîrciume. Co- 

merciul se face de 7 persoane. 

Vite: 1976 vite mari cornute, 

2906 oi, 164cai și 221 rimători, 

Budgetul comunei e de 4379 

lei la venituri şi de 4099 lei la 

cheltueli, 

Locuitorii posedă: 203 plu- 

guri și 152 care cu boi, 4pli- 

guri și 10 căruțe cu cai; 550 

stipi cu albine. 

Dumeşti, dea/, desparte satul   

974 

Dumeşti-Mari de Dumești-Mlici, 

jud. Iași, pl. Cirligătura, com. 

Păuşeşti. 

Dumeşti, za, în marginea satu- 

lui Dumești-Mari, jud. Iași, pl. 

Cirligătura, com. Păușești. Con- 

ține pește. 

Dumeșşti-Mari, sas, jud. Iaşi, pl. 

Cirligătura, com. Păușești, care, 

împreună cu Dumești-Mici, for- 

mează un singur trup. E situat pe 

costișa și podișul dealului cu 

același nume. Se zice că aceste 

sate şi-aii luat numele dela niște 

locuitori răzeși, de pe timpul lui 

Ştefan-Vodă-cel-Mare, cari aveai 

- diferite însărginări la Curte, pre- 

cum: cu purtarea goanelor la 

vinători,cu căratul productelor şi 

alemnelor la Curtea Domnească, 

dela care împrejurare se numeaii 

oameni . domnești, numindu-se 

“şi “satul Domnești, mai tîrziii 

Dumeşti. Are o suprafață cam 

de 2574 hect. și o populaţie de 

121 fam. saii 570 suflete, In 

satul Dumnești-Mari este o bi- 

serică zidită la 1802 de fostul 

proprietar Pășcanu, deservită de 

I preot, 1 cintăreţ și 1 eclesiarh. 

Numărul vitelor din ambele 

sate e de 894 capete, din cari: 

440 vite. mari cornute, 60 cai, 

293 oi şi 111 rimători. 

Dumeşti-Mari-Noi, sa/ și reșe- 

dinţa com. Dumeşti, pl. Funduri, 

jud. Vaslui, situat pe coasta des- 

pre S$..a Dealului-Bisericei; nu- 
mele şi la luat de la satul Du- 

mești-Vechi. 

Are o suprafață de 4828 hect., 

din cari 2302 hect. pădure, -cu 

2 hect. vie ale proprietăţei, 

iar 319 hect. ale locuitorilor. 

Are o populaţie de 266 fam. 

saii 1139 suflete. 

Sunt două biserici, una pe 

vale, lingă calea județeană Va- 

sluiii-Roman, făcută la 1858 de 
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Kpitropia Spitalelor Sf. Spiridon 

din Iași, aparține 

moșia ; a doua biserică, pe 
deal, e strămutată la 1813 din 

satul Dumeşti-Vechi. Legenda 

spune că biserica aceasta a fost 

făcută de uu călugăr. Pe timpul 

cînd s'a așezat aici locuitorii 

Ruşi, veniţi din Bucovina, biserica 

era făcută în pădure și avea două 

chilii imprejur „De asemenea se 

spunecă la Pietroasa sati Pădure. 

tul spre E. de satul Dumeşti-Mari, 

ligă calea judeţeană Vasluii-Ro- 

man, a fost sat cu biserică, ale 

căruia urme se văd și pănă as- 

tăzi. Biserica din acel sat se 

zice că a fost făcută de un cio- 

ban numit Petru, de la care a 

numele locului de 

Pietrosul (Pietroasa). Pe coasta 

Dealului-Bisericei, aproape de 

pîriul Schinetea, în partea despre 

N. a fost de asemenea sat și 

biserică, ale căror urme se văd 

şi astăzi. Ia FHodorăni, spre 

N..E. de Dumeşti, a fost sat 

fără biserică, ale căreia urme se 

cunosc, 

In pariea de E, a satului Du- 

dești, pe şes, sespunecăa fost 

o velniță și un iaz a unei 

numite Iordăchioaia, și în par- 

tea despre V. a Dumeștilor 

căreia îi 

rămas şi 

-a fost moară și iaz a unei suroria 

“Tordăchioaci, numită Ginduleasa, 

care surori ai donat moșia 

Spitalului Sf. Spiridon din Iaşi. 

Spre  N..V. de Dumești, pe 

coasta de E. a dealului Rin- 

goaia, a fost sat cu numele 

Ringoaia, ale căruia urme se 

văd şi astă-zi, 

Bisericile sunt deservite de 

1 preot și 2 cîntăreţi. Se mai 

află 2 şcoli, una de băcți, în- 

ființată în anul 1866, frecuentată 

de 36 elevi, şi una de fete, 

frecuentată de 13 eleve. 

Sunt 3 cîrciumi. Vite: 1100 

vite mari cornute, 1400 oi, 110 

cai și 104 rimători,
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L.ocuitorii posedă: 160 pluguri 
şi 100 care cu boi, 4 pluguri și 
5 căruţe cu cai. Sunt 400 stupi 

cu albine. 

Dumeşti-Mici. Vezi Dumești: 
Mari, jud. Iași, pl. Cirligătura, 

com. Păuşeşti. 

Dumeşti-Vechi, sat, în partea 

de S..E. a com. Dumeşti, pl. 

Funduri, jud. Vasluii. E situat 

pe coasta de E. a dealului Ciu- 
rubucul, şi pe cea de V.a Dea- 

lului-Văei-Mari. 
Are o suprafață de 275 hect., 

din cari 2 hect. vie; o popu- 

laţie de 93 familii, saii 331 su- 

flete. 
Urmele unui cimitir arată că 

"din vechime a fost aci o bise- 

rică, pe care a strămutat-o unul 

numit Răducanu, în satul Du- 

mești-Mari. ” 

Este o circiumă. 

Vite: 289 vite mari cornute, 

200 oi, 27 cai şi 40 rimători, 

Locuitorii posedă: 4 pluguri 
şi 6 care cu boi, 2 căruţe cu 

cai; 20 stupi cu albine. 

Moșia acestui sat este pro- 
prietatea Epitropiei Sf. Spiri- 

don din laşi, 

Dumia. Vezi Dumea, jud. Ba- 

căi. 

Dumicuşul, ziriiaș, ce izvorește 

din muntele Fundul-Chinușeu- 

lui, jud. Putna; -udă "comuna 

Soveja şi merge de se varsă în 

Şuşiţa. 

Dumitrana, saz, face parte din 

com. rur, Măgurelele, jud. Ilfov, 

pl. Sabarul. Se întinde pe o su- 

prafață de 155 hect., cuo po- 
pulaţie de 301 locuitori. 

Proprietatea e a locuitorilor, 

cari cultivă 125 hect., restul 

fiind sterp, izlaz și vie.: 

„Are o biserică, cu hramul Sf; 

2175 

- Treime, deservită de 1 preot şi. 

1 cîntăreț. Comerciul se face 

de 1 circiumar. 

Numărul vitelor mari e de 

223 şi al celor mici de 50. 

Are o şcoală, frecuentată de 

12 elevi și 2 eleve, cu întreţi- 

nerea căreia judeţul și comuna 

cheltuesc anual 1352 lei. 

Dumitrei, mahala, numită și Ma- 

halaua-Dumitrei, în com. 

rur, Almăjelul, pl. Cîmpul, jud. 

Mehedinți. 

Tur. 

Dumitreni, saț, în jud. R.-Sărat, 

pl. Marginea-d.-s., căt. com. Slo- 

bozia-Ciorăști. Şi-a luat numele 
de la moșia Dumitreşti, Este 

aşezat în partea de V. a com,, 

pe malul drept al rîului Rimna, 

la, 21 kil. spre S.-V. de căt. 

de reședință, Ciorăști. 

Dumitreşti, com. rar. pl. Oltul- 

d.-., jud. Olt. E compusă din 
3 căt.: Dumitrești, Poganul şi 

Verguleasa, cu o populaţiune 
de 526 familii sai 3690 suflete - 
(2010 bărbaţi și 1680 femei), în 

care întră şi 10 familii Țigani. 

Sunt 350 contribuabili, 464 case   
  

şi 2 bordee de locuit: 

„E situată pe Valea-Oltului, 

la 30 kil. departe de capitala ju- 
deţului și la 29 kil. de reședința 

plășei, așa că această com., după 
noua organizare, se află la capul 
de N. al pl. de careţine, şi la 2 

„kil. departe de reședința celei- 

alte plăși. 
Dumitrești, cătunul, se mai 

numește şi Drăculești şi Ionești, 

iar Poganul se mai numeşte și 

Olari, 
In -com. sunt 4 biserici: una 

în căt. Dumitrești, două în Po- 

ganul și o alta în căt. Vergu- 

leasa. Cea din Dumitrești e mare 

şi de zid; cele din Poganulsunt 

"de lemn. Aceste biserici sunt de- 

servite de 4 preoți, plătiţi de lo-   
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cuitori şi din budgetul comu- 

nei. 

Vite sunt: 15 cai, 12 epe,200 

boi, 45 vaci, 250 oi şi 210ri.- 

mători. | 

Locuitorii din căt. Dumitreşti 

şi Verguleasa, în număr de 267, 

s'a împroprietărit după legea 
rurală, cînd li s'ai dat 8şo hect. 

pămînt arabil, afară de locurile 

de case şi grădini, pe moșiile 

d-lor proprietari Mihail Xanto, 
D. Zisu, etc.; iar cei din căt. 

Poganul sunt moșneni. 
Comuna are cam 2720 hect. 

cu ' izlaz: cu tot, Școala s'a în- 

ființat în 1883; clădirea e bună 

şi e proprietațea comunei, zi- 

dită cu spesele . proprietarului 

Nicolae M. Xanto și dăruită co- 

munci. Carte a început să se 
înveţe aci cam de la 1848. Școala 

se frecuentă de 80 elevi (68 b. 

și 12 f.) din numărul de 142 

(09 b. și 43 f.) în virstă de 

școală. .Cu întreţinerea ci sta- 

tul cheltuește anual 1404 lei. 

Ştii carte 166 bărbaţi şi 3 fe- 

mei. 

Comerciul se face de 9 cir- 

ciumari. 

Veniturile comunei, după ul- 

timul budget, sunt de 3704 lei, 
40 bani și cheltuelile de 2551 

lei, so bani. 

In com. se află o singură șo- 

sea comunală ce vine de la Sla- 
tina. Movile nu se găsesc în a- 

ceastă com., de cit numai cele 

mici, cari despart moşiile una 

de alta. Dealuri sunt: Piscul-cu- 
Bozii, Piscul-Lambei, Piscul-lui. . 

Durcă, Piscul-cel-Inalt şi Piscul- 

Șalbocul. Piscul-cu-Bozii - cade 
spre N. decom.; Piscul-Lambei 

şi Piscul-lui-Durcă către E., Pis- 

cul-cel-Inalt și Șalbocul către S. 
Spre E. de com. sunt: Poiana- 

Golei, Poiana-Popei, cu-Măcri- 

-şul şi Arţărişul. Ele sunt des- 

tinate: păşunatului vitelor. | 

E udată de Valea-Oltului şi de
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vălcelele ; Surduiul, Stupineaua, 

Rănoaica, Valea-Şerbănești, A- 

dincata şi Valea-Popii. Se măr- 

ginește cu comunele: Cucuieţi 

la N., Vulturești la S., Urluia- 

sca şi Ibănești la V.. și Jud, 

Vilcea la E. 

Dumitreşti, com. rur., în jud. 

R.-Sărat, plaiul Rimnicul, pe 
ambele maluri ale rîului R.-Sărat. 

Inainte se numea Poeniţa, Blidari, 

Bălălăi, 

Este așezată în partea «de 

V. a judeţului, la 27 kil. spre N.- 

V. de orașul Rimnicul-Sărat și 

în partea de N. a plaiului, a 

cărui reședință este Comunele în- 

vecinate sunt Chiojdeni, la 4 kil.; 

Buda şi Dănulești la 12 kil. 

Se mărgineștela E, cu moșia 

Plăinești și comuna Dănulești, 

de care se desparte prin riul 

Rimnicul şi Dealul-Turculețului ; 

la S$., cu Buda, despărțit prin 

culmea Cătăuţul, la V. cu Chioj- 

deni, despărțită prin dealul 

Chiojdenilor; la N. cu moșia 

statului Peleticul și com.. Dealul- 

Lung, despărțită prin dealul 

Tinosul. 

Este o comună din regiunea 

munților. Este brăzdată la V. de 

culmea Lupan, Pate-Răi, Cum- 

leia, Stilpul; la E., de dealurile 

Turculeţul, Peleticul,  Lăstuni, 

Streaja, Siminoc; la $., de Goru: 

nul, Blănarul și de o mulțime de 

văi, ca: Motnăul, Lăstuni, Strîm- 

ba, Calița, Dumitrești, Groapa- 

Mare, etc. 

Riuri numeroase o udă; prin: 

cipalele sunt: Rîmnicul-Sărat, la 

S.; afluentul săi Motnăul prin 

mijloc, şi piraiele Olandra, Roș- 

cari, Siminocul la E.; Corbul, 

Nămăloasa, la V.; Lăstuni, 

Caliţa, Strimba, la N.; Talpa, 

Trestia, Viforita şi Ghidighiul, 

la S. Are 2 iazuri pe Motnăi: 
Ignat-Dinul şi Buzatul ; mai are 

2 mici lacuri: Bălălăul şi Roș.   
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cari, chiar în vatra comunei; 

apoi 38 puțuri (5—1o m. ad.) 

şi 102 fintîni (1—3 m. ad), 

Cătunele cari compun com. 

sunt:  Dumitrești-de-]os, reșe- 

dința, la S.; Dumitreşti-de-Sus 

la N.: Blidari, Poeniţa, Lăs- 

tuni, tot la N.; Bicești-de-Sus 

şi Bicești-de.]os, la E. şi S$. 

Suprataţa com. e de 8000 

hect.; din cari 112 hect. vatra 

comunei, 3492 hect. ale locui- 

torilor și 4409 hect. ale pro- 

prietăţii private. 

Comuna are 1100 hect. ara- 

bile, 1209 hect. îmaș, 4168 hect. 

pădure, 70 hect. vii, 1050 hect, 

fineţe, 309 hect. neproductiv. 

Are o populaţie de 655 fa- 

milii, sai 2681 suflete: 1376 

bărbaţi, 1305 femei; 1330 că- 

sătoriți, 1251 necăsătoriți, 100 

văduvi. Știă carte 264. 

Locuitorii ai 164 pluguri; 

4187 capete de vite, din cari: 

828 boi, 1105 vaci, 30 cai, ȘI 

epe, 6 măgari, 786 oi, 152 ca- 

pre, 1229 rimători. Acise află: 
1 moară cu aburi, 1 pivă, 7 mori 

de apă; 1 potcovar, 1 timplar, 

5 măcelari, 1 boiangiii, 4 ciz- 

mari, 5 dogari şi 3 brutari, 

Transportul se face prin gara 

Sihlea, la 18 kil. spre E, Sunt 

29 comercianți, dintre cari 7 

băcani și 9 cîrciumari, 

Biserici sunt 3: una, în că- 

tunul Dumitrești-d.-s.; cu hramul 

Sf. Dumitru, zidită la 1829 de 

. locuitori, deservită de 1 preot, 1 

cîntăreț şi 1 paracliser; a doua, 

în căt. Biceşti-d.-s., cu hramul 

Sf. Dumitru, zidită în 1848.de 

locuitori, deservită de 1 preot şi 

1 paracliser; a treia, în cătunul 

Lăstuni, cu hramul Sf. Vasile, zi- 

dită în 1868 de Vasile Haidu- 

cescu (din Timboești), cu locui- 

torii, are 17 pogoane pămînt 

și este deservită de 1 preot și 1 

paracliser, 

Sunt 2 școli fondate în 1893.   

DUMLTREŞTI : 

de comună: una de băeți, con- 

dusă de 1 învățător şi frecuen- 

tată de 245 elevi şi una de 

fete condusă de o învăţătoare 

și frecuentată de 219 eleve. 

Câile de comunicaţie sunt: 

șoseaua județeană Rîmnicul-Jitia, 

ce trece prin comună; șosea- 

ua Cucul (Plăinești) Dumitreşti; 

spre Dănuleşti; spre Dealul: 
Lung. 

Veniturile com. sunt de 7086 

lei şi cheltuelile de 6004 lei, 

s6 bani. ” 

Sunt 683 contribuabili, 

Dumitreşti, saz, jud. Argeș, pl. 

Piteşti, pendinte de com. rur. 

Hiînţeşti-Zmeura. 

Dumitreşti, sa/, face parte din 

com. rur. cu același nume, jud. 

Olt, pl Oltul-d.-j. Are o popu- 

laţiune de 1430 sufl. Aci e o 

biserică cu următoarea inscrip- 

ţiune: 

«Doamne, cela ce cu puterea Ta pros- 

lăveşti pe cel ce iubesc podoaba casel 

Tale şi locaşul Mărire Tale, primește și 

acest sfînt locaș al tăi, care întru cins- 

tea și slava Sfinte! Adormiri a Precis- 

tei s'a zidit din temelie de Domnia-lui 

Jupîn Rizea Spătarul la anul 1608 şi 

trecînd o sumă de vreme şi stricîndu-se 

la această Sfintă biserică toate lucru- 

„rile, iar văzînd Domnia-lut Paharnicul 

Const. Olănescu, stăpînul moşiei că din 

toate lucrurile s'aii prăpădit şi vrind să 

împodobească sfinta biserică aii mere- 

metisit-o de iznoavă, în zilele lumina: 

tului nostru Domn Alexandru Ghica 

Voevod, fiind Episcop Kir Ilarion, la 

anul 1836». ” 

Dumitreşti, sa/, în partea de 
N-V. a com. Poiana-Cirnului, 

jud. Vasluiii, pl. Crasna, așezat 

pe valea și malul drept al pi- 

rîului Vasluieţul, în marginea şo- 

selei naţionale Vasluii-Iaşi, pe 

o suprafață de 202 hect., din 

cari 120 hect,, cu 62 hect., pă- 

dure ale proprietăței, iar 83 ale 

locuitorilor. Are o populaţiune
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de 30 fam. saii 144 sufl., cari 

se ocupă cu agricultura și creş- 

terea vitelor. 

Vite: 60 vite mari cornute, 

3 oi, 10 cai şi 20 rimători. 

Locuitorii posedă: 6 pluguri 

şi 20 care cu boi, 1 căruţă cu 

cai; 1o stupi cu albine. 

Dumitreşti, /eal, în raionul com. 

Dumitrești, jud. Olt, pl. Oltul-d.- 

j-, pe care se cultivă 15 hect. vie. 

Dumitreşti, cu/me de munte, în 
jud. R.-Sărat, pl. Rimnicul, com. 

Dumitrești; se desface din Cul- 

mea-Lupanului; brăzdează par- 

tea de N. a com.; se întinde 

printre piraiele Dumitreşti și 
Motnăul şi se sfirşește brusc în 

riul Motnăul; e acoperită cu pă- 

duri și pășuni. 

Dumitreşti, c/me de munte, în 

"jud. R.-Sărat,pl. Rimaicul, com. 
Dumitreşti ; se desface din Dea- 

lul-Chiojdenilor ; se întinde spre 

E. ; brăzdează partea de V. a 

com.; e acoperită cu păduri şi 

cu pășuni, iar vara se fac aci 

stine de oi. 

Dumitreşti, foc îzolaț, în jud. 
_ Buzăii, com. .Finţeşti, pe dru- 
mul Buzăului; servea ca limită 

între com. Tohani și Finţeşti. 

Dumitreşti, zîrii, în jud. R.Să- 

rat, pl. Rimnicul, com. Dumi- 

trești ; izvorește din Culmea-Lu- 

panului ; curge de-alungul dea- 

lului Dumitrești; udă partea de 

N. a com.; trece prin căt. Du- 

mitreşti-d.-s., şi se varsă în riul 

Motnăul, pe dreapta lui. 

Dumitreşti-de-Jos, sa, în jud. 
R.-Sărat, pl. Rimnicul, este căt, 

de reşedinţă alcom. Dumitrești ; 

înainte se numea și Blidare, Po- 

enița și Roşcari ; este așezat în 

partea de S. a com., pe malul 
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stîng al rîului R.-Sărat și la gura 

rîului Motnăul; are 230 hect. 

întindere, cu o populațiune de 
59 familii saii 271 suflete, din 

cari $3 contribuabili; aci sunt 

şcolile comunei. 

Dumitreşti-de-Sus, saţ, în jud. 

R -Sărat, plaiul Rîmnicul, cătunul 
com.  Dumitreşti; înainte se 

numea Bălălăi-de-Motnăiă, de la 

o familie mare de moșneni, Bă- 

lălăii, ce aveai aceste locuri; 

este așezat în mijlocul com., 
pe rîul Motnăul, la 3 kil. spre 

N. de cătunul de reședință; 

are IIIO hect. întindere, cu o 

populaţiune de 65 familii, sai 

270 suflete; din cari 38 con- 
tribuabili. Ştii carte 41 persoane; 
are o biserică. 

Dumitreşti-Gălăţei. (Vezi Căr- 
piţii, sat). 

Dumitreştilor (Valea-), zirîă, 
în plaiul Rimnicul, com. Dumi- 

treşti, jud. R.-Sărat ; izvorește 

din culmea Lupan; brăzdează 

partea de N. a com.; udă întru 

cît-va cătunul Dumitrești-de-Sus, 

și sevarsă în riul Motnăul, după 

un curs repede de 4 Kil. 

Dumitroaia, ba/lă, pe teritoriul 

com. Brehueşti, pl. Siretul, jud. 

Botoşani, pe șesul Siretului. 

Dumitru (Pirîul-lui-), pârizaş, 

pe moșia Tarcăului, pl. Bistriţa, 

jud. Neamţu. Izvoreşte din ra- 

mura muntelui Tarcăul (coastele 

despre V.), curge paralel cu 

ramura numită a-lui-Chirilă și 

se varsă pe partea dreaptă a 

piriului Tarcăul, puţin mai în 

susul schitului Tarcăul. 

Dumitru (Valea-lui-), vale, îz- 

vorește din Vîrful-Clăbucetului şi 

se varsă în piîriul Teleajenelui, în 

raionul com. Măneciul-Ungureni,; 
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judeţul Prahova, plasa Telea- 

jenul. 

Dumitru-Stoian (Lacul-lui-), 
Zac, jud. Dolj, pl. Cîmpul, com. 

Ciuperceni, face parte din balta 

Manciniţa. 

Dumnezeul, Jeaf/, cel mai mare 

din comuna Movileni și chiar 

din pl. Copoul, jud. Iași. Din 
cauza înălțimei sale oamenii î-a 
dat numele de Dumnezei. Tot în 

privința nurmirei, legenda spune 

că, într'o dimineaţă, s'ar fi arătat 

o vedenie albă, pe care oamenii 

ati luat-o drept Dumnezeii, şi de a- 

tunci aii dat acest nume dealului. 

De asupra lui se întinde un 
podiş bogat în pășune și pe 

care se cultivă mult păpuşoiul. 

Dumucultul, Zea/, în jud. Me- 
hedinți, pl. Cerna, o ramură a 
muntelui Domocletul, ce ţine 

acum de Austro-Ungaria. 

AAN 
Dumuleţul-Mare, z;rîă, în jud. 

Mehedinţi, pl. Ocolul-d.s., pe 

teritoriul com. 'rur. Malovăţul. 

Dunatului (Măgura-), măgură, 

la S.-V. de com. Putineiul, jud. 
Teleorman, spre vălceaua cu 

același nume. 

Dunafului (Vălceaua-), vă/cea, 

începe de la S. com. Putineiul 

și apucă printre drumurile dintre 

com. Bogdana şi Dracea, jud. 

Teleorman. 

Dunărea, fluvii, care udă partea 
de S.a ţărei; ia obirşia sa din 
marele ducat de Baden, în vilce- 

lele  Pădurei-Negre (Schwartz- . 

wald), către 60 de long. E. și 
după ce traversează Europa de la 

V. la E. se varsă în M.-Neagră 

către 28% de long. E. 

Cursul Dunăre?. — Dintre toa- 

te fluviile Europei, Dunărea este
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cel mai mult înconjurat de 

munţi, carc o forţează adesea să 

sc strecoare prin defilcuri lungi 

și înguste, sati să treacă pe lingă 

maluri înalte și stîncoase. Acești 

munți, închizînd basinul fluviului 

pe partea dreaptă, sunt: aceia ai 

Pădurei-Negre, Aipii-Suabi, Al- 

pii-Rhetici, Carnici şi Iulieni, 

platoul  Carstului, Alpii-Dina- 

rici sau Ilirieni, Platoul-Mocesiei, 

şi Balcanii; iară pe partea stîn- 

gă sunt : munțiiJura-Franconieni, 

Fichtel-Gebirge, munţii Bohe- 

mici, munții Sudeți, Gesenkerge- 

birge, Carpaţii Ungariei superioa- 

re şi înălțimile dintre Nistru și 

Prut. D'aceea, cursul Dunărei es- 

te foarte curios ; curge prin mari 

ocoluri, naşte sute de insule, for- 

mează la coastele sale o mulțime 

de lacuri; după un parcurs de 

2800 kil. se varsă în M.-Neagră, 

prin trei guri principale. 

In tot cursul săi superior, 

Dunărea este un mic fiii lini- 

știt format din două riulețe: Bri. 

gah și Bregah, sai Brieg și 
Breg, ce izvoresc din munţii 

Schwartzwald (Pădurea-Neagră); 

primul, izvorește mai la 1000 

m. deasupra nivelului mării și 

mai la N. de vestitul loc de 

pelerinagiui pe muntele Tryberg, 

iar al doilea, la V. de acest 

munte și de la o înălțime de 

1125 m. de asupra nivelului 

mării. Ele se împreună mai jos 

de orășelul Donaueschingen, chiar 
în grădina castelului cu același 
nume, aflat la o înălțime de 667 
m. de asupra: nivelului mării, 
Din acest loc întrunite, Dună- 
rea pornește purtind cu sincnu- 
mirea germană Donau, îndreptîn- 

du-se spre S.-l:. pănă la Geissin- 

gen;iar de acoloia direcţia de N.. 
E. şi merge printr'un git format 

de munţii Suabiei întrun defi. 

leii strîmt, care se prelungește 

pănă la Sigmaringen, capitala 

principatului de Ilohenzolern,   

leagănul dinastiei domnitoare a 

Regutului Romin. Mai jos de 
aci, la localitatea Schcer, Dună- 

rea ese din strîimtoarea munţi- 
lor Jura și curge la poalele lor, 

pănă la Ulm, de unde, după ce 

primește riul Blau, ese din Re- 

gatul Wiirtembergului și dă în 

acela al Bavariei, unde, la 2 kil., 

primește riul Ilter, primul aflu- 

ent ce-i vine din Alpi. De aci, 

fluviul constitue o mare arteră 

de comunicaţie a Germaniei de 

S., cu o lărgime de 75 m. şi 

o adincime mijlocie de un metru. 

De la Passau, unde fluviul are o 

lărgime de 210 m. şi pănă la 

Engelhardszelt, curge între Ger- 

mania de S. și Austria; iar de 

la această localitate curge nu- 

mai pe teritoriul Austriac; scaldă 

Viena, Pressburgul și intrind în 

Ungaria, o ia spre S.pentru a 

scălda Buda-Pesta și după ce 

primește Drava, Dunărea co- 

tește spre S.-l:. îndreptindu-se 

spre Belgrad, capitala Serbiei, 

desparte apoi această ţară de 

Austria pe la S. Banatului Te- 

mișanei. De la Palanca-Nouă, 

Dunărea părăsește cîmpia și 

străpunge masivul “Carpaţilor 

pentru a intra în Rominia, pe la 
Virciorova. 

De aci în întindere de goo 
kil. cit scaldă teritoriul S. al 

Romîniei, Dunărea își schimbă 

de mai multe ori direcția cur- 

" sului săi; așa, începînd de la 

Virciorova, ia direcţia spre S.- 

E. pănă la satul Corbul, unde 

formează insula Corbul, se în- 

toarce brusc spre V. pănă la 

Brza-Palanca, de aci iarăși spre 

S-E. pănă la Cetate, unde se 

"întoarce spre S. pănă mai la 

deal de Calafat. De la Calafat 

pănă la Arcer-Palanca, Dunărea . 

face un cot pronunţat cu con- 

cavitatea către Romînia ; iar de 

la Arcer-Palanca pănă la Şiş- 

tov, direcția sa generală este   

V.-S -V.,pe o lungime de 200 

kil. De la Şiștov pănă la Silis- 
tra, cursul Dunărei se îndreaptă 

spre N.-E. Ajunsă ceva mai jos 

de Silistra și împedicată fiind 

de stincele malului Dobrogean, 

Dunărea se îndreaptă spre N,, 

bifurcindu-se în faţa oraşului 

Călărași pe punctul numit Gu- 

ra-Borcei, în două mari braţe: 

spre N.-V. Borcea, cu trei alte 

canale: Y:7/ă4, între cătunele 

Măgureni şi Cadina; 4/a/covă- 

ful, între siliştea Tramșani şi 

cătunul Cioroiii și /î7/, care lea- 

să Borcea cu Dunărea la So- 

caricii, spre N.-E. se întinde 

Dunărea proprii zisă, formînd 

o mulţime de alte braţe cari 

daii naştere la ostroave în tot 
cursul ei pănă la unirea cu Bor- 

cea; ast-fel avem braţul P/osca, 

formînd insula “Tulchia- Mare; .- 

Braţul- Veriga, formînd Ostro- 

vul-Turcescu; un alt braţ, Ve- 

riga, formează Ostrovul-Lung;: 

Braţul- Balaban, se desface mai 

la deal de satul Topalul şi se 

unește iarăși cu Dunărea, mai 

la vale de acest sat, formînd 

insula Balaban ; Brazu/-A/ionte, 

eşind din brațul Balaban, for- 

mează insula Alionte şi priva- 

lul Sa/vata, care scurge apele 

iezerului Căbalu în Dunăre, pu- 

țin mai înainte de unirea ei cu 

Borcea, în fața Hirșovei. 

Dunărea, după unirea cu Bor- 

cea mai jos de Hirșova, drept 

Piua-Petrei, curge pe o mică în- 

tindere dintr'un singur pat, căci 

masivul granitice dobrogean o 

silește mai la vale de cătunul 
Georgieni a se bifurca din noi 

în 2 mari brațe: unul spre 

E., numit Dunărea - Vechile şi - 

altul spre V. Dunărea: Vapoa- 
relor (fiind-că acest braț este 
urmat de vapoare). 

Braţul Dunărea-Vechie cum 

se desparte de Dunărea-Vapoa- 

relor apucă drept spre E. pănă
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la cotul Baciului cu denumirea 

de Turceasca ; de aci, după ce 
a format Cotul-Baciului, ia di- 

recţia spre N., pe sub poalele 

dealurilor din Dobrogea, pănă 

la N. oraşului Măcin, de unde 

ia direcţia spre V. şi N.-V. pănă 
în dreptul orașului Brăila, la 

punctul numit Ghecet, unde se 

uneşte cu Dunărea-Vapoarelor. 

Din acest braț pleacă brațul 

Vălcii, care leagă Dunărea-Ve- 

chie aproape de punctul de bifur- 

care cu  Dunărea-Vapoarelor, 
în dreptul satului Gropeni. Un 

alt mic braţ, numit Co:/uneasa 
leagă Vălciul cu Dunărea-Va- 

poarelor. De la Cotul-Baciului, 

Dunărea-Vechie se desface pe 

distanţe relativ mici, pentru a 

se uni din noii, formînd ast-fel 

o mulţime de braţe cunoscute 

sub numele generic de I'eriga 

și cite-odată luînd numirea lo- 

calităţei din apropiere. Ast-fel 

avem mai principale: Per/ga 
Detunatul care se uneşte cu 

Dunărea în fața satului Dăeni; 

Veriga- Pastramei, mai la S. de 

precedenta ;Veriga Ostrovul, în 
fața satului cu acelaşi nume; 

Veriga-Pecineaga, la N. ds sa- 

tul Pecineaga; Veriga-A/ăcinu- 

Iul în vecinătatea orașului Mă- 

cin; şi în fine un ultim braţ 

numit simplu Veriga, la întilnirea 
Dunărei-Vechi cu Dunărea-Va: 
poarelor, la Ghecei. In acest 

braț se scurg și următoarele 

privaluri : Privalul Veriga-Stoe- 
ueşti (Veriga-Ciustiei), care în- 

cepe în dreptul Cotului-Baciului 
şi se scurge în Dunărea-Vechie 

în punctul unde se desface Ve- 

riga-Detunatul. Privalul  A/acu- 

roasa se desface din Dunărea- 

Vechie aproape de localitatea 

Tirla-Boului, pentru a se scurge 

tot în ea la satul Pecineaga. 

Privalul Zifcov se scurge în 

Dunărea-Vechie la N. de satul 

Pecineaga. Privalul Dimulea   

sa şi Filipoaia, care în scurge- 

rea lor formează un singur ca- 
nal ce unește Dunărea-Vechic, 

formînd insula Filipoaia și pri- 
valul Scurtu, care începe cam 

în apropiere de Măcin şi se 

scurge spre V. în privalul Fili- 

poaia. Inainte ca Dunărea-Ve- 
chie să se unească cu Dunărca- 

Vapoarelor, toate aceste brațe 
şi privaluri se unesc în un sin- 

gurpat cu Dunărea-Vechie, care, 

sub denumirea de canalul Măcin, 

servă comunicaţia între Brăila 

şi Măcin. 

Braţul Dunărea- Vapoarelor, 
cum se desparte de Dunărea- 

Vechie, apucă drept spre N.pănă 

la S. orașului Brăila unde se 

uneşte cu Dunărea- Vechie ia 

punctul Ghecet. Acest braț dă 
naștere la mai multe alte brațe ne- 

insemnate ce poartă diferite nu- 

miri, Inainte însă de a se desface, 

curge într'un singur pat cu denu- 

mirea de Săpata pănă unde sc bi- 
furcă în: Braful Cremenea la V. 

şi braţul J/ănuşoaia la E., care 

se unește la cătunul Gura-Gir- 

luței cu Cremenea. De la N. 

cătunului Gura-Girluţei, brațul 

Cremenea rămîne spre E., dind 
naştere la V. braţului Crăcd- 
nelul; acesta se uneşte cu Cre- 

menea în dreptul satului Stăn- 

cuța, pentru a forma alt braţ 

tot spre. V. numit Pasca, cu care 
se unește mai jos de punctul 

numit Ibis al comunei Vizirul(tre- 

cătoarea Ibis). Deaci fluviul curge 

sub denumirea de Dunăre. În 

dreptul satului Gropeni, şi anume 

la punctul numit Caleia, Dună- 

rea formează spre V. brațul Ca- 

/cia, cu care se unește la S. 

de localitatea numită Butucime 

(formînd  Insula-Lupului) unde 
se bifurcă imediat în 2 braţe: 

Danărea la E. şi Lata la V. 
Braţul Lata la rîndul săi, se 
desparte, mai la N. de satul 

Chișcani, în punctul numit Chi-   
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ccul- Arapului din sus, în 2 braţe: 

Stanca la E. şi rapu la V., 

cari se unesc la punctul numit 

Chiceul-Arapului din jos. Bra- 
ful Stauca se leagă cu braţul 

Dunărea prin brațul Brăzuşea; 
în fine Brătuşca formează braţul 

Chiciul-Popit. Toate aceste braţe 
au aproape acceaşi lățime ca bra: 

țal principal, afară de un canal 
numit 1/zoasa, care este cu mult 

mai îngust. Acest canal naşte 

din braţul Caleia (cam de la 
jumătatea lui), cu o direcţiune 

generală spre N. şi se termină 
în brațul Lata, mai la S. de 

satul Chişcani. In acest braţ 
(Dunărea-Vapoarelor) se scurg 

de asemenea o mulțime de pri- 

valuri cu diferite numiri date 
de locuitori, din cară mat im- 

portante sunt: Privalu/ Lunga, 
se scurge în Dunăre mai la vale : 
de localitatea numită Gisca; pri- 

valul numit Coro/zșea, se scurge 
„în Dunăre în fața portului Brăi- 

lei; privalul Veriga-AMare unit 

cu Veriga-Afică, între satele 

Tichileşti şi Chișcani. 

Iuainte ca Dunărea să ajun- 
gă la Brăila, toate aceste brațe 

se unesc, De la Brăila, Dunărea 

întrunită întrun singur pat 

scaldă Galaţul unde coteşte spre 

E, udă Reni la vale de gura 

Prutului. De la Reni se îndrep- 

tează in direcţia S.-E. și înainte 

de a ajunge la Tulcea se des- 
parte în trei mari braţe : C/i/ia, 

Sulina şi Sf. Gheorghe, prin 

cari se varsă în Marea-Neagră. - 
Delta Dunărei.— Acum 1800 

ani Dunărea se vărsa în Mare; 

prin şase mari guri; aztă-zi nu 

maj există de cit trei brațe 

numite Chilia, Sulina şi Sf. 

Gheorghe. Aceste braţe ale Du- 

nărei închid între ele. un întins 

“spaţii de peste 2600 kil. p. 

numit. Delta, care formează un 

fel de mare nenavigabilă, aco- 

_perită aproape excluziv numai
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cu stuf de papură şi trestie, şi 

întretăiată în toate părţile prin 

canaluri pe unde apa bălților 

se scurge în cele trei braţe ale 

Dunărei. Unii consideră și un 

al 4-lea braț Dandvăzul care 

se varsă în lacul Razelm şi 

care ar fi o rămășiță din mul- 

tele brațe de odinioară ale 

Dunărei ; dar acesta, nu are 

nici o importanţă comercială. 

Se bănuește încă existenţa, în 

timpuri depărtate, a unui alt 

braţ, care pornind de la Cerna- 

voda s'ar fi vărsat în Marea- 

Neagră la Constanţa saii la 

Portița. Braţul cu importanță 

comercială astă-zi este braţul 
Sulina; iar cel mai însemnat 

ca volum de apă este mai în- 

tii braţul Chilia, după el vine 

Sf. Gheorghe şi în urma amîn- 

durora vine braţul Sulina. 

DBraţul Chilia,care începe de . 

la aşa numitul Ciatal-Izmail, a- 

flat la ş mile în sus de Tulcea, 

este braţul cel mai mai septen- 

trional al Dunărei. Are o lun- 

gime de 112 kil., o lățime ma- 

„Ximă de 300 m. p. o adincime 

care variază între 7—24 m. E 

cel mai important braţ prin de- 

bitul săi de apă; absoarbe 

îl părți din întregul volum 

al apelor dunărene şi menţine 

lărgimea şi adăncimea lui pănă 

la Izmail (24 kil.) Pe acest braţ 

se află canalul Cugur/47, prin ca- 

re lacul navigabil Ialpugul co- 

munică, de la Bolgrad, cu Du- 

nărea ' și canalul Sozda, prin 

care brațul Chilia stă în legătu- 

ră cu braţul Suiina. De la Cea- 

tal Izmail cursul brațului se în- 

dreaptă spre N. pănă la orașul 

Izmail, de unde apoi sc înclină 

spre E. pănă unde îl întâl. 

neşte canalul Sonda; de aci, îa 

direcția N.-E. despărţindu-se în 

trei braţe navigabile: braţul 

Stepoivi, cel mai septentrional, 

formînd ostrovul Cula; braţul   
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Sereduie numit și /vănești, al 

cărui talveg servă de graniță 

între Rominia şi Rusia și bra- 

țul Zăfarul (Tatarski) spre S$. 
Aceste! brațe cari dai naș- 

tere la mai multe insule, se în: 

tilnesc în dreptul orașului Chi- 

lia, continuă cursul întrun sin- 

gur pat pe o mică distanţă, de 

unde se bifurcă din noii în mai 

multe braţe : braţul Sfezozui, cel 

mai septentrional, So/omonaf şi 

Periprava, care fac frontiera ţă- 

rei din spre Rusia și Cereofca; 

toate acestea se întîlnesc în 

dreptul satului Periprava, de 

unde curg într' un singur pat 

pănă la: Vilcov. De aci braţul 
Chilia se desface în 12 mici braţe 

prin care se varsă în mare, A- 

ceste guri începînd de la N.S. 
sunt: Pelearod, Otceacof, Ra- 

cof, Antodinovo, Otnoino, Pes- 

ceanoi, Noul-Stambul, Cubau- 

ski Vechiul-Stambul şi Pubau- 

scol. Aceleași numiri poartă și 

insulele. 

De la Ciatal-lzmail, de unde 

se desparte braţul Chilia, Dună- 

rea nu se desparte imediat în 
alte 2 braţe, ci curge întrunită 

spre S.-E. mai jos pănă 7 kil. 

de Tulcea. Pe această porţiune, 

acest braț se numește braul 

Tulcea, după oraşul ce udă. Vo- 

lumul apelor sale este de 19/27 

din volumul total alapelor du- 

nărene. 

Praful Sf. Gheorghe, care 

se desparte de braţul Tulcea 

la 7 kil. mai jos de orașul Tul- 

cea, la locul așa numit Czaaf/ 

de S. Gheorshe, se găseşte de- 

părtat de braţul Chilia la 96 kil. 

şi formeazii extremitatea de S. a 

Deltei, cu o lungin.e de 116 kil. 

Are o direcţie generală S.-E. 

Conţine */5 din volumul braţu- 

lui Tulcea saii Sf2z7 din a între- 

gului fluvii. Lărgimea în genere 

e de 250—500 m. Acesta este 

cel mai larg din cele trei brațe, -   
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însă este cel mai puțin adinc. . 

Cea mai mare sondă, găsită a 

fost 7 m. El se varsă în mare 

prin două guri :Sf. Gheorghe-Ca- 

fîrlez şi Oliuca, cari nu aii 2 m. 

adincime din cauza materialului 

potmolos rostogolit şi depus 

aci de apele Dunărei. 

Potmolirea la această gură 

este cu mult mai mare de cit 

aceea de la brațul Chilia, așa 
că pragul format este şi mai 

înalt, în cît din această cauză 

chiar la o depărtare de 8 kil, 

de farul Olinca şi pe o. întin- 

dere de 12 kil. adincimea Mă- 

rii nu e mai mare de 5 pi- 

cioare (1 m. 65); 'cauza pentru 

care, navigația pe mare în a- 

propierea razei sale este foarte 

primejdioasă. 
Braţul Dunăvăţ, are o direc- 

ţie mai întiii spre S$. și apoi 

cotește spre V., pentru _a se 

vărsa în lacul Razelm. Se des- 

purte din braţul Sf. Gheorghe 

lingă satul Dunăvăţ. 

Draţul Sulina, se desparte de 

braţul Sf. Gheorghe, la 7 kil. mai 

jos de Tulcea. Are o direcţiune 

gencrală spre E. şi se găsește la 

o egală distanţă de braţul Chi- 

lia şi brațul Sf. Gheorghe. A: 
runcă apele sale în Mare prin 

o singură gură lîngă portul Su- 

lina. De şi lățimea sa e numai 

de 180 m. în medii, iar vo- 

lumul apelor sale, e mai mic 

de cit al celor-l'alte brațe (12/27 

din volumul întregei Dunăre). 

totuși acest braț a fostales de 

către Comisiunea Iuropeană a 

Dunărei, pentru a deschide şi 

a desvolta navigația fluviului, 

către Mare, făcînd accesibile- 

porturilor Galaţi și "Brăila, va- 

sele cu mare tonaj. Această 

alegere se datorește în prima i- 

nie adincimei sale mai mare 

la gură de cît a celor-l'alte 

două braţe, apoi razei sale, cu 

mult mai spațioasă şi mai li-
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beră de bancuri de cit a celor 

l-alte, precum şi din cauza lun- 
gimei sale mai mică, de 183 kil. 

Acest braţ este mai mult un ca: 
nal şi prin el se face cu deose- 

bire navigațiune. 
Basinele Dunărei. — In a- 

ceastă curgere, albia Dunărei 

coprinde peste 800.000 kil. p. 

şi este împărțită în patru basi- 

nuri: | 

Întiiul basin, coprinde regiu- 

nea dintre izvorul săii și loca- 

litatea Passau, teritoriul Mare- 

lui Ducat :de Baden, Regatele 

Wiirtemburgului și Bavariei, pre- 

cum şi ținuturile Tirolului şi Salz- 

burgului din Austria-d.s. 
Al doilea basiu, coprinde re- 

giunea dintre Passau şi Gran 

(Stigonul), archiducatul Austriei, 

Moravia şi N.-E. Ungariei. 

Al treilea basin, incepe de la 

Gran şi ţine pănă la Orşova 

EI cuprinde Stiria, Carinthia, 

Carniolia, Croaţia, Slavonia, 

Bosnia şi Serbia. 

 Alpatrulea basiu, (zis şi infe- 

rior), începe la Orşova odată cu 

scăparea Dunărei din defileul 

Porţilor-de-Fer. Alpii Transilva- 

niei la N., Balcani la S$., formează 

limitele acestui basin, dela Or-: 

şova pănă către Turnul-Roşu 

“şi de la Orșova pănă către de- 

fileul Ischerului în Bulgaria. O 
linie de înălțimi plecîrd din 

Munţii Sibiului şi intinzîndu-se 

la S. Tirnovei-Mari, pănă în sor- 

ginţile Bicazului, lasă la S. ci 

Oltul superior cu toţi afluenții 

săi în Transilvania, ale căror 

ape prin canalul central al Ol- 

tului sunt vărsate în Dunărea 
inferioară, lingă Izlaz. Tot ase- 

_menea, basinul Ischerului, for- 

mează o anclavă la S. lanţului 

Balcanic, a cărei limită sudică 

trebue căutată în. Rilo-Dag din 

interiorul peninsulei Balcanice: 

cea vestică, către sorginţele Ni- ” 

șavei; cea estică, către sorgin- 

59623. Marele Dictionar Geografic vot, 177, 
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țele  Mariţei. Mărginit ast-fel, 

basinul înferior al Dunărei co- 

prinde teritoriul Regatului Ro- 
mînici, o parte a Banatului S.-V. 

al' Platoului Transilvan, o mică 

parte din regatul Serbiei şi cea 
mai mare parte din ţara pro- 

priă zisă Bulgaria. La S.-E., 

îl înglobează masivul Dobro- 

gean; la N.-E. limita lui trebue 

căutată în înălțimile ce despar: 
apele Prutului de ale Nistrului, 

deci el înjghebează și parte din 

Basarabia. 

Albia Dunărei. — Dunărea, în 

curgerea ei la Mare, se stre- 
coară printre munţi, saii îi în- 

soțeşte adesea; ceea ce face ca 

albia sa se fie de mai multe 

ori accidentată de stinci de pia- 

tră, saii să fie cuprinsă între ma- 
luri înalte. Așa, de la sorgintea 
sa pănă în Bavaria, Dunărea 

curge cu o pantă repede într'un 
"pat strimt și între ţărmuri es- 
carpate și stîncoase; traversind 

Bavaria, adesea-ori e înconju- 

rată şi de părţi mlăștinoase; de 

la Ulm către Ratisbona, Dună- 

rea curge imediat la poalele 

lanţului Jurasic dominant și ştir- 

bit de văi scurte, debitînd un 

volum mic de ape; din potrivă, 

malul săii drept e jos, presărat 

de foarte multe mlaștine şi zmîr- 

curi; âpele cu curs lung şi vo- 
luminos poriiesc din partea su: 

perioară, înjghebate între depo- 

zite glaciale, din care cauză via- 
bilitatea pe această parte e cu 

mult mai mică ca pe malul o- 

pus. Dunărea, apoi, din jos de 
Ratisbona pănă la Linz e domi- 

nată în spre N. de pripoarele 

şi malurile înalte ale platoului 

care consti:ue baza munţiior. 
numiți Bâhmerwald care ma- 
luri sunt întretăiate din .distanţă 

în distanță de piriiaşe foarte 

repezi. In partea despre S. însă, 
Alpii fiind cu mult mai depăr- 

taţi de mal, se ramifică în lan-   
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ţuri, printre cari sc scurg către 

fluvii cursuri de apă cu văl pi- 
torești, cari prin topirea zăpezi. 

lor măresc cu mult debitul săii 

de apă tot timpul cit Dunărea 
străbate accidentele patului saii 

flancurilor sale, constituite prin a- 
tingerea B6hemerwaldului cu ex- 
tremitatea Alpilor. De la gura 

Moravei, Dunărea devine cu a- 

devărat un mare fluvii ; aci ma- 

lurile sale, prin acţiunea curen- 

„tului apei, devin foarte schimbă- 

cioase, dînd loc la multe şi cotite 

canaluri, cari formează nenumă- 

rate insule. Trecînd de Pressburg 

vestita poartă— numită de unii 

şi poarta Ungariei — formată, de 

o parte din cele din urmă ra- 

mificații ale Alpilor,iară de cea 
Valtă parte de Micii Carpaţi, 
albia sa constitue un complex 
de braţe, din cari cele trei 

principale sunt resturile Mărei 
de odinioară, a Ungariei, Flu- 

viul eşind din această expan- : 

siune specială, intră iarăși într'o 

albiă unică și trece prin un al 
doilea defilei format din munții 

Pilis şi Neograd. Intre Wiesegrad 
şi Waitzen, Dunărea înconjoară 
-marea insulă Andreia, lungă de 

30 kil. și, imediat dupe Waitzen, 

părăsește brusc direcţia E.V. - 

ce o avea; coborîndu-se spre S. 
pe o lungime de 370 kil. în jos 

de Buda-Pesta, fluviul își schimbă 

aspectul în marea cîmpie centrală 
a Ungariei; aci se respîndeşște 

peste cîmpie în nenumărate brațe 
şi canale care-și schimbă direcţia 

în fie-care an în timpulcreşterii 
apelor. In această curgere prin 

Ungaria,albia Dunărei sporeşte în 
continuu pănă la 1260 m. lărgime 

şi dela 3-12 m. adincime; povir- 
nișulapei este însă destul de mic. 

„Dunărea trecînd de la Buda- 

Pesta şi insula Csepel, curentul 

săii începe a bate mai mult în 

spre malul drept, mîncîndu-l ne- 

contenit și amenințind din ce 

36
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în cemai mult orașele Duna-Fsld- 

var și Mohaci. După ce pri- 

mește pe Drava, Dunărea se 

cotește către S.E. și curge în 

această direcție pe o distanță 

de 300 kil. aproape, de unde 
malul săii drept devine din noii 
înalt, pe cînd cel stîng rămîne 
jos, și continuă a fi astfel pînă 

la Belgrad, la gura Savei. Mai- 

jos de aceasta, de la Palanca- 

Nouă, ambele laturi ale fluviului 

sunt înalte, formînd defileuri ce se 

țin unul după altul pe o lungime 

de peste 120 kil. şi unde apele sale 

curg cu mare repeziciune printre 

multele obstacole, ce se află în 

albia sa. Aspectul acestor defile- 

uri e întradevăr măreț. Apele 

Dunărei pătrunzind în ele se 

angajeză mai întiiii în trecătoarea 
periculoasă a Grebenului, numită 
şi a Porţilor mici de Fier sait 

Porțile superioare ale Dunărel. 

Dificultăţile navigațiunei pro- 

vin dar din stincile numeroase 
de sub apă sai aparind cu 
colții ascuțiți d'asupra apei, în 
cit a trebuitlucrări de rectifi- 

care constînd în canaluri adinci 

de 4 m. pentru a permite circu- 

lația vapoarelor; trecînd d'aci, 

Dunărea se lărgește şi formează 

basinul Milonovatz, unde ajunge 

„a avea o lățime de 1400 m. și 

aci, prin o întorsătură bruscă, 

Dunărea întră în gitul strimt al 
Cazanului, care pare o uriașă 

tăetură făcută în stîncă și unde 

apele sunt înghemuite între două 
înalte ziduri de stînci verticale. 
Aci, adlincimea ei e foarte mare, 

așa, în unele locuri ajunge pănă 
la şom., cu un nivel de 20 metri | 

mai jos ca acela al M.-Negre; 

curentul apei are însă o putere 

formidabilă. După eşirea sa din 

acest defilei, Dunărea intră în 

renumitul defileii cunoscut sub 

numele de Gherdapuri sai Por- 

pile mari de Fier. In acest defileii, 
cu toate că malurile sale sunt mai   

puţin măreţe şi abrupte ca acelea 

din strîmtorile Cazanelor, totuși 

din cauza nenumăratelor stînci şi 

vultori, aceasta este cea mai 

periculoasă regiune a fluviului. 

De la intrarea Dunărei în Ro- 

minia şi pănă la vărsarea ei în 
Marea-Neagră, malul drept al 

său în Bulgaria, este mai înalt 

de cit malul stîng (malul ro- 

minesc) cu mici excepțiuni. 

Aceasta constitue un dezavan- 

taj din punctul de vedere mi- 

litar, căci malul sting poate 
fi cu înlesnire bătut de pe 
malul drept; fenomenul ace- 

sta se explică prin faptul că 
Dunărea pe partea stingă pri- 
mește afluenți mai mulți și mai 

mari de cit pe partea dreaptă, 
cari depun o cantitate însem- 

nată de aluviuni. Aluviunile și 

cantitatea de apă ce aduc a- 

ceşti afluenţi au făcut din tim- 
puri și treptat, ca Dunărea să-și 

modifice direcția sa primitivă 
(direct, V.-E.) și să devie curbă 

cu concavitatea spre N. Așa 

fiind, erosiunea se face mai mult 

asupra țărmului drept, care în 
acelaşi timp fiind de o forma- 

țiune veche şi deci mai rezis- 

tentă de cît ţărmul stîng, care, 

format din aluviuni moderne 

e natural să fie mai jos ca cel 
d'intiiui. De altă parte, curen- 

tul Dunăre, ca și acela al tu- 

turor fluviilor cari curg de la 

V. la E. în emisferul nordic, 

bate mai mult în malul drept 

al ei. Această teorie mecanică, 

explică din ce cauză acest mal 
e ros necontenit, pe cînd cel 

stîng fiind 'jos necontenit, se 
potmoleşte şi ţărmul se întinde 

către talvegul apei în formă de 
glacis. Pe timpul inundaţiilor a- 

pele fluviuluiacoperă toată supra- 

fața unită și joasă a malului 

stîng de la marginea apei și 

pănă sub dealurile cari limitează 

terasa Danubiană. În retrage-   

rea apelor, părţile mai joase 

rămîn acoperite, formînd ast-fel 

mlaștini și smircuri, cari tran- 

sformă regiunea într'un teritorii 

cu totul insalubru și unde frigu- 

rile palustre domnesc în stareen- 

demică. Cu toate acestea, natura 

terenului ce compune malul 

sting al Dunărei e solid şi do- 

mină și el pe unele locuri ma- 

lul drept şi anume: de la Se- 

verin pănă la Ciuperceni, și a- 

poi în dreptul Bistreţului și mai 
jos puţin de gura cea nouă a 

Jiului. 

In spaţiul cuprins între Ciuper- 

ceni, Poiana, Ghiociu și Dunăre, 

precum și la N. de Bechet, te- 
renul ce formează malul stîng 

al fluviului e acoperit de ade- 
vărate dune de nisip mișcător, 

care din fericire nu înaintează, 

dar nici nu dispar. La Bechet 
însă, locuitorii orașului, prin plan- 

tațiuni de salcîimi (acacia), aii 

reușit pe o mică întindere să facă 
productibil acest pămînt steril. 

Pietrișul apare între Celeiii şi z- 

laz. In trecerea sa către Mare, 

Dunărea poartă cu sine nisipşi 

aluviuni în așa mare cantitate, 

în cît după calculele făcute ar 

umplea în fie-care an o supra- 

faţă de 6: kil. p. pe un strat 

gros de 10 m. Această colo- 
sală cantitate de aluviuni se de- 

pune însă, pe o suprafață în- 
tinsă și din această cauză îna- 

intarea gurilor sale în Mare e 

neînsemnată, așa.-că nu e nici 

o” teamă, după cum se credea 

în vechime, că M.-Neagră va fi 

umplută cu nămolul şi nisipul 

depus în basinul săii de acest 

fluvii. Acest eveniment, în tot 

cazul, după calculele făcute, se 

va realiza după 6 milioane ani. 

Aspectul țărmului românesc. 
— "Țărmul stîng lasă, între el şi 

nivelul mijlocii al apelor, o re- 

giune cam de 150 m. lățime 

formată din nisip şi pietriș pe
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care Dunărea o acopere cînd 
se revarsă. Această regiune e 

mărginită de malul actual la 

S.; iar spre N., pănă la limita 

terasei Danubiene, este o re- 

giune joasă, mlăștinoasă, presă- 

rată cu multe lacuri și bălți, 

întretăiată de o mulțime de 

braţe falşe ale Dunărei, cu to- 

tul neproductivă și nepopulată 

și acoperită cu apă în tot tim- 

pul inundaţiilor. 
Terasa Danubiană.  Regiu- 

nea de mai sus se mărginește 

spre. N. printrun mal înalt 

între 30—90 m., de la care se 

întinde o cîmpie numită Zerasa 

Danubiană, care se confundă 

la N. cu regiunea șesurilor. 

Acest mal este piciorul sai 

marginea sudică a Terasei Da- 

nubiene. In era quaternară, Du- 

nărea acoperea terasa, dar mai 

târzii, din cauzele supuse mai 

sus, s'a retras şi se retrage 
continui spre țărmul drept. Fap- 
tul acesta prezintă un însemnat 

desavantaj pentru comerțul Ro- 

mâniei, căci porturile sale si- 

tuate pe marginea Dunărei ră- 

mîn departe de cursul apei. 

Din această cauză unele din 

porturi, ca Giurgiu, ai trebuit 
să-și creeze cite un canal arti- 
ficial (Canalul Sf. Gheorghe) 

care să unească portulcu Dună- 

rea. /erasa Danubiană apare în- 
dată ce Dunărea ese din defi- 

leul de la Porţile-de-Fier şi pi- 
ciorul ei însoţeşte cursul Du- 

nărei pănă la Ciuperceni, în jud. 

Dolj, unde pentru un moment 

terasa dispare într'o regiune 

mlăștinoasă şi apare la Gideii, 

prelungindu-se prin satele Ne- 

goiul, Bistreţul, Plosca, Gighera 

şi: Zăval, însoțește apoi tot cur- 

sul Dunărei, capătă o mare des- 

voltare în jud. Ialomiţa, unde 

piciorul terasei se depărtează 

mult de cursul Dunărei pănă 
la Galaţi. Acolo terasa dispare 
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din cauza dealului 'Țiglina, iar 
piciorul ei se confundă cu ma- 
lul actual al Dunăre. 

Adiucimea Dunărei nu e con- 

stantă; ea variază ast-fel: la 

Ulm, unde ea începe a fi na- 

. vigabilă, are 7 picioare (un pi- 

cior =0",323); la Ratisbona 11 

p.; la Passau 17 p.; la Buda- 
Pesta, de la. 7—10 m,; între 

Veneck și Fâldwar, 9—12 m.; 

între Fâldwar și Bucovar, 5—6m. 

Pe tot cursul ei, Dunărea, în drep- 

tul Romîniei, are o adincime con- 

siderabilă. Cea mai mare adinci- 

me o atinge în dreptul Porţilor- 

de-Fier, unde Dunărea are 50 m. 

și ajunge şi pănă la 60 m,, a- 

ceasta din cauză că aci fundul 

ei este de 20 m. mai jos ca 

nivelul mării. Cea mai mică a- 

dincime o are în dreptul Cala- 

fatului, unde nu are mai mult 

de 13 m. adincime. La Bechet 

are 24—30 m.; la Corabia are 

32—38 m.; la gura Oltului are 

30 m. pentru apele mici; la 
Izlaz are 27 m.; la Cernavoda 

are 26 m. pentru apele mari și 

"24 m: pentru apele mici. In 

dreptul Galaţilor adîncimea me- 
die a apelor este de 25 m.; 

la Sulina adîncimea apelor e 
numai de 17 picioare. ” 

Lățimea Dunărei. -La Ulm, 

unde Dunărea începe a fi na- 

vigabilă, constitue deja un fru- 

mos fluviă de 75 m. lărgime; 

la Passau, de unde navigația de- 

vine mai lesnicioasă, albia Du- 

nărei are 210 m. lărgime; la 
Buda-Pesta atinge 970 m.; spre 

Veneck Făldwar, lărgimea va- 

riază între 600— 1200 m.; între 

Fâldwar şi Vucovar, are 600 

m.; iar în basinul Milovăţ a- 
junge pănă la 1400 m. lărgime; 

la Porţile-de-Fier însă, Dunărea 

îşi restringe albia sa la 500 m. 

lărgime; dar îndată ce întră în 

Romiînia albia se sporește din 

ce în ce maimult și cu cit sea- 
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propie de Mare, este cu mult mai 

mare ca în cele-l'alte basine; în 

această regiune, cea mai mică 

lățime este tot la Porţile-de-Fier, 
uude are 500 m. iar cea mai 

mare lățime este în dreptul Giur. 

giului unde Dunărea este de 
2500 m. lată. Lărgimea Dună- 
rei crescind mereii de la Tur- 

nul-Severin în jos, ajunge la1100 
m. la Cetate și de 1800 m. la 

Calafat, așa că abia se zărește 

țărmul opus de la Vidin. La 

Ciuperceni e de 1400 m.; la 
Corabia e de 1şoo m. De la 

gura Oltului pănă în dreptul 

comunei Cioara, lărgimea fluviu- 

lui nu este mai mare de 5— 

600 m., iar de aci înainte se 

lărgeşte ajungind între Zimni. 

cea și Șiștov la aproape 1500 m. 
Lungimea  Dunărei. — De 

la obiîrşia ei şi pănă la M.-Nea- 

gră, Dunărea curge pe o întindere . 

în linie dreaptă de aproape 1350 

kil.; însă, socotind și cotiturile 

fără bălți și fără braţe, lungimea 

et” e de 2800 kil. Intre Severin 

şi M.Neagră, Dunărea curge pe 
o lungime în linie dreaptă de 
780 kil., iar socotind și cotiturile, 

goo kil. : 
Juțeala cursului. —  luţeala 

Dunărei în general e mică, din 

cauză că panta nu este repede, 

totuși iuţeala medie a curentului 

se poate socoti cu mult supe: 

rioară ori-cărui fluvii din Eu- 
ropa apuseană, Ea acceleră cu- 

rentul săii pe măsura ce se de: 

părtează dela Krems prezintînd 

virtejuri periculoase. La Viena, 

când apele sunt mari are o 
vitesă de la 2 la 4 m. pe secun- 

dă; pe urmă traversînd stepele 

uniforme ale Ungarei, curentul 

săii devine liniștit ; apropiindu-se 
însă de Serbia, fluviul lărgit 
mai înainte între 500—600 metri, 

se stringe pănă la 200 m. şi 

prezintă un curent mult repede; 
pătrunzînd în cîmpiile așezate
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ale Romîniei, curentul său de- 

vine cu mult mai liniştit: așa 

de la Virciorova, la Izlaz, iu- 

ţeala curentului este de 1.50 m. 
pe secundă, adică aproape 5 

kil. pe oră— îuţeală mare, care 

rezultă din marea presiune, a 

imensului volum de apă ce ros- 
togoleşte în albia sa. Panta 

medie a albiei, de la Severin la 

Mare, este deo m. 187, pe kil. 

Debitul apei pe secundă. — 

In ceea ce privește volumul de 

apă ce fluviul rostogolește într'o 
secundă trecînd printr'un pro- 
fil perpendicular pe direcțiunea 

cursului, singura măsurătoare 

este făcută la 1825 la Viena 

de Jules Michel, care a găsit că 

pentru apele medii, vara, debitul 

Dunărei este 3000 mc. pe se: 

cundă; iar pentru apele mici 

de 2000 mc. 

Acum, de vom observa că 

lățimea. albiei Dunărei (factor 
ce întră în formula debitului), 

creşte în dreptul Rominiei, de- 

venind de trei ori mai mare, și 

presupuniînd un volum numai de 
2 ori mai mare, avem, în drep- 

tul Izlazului d. ex. un debit 

" de 6600 me. pe secundă pentru 
apele mari şi 4000 mc. pe se- 

cundă pentru apele mici. Du- 

„nărea aduce o foarte mare can. 

titate de apă. De și nu existăo 
măsurătoare directă, totuși se 

știe aproximativ că Dunărea, 

prin brațele sale varsă în M.- 
Neagră g9ooo mc. pe secundă.. 

Inundaţiuni. — De ordinar 
Dunărea este supusă inunda- 

țiunilor de două ori pe an. O 
inundație toamna și una primă- 

vara. Înundaţia de primă-vară 

este tot-d'a-una mai mare și 
e provocată de topirea zăpezilor. 

In timpul inundaţiilor, Dună- 
rea acoperă acea porțiune de 150 
m. care se întinde între nivelul 

mediii al apelor și țărmul săi 

şi adesea-ori trece și în regiunea   
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mlăștinoasă, pe care o acoperă 

în parte, nici-o dată însă nu 

trece peste piciorul Terasei Da- 

nubiene, nici peste țărmul bul- 

gar. In timpul inundaţiilor, a- 
pele Dunărei cresc cu 4—6 m. 

de-asupra nivelului obicinuit. In 

epocile de creştere a apelor, pri- 
mă-vara și vara, mai ales la topi- 

rea zăpezei la munţi, ea se revarsă 

pe toată această întindere, um- 

plind bălțile şiinundind toată luu- 

ca. Cind Dunărea crește cu mai 

multă iuțeală, ea face să reflueze 

apa afluenților; aşa la gura 

Oltului, face ca apa să urce 
în susul rîului ciți-va kil.; în 

această epocă albiile Savei, Ti- 
sei și Temeşului se transformă 

în adevărate golfuri şi primesc 
"în ele surplusul apelor Dunărei, 

care împinge înapoi apele aces- 

tor riuri, formînd un contra-cu- 

rent ce se întinde în acele albii 

pănă la o depărtare în interiorul 

lor de 200 — 300 kil. Cind apele 
Dunărei vin prea mari, toată în- 

tinderea țărmului sting, începind 
„de la gura Oltului şi pănă la 

limita jud. Teleorman, prezintă 

un nesfirșitluciu formînd aproape 

o singură masă de apă cu flu- 

viul, întreruptă din distanță în 

distanță numai de verdeaţa ză- 

voaelor. In Ialomiţa, malul stîng 

al Dunărei e foarte puţin înalt 

și cind apele acestui fluviii cresc, 

trec peste țărm și se amestecă 

cu ale lacurilor Boian şi Călărași, 

formînd o masă de apă cu o 
lățime de 8 kil. și întinzîndu-se 

pănă în marginea satelor de pe 
malul sting al Borcei. 

Variaţiunea înălțime: apelor 
-Dunărei.— Diferinţa maximă între 

apele mici și cele mari este de 

2 m., care este destul de mare, 

mai cu seamă că malul nostru 

este foarte jos,. cu deosebire 

între Bechet și Izlaz, unde mai 

în tot timpul e supus înecurilor, 

De obiceiii, Dinărea creşte   
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de două oripean: la începutul 
primă-verei, în: timpul topirei 

zăpezei pe munţi. Cea d'în- 
tii creștere a apelor e con- 

siderabilă şi dă naștere la inun- 

daţiuni ; acoperă, cea mai mare 

parte din insule şi mare parte 

din ţărmul stîng. Cea de a 

doua creştere, însă, este mai 

puțin importantă și se întim- 

plă în lunile Iulie şi August, 

cind se topește zăpada după 

cei mai înalți munţi. Acciden- 

tal se întimplă ca Dunărea să- 

şi crească apele și toamna în : 

epoca ploilor de toamnă şi se 
produce atunci şi inundaţiuni; 

de ordinar însă, apele sunt mici 

în Septembrie, Octombrie şi 

Noembrie. 

ÎInshejurile Dunărei.— Dună- 

rea este supusă îngheţului de la 
2—3 luni pean. De obiceiii înghe- 

țul începe în Decembrie și desghe- 

țul are loc pe la finele lui Fe- 

bruarie. In timpul acesta co- 
municaţiunile în lungul Dunărei 

sunt întrerupte. Se fac însă co- 

municațiuni de la un țărm la 

altul cu căruțe, cu sănii și pe jos. 

Grosimea gheţei: de multe ori 

în vremurile vechi a permis ar- 

matelor romîne a năvăli în Tur- 

cia şi a se lupta chiar pe ea 

cu Turcii. In timpul mișcărei 

sloiurilor - orl-ce comunicaţiune 

pe Dunăre este întreruptă. 

Porturi şi localităţi însemnate. 

— Dunărea, în tot cursul săi, dela 

„Ulm, pănă la vărsarea sa în 

mare, fiind navigabilă, are pețăr- 
murile sale porturi saii schele pen- 

tru ancorarea vapoarelor precum 
și localităţi populate însemna: 

te. Cele mai principale în cursul 

săii superior sunt: Sigmaringen, 

în țara prusiană de Hohenzollern; 

Riedlingen,Ehingen,Ulm,în Wiir- 

temberg; Donauwerth, Neum- 

burg, Ingolstadt, Ratisbona, Pas- 

sau, în Bavaria; Linz, Krems, 

Viena, Essling, în Archiducatul
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Austriei ; Pressburg, Komorn, 

Gran, Buda-Pesta și Mohacs, în 

Ungaria; Peterwardin, Semlin 

şi Orșova, în vechii Confini 

militari ; Belgrad și Semendria, 

în Serbia; muntele Alion, lin- 

gă Orşova, renumit pentru că 

aci se află frumosul monument 

«Capela Coroanei» ridicat de 

împăratul Franz-losef în memo- 

ria găsirei Coroanei Regatului 

Ungar îngropată la picioarele 
muntelui Alion. Duceprat, în 

fața Orșovei, cetate veche fon- 

dată de Romani după trece- 
rea lor din Dacia în Moesia (az- 

tăzi ruine). Ada-Kaleh (Orșova 
sati Ruşiava-Nouă), în fața insulei 

cu același nume. (Ada-Kaleh 
însemnează fortăreaţa insulei). 

Iară în basinul inferior, Dunărea 

scaldă următoarele localităţi: 
Virciorova, la gura Bahnei, sta- 

„ţie de cale ferată și punct de 

frontieră între Rominia. și Unga- 

ria; Gura-Văei, mai la vale de 

Virciorova, renumită pentru ur- 

mele de ruine romane ce se 

văd în apropiere; Turnul-Seve- 
rin, pe malul stîng, port de prima 

importanță, capitala judeţului 
Mehedinţi. În vechime Severi- 

nul a purtat numirile: Druphegis, 

Pontes, Drubetis saii Drobetae. 

Localitate istorică însemnată, 

conţine şi acuma numeroase 

urme de ale dominațiunei ro- 

mane, între care cea mai ce- 

"lebră sunt remășițele podului 

peste Dunăre ridicat în timpul 

“ cucerirei Daciei de către Tra- 

ian. Acest oraş este însemnat 

şi: ca punct al descălecătorei 

dinastiei domnitoare actuale a 

Romîniei, căci în acest oraș a 

pus întîia oară piciorul pe pă- 

miîntul patriei alesul acestei țări, 

în 1866, Principele Caro/ de 

Flohenzolleru, aztă-zi mult iubi- 

tul rege al poporului romin, 

întemeietorul augustei noastre 

dinastii. Cladova, pe malul drept 
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al Dunărei (Serbia) mai la. deal 

de Severin. Schela -Cladovei, 

sat rominesc în fața Clado- 

vei, renumit pentru luptele ce 

Pandurii romîni, (corp militar 

organizat la începutul acestui 

secol de Vodă Gr. Ghica) avură 
cu Turcii in războaele din 1809 

şi 1828. Cerneţi, aproape de 
gura “Topolnița, se numea în 

vechime Cernigrad: loc istoric 

renumit pentru bătălia între 

Romini și Turci la 1800. Birza- 

Palanca, pe malul drept în Ser- 
bia, mai la deal de Insula-Mare. 

In locul acestei comune a fost 

în vechime cetatea Acgeta. Ra- 

covița, în Bulgaria, la gura 

Timocului. Azis-Paşa, unul din 
cei din urmă guvernatori turci 

ai Vidinului, a făcut din acest 

punct, în războiul din 1877 —78 

un solid avant-post în scop 

de a supraveghea trecerea Ti- 
mocului. Vurf, sat mai la vale 

de Racoviţa, renumit pentru că 

în vecinătatea lui se găsesc rui- 

nele unui vast uvragiii defensiv 
roman. Florentinul (Fiorentunul 

saii Fleurtinul), mai la vale de 
Vurf, pe maluldrept, in Bulgaria ; 

în vechime, se chema Florenti- 

niana. Cetatea, sat mai la deal 

de Calafat, pe malul stîng, re- 

numit pentru zidiri vechi ro- 

mane ce se mai văd încă în 

apropiere de el și pentru bă- 
tălia dată aci la 1853. Calafat, 

port pe malul stîng, în faţa Vidi- 

nului, așezat în o poziție stra- 

tegică de cea mai mare în- 

semnătate. Aci, armata romînă 

a primit botezul de singe în ul- 

timul războiă al independenţei, 

unde bravul ei căpitan — Dosm- 

nitorul Carol Liu— a stat pe 

parapetul bateriei Independenţa 

“ca țintă a vrăjmaşului în tim- 

pul primei bombardări a Vidi- 

"nului, dînd 'ast-fel oștenilor săi 

un neprețuit exemplu de virtute 

militară. Vidinul, port în Bulga-   
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ria, în fața Calafatului; cetate 

celebră atacată și ocupată de 

Romini în războiul de inde- 

pendență (1877—78). Arcer-Pa- 

lanca, la gura rîului Arcer, pe 

malul drept. Lom-Palanca, mai 

la vale, la gura rîului Lom, se 

află pe urmele cetăței romane 

Almus, cari se mai văd și aztă-zi. 

Cibru (Cibriţa), mai la vale de 

Lom-Palanca, tot pe malul drept; 

în apropiere se văd ruine! sub 

pămint. Rahova, pe malul drept 

în fața gurei Jiului, care, în 

timpul războiului de independen- 

ță, fu atacată și ocupată de Ro- 

mini. Bechet, pe malul sting, 

lîngă gura Jiului. Ostrov, mai la 

vale de Rahova, pe malul drept.In 

1810 Rașii ati trecut Dunărea pe 

aci. Vâdin, mai la vale de Ostrov, 

tot pe malul drept, localitate 

istorică, Ghighiu, mai la vale de 

Vadin, renumit fiind-că în apro- 

piere de el, la gura Ischerului, se 
văd ruinele cetăţei Ulpia Oesius, 

zidită deTraian. Celeiii, pema-. 

lul stîng, la deal de Corabia. 
Corabia, însemnat port comercial 
şi important punct militar; pe 

aci a trecut Dunărea armata 

Romină în 1877, peun pod de 

vase. Izlaz, mai la vale de 

Corabia, în faţa gurei Vidului. 
Turnu-Măgurele, pe malul sting 

aproape de gura Oltului, port, 

capitala județului Teleorman. 
In vechime se chema Romula. 

D'aci artileria romină a ajutat 

armata rusă în 1877 la atacul 

cetății Nicopole. Tot aci arma- 

ta romînă în cursul campaniei 

restabili podul de vase de la Co- 

rabia. Nicopoli (orașul victoriei) 

pe turcește se chema Nebol, în 

fața  Turnului- Măgurele, ce- 

tate tare, Zimnicea, port în fa- 

ţa Șiștovului. Şiştov, în Bulga- 

ria, oraş de mică însemnătate. 

Vardiii, mai la vale de Șiștov, 

loc istoric. Rusciuc, pe malul 

drept, port la' gura riului Lom
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în faţa Giurgiului, cetate tare. 

Giurgiu, capitala judeţului Vlaș- 
ca, port important, cel mai apro- 

piat port de București după Ol- 
tenița și însemnat ca poziţie mi- 

litară. Turtucaia, port în Bulga- 

ria, pe malul drept în faţa Olteni- 

ţei. Olteniţa, la gura Argeșului ; în 
vechime se numea Daphne. (Gre- 

cescul Daphnis). Silistra, pe malul 
drept, celebră fortăreață  Du- 

năreană, alături de frontiera ce 

desparte Dobrogea de Bulgaria. 
In vechime se chema Durosto- 

rum, Dorostena sai Dorostoro. 

Călărași, pe braţul Borcea, ca- 
pitala județului Ialomiţa. S'a nu- 

mit înainte Știrbeiii, după nu- 

mele Domnitorului. Numele de 

Călărași îi vine de acolo, că 

acest oraș procura armatei Ro- 

mine cel mai mare și mai bun 

contingent de călărași. Ostrovul 

(Silistra-Nouă, Ada-Chioi) în fața 
Călărașului, se numește Ostrov 

din cauză că aci Dunărea for- 

mează mai multe insule. In ve- 

chime se chema Sucidava. Ra- 

cova (pe turcește însemnează, 

unde se îngroapă vitele) în jud. 
Constanţa. În vechime se che- 

ma Axiopolis (Axium). Cerna- 

voda (apă neagră); în vechi- 

me se numea Capidava ; port 
însemnat și staţie de cale fe- 

rată. Aci este așezată a doua 

poartă monumentală a Podului 

Carol I, care este cel mai înalt 

pod din lume și care leagă Ro- 
miînia cu Dobrogea, alipită de 

"Țara-Romînească după războiul 

glorios din 1877—78, ca preţ 

al victorilor dobindite pe cîm- 

piile Bulgariei pentru recăpăta- 

rea independenţei ţărei şi libe- 

rarea creștinilor din Bulgaria 
de sub dominația musulmană. 

Cetatea de Floci, aproape de 

gura Ialomiţei. Pe la 1084 acest 

oraş se chema Olaci saă Oleci. 

Se crede că s'a numit și Ora- 

şul de Flassis (după numele ce   
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a purtat Ialomiţa de la Urzi- 

ceni la vale). In vechime era for- 

tăreță însemnată. Mai la vale, 

pe țărmul drept, este Hirșova, 
port însemnat pentru Dobrogea 

şi Măcinul, în vechime numit 

şi Arrubium, port pe braţul 

Dunărea-Veche, în punctul un- 

de acest braţ se îndrumează 

spre V. N.-V. pentru a merge 

la Ghecet; iară în fața acestuia, 

Brăila, foarte însemnat port de 

export și import al țărei, și im- 

portant ca poziție militară. In 

fața acestui port a fost distrusă 
în 1877 flota de monitoare tur- 

cești, aflată în canalul Măcinu- 

lui, de către o expediţie de bravi 

torpilori Ruso-Romini. In ve: 
chime Brăila s'a chemat şi Pe- 

risthlaba. Nu departe de acea- 

sta, se găsește Ghecet, unde se 

întălnește Dunărea- Vapoarelor 

cu Dunărea-Veche. Rominii îl 
numeaii Trecătoarea - Turcului, 

Iglița, sat pe malul drept al Du- 

nărei-Vechi, mai la vale de Tur- 

coaia, aproape de unde se var- 

să rîul Igliţa în Dunăre. In ve- 

chime, pe acest loc, era cetatea 

Troesmis.Galaţi, puţin maila vale 

de unde Siretul dă în Dunăre, 

capitala județului Covurlui, cel 

mai mare port al Romîniei pe 

Dunăre. Reni, puţin mai la vale 

de gura Prutului în Basarabia. 

Cătunul Rachel între  Isac- 
cea şi Măcin, pe malul drept. 
După ruinele sale pare a fi fost 

un cîmp întărit roman. Cartalul, 
odinioară o importantă cetate 

pe malul stîng al Dunărei, în 
apropiere unde lacul Ialpug 
se varsă în fluvii, ceva mai 

sus din dreptul Isaccei. Isaccea 

sai Vadul-lui-Isac (un pescar 

din o legendă Dobrogeană), re- 

numit loc de trecătoare din tim- 

purile cele mai vechi ale isto- 

riei popoarelor ce sai războit 

la țărmurile Dunărei ; și nu de- 

parte de aci, locul unde sunt   
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ruinele vechei cetăți romane No- 

viod-donum saii Novietum. Ro- 

mînii o numeaă Obluciţa, Va- 
dul-Obluciţei sai Vadul-Dună- 

rei. Satul-Noi și Terraponti, 

loc remarcabil pentru trecerea 

peste Dunăre în lunie 1828 
a armatei ruse efectuată sub 

ochii “Țarului Nicolae. Izmai- 
lul, pe malul stîng al braţu- 

lui Chilia, în Basarabia. Chi- 

lia-Nouă, pe malul stîng al bra- 

țului Chilia și Chilia-Veche, ce- 

va mai la vale de Chilia-Nouă, 

pe malul drept, ce ţine de jud. 

Tulcea. Vilcov, în Basarabia, pe 

malul stîng al braţului Chilia, 
în punctul unde acest braț se 

desface în mai multe guri, pen- 
tru a se vărsa în Mare. Tulcea, 

pe malul drept al brațului cu 

același nume., capitala judeţu- 

lui Tulcea. In vechime se che- 
ma Aegyssus, Prislava. Se află la 

9 kil. la vale de Tulcea, pe bra- 

țul Sf. Gheorghe. Aci .se gă- 

sesc pe ambele părți ale apei 
urmele unei vechi cetăți. Mah- 

mudia, pe malul drept al bra- 

ţului St. Gheorghe, mai la vale 

de Prislava. Sf, Gheorghe (Ca- 

tîrlez), la vărsarea brațului Sf. 

Gheorghe în Mare. Sulina, la 

gura brațului Sulina, care e- 

ste fără îndoială cel mai impor- 

tant punct comercial al deltei 

Dunărei. 

Afluenții Dunărei.— In scur- 

gerea sa de la Pădurea-Neagră 
și pănă la M.Neagră, Dunărea 

primește peste 120 afluenţi. Cei 

mai principali pe cari îi primește 
în cursul săii superior sunt ur- 

mătorii: Blau, care se aruncă 

în Dunăre la Ulm; iarla2 kil. 

mai jos, Iller, primul afluent din 

Alpi; în spaţiul coprins între 

Ulm și Passau, Dunărea pri- 

mește pe malul! sting ca afluenți: 

Brenza,Wornitza, Altmiihl, Naab, 

Regen şi Ilz; pe malul drept 

primește cele trei mari riurial-
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pine: Lech, Isar și Inul, pre- 

cum și alte multe riulețe. A- 

fuenţii Dunărei în Austria sunt 

pe malul stîng: Marscha saii 
Morava,  Kremsul şi Kamp; 
iar pe malul drept: Traun, Ems, 

Erlaf, Bieberack Traisen, Wien- 

Schvechat şi Fischa. Dunărea, 

după ce primeşte acești afluenți, 

intră în Ungaria, unde fluviul cur- 

ge pe o lungime de 940 kil,, pri- 
mind pe partea stingă din Carpaţi 

următorii afluenți: Waag, Nitra, 

Gran și Eipel, iar pe partea dreap- 
tă din Alpi: Leitha și Raab. In 

cîimpia Ungariei, Dunărea primeş- 

te pe partea dreaptă: Drava, Sava 

şi Morava; iar pe partea stingă: 

Tisa şi "Temeșul; cel d'intiii, 

de și este în mare parte cana: 

lizat e tipul riului cu curs 
schimbăcios și produce mari i- 

nundaţii pe timpul creşterii a- 
pelor; ast-fel cimpiile așezate 

ale Panciovei aii de-asupra lor 
un strat de apă ca de 2 m. 

adincime, care strat se întinde 

pe o suprafaţă de 50,000 hect. 

Cu intrarea în basinul inferior, 

Dunărea primeşte afluenții ur- 

mători: pe partea stingă : Cerna 

ce izvorește din Rominia; odi- 

nioară făcea hotar între Ro- 

mînia şi monarhia” Austriacă; 

Bahna formează la gura sa fron- 
tieră între Romînia și monarhia 

Austro-Ungară; Topolnița care 

se varsă lingă orășelul Cerneţi 

și Blahnița care se varsă în Du- 

năre, în dreptul Ostrovului-Mare; 

mai la vale urmează: Jiul, pri- 

mul afluent mare, pe care Du- 

nărea îl primește în Rominia; 

izvorește din Transilvania, cur- 

ge în direcțiune generală spre 

S. şi se varsă în Dunăre lingă 
Bechet. Oltul (Maris la Schiţi 

și Aluta la Romani), unul din 

afluenții cei mari ai Dunărei, 

izvoreşte din Transilvania, întră 

în Rominia la trecătoarea 'Turnul- 

Roșu, deunde curge spre S. şi   

se varsă în Dunăre, lingă Tur- 

nul-Măgurele. Călmăţuiul, se var- 
să în lacul Suhaia şi de aci 

în Dunăre. Vedea, unită cu Te- 

leormanul, se varsă în Dunăre 

prin două guri: gura Zimnicea, 
la V. de oraș și gura Giîrlei la 

E. Argeșul (Ordesos la Schiţi), 
izvorește din Carpaţii Rominiei, 

curge în direcția generală $. S-E. 

şi se varsă în Dunăre lingă 
Olteniţa. Ialomiţa, izvorește în 

Rominia, curge mai întîiu spre 

S. apoi spre E. și se varsă în 

Dunăre, lingă vama Gura-lalo- 

miţei. Siretul (Tirantos la Schiţi), 

izvorește din Bucovina, intră în 

Romiînia la satul Cindești, de 

aci curge în direcţiune generală 

spre S. şi se varsă în Dunăre 

la deal de Galaţi. Prutul (Po- 

rata la Schiţi), izvoreşte din Ga- 
liția, atinge teritoriul Rominiei 

lîngă tirgușorul Mamorniţa ; cur- 

ge în direcţie S.-E. şi S. și se 

varsă în Dunăre între Galaţi și 

Reni, formînd frontiera între 

Rominia și Rusia. | 

In Basarabia: Ialpugul unit 

cu Lunga, se varsă în lacul Ial- 

pug, care se scurge în Dunăre 

lingă Izmail.  Catlapugul unit 

cu Calibuh, se varsă în lacul 

Cartal, care se scurge în Dunăre 

lîngă satul Chișliţa. Chirchizul 

unit cu Alijaja, se varsă în lacul 

Chitaj, care se surge în Dunăre 
lîngă Chilia. 

Pe partea dreaptă, Dunărea 

primeşte, în acest basin, următorii 

afluenţi: Timocul, care, către gu- 

ra sa, formează frontiera între 

Serbia și Bulgaria; apoi Topol- 

niţa, Racovisca şi Arcerul, care se 

varsă în Dunăre la Arcer-Palan- 

ca ; Lumul, se varsă lingă Lom- 

Palanca; Ogostul se varsă în 

fața Jiului; Ischerul se varsă 
în fața orașului Corabia; Vidul 

se varsă în fața Izlazului. Osma 

se varsă în dreptul T.-Măgu- 

rele. lantra se varsă în fața ri-   

ului Vedea şi Lomul format 

din Cara-Lom și Ac-Lom se 

varsă în Dunăre la Rusciuc. 

Toţi aceştiafluenţi, pe dreapta 

Dunărei, “afară de o parte a 

Timocului ţin de“ Bulgaria și îşi 
aii obirșia în masivul Balcanic. 

Din Dobrogea, Dunărea pri- 
mește următorii afluenţi: Cerna- 

voda, Boascicul, Romanul şi 

Pecineaga, 

Afară de Prut, nici-unul din 

acești afluenţi ai Dunărei în 

basinul inferior nu sunt naviga- 

bili; ast-fel Dunărea este sin- 

gura arteră navigabilă a Romi- 

niei, care o unește cu Oeci- 

dentul. 

Bălțile Dunărei.— Dunărea, re- 

trăgindu-şi mereii apele și schim- 

bîndu-și deci treptat albia, a for- 

mat pe terenul ei stîng, chiar 

pe Terasa l)anubiană o mulţime 

de lacuri sau bălți, pe cari le 

alimentează în timpul inundaţi- 

unilor. Aceste lacuri, mai rari 

la intrarea Dunărei în ţară, 'în- 

cep a se înmulţi treptat și, între 
Borcea şi Dunăre precum și 

între Dunărea-Veche şi Dună- 

rea-Vapoarelor, sunt atît de dese, 

în cit această regiune a fost 
numită de locuitori Balta. - 

Lacurile Dunărei fâctad parte 

din judeţul Mehedinţi, sunt: Ba- 
toți, Pătulele, Gruia, Pristolul, . 

Giîrla-Mare, Girla-Mică şi Salcia. 

De judeţul Dolj, ţin lacurile: 

Maglavit, Tunari, Piscul, Desa, 

Rastul, Bistreţul și Nedeia, în 

care se varsă Desnăţuiul. 

De judeţul Romanați, ţine la- 

cul Potelul. 
De județul Teleorman ţin la- 

curile: Berceluiul și Suhaiul, în 

care se varsă riul Călmăţuiul. 

Lacul Suhaiul se scurge prin 

două braţe: unul spre V., care 

se varsă în lacul Cioara și altul, 

care ese din Suhaiu la Zimnicea 

şi se varsă în Vedea. 

In dreptul judeţului Vlașca,
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Terasa Danubiană este udată 

de mai multe braţe ale Dună- 

rei, cară cuprind, între ele şi Du- 

năre, o mulţime de bălți. Ast-fel 

lacul Durţ, din care pleacă mai 

multe brațe ncînsemnate, girla 

Șoverliul şi Viroaga. Intre a- 

ceste ape și Dunăre sunt lacu- 

rile: Grădiştea şi Lacul-Mare. 

Brațele Comansca şi Mocansca 

pleacă de lingă Zmirdan și se 

întind pănă lîngă lacul Greaca. 

“Intre aceste braţe şi Dunăre 

sunt mai multe bălți, între cari 

cele mai însemnate sunt: be- 

troşani, Pietrişul, Malul, Slobo- 

zia, Cioroiul, Frasinul, Băneasa, 

Gostinul, Pietrile, Pueni, Ma: 

hîrul şi Balta-Lată. 

De . judeţul Ilfov ţine lacul 

Greaca (lezerul-Grecilor), care 

comunică cu Dunărea prin bra- 

țul Mura. 

De jud. Ialomiţa ţin lacurile: 

Mostiştea, Boianul şi lezerul- 
Călăraşi, la V. orașului Călăraşi, 

loc care ure o suprafață cam de 

şo kil. p.; își scurge apele sale 

în Borcea la marginea oraşului 

Călărași prin canalul Jirlăul. A- 

cest lac, cînd apele sunt mari, își 

mărește suprafaţa revărsindu-se; 

iar în timpul scăderilor apelor 

retrăgîndu-se, formează spre V. 

japsele: Lungile, Șerpăriile, Ră- 

căria, Molan, Dara şi japşa Der- 

fului. La S. iezerului Călărași, 

pe malul stîng al Dunărei, sunt 

japyele : Săpatul, Riiosul-cel-Ma- 

re, Baniţa, Rotundul, Riiosul- 

cel-Mic şi Nica; lacurile; Gră- 

diştea, Plaghiosul şi Melcul. In 

insula” Ostrovul este japsa Lata 

şi privalul Lungul. 

Intre Borcea și Dunăre, din 

dreptul Călăraşilor pănă la bra- 

ţul Rîul, sunt lacurile : japsa Ca- 

racuda şi Sclăboșul, lacul Șaro- 

gul, japsele Iuţi, Larga, Herghe- 

legiulși Copaia; lacurile Suceava, 

Plominoasele, Tinosul, Bălanul 

şi Lișiţa; japsa Știrbul; lacul   

Plosca ; Japsa-Lupului, a-Cărămi- 

zilor, Cioroiul, Bumbăcoaia, Ti- 

nosul-Mare, Tinosul-Mic şi lacul 

Lupoaia. 
In insula Talchia-Mare sunt 

lacurile: Zătoaca-Largă, Zătoa- 

ca-Lată, Vicleana, Preoteşti, Cra- 

cii-Preotesei, Turciturile și Istri- 

carul. 

De la braţul Riul și pănă la 

unirea Borcei cu Dunărea avem 

lacurile: Mătasa, în dreptul iînsu- 

lei Strimbul-Mare, japsele: Tinga- 

nul, Vlăsceana, Ghencea, Mislu- 

iul, Bahitele, Buta, Ciulniţa, Bi- 

volului, Covrigul, Japşa-Lată, 

Uluiaşul, Uluia-Mare, Mierloaia- 

Mare, Mierloaia-Mică,Popa-Mare 

şi Popa-Mică, Salcia, Minguleasa, 

Portiţa,  Covurluiii, Bordoasa, 

Codoaia, Girla-Lungă, Cirtalele, 

Poeneie,Japsa-lui-Moş-Gheorghe. 
Pătrarul, Tinoasa, Găvănelele, 

Strimbele, Banuglavul, Băliei, 

Minciuna, Albele, Gropile-Albe, 

Părușa, Rotunda-Mică, Rotunda. ; 

Mare, Plostina, Căcata, Sălcuţa, 

Tigaia, Căţinurile ; lacurile: Mus- 

tăcioara, Blestemăţiile-Mari, Bies- 

stemățiile-Mică; şi Măzărarul; jap- 

sele: Griveiul, Codescul, Rădulea, 

Butucul, Zătonul, Vinja-Mică, 

Vinja-Tînără Vînja-Bătrînă, Tu- 

dorichei, Chinurile, japsa Oborul, 

Japșa-Lată, Brinzişul, Cătunul- 

Plopului, Babele-Feteștilor, Ba- 

bele-Dudeștilor, Japsa:cu-Salcie, 
Vergul, lezerului, Epure, Giolea, 

Stimbul, Potcoava-Mică, Potcoa- 

-va-Mare, Dalia, Lacul-Rotund, 

Japşa-lui-Moş-Crăciun, Cercora- 

da, lezerul-cel-Mare; lacurile: Po- 

paslic, Mistreaţa, Berleasca Pie- 
troaele, Strîmbele, Srincia, Stîn- 

coaia, Iazul, Căbălul, Lătimea, 

Iezurul-cu-Butuci, Beutul, Răţo- 

iul, Pirlitura, lezerul, Iorga, japșa 

Iorga, Gitul-Stinei, Leţa, Strigo- 

iului, Beutul-lui-Dobrică, Japsa 

cu-Papură, Dogoreala, Iuturci- 

mure, Găvane, lacul Ciocloave; 

Beutul-Ceganilor, pe malul Bor- 

  
"toiul; 

  

cei aproape de satul Cegani, la- 

curile Beutul-Gîrlei, Beutul-Viei, 

şi Beutul-Sătenilor, în fața Os- 
trovului-Borcei; lezerul-Bruncie, 

Brozea, Ciocanul-Mare, Ciocanul- 

Mic, Tinusul, Sfredelul; Japsa- 

Lungă, Camenița, Ciortănașul, 

Zainoiţă; lacul Găibunișul în Plop- 

şoarele; japsa Batişte ; iezerul Cai- 
matei, Rotund, Ca-Papură, Fîntt- 

nele, Cazacului, Butoiul, Frumos, 

Gemenele; lacul Pajera, Iezerul, 

Cătunul, Iazuri, Moșia; lacul Ti- 

mosul,Grumazul, Racul, Cocoșul. 

Pe malul sîng al Borcei sunt băl- 

țile: Mătasa, Butucoasa, Ghișica, 

Păpireânca ; lacul Bentul-Mislei; 

iezerul Mocirla, Lacu-lui-Mușat, 

Balta și Ruptura. | 

De judeţul Brăila ţin lacurile: 
între Dunăre șicanalul Mănușoa- 

rei: iezerul Chituluşca, Alghişo- 

gul-Mic şi Alghişogul-Mare; între 

Danărea-V apoarelor şiBraţul-Vil- 

cea: iezerul Feștilele, Vulpași, 

Begul, Jigara, Bălaia, Gisca, Că-. 

caina-Cojoacele, Dobrele, Untea, 

Cătiunul, Melintului, Cătunul-lui- 

Toașă,Zbenghiosu, Hirlacul, Cur- 

cubeul, Sinetele, Lupoiul, jap- 

sa Conciul, Cortelea, Cotoiul; 

lacuri: Ciontoiul, Șoarecele, Stu- 

panul, Moşolea Plinge-Bani.Strim- 

„ bul,Japşele-de-Sus.Japşele-de.Jos. 

_ Între Cremenea şi Crăcănelul, 

ezerul Sinfanul, Chiorul și Cion- 

între Dunăre şi brațul 

Lată, iezerul Fundul-Mare, Ieze-: 

rul-lui-Stan şi iezerul Chirloaia. 

Intre Dunărea Vapoarele şi Du- 

nărea- Veche :  lezerul-Zoanei, 

Pesceana, al. Ciucului, Lebă.- 

doiul, Roșca, Japşa-Porcului, 

Stochiţă, Brezoiasa, Lacul-Lu- 

poiii, Lupoiașul, Lesteghil, Tar- 

mul, Roiul, Căţuiul, Forfoita, 

Catinul-Lung, Catinul-Mlăjei, la- 

cul Mandalacele, lacul Bolda, 

Catinul-Boaca, Catinul-Șoarecii, 

Babele, al-Oilor, Lacul-Rotund, 

lacul Broasca, Gisca, Vulturile, 

Glăvănelele,  Glăvănelele - Tur.
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cești, Cornoiul, Tucuzoaca, Pot- 

'coava, Bouleţul, Zălopul, Scroa- 

fa, Gămeciul, Gaiţele, Tupuzo- 

iul, Cojocarul, Titiloaia, Cătinul- 

lui-Pană, balta Bălaia, balta Ba- 

teș, iezerul Bordei, balta Trufaș, 

iezerul Cucuva, balta Căteana, 

Moara - Bună, Ciulinii. cei - Mici,. 

"Ciulinii - cei-Mari, Vişan ; lacul 

Noroaele, Noroiul-Mic, Măţoaele, 

Lunguleţul, Noroiul-Mare, Ro- 

tundul, Misăila, Cociul, Bordeasa, 

Șerban, Bobocul, Frauţa, Răz- 

neţele, Catinul Repejoasa, Cati- 

nul-Oilor, Maţele, lacul Babalecul. 

Catinul-Blindul, Mareș, Negrul- 

Berbecul, lacul Fusarul, Cati- 

nul - Stumate, Catinul Deloaia, 

lacul Orbul, Drăgușul, Boboc, 

Zeciurile, Borcanul, Lopata, Ne: 

graia, Frunza, Bălaia, Păţin, 

Orza, Ghiolul-Gemenele, Ghiolul- 

Micşunelele şi Ghiolul-Borcea. 

Pe stinga Dunărei-Vapoare- 

lor sunt: Lacul Butoaele, Po- 

pilele, Popa, Luncoș, Boul, Ro- 

şu, Gluja, Budurul, lacul Nă- 

ianu, Găgeana, Ghionea, Botea, 

Lacul-lui- Gheţan, lacul Bratu- 

loasa, Gropile, balta igan- 

ca, Lacul-Dulce, Lacul - Sărat, 

și iezerul Răţoaele. 

De jud. Covurluiii ţine lacul 

Brateşul. | 

De jud. Constanţa ţin 'lacu- 

rile:  Gîrliţa, Oltina, Beilicul, 

Mirleanul,. Vederoasa, Limpezi- 

şul, Sarpul, Baciul, Cochirleni, 

Cara-Su, Purcăreţ, Ramadam, 

Tibrina, 

Domneasca-Mare, Slateia, Ro- 

tundul, Groapa-Ciolanului, Ma- 

zilic-Ghiol și Băroiul, 

De jud. Tulcea ţin lacurile 

pe malul dreptal Dunărei: Tur- 

coaia, Igliţa, Carcaliul, Porcilor, 

Henelor, Orbul, Stanimir, Mo- 

- canului, Plosca, Lăţimei, Jijila, 

Popinei, Crapina, Piatra-Căcată, 

Capaclia, . Rotundul, Saon şi 

Parcheş. Pe malul drept al 
braţului Sf. Gheorghe: lacurile 

55633. Jlarele D.rțienar Grograiic Vol, 117. 

  

Domneasca - Mică şi:   

289 

Zaşghen, Malcoci, Moru-Ghiul, 

Belciug, Cruelic, Ostrovoc. Intre 
braţul Chilia și Sulina sunt la- 

curile: Roşu, Saoca, Ghido, Co- 

raciului, Simiroea, Hanţu, Tătă- 
reni, Costin, Bacim, Fortuna, 

Liteanca, Tatanir, Sliboca-Su- 

hatu, Batacul, Triozorul, Gablo- 

vata, Bogda-Proste, Răducului, 

Babina, Saon, Matiţa, L.opatna, 

Roşca, -Velichi-Merchei şi Do- 

vinca-Merchei. Intre brațul Su- 
lina și Sf. Gheorghe lacurile: 

Gorgova, Obretin, Uzlina, Isa- 

cov, Erenciuc, Puiuleţ, Lumindi, 

Puiul, Ghiolul-Roșu,  Roșuleţ, 

Solonetia şi Sărăturile, 

Pe teritoriul rusesc, lacurile 

tributare Dunărei sunt: Cahul, 

Cartal, Cogurluiul, Ialpugul şi Ca- 

talpugul. : 
Toate aceste lacuri, ca și Du- 

nărea însăși, produc anual e- 

norme cantităţi de tot soiul de 

pește: moruu, nisetru, crap, etc. 

Cega Dunărei își păstrează și 

astă-zi renumele din anticitate ; 

cele mai multe bălți sunt aco- 

perite cu stuf de trestie și pa- 

pură... 

Ostroavele Dunărel.— În cur- 

gerca sa, Dunărea dă naștere 

la numeroase insule saii ostroa- 

ve. Cele mai principale coprinse 

în cel din urmă basin al săit 

sunt următoarele: Ada-Ialeh, 

în vale de gura Cernei; impor- 

tantă poziţie militară, aflată pe 

punctul de întîlnire a celor trei 

frontiere riverane, Romiînia, Un- 

garia și Serbia, astă-zi ocupată 

de o garnizoană austriacă. În 

vechime această insulă a jucat 

un mare rol în războaiele din- 

tre Austria și Turcia, fiind veci- 

nic obiect de ocupaţiune între 

aceste două popoare. 

Mai la vale de aceasta, în: 

sule mai principale în care se 

țin pichete de pază a graniţei 

țărei aparținînd județului Mehe- 

dinţi sunt: insula Halu, numită   
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în vechime Insula-Banului, este 

aşezată în faţa satului sirbesc 

Șipu. Numirea de Banu i sa 
dat fiind-că aci era locul de dis- 

tracţie al Banului Severinului; 

este celebră prin lucrările de 

artă şi ruinele ce se văd în ca; 

se mai numea şi insula Clado- 

vei. A fost locuită, iar astă-zi o 

lucrează locuitorii din Gura-Văci. 
Insula Dudași, Gura-Văei și Şi- 

mianul, în întindere mare, în- 

cepe mai jos de podul lui Tra- 
ian și ţine pănă la comuna cu 

același nume de care aparţine; 

ea este locuiră. Insula Corbul 

sati  Corbava (slav), are o supra: 

față de 2400 pogoane; renu- 

mită pentru ziduri şi alte rămă- 

şițe romane; are 60 de familii 

şi ţine de Batoţi, plasa Blahniţa. 

Insula-Mare, 4400 pogoane, ține 

de comuna Gogoșei, pl. Blah- 

. niţa. In această insulă sunt ur- 

mătoarele bălți cu pește: Balta- 

“ Nisipului; Balta satului; a-Bra- 

"niştei şi Balta-Prunișorului; a- 

poi vin insulele : Țigănașul, Os- 

trovelul, Gîrla, în dreptul com. 

Pristolul, Florentinul şi Ceta- 

tea (saii Gomotazinitza).— Mai la 

vale, aparținind jud. Dolj, sunt 

insulele: Calafatul (Independen- 

ţa), Coscoava, Golul, Chichine- 

tele-Mare, Chichinetele-Mic, Bog- 

dan, Cinepa, Acalia, Lomul, 

Chichinetele, Galona, Satanul, 

Alimanul, Marco, Capeniţa, la 

gura Jiului, Prutul-Mare, Gîrliţa și 

Gatonul, în dreptul Jiului. — De 

la gura acestui rii şi pănă la 

gura Oltului, insulele făcînd par- 

te din judeţul Romanați, sunt: 

Domniţa-Bălașa, Păpădia-Mars, 

Păpădia-Mică, Prundul, Corabia, 

Chichinetele, Surlul, Cîlnovăţul, 

Imbra, Ciulniţa, Barda, Plopi, 

Cătina, Garcovul, Cîrciul, Os- 

trovul-Sirbilor, Chichinetele-de- 

Izlaz, Izlazul şi Izlazul-de-la-Olt. 

De la gura Oltului și pănă la 

gura Vedei, insulele făcînd parte 

57



DUNĂREA 

din jud. Teleorman, sunt: Cio- 

roiul, Belina la S.-V. comunei 

Cioara, acoperită cu zăvoae de 

salcie, Birsica, Luta, Tingineaua 

şi Batinul. —De la gura Vedei 

pănă în dreptul Lezerului-Greci- 

lor, însulele făcind parte din ju- 

deţul Vlașca, sunt: Dinul (2 

insule), Boatinul, Camediul, Pir- 

gaiul, Nisipul, Ramadan, Ostro- 

vul-Lung, Cioroiul, Mocanul, 

Prundul, Lungul-Popii, Grindul- 

lui-Marin, Flămînda și insula Sf. 

Gheorghe (sai Giorgio), de unde 

şi-a luat numele și orașul Giurgiii, 

în fața căruia se găsește; aceasta 

este însemnată în analele. ţărei 

prin poziția sa strategică ce în 

trecut a ocupat. In această in- 

sulă a fost o cetăţue tare care 

a fost legată printr'un pod fix 

cu orașul care pănă în 1829 a 

fost cetate tare, sub Turci; mai 

în urmă după trecerea Giurgiu- 

lui în posesiunea Romîniei, cu 

stricarea fortificațiunilor. s'a stri- 

cat și cetățuia și podul; insula 

chiar e aproape să dispară prin 

lucrările de canalizare ce gu- 

vernul execută în brațul Du- 

nărei dintre insulă și oraș. — Mai 

la vale, insulele făcind parte 

din judeţul Iifov, sunt: Ostro- 

vul-Becheru, Ostrovul-Mare și Al- 

bina. — De judeţul Ialomița ţin 

insulele: Scurtul, Șoimul, Strîm- 

bul- Mare, Rupturele, Puiul, 

Strimbului, Cuiul, Mușatului, Fer- 

mecata, Atirnaţi, Ostrovul Chi- 

ciul, Gisca, Vaca, Constantin 

și Ostrovul-Vărsăturei. In bra- 

țul Borcea sunt: insula Malca- 

neţ în fața satului Cioroiul și 

Ostrovul-Borcei, format de bra- 

"- ţul Zăvalul.—De la Silistra pănă 

la Hirșova, insulele aparținînd 

judeţului Constanţa sunt: Hopa, 

Pastramagiul -Mare, Pastrama- 

giul-Mic, Păâcuiul-Lare, Păcuia- 

“şul, Păcuiul-lui-Soare, Tilenia- 

Mare, formată de braţul Plosca, 

Ruptura-Tălchiei, Ostrovul-Tur-   
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cesc, insula lepurașul, Ceacîrul, 

Talerul, Ostrovul-Lung, format 

de brațul Veriga, insula Hinog, 

ostrovul Troina și Troina-Mare, 

ostrovul Seimenii-Mari, Ostro- 
velul, Ostrovul-Ţărei, Boascic, 

ostrovul Zaval şi Balaban, for- 

mată prin braţul Balaban, os- 

trovul Alionte, format prin bra- 

țul Alionte; apoi insulele: Şișca, 

Serpenjia, Dosanele și Chiciul, 
devenite romîneşti de la ane- 

xarea Dobrogei şi insula Ghiz- 

dănești în faţa satului cu ace- 

lași nume.—lIn brațul Dunărea- 

Veche, iasulele cari țin de jud. 

Constanţa, sunt: Ostrovul-Pas- 

tramei, format de Veriga-Pas- 

tramei şi insula Ostrovul, în 

faţa satului Ostrovul. — In braţul 

Dunărea-Vapoarelor, insulele, fâ- 

cînd parte din jud. Brăila, sunt 

Ostrovul-Grindului, Orbului, for- 
mată prin braţul Pasca; Insula: 

Lupului, coprinsă între brațele 

Stanca şi Arapul; ostrovul Bră- 

tușa, format de brațul Stan- 

ca și Brătușca;  Chiciul-Popei, 

formată de braţul Chiciul-Popei. 
În Dunărea-Veche, de jud. Bră- 

ila ţine Ostrovul Detunatul for- 

mat de Veriga-Detunatul. —-In: 

sulele din braţul Dunărea-Veche, 

şi făcînd parte din jud. Tulcea. 

sunt:  Ostrovul Chiciul-Bede- 

loiă şi Chiciul-lui-Moș-Dobre. 

In brațul Chilia, ostroavele 

Chișliţă, Cofa,. Soloneț, Catinca, 

Maciuca, Solomonov şi larmacov 

ţin de Rusia; iar Tâtarul, Daller 

(2 insule) Cemeofcaşi Babina ţin 

de Rominia. Dela Vilcov (port 
rusesc), braţul Chiliei formează 

o nouă deltă cu 12 guri şi for- 

mează insulele: Belgarod, Ot- 

ceacof, Ancodinovo,  Otnoino, 

Pesceanoi, Stambul, Cuban și 

Popina, din cari numai Popina 

este rominească.  . 

“In braţul Sulina nu e nici-o insu- 
lă. Braţul Sf. Gheorghe formează 
la gura sa insula Ostrovul. In-   
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tre braţul Chilia, brațul Sulin& 

şi Marea-Neagră se află Insula- 
Letei; iar între brațul Sulina 

şi brațul Sf. Gheorghe, insula 

Sf. Gheorghe; amiîndouă aceste 

insule de şi cuprind suprafeţe 

întinse, în mare parte sunt aco- 

perite de bălți şi şierpuite de nu- 

meroase canaluri. De la Orşova 

pănă la gura Timocului, os- 

troavele care țin de Serbia cele 

mai principale sunt: Șipul, Ca- 

rataş, Vaiuga, _Ostrovul Bor- 

deiuluiși Graboviţa. -- Dela gura 

Timocului și pănă la Silistra, os- 
stroavele aparţinind Bulgariei, 

cele mai principale sunt: Ma- 

naful, Setzeanu, Glaniţa, Davalea- 

nul, Gomoriţa, Tanşan, Colnis- 

.vezul, Baclechea, Eritcum, Pi- 

comn, Uagarichtch, Velina, Ni- 

sipul-Noii, Baleogul, Gvardinul- 

Mare, Gura-lantrii, Ostrovul-In: 

gust și Carisa. 
Mai toate aceste insule ale 

Dunărei sunt acoperite cu ză- 
voae de salcie, plop, anin şi 

parte cu stuf; numai în insula 

Letei şi Sf. Gheorghe se vede 

crescînd Stejarul; ast-fel păduri: 

de stejar se. află în Insula-Letei 
și în insula Sf. Gheorghe, pă- 

durea Cara-Orman. Parte din 
aceste insule sunt şi. cultivate; 

şi aproape ' toate . adăpostesc 
mai toate soiurile de păsări săl- 

batice și animale fieroase: -lupi, 

vulpi, porc, mistreți, etc. 

NWavigabilitatea pe Dunăre.— 
Dunărea, care după Volga este 

cel mai mare fluviii din Europa, 

constitue cea mai însemnată 

cale naturală 'a continentului 
European către Orient. Din toate 
timpurile ea a servit de cale 
de comunicaţie riveranilor şi 

popoarelor care. s'a strămutat 
din Asia în Europa. Navigabi- 
litatea cu vapoare abia a început 
însă, în anul. 1828, cînd, doi 

Englezi, dobîndind la Viena pri- 

vilegiul de a construi un vapor, :
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puseră primele baze navigaţiunei 
moderne. La început, acest va- 

por nu circula mai jos de Pesta; 

către anil 1838 erai deja 7 

vapoare care scoborai în jos 

de Pesta. Trecerea Porților:de- 

- Fier însă, erea considerată ca o 

piedică a scoborirei vaselor din 

susul Dunărei. In acel an, se 

făcu prima descindere a vaselor 

peste obstacolul Porţilor-de-Fier. 
De atunci Compania< Lloyd», din 

Triest stabili un serviciii de na- 

vigaţie pentru transportul. că- 

lătorilor și al mărfurilor pe Du- 

năre pănă la Galaţi. In Congresul 
de la Paris, în 1856, fu instituită o 

Comisiune Europeană a Dunărei 
cu sarcina de a deschide și a 

desvolta navigația fluviului către 

Mare ; iară mai apoi, în Con- 

gresul din Berlin de la 1878, 

Austro-Ungaria rămiind însăr- 
cinată ca să înlăture obstacolul 

de la Porţile-de-Fier, și lucrările 

în acest scop fiind terminate, 

navigabilitatea fluviului în Ro- 

mînia nu mai prezintă nici o 

dificultate, afară numai, de ne- 

siguranța  adîncimei mai ales 

în timpul apelor mici (vezi $ A- 

dincimea Dunărei), precum şi 
„lipsa lucrărilor de artă prin cite- 

va porturi mai mici pentru' a- 

bordarea vaselor mai cu înles- 

nire. Navigaţia pe Dunăre se 

face 'atît cu vapoare cît și cu 

vase cu pînză. Pe lingă vapoa- 

rele marinei militare a Romi- 

niei şi a flotilei sale comerciale, 

mai circulă, pe Dunăre, vapoa- 

- rele societăței Austriace și: Ru- 

seşti, precum și alte vapoare ale 

diferiților armatori riverani şi 

din” toate părţile lumei. - 

Navigaţia pe Dunăre se face 
în tot timpul, afară de iarna 

“pe timpul îngheţului şi al slo 
iurilor (vezi îngheţurile Dună- 

rei și variațiunea înălţimei ape- 

lor Dunărei). 
Wavisabilitatea pe braţele   
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Dunărei. — La congresul din Pa- 

ris, la 1856, gurile Dunărci s'a 

pus sub îngrijirea unei Comi- 
siuni Dunărene Europeană care, 

stabilită la Galaţi, are sarcina 

de a asigura navigabilitatea la 
gurile Dunărei. Actualmente na- 

vigaţia la gurile Dunărei stă cum 

urmează: 
Braţul Chilia, de şi se varsă 

în mare prin 12 guri, nici una 

- nu e accesibilă bastimentelor de 

o imersiune mai adincă de 4q—6 

picioare. Acum, în timpurile din 

urmă, se silesc Ruşii a face na- 

vigabil canalul Occeacof pentru 

ori-ce vase, cu toate împotrivirile 

Comisiunei Dunărene. 

Braful Sulina, de şi nu e mai 

lat de 180 m. şi de și volumul 

apelor sale e mai mic de cît 
a celor-l'alte braţe, a fost ales 

de Comisiunea Europeană a 

Dunărei pentru a deschide și 

a .desvolta navigația fluviului 

către mare. Lucrările de indrep- 

tare însă nici aztă-zi nu sunt coni- 

plect terminate, totuși, cele exe- 

cutate sunt atit de insemnate 

în cît aztă-zi pot intra în fluvii 

vase cari calcă în apă pănă la 

71] m. şi cari pot purta în ma- 

gaziile lor 2500 tone marfă. 
Braţul Dunăvăţul e naviga- 

bil pentru bastimente de. mic 

tonaj. 
Braţul Sf. Gheorghe nu este 

navigabil din cauză că, la gura lui, 

adîncimea nu e nicide 2m. De- 

altmintrelea regiunea ce el stră- 

bate fiind mlăștinoasă și insa- 

lubră, țărmurile brațului nu sunt 

locuite și ast-fel navigația sa nu 

este impusă de interese locale 

-de cît pentru a deservi pescă- 

riele lacului Razelm. 
Brafele Borcea şi Rîul sunt 

navigabile pentru vase mici. Pen- 

tru ca vasele să poată urma firul 

apei, în anumite locuri sunt an- 

corate în Dunăre, ceea ce se chia- 

mă giamandure văpsite, fie cu     
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roșu, fie cu alb, cari plutesc și 

“arată calea. 

Domnul Hartley, în memoriul 

săi, arată că în 21 ani, 1865— 

1886, gurile Dunărei la Sulina 

au îngheţat 49 zile pe an, așa 

că vasele nu pot întra pe Du- 

năre. Prin Regulamentul Comi- 

siunei Dunărene se interzice 

intrarea vaselor în Dunăre de 

la 1 Noembrie pănă la.1 Martie 

ale fiecărui an. 

Raporturile înternaționale şi 
chestiunea Dunăreană. Pentru în- 

tiia oară s'a vorbit de libertatea 

comerciului pe Dunăre, în anul 

1798, la congresul de la Rastadt. 

O notă a miniștrilor francezi, re- 

lativă la libertatea navigaţiunei 

pe Rhin, scotea la iveală și do- 

rința de a se face liberă navi- 

gațiunea și pe cele-l'alte fluvii 

“mari ale Germaniei, mai cu sea- 

măpe Dunăre. In 1814, la Tra- 

tatul de la Paris, reprezentanţii 

statelor s'aii ocupat iar cu li- 

bertatea navigaţiunii Rhinului, 

care s'a şi stabilit, fără a se acorda 

vre-un privilegii riveranilor. Con- 

gresul de la Viena, prin sugestiu- 
nea Prusiei, reveni asupra princi- 

piilor liberale formulate în Con- 

gresul de la Paris, și lăsă numai 

cu vintele: «NavigaţiuneapeRhin 

„„..va fi liberă sub raportul 

comerciului», suprimiad cuvin: 

tele: «sub raportul navigaţiunei» 
ceea ce implică facultatea dea 

interzice neriverenilor naviga: 
țiunea. In ceea ce priveşte Du- 

nărea și cele-lalte fluvii . ger- 

mane, Congresul din 1815 con- 

ține o moţiune, care n'a produs 

nici un rezultat efectiv. Trebue 

să ajungem la Conferinţele ținute 

la Viena, în timpul războiului 

Crimeei, pentru a găsi prima 

idee a unci comisiuni europene 

instalată la gurile Dunărei cu 

autoritatea pănă la Galaţi. Lordul 

Russel discutind această pro- 

poziţiune, cerea ca Comisiunea
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să fie permanentă. Unul din cele 

patru puncte conținînd bazele 

stabilirei păcei între Rusia şi 

Poarta în 1854, convenite între 

Franţa, Austria şi Marea Bri- 

tanie, zicea. că navigațiunea Du- 

nărei la gurele sale să fie liberă 

de ori-ce piedică şi supusă apli- 

cațiunci principiilor consacrate 

prin actele Congresului de la 

Viena. Articolele 15—19 ale 
Tratatului de la Paris, din 30 

Martie 1856, se rapoartă la liber- 

tatea navigaţiunei pe Dunăre. 

Articolul 15 îi aplică regulele 

puse prin actul final de la Viena. 

Art. 16—1g9stipulează creaţiunea 

unei Comisiuni Europeene tem- 

porare cu autoritate legislativă, 

şi a unei comisiuni riverane 

permanentă cu autoritatea exe- 

cutivă. - 

Comisiunea Europeană trebuia 

se dureze numai doi ani şi co- 

misiunea riverană să succeadă 

celei d'întii și să fie permanentă. 

Prevederile Congresului nu s'aii 

realizat. Comisiunea europeană 

prelungită de mai multe ori, 

prin Conferința de la. Paris din 

1865, prin Conferinţa de la Ber- 

lin din 1871, prin Tratatul dela 

Berlin din 1878, și-a văzut asi- 

gurată existența pentru 21 ani, 

începînd din 1883, şi comisiu- 

nea riverană compusă din Wiir- 

temberg, Bavaria, Austria, Tur- 

cia, Rominia, n'a reuşit nici o: 

dată a funcţiona, de şi n'a fost 

suprimată într'un mod explicit. 
S'a reunit la Viena și a elaborat 

un proect de regulare anavigațiu- 

nei (1837), daracest regulament, 

care' interzice cabotagiul neri- 

veranilor, înlăturat în Conferinţa 

de la Paris, a rămas în sus- 

pensie, fără să se fi decis dea 

fi suprimat. In realitate, ce s'a 

petrecut era conform naturei 

lucrurilor ; sistemul european din 

1856 era bun și sistemul rive- 

ran cra răii; regimul navigației 
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dintre Donauwerth şi Ratisbona 

nu putea să aibe vre-un raport 

cu navigațiunea maritimă de la 

gurele Dunărei. Congresul din 

Berlin (1878) a înţeles acest lu- 

cru. Inaintea acestui tratat tre- 

bue se menţionăm Tratatul din 

27 Februarie 1871, regulat prin 

Conferinţa de la Londra, care 
autoriza pe toți riveranii de a 

percepe taxe pentru rambursa-. 
rea şi întreținerea lucrărilor ce 

trebuiaii să se execute la Por- 

țile-de-Fier și Cataracte; trebue 

a reaminti de asemenea nego- 
cierile, cari au avut loc în tim- 

pul războiului ce sa terminat 
prin Fratatul de la Berlin, în 

cea ce priveşte neutralizațiunea 

Dunărei. Congresul din Berlin 

a luat în privinţa Dunărei mai 

multe deciziuni: 1. Austro Un- 
garia este singură însărcinată cu 

executarea lucrărilor destinate a 

face să dispară piedicele ce na: 
vigațiunea  întilnea la Porţile 

de-Fier și la Cataracte. Această 

măsură nu este bună de oare-ce 

Austro-Ungaria nare suverani- 

tatea de cît pe unul din cele 

două maluri, şi aceasta în sus de 

Porţile-de-Fier ; unde sunt rive- 

rane Serbia și Rominia era 

mai bine de a se fipăstrat dis- 

poziţiunile Tratatului din 1871, 

care  confia această misiune 

tuturor riveranilor.—2. Art. 53 

decretă extensiunea Comisiunei 

Europeene pănă la Galaţi, dar o 

făcu într'un mod neîndestulător, 

neintinzind de la început puterea 

sapănăla Brăila, cea ce se făcu 
în 1883. Acelaşi art.53 confirmă 

puterile Comisiunei, referindu-se 

la o înţelegere ulterioară în ceea 

ce privește durata ci; această 

dispoziţiune a fost foarte neferi- 
cită, căci dacă sar fi terminat 

îndată cestiunea duratei, n'ar 

fi urmat, în 1883, a se face 

concesiuni supărătoare Austriti 

şi Rusiei, pentru a obţine con- 
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simţimîntul laprelungirea comi- 
siunei devenită acum indispen- 

sabilă. — 3. Congresul confirmă 
principiul libertăţei navigaţiunci 

pe Dunăre şi decretă distru- 

gerea tuturor fortăreţelor situate 

pe malurile sale de la Porţile- 

de-Fier pănă la gurile sale (art. 

52) ; bastimentele -de războiii nu 

vor putea pluti pe Dunăre la va- 

le de Porţile-de-Fier, afară de va- 

sele ușoare destinate poliției flu- 

viale și serviciului vămilor. — 4. 

Cea mai -bună decizie luată prin 

Congresul de la Berlin a fost 
admisiunea Rominieiin Comisiu- 

nea dunăreană (art. 53). - 5. În 
fine, Tratatul din Berlin, în con- 

tra părerii plenipotenţiarilor Aus- 
triaci, a modificat dispoziţiunea 

Tratatului din Paris, care sus- 

țineaca regulamentele să fie uni- 

forme pentru întreaga Dunăre, 
de unde începe să fie naviga- 
bilă și pănă la gurile sale. Mai 

sus de Galaţi, unde se oprea 

acțiunea directă: a Comisiunei 

europene, și în jos de Porţile- - 

de-Fier, s'a stabilit o zonă în- 

termediară, unde regulamentele . 

trebuesc puse în armonie cu a- 

celea ale Comisiunei europene. 

Regulamentele acestei zone in- 

termediare vor fi elaborate de 

Comisiune, căreia îi se vor adăou- 

ga delegaţii țărmurenilor acestei 

zone intermediare, adică Sir- 

bii, Bulgarii şi Rominii. In fine 

Tratatul din Berlin, ca și cel din 

Paris nu acordă nici unui rive- 

ran, pe ori-care parte a Dunărei 

ar fi, nici prezidenţia, nici pri- 

vilegii. 
Impărțirea Dunărci în zone 

era o idee ingenioasă, de oare-ce 

Dunărea e un fluvii, ce este dife- 

rit la gurile sale de ceea ce 

este la izvorul săii, sati în par- 

iea mijlocie. Dar zona interme- 

diară creă un mare număr de 

greutăți, cari ocupară deliberaţi- 

unile Comisiunei europene între
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1879 şi 1882. In adevăr, dacă 

singuriițărmureni aizonei inter- 

mediare, creată prin art. 55, 

sunt Sirbii, Bulgarii şi Romînii. 

Austro-Ungaria, care n'are nici 

o palmă de pămînt între Por- 

ţile-de-Fier şi Galaţi, are în a- 

ceastă zonă mari interese comer- 

ciale și trebuia neapărat să par- 

ticipe la  reglementațiune, de 

oare-ce tratatul din 1878 nu pre- 

văzuse acest lucru. O a doua 

greutate venea din aplicațiunea 

regulamentului ; odată regula- 

mentul făcut, cine trebuia să-l 

aplice? Tratatul din Berlin nu 

spune nimic de ac.asta; după 

principii, riveranii singuri aii 

puterea -de a-l aplica. A lucra 

alt-fel, era de a viola, de odată 

şi dreptul natural şi dreptul cu- 

tumiar. Dela 1879 pănă la 1884,. 

Comisiunea europeană, a discu- 

tat un avant-proiect pentru re- 

gulamentele privitoare Dunărei, 

între Galaţi și Porţile-de.Fier: 

o comisiune compusă din 3 de- 

„legaţi ai statelor neriverane 

(Germania, Austria și Italia), 

prezintă la 12 Maii 1880 un 

avant-proiect, care instituia o 

comisiune mixtă, în care Austro- 

Ungaria avea prezidenţia cu voce 

preponderantă în caz de diver- 

genţă. Măsurile aplicaţiunei sa- 

crificaii aproape drepturile teri- 

toriale ale statelor țărmurene, 

în profitul Austriei neţărmu- 

reană, care își atribuia toată au- 

toritatea. In Decembre 1880, de- 

legaţii Serbici și ai Bulgariei 

fură admiși a lua parte la dis- 

cuțiunea Comisiunei Europene 

(unde Rominia figura de la 

1878). Rominia, prin glasul co- 

lonelului Pencovici, declară că 

art. 55 nuarede cit o singură 

interpretaţiune: «Elaborațiunea 

regulamentelor de către Comisiu- 

nea Europeană, asistată de de- 

legaţii statelor țărmurene; apli- 

cațiunea acestor regulamente 
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prin chiar aceste state; supra- 

veghiarea aplicațiunei prin Co- 

misiunea europeană». Discuţiu- 

nea era dinainte nefolositoare 

prin această opozițiune a Ro- 
mîniei de a face din Dunăre un 

fluviii eminamente german; o 
propunere a delegatului Fran- 

cici, d. Barrere, aduce sfirșitul 

desbaterilor fără însă a întruni 
unanimitate, Ştiind că nu va pu- 

tea triumfa asupra deciziunei 

“ luată de marile puteri, Barrere 
încercă dea atenua omnipotența 

ce voia a se da Austriei asu- 
pra zonei intermediare în de- 

trimentul ţărmurenilor şi în con- 

tradicţiune cu Tratatul de la 

"1878. Proiectul săi lăsa să sub. 

siste introducerea unui nețărmu- 

rean (Austria) şi prezidenția sa, 

însă îi retrăgea vocea preponde- 

rantă ; mai adaugă apoi acestei 

comisiuni, un membru din Co- 

misiunea europeană, ridicînd la 
5 numărul membrilor ei, per- 

„miţind ast-fel a se putea obține 
o maioritate fără voce prepon- 

derantă. Rominia iar refuză a 

se uni cu acest proiect şi pro- 

puse, fără izbîndă, o comisiune 

de supravegheare; toți cei-l'alți 
delegaţi, între cari și acei ai 

Serbiei și Bulgariei primiră pro- 
iectul Barrere. In Februarie 1883, 

o conferință se reuni la Londra 

pentru a se hotări asupra exe- 
cutării art. 55 din 1878. Con- 

vențiunea din 10: Maiii 1883 

conține 4 dispoziţiuni: 1) Juris- 

dicțiunea Comisiunei europene, 

"va fi întinsă pănă la Brăila, port 

romin, frequentat de marea na- 

vigaţiune maritimă (articolul în- 

tii); 2) Puterile Comisiunei cu- 

ropene sunt prelungite pentru o 

nouă perioadă de două-zeciani; 

Germania, Austro-Ungaria reu- 

şiră cu toate sforțările Marei- 

Britanii şi Franciei de a împie- 

dica conferința să decidă per- 

““manenţa sindicatului European 
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(art. 2); 3). Rusiava putea, sub 
înaltul control al comisiunei Eu- 

ropene, de a ameliora şi a ex- 

ploata împreună cu Rominia 
brațul Chilia pentru distanța 

unde Rominia e în acestă parte 

vecină cu Rusia (art. 3—6); acea- 

stă facultate recunoscută Rusici, 

implica şi pentru Romînia faculta- 
tea dea deschide braţul Sf. Gheor- 
ghe, coprins numai pe teritoriul 
săi. 4) In fine convențiunea se o-. 

cupă cu zona intermediară (art. 

7, $, 9). După Tratatul din Ber- 
lin, reglementele  navigaţiunci, 
ale poliţici fluviale, ale supra: 

veghierei, de la Porţile-de-Fier 
pănă la Galaţi, trebuiau să fie 

elaborate de Comisiunea Euro- 
peană cu asistenţa statelor ţăr- 

murene. Dar regulamentele cari 

aă fost elaborate, n'aii fost sem- 

nate de Rominia şi deci nu esteun 

act al comisiunei, Cu toate aceste 

conferința dela Londra le exami- 

nă și se prepară a le promulga. 
Rominia ceruse admiterea sa în 

conferința care avea să reglemen-" 
teze organizarea administrativă 

a Dunărei-de-]Jos; dar Germania 

se opuse la aceasta, pretextînd 

că 'nu se putea pune Rominia 

de o potrivă cu marile puteri 

şi de a risca ca să nu ajungă 
la vre-o soluţiune, fiind-că cu 

principiul unanimităţei, Romînia 
putea opri totul prin veto al 

săi; toți plenipotenţiarii primiră 
excluderea Romîniei, pe care 

voiau s'o admită numai cu ti- 

tlul de <invitată», însă Romînia 

nu primi această condiţie subal- 

ternă. Guvernul romîn persistînd 

în decizia sa respinsz proiectul 

puţin îmbunătăţit la londra, 

proiect care conținea iar prin- 

cipiul admiterei unui neţărmu- 

rean în comisiunea mixtă și 

conchise că decisiunile luate de 

conferinţă nu puteai avea forţă 

obligatoare pentru cel care nu 

fusese reprezentat într'însa.
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Aceasta e situaţia : reglemen- 

tul Dunărei-de-Jos a fost elabo- 
rat și semnat de cea mai mare 

parte a membrilor Comisiunei 

europene, dar el rămine literă 
faptul abținerei 

Romîniei; nici o măsură n'a 

fost propusă pentru a o face să 

primească deciziunea conferin- 

ţei din Londra. De altfel, nu e 

zor. de a grăbi soluțiunea pen- 

tru navigaţiune. Zona interme- 

diară este deschisă comerciului. 

Austro-Ungaria beneficiază în 

cea mai mare proporțiune şi 

poate aștepta; amenințarea e- 

xecutărei Convenţiunei este pen- 

tru ea un mijloc de acţiune a- 
supra guvernului Romîniei. A- 
cum cestiunea mare. în litigiu 

sunt: taxele de 3 lei pe tonă 

ce guvernul Ungar. a stabilit să 
perceapă vaselor la trecerea prin 
Porţile-de Fier pentru a sedespă- 

gubi de cheltuelile ce a făcut cu 

regularea navigației în această 

parte a cursului Dunărei. 
Însemnătatea comercială a Du- 

nărel. — Dunărea are mare în- 

semnătate ca cale de comu- 

nicațiune pentru relațiunile co- 

merciale pe cari le îniesnește. 

Ea e o însemnată arteră co- 

mercială pentru Romiîni, căci 

înlesnește transportul producți- 

moartă prin 

unilor țărei în străinătate. Co-: 
„ merțul cel mai însemnat ce se 

face pe Dunăre constă mai a- 

„les în transportul cerealelor, 

cari, mai toate, iai: direcțiunea 

spre Brăila, Galaţi şi de acolo 

“la Mare prin Sulina, iar vasele 

cari, vin din susul Dunărei tran- 

sportă în mari cantități pro- 

ducte industriale de manufac- 

tură, cărbuni de piatră și altele. 

Vasele cu pinză transportă 
mai multe mărfuri grele cum: 

piatră, lemne de construcție, 

fierării şi altele; iar după dife- 

riți afluenţi cum: Jiul, Oltul, Si- 

retul, pornesc pe Dunăre așa   
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numitele plute cu iemne de ste- 

jar, şi brad aduse din creerii 

munţilor. Toate aceste producte 

se încarcă pe vapoare, șle- 

puri, caice, şalupe, luntre, şeici, 

etc. 

Dunărea se prezintă, pentru 

Romiînia, nu numai ca arteră 

principală de comunicaţie şi de 

scurgere în străinătate, a pro: 

ductelor solului săi, ci încă ea 

constitue și o bogăţie însemnată 
prin peştele ce conţin apele 

şi bălțile sale. 
In evul medii, Dunărea era 

deja o mare cale comercială 
unind Europa centrală cu cea 

Orientală. Dunărea a servit to:- 

de-auna ca drum de comunica- 

țiune atît în luptele dintre po- 

poare cît şi pentru transporturile 

industriale şi comerciale pănă 

la înfiinţarea drumurilor de fier. 

Inainte de construirea căilor fe- 
rate în Europa, Dunărea era 

singură cale de transport între 

Orient şi Occident. Ca centru 

al schimbului mărfurilor între 

aceste două extreme ale Euro- 

pei era Constantinopole; acolo 

se aduceai manufacturele din 
Occident pe vase ce străbăteaii 

Marea-Neagră și se întorceaii 

încărcate cu produsele alimen- 

tare ale părţilor din Orient. 

Dunărea leagă M.-Neagră cu 

M.-Nordului, Constantinopolul 

cu Rotterdamul, prin canalul 

Ludovic, început de Carol cel 

"Mare și terminat nu de mult 

de Regele . Bavariei. Legătura 
pe uscat s'a scurtat prin po- 

dul Feteşti-Cernavoda. 

ÎInsemnătura istorică a Dună- 

rel.— Din punctul de vedere 

istoric, nici un fluvii nu oglin- 

deşte în undele sale atitea o- 

rașe, cetăţi, monumente și cîm- 

„pii istorice; și nu dă naviga- 
torului, învățatului şi poetului 

atitea fapte. şi legende roman- 

tice, .:   
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Un curs.de apă ca Dunărea, 
de o lărgime medie de 1200 m. 

şi o . adincime de 20—30 m, 

formează o frontieră de stat 

de cea mai mare importanţă şi 

toate argumentele ce s'ar adu- 
ce pentru a întări această aser- 

țiune rămîn palide în faţa eve- 

nimentelor istorice petrecute. 

Dunărea, din timpurile cele 

mai vechi pănă azi, a jucat un 

rol important în Istoria Militară, 

și, cele mai celebre nume din 

Istorie aii ilustrat țărmii săi şi 

aii lăsat urme neperitoare de 

trecerea lor. Ast-fel: Dariu, A- 

lexandru-cel-Mare, Traian, De- 

cebal,. Septimiu Sever, Mateiii 

Corvin, Mircea, Mihaiu-Viteazul 

Vlad-Țepeş, Ștefan-cel-Mare, Pe- 

tru - cel- Mare, Napoleon, Ale- 

xandru Îl, Țarul Rusiei şi Ma- 

iestatea Sa Regele Carol I. 

Poetul Lissandru zice că Ar- 

gonauţii fugiseră de Regele Ae- 

tosşi aii adăpostit legiunile acolo 
unde lDunărea se varsă în Mare. 

La 508 a. Chr. Dariu Istaspe, re- 

gele Perșilor, face o expediţie 

contra Sciţilor, de la gurile 
Dunărei, merge întins pe ma: 

lurile ei 2 zile, pănă la un git 

al acestui fluvii, unde el se îm- 

parte în mai multe guri. Aci 

Dariii trece peste un pod de 

lemn construit-de Ionieni, pe 

cari în acest scop îi trimesese 

înainte. In țara de jos a Moldovei 
a, întîmpinat ambasadorii Sciţi- 
lor de la Dunăre, adică ai Ge- 

ților, aducindu-i daruri de la 

Regele lor:.O vrabie, un. șoa- 

rice, o broască și cinci săgeți; 

alegorie groaznică care vrea să 

zică: Dacă nu veţi zbura ca 

vrabia, dacă nu vă veţi ascunde 

în pămînt ca şoarecii, dacă nu 

vă veţi arunca prin lacuri ca 

să scăpați ca broaștele, veţi 
pieri de săgețile noastre. 

Sub romani acest fluvii a 

format pănă la un timp, limita
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de S.-V. a Imperiului și cînd 
Traian își începu cuceririle în 

Dacia, acest fluviii fu dovada 

cea mai strălucită de puterea 

romană. 

Mai tirzit, pe timpul invaziu- 
nilor barbare, rolul Dunărei se 

schimbă. Ast-fel, ea e urmată 

de diferite naţii în mersul lor 
cotropitor spre V. sait spre E. 

Hunii şi Avarii merg pe Du- 
năre în sus și răzbesc pănă în 

Galia; mai tîrziu Slavii, Cuma- 

nii, Turcii și “Tătarii apucă a- 

celași drum; iară Francii lui 

Carol-cel-Mare, Bavarezii, Saxo- 

nii, Cruciații, pornesc în josul 

Dunărei. 

Celebre sunt urmele podului 
lui Traian la Severin, pe care, 

după unii istorici, împăratul A- 

drian ar. fi pus să-l dărime din 

gelozie ; după alții însă, pare a 

fi fost una din cerinţele artei mili- 

tare. Acest pod construit pentru 

"a înlesni trecerea legiunilor ro- 
mane, deveni în timpul lui Tra- 

ian un mijloc de trecere al bar- 

barilor ce năvăleai din Dacia 

peste Dunăre în 'Moesia. Spre 

a împiedica mersul ușor și si- 

gur al acestor barbari, Adrian 
a făcut să se distrugă podul 

de la Severin ale cărui picioare 
se văd și aztă-zi. Incă un pod 
era la Calem, în jud. Romanați, 

: se zice, făcut de Constantin-cel- 

Mare și unea Oescum cu Mal-. 

vasi, 

Dunărea formează un zid pu- 

ternic. Incepind de la Romani 

vedem că ei aii fost nevoiţi să 

părăsească Dacia, pentru că a- 

veaii Dunărea în spate; şi dacă 

încercările 'Turcilor în timp de 

„cinci secole de a cotropi Ro- 

'mînia şi a se stabili într'insa n'aii 

reușit, pe lingă eroismul străbuni- 

lor noștri, datorăm acesta și Du- 
nărei. Ea constitue o fiontieră 
de stat defensivă de prima li- 

“pie 'şi cine nu ştie grija ce   
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coprinse armata ţărei cînd în 

campania din Bulgaria la 1877 

se rupsese podul de la T.-Mă- 
gurele. 

Vumele Dunărei şi etimologia 
cuvirtului Dunăre şi a diferite 

or sale numiri. — Numele de 
astă-zi ale Dunărei sunt: Da- 
nărea, pentru Romini; Danu- 

de, la Francezi și Englezi; 

Danubio, la Italieni şi Levan- 

tini ; Donau, la Germani; Dunat, 

Dunaj, Dunej, Dunawo, Donau, 
Diina, Diina, la Slavi; Duna, 

la Unguri și. Szsile Duna, blonda 

sau bălana Dunăre; Ardywus, la 

Greci şi 'Inrpos; Zuua, la Turci. 

Fluviul Dunărea a purtat la 

diferite popoare și în diferite 

timpuri diverse numiri: ast-fel 

Fenicienii îl numiră P/zsoz. Cel 

dintii nume sigur ce găsim 

câ a purtat Dunărea este /5/7os. 
(V. Hesiod, care-l numește și 

Frumosul curent). Herodot de 

asemenea. Romanii latinizară nu- 

mele grec .făcîndu-l /ster. și îl 

consacrară în vorba sati scrie- 

rile lor ori de cite” ori voiaii 

a înţelege prin el Dunărea-de- 

Jos. 

Prin progresul comerțului și 

al cucerirei ei găsiră și împru- 

mutară din gura indigenilor Re- 
giunei superioare a Dunărei un 
noii nume, Danubius, Se pre- 
tinde că numele Danubius vine 

de la Asvov»fios (grecesc), între- 

buințindu-l la început numai pen- 

tru Dunărea-de-Sus. (Caesar, De 

Bello Galico). 

Cuvintul /s/ros poate fi con- 

'siderat ca derivind 'din urmă- 

toarele rădăcini: din: rădăcina 

sanscrită: sru, sra-v-â-mi = a 

curge; srav-a-s, srav-auti, sră- 

bas = ră; din rădăcina gre- 

cească: îp, Gpb, [&-w =curge, 

pE-0s, p6-0-6, [ed-ua = rii; din 

rădăcina Liteană; sravj-u=a 
curge, srov-6 = cursoare de apă; 

din vechea slavă: s-f-rzy-a ==   
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fluentum, g-s roz = insulă; din 

vechiul iric: sr4/// = rii. 

Cuvintul Danubius are dife- 
rite explicațiuni. Geograful E- 

tienne pretinde că Sciţii nu- 
meaii acest fluvii /afoas (sci- 

tic = inofensiv) fiind-că treceai 
adesea Dunărea fâră pericol; o 

dată fâcind oare-care pierderi, 
trecindu-l lau numit Danudis 

şi de aci ar deriva vorba latină 

Danubius, 

. Isidor, savant prelat din evul- 
mediii, pretiude că numele de 

Danubius i-ar veni din cauza 

marei cantități de zăpadă care 
topindu-se mărește acest fluvii: 

Dantivius. 

Danubius mai pare a avea și 

o origină galo-romană. Această 

vorbă se desface în două rădă- 

cini: Danu şi us. Danu, Dan 

saii Tan însemnează —riii, apă; 

Us (issu) în limba galo-latină în- 

semnează izvor, riă. 

Se mai pretinde că numele 
Danubius ar deriva din frag- 
mentele slave: Daz şi /zuzp = 

purtător de inundațiuni. - 
Rezultă ast-fel că cuvintul: 

Danube francez, Danubio italian 

şi Danube englez, derivă de la 
Danubius, 

Cuvintul Donau se crede că 

provine: din cuvîntul Doz, can- 

titate de materii pămîntoase re- 
unite ce aduce acest fluviii; 

după alții, din 7/on = lut, na: 
tura generală a țărmurilor Du- 

nărei ; din Zanne == brad şi az 

apă, fiind-că se credea că izvora 
de lingă un mare brad; din 
Don aw == apă adincă; din Do 

ai = două ape; din vorbele 

celtice: Do-na == două riulețe. 
Cuvîntul romînesc Dznrăre, ar 

deriva din cuvintele tracice dana 
şi 7e=— dind nori, după cum 

ne arată d-nu B. P. Hasdeii. 

Citaţiuni şi desende,—lusem- 

nătatea şi importanța Dună- 

rei încă din cele mai vechi tim- '
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puri reese asemenea din cita: 

țiuni cară aii rămas .legendare. 

Ast-fel: Pe//etan vorbind des: 

pre Dunăre, zice: «Veritable 

chemin en marche»; Afery o 

numeşte: «Chemin de la civili- 

sation et de lindustrie»; /7zs- 

fos, cu nouă secole înainte de 

Christos, îi zice: «Frumosul cu- 

rent> ; D/onisiu din Halicarnas 

contimporan al lui August îi 

zice: «Fluviul cu cinci guri»; 

Wapoleon ] îi zicea: «Regele 

fluviilor din Europa»; iară mai 

apoi, prin creșterea fâră veste 

a apelor Dunărei care rupsese 

podul ce unea o mică insulă la 

malul drept al Dunărei şi la în- 

sula Inder-Lobaă, Napoleon vă- 

zind că victoria îi scapă din 

mînă, în bătălia de la Essling, 

prin acest capriciii al naturei, 

strigă în indignaţiunea sa: «JDu- 

nărea era cel mai bun oficer 

al Austrieă, şi căi am pierdut 

bătălia, pentru că tam neso- 

cotit», 

In lucrarea intitulată: Dană- 

rea literară şi în tradifiune pre- 

zentată Academiei de d-nul Al. 

Papadopol - Calimach și publi- 

cată în 1886, găsim: «Lucan 

(Marcus Annaeus Lucanus) poet 

roman care scrie pe la 64 după 

Christ zice: «Dunărea cutree- 

rînd lumea se îngroaşă cu rîuri 

şi cu piraele pe care le întil- 

nește în cale și le tirăște cu 

dinsa la Marea Scitică». Mai 

departe zice: «Curge ast-fel şer- 

puind capricios și între sute de 

insule formînd la coastele sale 
o mulțime de lacuri întinse pănă 

ce după un curs de 680 leghe 

se varsă în Marea-Negră prin 

cinci guri sub 450 32" latitudine 

și 47% 34' de longitudine ducînd 

cu sine apele ce primesc dela 

120 rîuri tributari cari şi aceștia 

adună mii de pirae și de 'iz- 

voare». 

O omenire întreagă a consa-   

crat Istrului, Dunărei, bătiinului 

Danubiă, un cult Dumnezeesc. 

La pag. Gzice: «In Nysa din 

Arabia - se vede scris pe unul 

din morminte, pe acela al re- 

gelui Osiris următoarele: Tatăl 

meii este Saturn, cel mai tînăr 

născut din Zei. Ei sunt regele 

Osiris care am dus războiii în 

toate ţările pănă la pustiurile 

Indiilor şi pănă la izvoarele flu- 
viului Istrul și prin alte părți 

pănă la Ocean. Apoimaiadaugă 
un alt cuceritor, Regele Egip- 

tului Sesostris sai Usortesen 
ai străbătut Istrul şi s'aii bătut 

cu Geţii şi ai așezat în ţara lor 
colonii». La pag. 10 arată căpoe- 
tul Lissandru, carea scris la 648 

înainte de Christos zice şi el în 

poemul săi epic că Argonauții 

fugiseră de Regele Aetos și a 

adăpostit legiunile Dunărei acolo 

unde Dunărea se varsă în Mare. 

Măreţia Dunărei ai adimi- 

rat-o și părinţii bisericei. Ei ai 

crezut că Dunărea ese din Paradis 

şi că este unul din cele 4 riuri 

„cari ies din Raiii. Așa  Cesa- 

rius Nazianzinul, fratele S-tului 
Gheorghe Nazianzinul care scria 

pe la 350 ani după Christos 

ne spune: «unul din cele 4 riuri 

cari izvorăsc din raiii, riul pe 

care Scriptura îl numeşte Fison, 

iareleniiîl numesc Istros, Roma- 

nil Danubius și Geţii Dunărea, 

iarna îngheaţă și firea lichidă a 

riului şi preface în peatră în cît 

pot trece peste el armate întregi 

și mulțime de oameni, poate 
ține pe el 10000 cavaleri cum 
s'a văzut de multe ori. Maxim 

Tiriul, care a scris în secolul II 

după Christos, ne încredinţează 
despre aceasta şi că jurămîntul 
pe valurile Dunărei era la ci un 

jurămînt înfricoșat.  < Vederea, 
priveliștea măreață a Dunărei, 

pornirea valurilor sale nesfirşite, 

ziceD. Calimach, a făcut pe Daci 
sa vadă un Istru, Dumnezeirea 

  

  

lor, păzitorul lor, hrănitorul şi 

pedepsitorul lor». 

«Bată-te Dunărea» este bleste- 

-mul rămas din zilele străvechi 

pănă azi în gura popoarele dună- 

rene. Anfidius, scriitor din secol. 

II, ne spune că jurămîntul cel 

mai sacru la Daci era legat cu 

solemnitate de a bea apă din 
Dunăre. Sofocles, vestitul trage- 

dian Grec, care scrie cu 495 ani 

după Christos, zice că la antici, 

apa Istrului ca şi apa lui Fasis 

era espiatoare, adică curăţitoare 

de păcate. 

«Cred, zice Sofocles, în 0:2iwys 

Sipmros, despre o familie păcă- 

toasă, că nici Istrul nici Fasisnu : 

ar puteaspăla cu apele lor espia- 
torii păcatele cite acoper aceste 

case». La Giurgiu, azi chiar se 

aude des în popor zicînd de 

un om cu un caracter mur- 

dar «nici Dunărea nu-l poate 

spăla». La pag 24 același autor 
ne zice: «pentrua personifica 

relaţiile neintrerupte de comercii 

şi bogățiile ce Istrul ducea la' 

Mare, Himenus, autor din sec, 

III, ne spune întrun fragment 

din scrierile sale (astă-zi pierdut), 

„prin o închipuire în adevăr poeti- 

că «lIstrul se iubea cu Marea 

de la Bosfor şi că amorul îl făcea 

să fie mirele ei». 
Aproape aceeaşi imaginaţie fru- 

moasă o găsim în poetul roman 

Statius care scrie 80 ani după 

Christos: «Vizita-vei (întreabă 

poetul) cele7 guri ale Istrului la 

locul unde acest fluvii sărută 

pe Gance cu undele sale drăgăs- 

toase? «La pag. 55 zice: «la toate 

popoarele pe unde trece Istrul, 

(Dunărea) a fost din vechime în 

cult și închinăciune». Ca la Greci 

așa și la Romani așa și la Romini 

şi la Slavi numele de Istrul, Do- 

nu în Dunăre, Donaii se da ca 

şi nume propriu personal. 7s?ros, 

istoricul, elev al poetului Callim- 

chos; Donau, principele Galiției;
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Dunăre, voinicul pe care nu-l 

biruia nimeni, nici la trînteală 

nici la istețime. 

La Germani: Frumoasa Du- 

năre albastră este un vis, un 

gînd adinc şi gingaș. La Turci 

cîntecele lor slăvesc Dunărea. 

La 1532, celebrul poet spaniol, 

Garciloss De La Vega, a cîntat 

Dunărea în versurile sale fru- 

moase. 

Celebrul istoric şi orientalist 

German, Baronul losef Hammer- 

Purgstall, adresa Dunărei mai 

multe strofe. 

In cîntecile vechi şi doinele Ro- 

minilor, Dunărea este țara, vi- 

tejia, bogăţia, mîndria lor naţio- 

nală. Dunărea aduce țărei cele 

mai mari foloase, zice Cantemir, 

Domnul şi Istoricul Moldovei. 

Romiînul cînd se mînie se face 

Dunăre ; Romincele nu vor băr- 

baţi, negustori bogaţi, ci oameni 

voinici umblaţi pe Dunăre. 

Bărbat oii lua 

Care s'o afla 

Dunăre să "moate 

Ridicînd din coate 

In picioare stind 

Buzdugan purtind 

Gă-i o zicătoare, 

De însurătoare : 

Cine bate Dunărea 

Nu mi-l hate mucrea, 

A trece de la un malla cel- 

Palt al Dunărei este propriii nea- 

mului Romiînesc : 

Fă bădiţă peatra în zece 

la ist mal curind de-i trece 

Că suntein de soiii Romîni 

Nu suntem de neam păgini 

Despică Dunărea ?n două 

Să facem dragoste nouă. 

Colea în umbra istor nuci 

Pe braţe-mi să mi te culci 

Să facem dragoste dulci 

— Face-oiii puică cum mă înveţi 

Face-oiii luntre şi lopeţi 

Să despie Dunărea *n două 

Cînd a eşi luna nouă. 

Copiii, în jocurile lor, cîntă::. 

Mele, melc Codobele 

Scoate coarne boerești 

59623, Alavele Dicţionur “ieogratic. Val. i 
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Și te du la Dunăre 

De bea apă turbure. 

La pag. 67 d. Calimach ne 

mai spune: Dunărea noastră la 

amindouă marginile ei, la Porţile- 

de-Fier și la gurile ei unde dă 

în marea Neagră era pusă de 

anticitatea romană și elenă sub 

scutul a doua Genii, a două 

Dumnezeiri. puternice ; la gurile 

Dunărei era insula, templul, mi- 

nunile și domnia lui Achile, la 

Porţile-de-Fier era geniul bine- 

făcător al lui Hercules care 

vindeca boalele ca și geniul lui 

Achile la gurile Dunărei. Și as- 

tăză încă, după 20 secole, băile de 

la Mehadia saii cum le ziceaii Ro- 

manii, Meedia se numesc: 7her- 

me Herculanae, adică, băile lui 

Hercule. 

Dunărea, stație de dr.-1.J., jud. 

Ialomiţa, plasa Balta-d.-j., căt. 

Stelnica, pe linia Feteşti-Con- 

stanța, pusă în circulaţie la 26 

Sept. 1895. Se. află între sta- 

ţiile Borcea (7.6 kil.) şi Cerna- 

voda-Pod (4.4 kil.). Inălţimea 

d'asupra nivelului mării de 16 

m. 80. 

Venitul acestei stații pe a- 

nul 1896 a fost de 4268 lei, 

65 bani. 

Dunărea, pîriiaş, izvorește din 
ramurile sudice ale muntelui Cer- 

negura, teritoriul comunei Calul- 

lapa, pl. Piatra-Muntele, jud. 

"Neamţu; se.varsă, după un curs 

scurt, pe partea stingă a piriu- 

lui Calul. 

Dunărea-Vechie, /ac, în jud. 

Brăila, format din ruptura flu- 

viului Dunărea. Are forma. unei 

elipse, unită cu Dunărea-Vechie 

printr'o gură, în dreptul satului 

Turcoaia din Dobrogea. Elipsa 

este cam de S8. kil. lungime, 

formînd un prival saii canal, 

avînd lăţimea Dunărei-Vechi. La 
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gura acestui lac este o cherha- 

nea. 

Dunărea-Vechie, ostrou, format 

de canalul Dunărea-Vechie, jud. 

Brăila. 

Dunărea-Vechie cu Privalul- 

lui-Stanciu, păzure, situată în 

jud. Brăila, pl. Vădeni. Se măr- 

gineşte la S.-E. cu Dunărea- 

Măcinului; la V. și N., cu cîmpul 

şi balta. Are o suprafață de 20 

hect. Esenţă: salcie. 

Dunărea-Vechie, canaf, începe 

din fața Turcoaici, în dreptul 

cherhanalei, jud. Brăila şi, după 

un ocol, se termină tot aci, for- 

mind ostrovul Dunărea-Vechie. 

Dunărei (Lunca-), luncă, jud. 

Brăila, ocupînd toată partea de 

E. a jud., între muchea celor 

2 platouri ale jud. şi munţii 

Balcani din Dobrogea. Cînd a- 

pele sunt mari, toată lunca Du- 

nărei este acoperită; cind sunt 

scăzute are întinse pășuni și 

finețuri. Cea mai mare parte 

este acoperită de iezere, priva- 

lură, japşe şi canaluri, din care 

se scoate mult pește. Se găse- 

şte aci: mulți "stupi; papură; 

păduri de salcie, cari se ex- 

ploatează ca lemne de foc. 

Dunăriţa, gîr/ă, în jud. Vlaşca, 

ce iese din Dunăre, din sus de 

satul Gostinul, înconjură acest 

sat şi se varsă iarăși în Du- 

păre, la un kil. mai jos de 

acel sat. 

Dunăriţa, pichet de graniță, pe 

Dunăre, cu N. 141, drept lacul 

Greaca, jud Ilfov. 

Dunăriţa, za/e, în jud. Ilfov, 

care pune în comunicaţie balta 

Greaca cu fluviul Dunărea. Cite-o 

dată seacă cu desăvirșire. 

28
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Dunăvăţul, 2i2f de deal, în jud. 

Tulcea, pl. Tulcea, pe teritoriul 

comunei Moru-Ghiol, şi anume 

pe acela al cătunului săi Du: 

năvăţul-d.-s. Este piscul princi- 
pal a! Dealului-cu-Cetate (numit 

aşa fiind-că la poalele sale se 

află ruine de cetăţi vechi). Are 
o înălțime de 52 m. 6. E punct 

trigonometric pentru observaţie 
de rangul I-iă, dominind asupra 

cătunului Dunăvăţul-d.-s., asu- 

pra girlei Dunăvăţul, asupra dru- 

mului comunal Moru-Ghiol-Du- 

năvățul-d.-s. Este acoperit cu 

pășuni şi arături. 

Dunăvăţul, ziriz, izvorește din 

com. Mărăști, din locul numit 

Virnav, jud. Bacăii, pl. Siretul- 
d.-s.; curge de la N. la S.; 

primește pe dreapta piriiașul 
Blidariul, iar pe stînga piriiașele 

Cerghicea și Dobriana, apoi 
trece prin satul Lunca și pe la 

V. de Fruntești și se varsă în 

riul Berheciul, la Bărboasa, com. 

Onești, jud. Tecuciă. 

Dunăvăţul, gîr/ă, în jud. Tulcea, 
pl. Tulcea, pe teritoriul com. 

Moru-Ghiol; se desface din Du- 

- năre: (braţul St. Gheorghe); se 

îndreaptă spre S.; mai întiii, 
facînd mai multe cotituri, şi ia 

apoi direcția spre V.; după 

un curs de 40 kil., se varsă 

în lacul Razelm. De . sigur 
- trebue să fie unul din 'cele 7 

brațe ale Dunărei menţionate 
„de Ptolomeu, și anume “Isţi 

GT).0, gura sacră. El udă 

partea esticăa plășei și centrală 
a comunei, Pe malul săi drept 

sunt așezate satele Dunăvățul- 

„d.-j. şi Dunăvăţul-d.-s. Malurile 

pe alocurea sunt înalte. De- 
alungul lor merge un drum co- 

munal spre pescăriile de la lacul 

„Dranov.  Comunică cu lacul 
Dranov prin trei gîrle: Pietnaţ, 

Semnat și Dvaţatca.   

Dunăvăţul-de-]Jos, saz, în jud. 

Tulcea, pl. Tulcea, cătunul com. 

Moru-Ghiol. E așezat în partea 

estică a plășei și în cea sud- 

estică a com., pe malul drept 

al rîului Dunăvăţul, la 7 kil. spre 

Sud-Est de cătunul de reședință, 

Moru-Ghiol. Se mărginește la 

nord cu cătunele Moru-Ghiol 

și Dunăvăţul-d.-s.; la V. cu 

cătunul Bei-Bugeac; la E., cu 
comuna! Cara-Orman și la S,, 

cu lacul Razelm. Intinderea sa 

este de 630 hect., din cari şo hect. 

ocupate de vatra satului, restul 

de 600 hect. esteallocuitorilor: 
Populaţia este toată rusească; 

sunt 78 familii, sai 280 suflete. 

În cătun este o școală şi o 

biserică ortodoxă. 

Dunăvăţul-de-Sus, sas, în jud. 

Tulcea, pl. Tulcea, căt. com. 

Moru-Ghiol. Ii așezat în partea 

estică a plășei și a. comunei, 

pe malul drept al rîului Dună- 

văţul, la 5 kil. spre Sud-Est de 
cătunul de reședință, Moru-Ghiol, 

la poalele sudice ale Dealului- 

“cu-Cetate. Are o întindere de 
500 hect,,: din cari 30 hect. o- 

cupate de vatra satului, restul 

de 450 hect. al locuitorilor. 

Populaţiunea este toată rusească, 

venită din comuna Uzlina. Sunt 

5o familii cu 403 suflete. Are 

o biserică ortodoxă, fondată în 

anul 1894. 

Dunceşti, cătun, al com. Bozi- 

orul, jud. Buzăii. Are 20 locu- 

itori și 8 case. 

Dudeșştilor (Valea-),za/e, în jud. 
Buzău, com. Boziorul, căt. Dun- 

cești, se scurge în Sărăţelul- 

Bălăneştilor. 

După-Cuptoare, îszor, în jud. 

Buzăi, com. Pănătăul, cătunul 

Sibiciul-d.-j.; se scurge în Valea- 
Pănătăului, . ! 

  

  

După-Piatră, căzun, al com. Mlă- 
jetul, jud. Buzăă. Are 160 lo- 

cuitori și 31 case. 

Dupăita, dea/. Vezi Moviliţei 

- (Dealul-), jud. Vasluiui. 

Durale, gea/, în jud. “Tulcea, pl. 
Istrului, com. Beidant. Este o 

prelungire de S. a dealului Dolu- 
jan, întinzîndu-se pe lingă valea 

Calaigi şi piriul Beidant, într'o 

direcţie generală de la N.-V. 

spre S.-E., brăzdind partea N, 

a plășei și centrală a com. La 

poalele luide S. seaflă așezat sa- 

tul Beidant. Pe muchie merge 

drumul comunal Beidant-Eschi- 

Baba. E acoperit cu fineţe și la 
poale cu semănături. 

Duran-Bair, deaf, în jud. şi pl. 

Constanţa, pe teritoriul com. Pa- 

lazul, și anume pe acela al că- 

tunului săii Canara. Are o di- 
recțiune generală de la N.-E. 

către S.-V., întinzindu-se de-a- 

lungul și pe la E.de valea Cio- 
ban-Dere, Are ca virfuri mai în- 

semnate : Islam-Tepe, care are 

QI m. și Duran-luc, care are 

85 m. şi este puţin mai la S. 

de cit cel dintii. Este acope- 
rit cu pășune și pe poale cu 

„semănături. 

Duran-luc, zî7f de deal, în jud. 

şi pl. Constanţa, com. Palazul, 

căt. Canara. Este unul din vir- 

furile cele mai însemnate ale dea- 

lului Duran-Bair. Are 85 m. în- 

nălțime şi este acoperit cu ver- 

deaţă. 

Duran-Tepe, mzovzlă, acoperită 
cu verdeață, în jud. și pl. Con- 
stanța, pe teritoriul com. Pala. 
zul, la 2 kil. spre V. de satul 
Canara. A fost punct trigono- 
metric de observaţie de rangul 
al Ill-lea. In apropiere se află 
un cimitir vechiit turcesc.
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Durasă-Cairac, va/e, în jud. Tul- 

cea, pl. Istrului, com. Ciamurli- 

d.-s., căt. Testemel ; se formează 

pe cîmpia Dolama; se întinde 
spre S., într'o direcție generală 

„de la N.-V. spre S.-E., brăzdind 

partea de N.V. apl.șia com.; 
merge numai prin păduri, şi, 

după 3 kil., se deschide în va- 
lea pirîului Beidant, pe dreapta, 
mai jos de satul Testemel. 

Durăitoarea, ramificație a Şo- 
muzului-Mare, jud. Suceava, com. 

Dolhești. 

Durăitoarea, ziriă, în jud. Su- 

ceava, com. Preuteşti. Izvoreşte 

din Dealul-Mocanului şi sepierde 

în. mlaștinele de pe țărmul drept 

al Şomuzului. 

Durăitori (La-), cascadă de 7 
m., a piriului Beuca, jud. Su- 

ceava, com. Neagra-Șarului. 

Durăul, sefii, în comuna Hangul, 

pl. Piatra-Muntele, jud. Neam- 

ţul, așezat aproape de una din 

stîncile cele mai mărețe ale mun- 
telui Ceahlăul, într'o prea pito- 

rească poziţie, la o oră depăr- 
tare de schitul Hangului. 

După tradiţiune, schitul Du- 

răului a fost înființat de sihaștri, 

cari ai locuit împrejurul Pio- 

nului și chiar de-asupra.. lui, 

unde rar un urs sai un lup se 

rătăcește, gonit fiind de foame; 

chiar şi astă-zi se găseşte pe 

Ceahlăul o peșteră într'o stincă, 

numită : Peşterea-lui-Vucu, după 

numele sihastrului care a 'lo- 
_cuit'o și despre care .peșteră 

amintește Gheorghe. Asachi în- 

tr'o poemă a sa. Sihaștri, unii 

după alții, trăind în această re- 

giune neospitalieră şi obosiţi de 

greutățile şi suferinţele singu- 

rătăței, ati înființat schitul Du- 

tăul os la poalele Pionului. Mai 

întiiă ai făcut o biserică mică   
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de lemn, care a ţinut mai mult 

"de un secol, după care ai ri- 
dicat o altă biserică tot de lemn, 

și care a durat pînă la 1800. 
Biserica de piatră, mare, solidă, 

cum se găseşte astăzi, a fost 

terminată de zidit la 1835 şi 

sfinţită de 

Veniamin, după cum se dove- 

dește din următoarea -inscrip- 
țiune, pusă de-asupra uşei bi- 

sericei: . 

Biserica Buna-Vestire, a prea Sintet 

născătoare de Dumnezeii, zidită în zilele 

Prea Inălţatului Domn Mihail Gr. Sturdza 

Waâ., cu blagoslovirea Prea Sfinţitulu, 

Mitropolit Veniamin. Cu ajutorul Dom- 

nilor ce i-ai năstăvit duhul sfint. Prin 

osârdia cuvioşiei sale părintelut Gherasie 

şi a neguţitorilor dumnealor frați Gh. - 

şi Ioan Prosie și Vasile ilovici, 1835, 

In archiva bisericii se mai 

păstrează multe din scrisorile 

originale ale unora din dona- 

tori. Icoanele și marmora aii 

fost aduse din Constantinopol, 

iar gratiile de fier, de la Iaco- 

beni, din Bucovina. 

La 1840, înmulțindu-se călu- 

gărițele în Văraticul, Mitropo- 

litulVeniamin, cu aprobarea Prin- 

țului Sturdza, a dispus ca schi- 

tul Durăul, să se schimbe în 

metoc al mănăstirei Văratecul şi 

prin urmare călugării să se stră- 

mute la mănăstirea Secul, iar că- 

_lugărițele să vie aice, dar n'a 

_ reușit din pricina opunerei e- 

nergice a călugărilor și a ctito- 

rilor (mai cu seamă a lui Prosie). 

Durăul, poiană prea frumoasă, la 

poalele Ceahlăului, împrejurul 

schitului cu acelaşi nume, jud. 

Neamţu, pl. Piatra-Munatele, com. 

Hangul. La 1830, luna. lulii 31, 

Mitropolitul Veniamin supunind 

schitul Durăul către mănăstirea 

Neamţul, la punctul al 2-lea zi- 

ce: «Schitul acesta va avea în- 

-tru stăpînirea sa o poiană, ce 

este între piriele Durăului, şi 

însuşi Mitropolitul. 
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o morișcă ce este pe unul din 
acele pirie. Care poiană și mo- 

rişcă sunt din dreptul Schitului 
la vale, avind voie a mai des- 

chide împrejurul acelei poiane 
ca să fie ca de 15ș fălci pentru 
iarbă, etc. (anafor. 146 din 1840, 

Hris). Această proprietate a 
schitului Durăul a fost respec- 

tată de toţi posesorii moșiei 

Hangul pănă la 1864, cînd a 
fost luată :în urma legei rur,, 

împreună cu toate cele-l'alte 
drepturi ale Schitului (v. Mun- 

tele Ceahlăul și Schitul Durăul 

de Arch. Varahiil Zateş, Iaşi 

1885). 

Durăul, ramură de munfi, ce se 
detaşează către N. din grupa 

sistemului stîncos Ceahlăul, pe 

teritoriul com. Hangul, judeţul 

Neamţu, plasa Piatra-Muntele. 

Durăul, șas,. jud. Neamţu, for- 

mat de apele piriiașului cu a- 
celași nume. Este situat în o- 

grada Schitului Durăul. 

Durăul (Schitul-), zîrîzaș, jud. 
Neamţu. Izvoreşte din muntele 

Ceahlăul, și-și mărește volumul 

cu apele ce se scurg din .cas- 

cade de pe stîncile laterale. Cur- 

ge pe la schitul cu același nume, 

apoi pe la schitul Hangului, 

traversînd șoseaua mixtă Pia- 

tra-Prisăcani, aproape de văr- 

sarea sa, pe dreapta rîului Bis- 

trița, între kil.. 106 — 107. 

Acest piriii este foarte bogat 

în păstrăvi. Dintre piriiașele cele 

mai: însemnate ce primește în- 

semnăm pe La-Martin unit cu 

Serafim. 

Durbăceşti, vecie numire a că- 
tunului Punga, din com. res: 

tia, jud. Buzăi. 

Durda, dea/, jud. şi pl. Prahova, 

com. Provița-d.-j., numit ast-fel
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după numele locuitorilor care-l 
posedă. E acoperit cu pădure 

măruntă iar la poalelelui sunt 
livezi, izlazuri, pomi și se cul- 

tivă porumb. 

Durduci, ziriă, cu direcţia de 

la V. spre E. Izvorește din co- 
muna Petrari-d.-s., jud. Vilcea, 

pl. Ocolul şi se varsă în riul 

Otăsăul, tot în raionul acestei 

comune. 

Durducul, baltă, formată din 
vărsarea Prutului şi a Jijiei, 

spre E. de satul Costuleni, co- 
muna Costuleni, jud. Iaşi, pl. 

Braniștea. 

Durducul, zas, în satul Podul- 
Jijiei, jud. Iași, pl. Braniștea, 

com. Golăeşti; se scurge în gîrla 

Dubruvăţul. 

Durducul, ziriii, care se scurge 

în Jijia, jud. Botoșani, com. Co- 

mîndăreşti, moşia Reuseni. 

Durducul, zirii, udă teritoriul 

„com. Bereasa, jud. Vasluii, pl. 

Mijlocul, curgind în direcțiune 

de la N. spre $.; se varsă în 

riul Birlad. 

Durducul-Mare, ir de pădure 
al statului, care, împreună cu Dur- 

ducul-Mic, Palanga şi Lăstarul 

formează pădurea Aricești, pen- 

dinte de com. Aricești, judeţul 

Prahova, pl. Filipești. 

Durducul-Mic. Vezi Durducul- 

Mare, jud. Prahova. 

Durdueşti, cătun, jud. Argeş, 

pl. Oltului, pendinte de com. 

rur. Uda-d.-j. Are o populaţiu- 

ne de 50 fam. Are o biserică cu 

hramul Adormirea, deservită de 
I preot şi un cîntăreţ. 

Durei. Vezi Muncelul-Durei, sas,   
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în jud. Roman, pl. Fundul, com. 

Iucşeşti. 

Duretului (Dealul-), colină, în 

jud. Buzău, com. Măgura, căt. 

Ciuta, 

Duretului (Valea-), za/e, în ju- 
deţul Buzăii, comuna Măgura, 

căt. Ciuta. Incepe din deal şi 

se scurge în riul Buzăul. 

Durleşti, mahala, în com. rur. 
Băltanele, jud. Mehedinţi, pl. 

Motrul-d.-j. | 

Durneşti, com. rur., în partea 

de V. a plășei Ștefănești, jud. 
Botoșani. E formată din. satele 

Cucuteni-Răzăși, Cucuteni - Tu- 

fescu și Dorneni-Brănișteanu. 

Teritoriul com. e compus mai 

mult din dealuri și podişe în- 

tinse cu puţine văi. Suprafaţa 

com. e de 4080 hect.,, din cari 

3625 hect. ale proprietarilor 
mari, 395 hect. ale locuitorilor | 

şi 60 hect. ale răzașilor. 
Are o populațiune de 193 

fam. saii 960 suflete, din cari 
480 bărbaţi și 489 femei. Sunt 

235 contribuabili. 

Întinderea locurilor cultivate 

e de 1616 hect. Vii, sunt 3 cari 

aii o întindere de 20 hect, 

Numărul vitelor e de 2607: 547 

boi și vaci, 206 cai, 1739 oi, 115 
rîmători, Sunt 70 stupi cu al- 

bine. 

Budgetul com.e de 4255 lei 

la venituri şi de 4248 lei la 
cheltueli. 

Are: 2 biserici, deservite de 

2 preoți, 3 cîntăreți şi 1 para- 

cliser; o şcoală mixtă, condusă 

de un învăţător plătit de stat 
şi frecuentată de 58 elevi; 3 

mori pe apă; 4 cîrciumi. Sunt 

4 comercianţi și 8 meseriași. 

Durneşti, saz, aşezat în partea 

de N.-V. a com. Ungureni, pl. 

  

  

DURNEŞTI-MITROPOLIEI ! 

. Jijia, jud. Botoşani, cu o supra- 

faţă de 1083 hect. și o popu- 

laţie de 45 familii saii 166 suflete, 

din cari 53 contribuabili. 

Durneşti. Vezi Dorneşti, jud. 

Neamţul. 

Durneşti (Brănişteanul), sa/, în 
jud. Botoșani, pl. Stefânești, 
com. Durneşti, în partea deV, 

a comunei. Are o suprafață de 
2684 hect., din cari 2431 pro: 

prietate mare şi 253 ale locui- 

torilor și o populație de 87 fa- 

milii saii 401 suflete, cari locu- 

esc în 80 case. 
In acest sat e reședința com. 

Durnești. Are o biserică, deser- 

vită de un preot şi 2cintăreți; 

1 şcoală mixtă condusă de 1 

învățător şi cu 58 şcolari. 
Vite: 390 boi şi vaci, 120 

cai,1333 oi și 60 porci. Loc. pose- 

dă 25 stupicu albine. Sunt: 2 cir- 
ciume; 2 comercianţi şi 5 mesc- 

riași. 

Durneşti-Mitropoliei, fostă 7o- 
şze a Statului și sas, în partea 
de E. a comunei Rînghilești, 

jud. Botoșani, pl. Stefăneşti, în 

dreapta Prutului. In urma îm- 

proprietăririlor de la 1879 pe 

o parte din moșie, s'a format 

satul noii Santa-Maria, iar partea 

rămasă fu înstreinată de Stat, 

cumpărată și alipită la moşia Rîn- 
ghilești. . 

Astă-zi, sub numele de Dur- 

nești-Mitropoliei, : se cunoaște 

micul cătun așezat pe: marginea 

şoselei județene Stefâneşti-Iași, 

în partea de E. a satului Santa- 

Maria. Are o populaţie de 31 

familii sai 105 suflete, din cari 

-$2 contribuabili și o întindere 

de 369 hect. 
In vechime, satul se numia 

Periţcani şi era aşezat în ponoare, 

mai spre Nord, pe malul Pru- 

tului; însă, din cauză că Prutul
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risipea malul, locuitorii, îm- 

proprietărindu-se la 1864, ai 

format, matîndu-se pe locul de 
astă-zi, satul, dindu-i și numele de 

Durneșşti, după numele vechiului 

proprietar, Durnea. 

Astă-zi Statul mai are o mică 
pădure de răchită (salcie) lingă 

Prut. 

Numărul vitelor este de 144: 

54 boi şi vaci, 8 cai, 7ooi şi 18 

mascuri. 

Durneştilor (Dealul-), ea, 
lîngă Prut, în partea de N.-E, 

a com. Rînghileşti, plasa Stefă- 
nești, jud. Botoșani; este o ra- 

mificare a dealurilor Cracaliei, 

cari merg spre S.-E.. la Prut, 

împreună cu ramurile dealurilor 

Boroseni și Berza. 

Durneştilor (Pirîul-), zir:, jud. 
Botoșani ; izvorește de pe moșia 

Ciornohalul, trece pe pămîntul 

locuitorilor din Santa-Maria ; for- 

mează 2 iazuri și se varsă în Prut, 

între Santa-Maria și Duraești. 

Duroga-Garana, /ac, în judeţul 

Tulcea, pl. Sulina, com. Sfes- 

tofca, căt. Periprava, în partea 

apusană a plășii şi a com. E 

format de balta Velichi-Uerhei, 

cu care comunică prin o mică 

gîrliță; e înconjurat cu stuf; 

are 2 hect. întindere; conține 

puțin pește. 

Duruceanul, dez, jud. Bacăi, 
pl. Muntelui, de pe teritoriul 

com. Dărmăneşti; e situat d'a 

dreapta Uzului. 

Duruitoarea, gea/, pl. Siretul- 

d.-j., jud. Bacău, de pe terito- 

riul com. Leca. 

Duruitoarea, za/e, jud. Bacăii, 

pl. Siretul-d.-j., com. Leca, for- 

mată de dealurile Bălăneasa și 

Duruitoarea.   
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Duruitoarea, pirizaș, jud. Bacăii, 
pl. Siretul-d.-j., com. Leca, care 

trece prin teritoriul satului Bota 

şi apoi se scurge d'a stinga Ră- 

- cătăului, 

Duruitoarea, zirii, începător de 

pe Comănești, com. Suharăul, 
pl. Prutul-d.-s., jud. Dorohoiii; 

se varsă în Prut. 

Durului (Plaiul-), co/ină, în jud. 
Buzăă, comuna Pătirlagele, face 

hotar despre com. Valea-Mus- 

celului, 

Duruşanul, ză/cea, jud. Olt, care 
se formează pe teritoriul com. 

Titulești, cu. direcția V.E. şi 

se varsă în Dorofeiii, aproape 

de gura lui. 

Durvarea, zirii, jud. Olt, care se 
varsă în girla Geamăna-Mare, 

în raionul comunei Rijleţul-Vie- 
roş, pl. Vedea-d.-s., de unde și 

izvorește. 

Dusul-cu-Parii (La-), colină, 

în com. Vintilă-Vodă, jud. Bu- 

zăii, acoperită de pădure. 

Duşani, sai Duşanca (Duşi- 
ani), proprietate nelocuită, pen- 
dinte de com. Letca-Vechie, pl. 

* Cilniștea, jud. Vlaşca, situată 

pe partea stingă a apei Glava- 

ciocul, nu departe de gura ei. 

O parte din moșie aparține 

Eforiei Spitalelor Civile din Bu- 

cureşti, pendinte de spitalul Pan- . 

telimon și are o suprafață de 723 

hect. O altă parte, acea despre 

Letca-Nouă, estea Statului, fostă 

a bisericei  Sărindarului; are 

921 hect. 
* Din acestea, Eforia spitalelor 

Civile are 650 hect. pădure, iar 

Statul 382 hect., rămînînd loc 

de cultură 612 hect. 
S'a vindut în loturi din pro- 

prietatea Dușani a Statului, 96   
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hect. despre moșia Letca-Vechic 

şi Crovul. 
Moșia Eforiei Spitalelor areun 

venit de 600 lei; iar a Statului 

de 2600 lei. 
Pe marginea despre V. a 

acestei proprietăţi, trece apa Gla- 

vaciocul, care se varsă în Cilnişte 

din jos de Crovul. 
Prin mijlocul pădurci trece 

șoseaua Bucureşti- Alexandria. 

Aci este un han, pe Dușani-. 

. Eforii. 

Duşani,eal,cultivabil, între satele 

Topile şi Valea-Seacă, din com. 

Pășcani, jud. Suceava. 

Duşani, /ocatitate, în jud. Suceava, 

com. Cristeşti, la obirșia piriului 

Ermolia. 

Duşăşti, sa, în jud. Neamţu, 

pl. Piatra-Muntele, com. Cirligi, 

situat în spre N. satului Cir- 

ligi. 

Duşei, deal, la S. de căt. Vă- 
carea, com. Valea-Popci, pl.- 

Rîurile, jud. Muscel. 

Duşi, piriiaş, format pe teritoriul 

com. Spinești, pl. Vrancea, jud. 

Putna ; se varsă în Putna. 

Duşiani. Vezi Duşani, jud. Vlaşca. 

Duşmanul, movilă, situată la E. 
de com. Cireşul, pl. Ianca, jud. 

Brăila. 

Dusmăneasca, zale, în pl. Ia- 
lomița-Balta, jud. Ialomiţa; este 

o ramură a văii Strachina, ce 

are direcțiunea spre N. 

Duşmăneşti, numire dată uneia 

din cele 4 ranificații ale muu- 
felul Strihani, din com. Tohani, 

jud. Buzăă. 

Duşmăneşti, moșie, în jud. Bu-



DUTCA 302 DUȚEŞTI 
  

zău, com, Tohani. Vezi Bălă- 

nești-Dușmănești. 

Dutca, munte, ce străbate mij- 

locul com. Predealul, plaiul Pe- 
leșul, jud. Prahova situat între 

munții Zamura, Urechia și So- 
rica. 

Este renumit pentru pădu- 

rile sale de fag, stinelesale de 
vi, bogatele lui păşuni și locuri 
de fineţe. 

Acest munte a fost vindut 

la 1821 de biv vel Logofăt 
Chrisoscoleu, D-nei Sachelarie, 

apoi a fost cumpărată de ma- 

rele Ban Alexandru Filipescu. 

La 1846 a fost hotărnicit de 

inginerul G. Fischtum. 

Astă-zi se stăpînește de M. 

S. Regele Carol. A fost cum-   

părat de M. S5.la 1882, împreună 
cu alți munți, dela D-l N. Creţu- 

lescu, pe preţul de 400000 lei. 
D-l Creţulescu îl stăpînise dela 

fratele săi Scarlat, iar acesta 

îl poseda prin cumpărătoare de- 

la familia Filipeştilor. 

Duţeşti, căzuu, ţinînd de com. Căr- - 
buneşti, pl. Amaradia, jud Gorj. 

E situat parte pe valea Gilor- 

tului, iar parte pe deal. Are o 
suprafață de aproape 370 hect. 

din cari 200 hect. arabile, 7 

hect. vie, 7 hect. | prunet, iar 

restul pădure şi izlaz, 

Are o populaţie de 85 fa- 
milii, saii 273 suflete, din cari 

So contribuabili. ” 

Locuitorii sunt moșneni, 

Ei posedă: 34 pluguri, 30   

care cu boi, 1 căruță cu cai; 

32 stupi; 172 vite mari cor- 

nute, 208 oi, 55 capre, 144 ri- 

mători și 19 cai. 

Comunicaţia se face prin șo- 
seaua comunală de pe valea 

Gilortului, ce trăbate cătunul 
şi-l pune în comunicaţie spre 

N. cu Ștefănești, iar spre S, 
cu şoseaua vecinală de la Cărbu- 
nești. La E. se leagă cu Licu- 
riciul prin şoseaua vicinală ce 

vine din cătunul de reședință. 

In cătun se găsesc: 1 moară 
cu 5 alergători pe apa Gilortul; 

2 puțuri şi 4izvoare acoperite, 

Cătunul are 2 biserici făcute 

la anul 1780 de locuitori şi de- 

servite de 1 cîntăreţ şi de pre- 

otul din cătunul de reședință.



Eapa. Pentru toate cuvintele cu 

această numire, .compusele și 

derivatele ei, vezi litera /. 

Ebe-Chioi, saf, în jud. Constanţa, 

pl. Mangalia, căt. com. Osman- 

- Faci. E situat în partea de $. 

“a jud. şi cea V. a com,, la 4 

kil. spre S.-V. de reședință, 
pe valea Curu-Bair-Alcea, şi 

între : dealurile Cnru-Bair, la V. 

și Osman-Faci, la E. şi dominat 

de movila Ebe-Chioi (108 m.). 

Are o întindere de 2513 hect., 

din cari 49 hect. ocupate de 

vatra satului, cu 46 case. Popu- 

laţiunea, compusă din Turci și 

Tătari, este de 77 familii cu 

343 suflete, ocupindu-se cu agri- 

- cultura. : 

Ebe-Chioi, movilă, în jud. Con- 
stanţa, pl. Mangalia, pe terito- 

riul com. rur. Osman-Faci și 

“anume pe acela al căt. săi'E- 

libe-Chioi saii Ebe-Chioi. Este 

situată în partea de N. a plășii 

şi cea de S.E a comunei, la 2! 
“ kil. spre E. de satul Ebe-Chioi, 

pe muchia dealului Osman-Faci. 

Are o înălțime de 108 metri 
şi domină satele Ebe-Chioi, Os- 

man-Faci, drumurile comunale 

“ celeunesc, drumurile Ebe-Chioi-   

  LA
 

Abdulah, IEbe-Chioi-Topraisari; | 

este artificială și a servit pro- 

babil ca punct de orientare şi 

- observaţie, 

Ebe-Chioi-Ceair, za7e, în jud. 
Constanța, pl. Medjidia, pe te- 

ritoriul com. Cuciuc Biulbiul ; 

este un afluent pe partea stingă 

al văii Sorpci-Dere, împreună 

"cu valea Ciobanisi-Dere; se 

desface din dealul Bair-Biulbiul- 
Cuciuc, aproape de com. Biul- 

biul-Cuciuc; se îndreaptă spre E. 

“ avind o direcţie generală de la 

N-V. către S.E. şi, după un 

drum de 3 kil., se deschide în 

_valea Sorpci-Dere, în dreptul 

dealului Curu-Bair; este o vale 

puţin largă şi este tăiată în toate 

părțile de drumurile Elibe-Chioi- 

Copadin, Osman-Faci-Copadin, 

" Buiuc-Biulbiul-Copadin și Biul- 

Cuciuc-Osmancea.; este așezată 

în partea S.-V. a com. și a 

plășei. 

Ebraia, pădure a statului, în în- 

tindere de 25 hect, care face 
parte din pădurea Băbeni, jud. 

Vilcea, pl. Otăsăul. 

„Echenli-Orman, pădure, în jud. 

Constanța, pl. Silistra-Nouă, com.   

Garvanul, căt. Garvanul-Mic, si- 

tuată pe ramificaţiile sudice ale 

dealului Sirt-lol-Bair, nu departe 

de satul Garvanul-Mare, și. for- 

mînd cu pădurea. Saidi-Orman, 

pădurea numită Garvanul; are 

o întindere de 87 hect., apar- 

ținînd toate Statului; esențe: 

fagi, carpeni şi stejari pitici. 

Echenii-Orman-Bair, gea/, în 

jud. Constanţa, pl. Silistra-Nouă, 

pe teritoriul com, Dobromirul, și 

anume pe acela al căt. Dobromi- 

rul-din-Deal; este ocontinuarea 

dealului Orta-Burun ; se îndrep- 
tează spre S.-E., avind o direc- 

„ție de la N.-V. către S.-E. şi 

se termină prin pădurea Caral- 
mus-Orman; brăzdează partea 

Sudică a plășii şi cea de S.V. 

a com.; este despărțit de dea- 
lul Orta-Burun prin drumul ce 

duce de la Dobromir la Techi- 

„deresi; este acoperit peste tot | 

cu stuf; are o înălţime de 160 
metri. 

Echi-luiuc:Olceac, dez], în jud. 
Constanţa, pl. Silistra-Nouă, pe 

teritcriul com. rur. Beilicul și 

anume pe acela al căt. săi Bac- 

Cuius ; face parte. din culmea . 

dealului Mirleanu; se îndreaptă
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de la N.-V. spre S.-E., cu o di- 

recție generală de la N.-V. spre 

S.-E., brăzdind partea Estică a 

plășii şi pe cea Sud-Estică a 
com.; pe muchia sa merge pu- 
ţin şi hotarul dintre plășile Si- 

listra-Nouă, şi Medjidia ; atinge 

181 metri înălțime în virful 

Cuzgun şi domină satul Bac- 

Cuius, văile Bac-Cuius -Culac, 

Ceair-Orman, Cara-Cialic-Culac, 

şi drumul județean Ostrov-Cuz- 
gun; este acoperit numai cu 

păduri. 

Echi-Tepe, movilă, în jud. Con- 
stanța, pl. Mangalia, la hotarul 

com. Musurat şi al com. Os- 

man-Faci, pe teritoriul căt. Ab- 

dulah, de care se află depărtat 

numai cu 1 kil.; este situată ]a 

nordul plășei şi com., pe culmea 

dealului Cuan-Deresi-Bair ; are 
o înălţime de 90 metri; este a- 

coperită cu pășune; servă ca 

punct trigonometric de al 2-lea 

grad; domină căt. Abdulah, 

dramarile de la Abdulah la Ha- 

sidiuluc, la Techirghiol şi de 

la Mametcea la Musurat. 

Edera, munte, jud. Bacăi, pl. 

Muntelui, pe teritoriul com. Brus- 

turoasa, | 

Edera, dea, jud. Prahova, pl. 

Filipești, com. Ederile, pe care 

_se cultivă 16!p hect. vie. 

Edera, dea/, la N. de satul Gu- 

noaia, com. Burdusaci, pl. Stă- 

„nișești, jud. Tecuci. Din el plea- . 
că o ramificație în interiorul 

com. Crăești, în direcția spre 
N.-V., care se numește Gura: 

Biștei. | 

_Edera, pădure a statului, în în- 

tindere de 350 hect., jud. Pra- 
hova, pl. Filipești. 

_Edera-de-Jos, saţ, face parte   

504 

din com. rur. Ederile, pl. Fili- 
pești, jud. Prahova. 

Edera-de-Sus, face parte din 
com. rur. Ederile, pl. Filipești, 

- jud. Prahova. Aci e reședința 

com. 

Ederei, (Vălceaua-) ză/cea, jud. 
Vilcea, pl. Olteţul-d.-s., com. 

Obislavul. 

Ederile, com. rur., jud. Prahova, 

pl. Filipeşti. Este situată pe ma- 
lul stîng al rîului Cricovul, la 

30 kil. departe de capitala jud. 
şi la 11 kil. de a plășei. 

Se compune din2 căt. IEdera- 
d.-j. şi Edera-d.-s., avind o po- 

pulațiune de 211 familii, saii 

927 suflete (470 bărbaţi 457 fe- 

mei), plus 10 familii de Țigani. 

Contribuabili sunt: 180; case 

de locuit: 211. 
In com. eo biserică, reparată 

în anul 1894, deservită de un 

preot. 

Locuitorii pe lingă agricul- 

tură se mai ocupă cu lemnăria 

și cărămidăria. i 

In raionul. com., pe apa Cri- 

covul, e o moară de măcinat. 

Sai împroprietărit, la 1864, 

170 locuitori cînd li s'aii dat 

504 hect, 

Vite sunt: 19 cai și epe, 110 

vaci, 200 oi şi 165 porci. 

Stupi cu albine sunt 40. 

Școala datează în com. dela 

1877. Copii în vîrstă de școală 

sunt. 128. Ştii carte 100 băr- 

baţi şi 11 femei. 
Pe teritoriul acestei com. se 

află mine de lignit, încă neex- 

ploatate. 

A patra parte din terenul 

com. e prielnic culturei; restul 

e muntos. 

Comerciul se exercită în com. 

de şase cîrciumari. 

Venitul com. e de 6639 lei 

şi cheltuelile de 3431 lei anual.   

EDIL-CHIOI 

Cu com. vecine seleagă prin 

drumuri naturale, afară de Mo- 

reni şi Valea-Lungă, unde sunt 

șosele. 

__E brăzdată de dealurile: Vir- 

ful-Babei, Dani și Virful-Corne- 

tului, cari servesc de pășune 

vitelor locuitorilor. 

Afară de riul Cricovul, văile: 

Batogului, Ruda și Groșetul, udă 

comuna. 

Edil-Chioi, com. rzir., jud. Con- 

stanța, pl. Mangalia. E situată 

în partea meridională a judeţu- 

lui, la 37 kil. spre S..V. de 

orașul Constanţa, capitala dis- 

trictului, şi în cea septentrională 

a plăşii, la 28 kil. spre N.-E. 

de orăşelul Mangalia, reședința 

ei, pe valea Cealic-Cum-Ceair. 

Se mărginește la N. cu com. 

Osman-Faci ; la E., cu comuna. 

_Tropaisari ; la $., cu comunele. 

Gheringic și Azaplar; iar la V., 

cu comunele Enghez și Osman- 

cea. 

Relieful solului e puţin acci- 
dentat de următoarele principale 

dealuri: Elibe-Chioi-Bair (110 

m.), la N.; Osman-Faci-lol (99 

m.), la N.-IE ; Osmancea-Bair (70 

m.), la N-V; Enghez-Bair (82 
m.), la V.; Cara-Chioi-Bair (100 

m.) Amzacea-Burun (102 m), 

Cogea-Sirt-Bair (100 m.), la 

S.; Meragi-Bair (107 m.) și 

Trapraisari-Bair (92 m.),la E.; 

Iol-Bair (101 m.), Meragi-bair 

II (102 m,), Cerlkez-luc-Bair (93 

m.), Amzacea-Bair (107 m.), prin 

interiorul comunei, Aceste dea- 

luri sunt acoperite cu finețe 
și semănături, 

Movile sunt 32, mai toate 

artificiale, construite pentru. a 

servi ca puncte de orientare; 

principale sunt: Orta-luc (103 

m.), la S:-V.; Uzmilar (101 m.); 

Balabanar-Tepe (93 m.), Esic-lue 

(102 m.), prin interior; Meragi- 

Iuc (104 m), Ufac-Iucler, Panar-
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Iuc-Amzacea, Cara-luiuc (între 
Q2—104 m.), la S. 

Văi ce ai puţină apă sunt 
numai primăvara și toamna în 

timpul ploilor; prin ele deose- 
bim: Uzunlar-Ceair unit cu U- 

zunlar-Dere, formînd valea Pașa- 

"Conac-Dere, la N.; Cealic-Cum- 

Ceair, formată din văile Am- 

zacea-Dere unită cu Sinîr-Dere, 

și din valea Maratan unită cu 

valea Cuvan-Alceac ; tot în valea 

Cealic se deachide și valea Pașa- 

Conac-Dere. 
Cătunele cari o formează sunt 

patru : ldil-Chioi, reședința spre 

apus, la unirea văilor Cealic și 

Pașa-Dere; Amzacea, la S$.,. la 

5 kil. spre S.-V, de reşedinţă, 

în văile Muratan şi Cuvan; U- 

zunlar spre N., la '31fe kil. 

spre N.-E. de reședință, pe valea 

Uzunlar-Dere ; şi în fine Enge- 
Mahale, tot spre N. la 4 kil. 

spre N.-E. de reședință, pe 

valea Osman-Faci-lol. 
Edil-Chioi şi Uzunlar au ca- 

sele adunate celel'alte, cam răz- 

leţe. 
Suprafața comunei este de 

6500 hect., din cari 198 hect., 

ocupate de vetrele celor cinci 

sate cu 193 case, restul de 

6302 hect., împărțit între Stat 

cu proprietari posedind 3000 
hect.: și locuitorii ce aii 3202 
hect. - 

Populațiunea comunei pe anul 
_1895—96 a fost de 234familii, 

saii 951 suflete, în maioritate 

Turci, Tătari și puţin Bulgari: 

498 bărbaţi, 453 femei; 507 ne- 

căsătoriţi, 428 căsătoriți, 15 vă- 

duvi; 921 cetăţeni români 30 

supuși străini; 244 ortodoxi, 

706 mahomedani, 1 catolic ; 157 

agricultori, 3 comercianţi; 98 

îproprietăriți și 62 neimproprie- 

tăriți, o 
Ştiu carte 7 persoane, nu știii , 

047. : | 
Contribuabili sunt 160. : 

69623. Alarele Dicl.onar (eomrafic Vol, 11, 

  

In com. Sunt 5 geamii, 2 în 
cătunul Amzacea, şi cite una în 

cele-l'alte cătune, - avind toate 
10 hect. Sunt servite de 3 hogi. 

Intinderea com. e de 6500 

hect,., din cari: 198 hect. teren 

neproductiv (6cupate de vetrele 
satelor); 632 hect. teren pro- 

ductiv (din care 3000 hect. ale 
Statului cu proprietarii, 3302 
hect. allocuitorilor); din acestea: 

5422 hect. teren cultivabil (din 
care 2610 hect. al Statului cu 

proprietarii, 2812 hect. ale lo- 
cuitorilor), 239 hect. teren .ne- 

cultivabil(din care 110 hect. ale 

Statului cu proprietarii, 120 hect. 

al locuitorilor) ; 650 hect. teren 
izlaz (din care 280 hect. ale Statu- 

"lui cu proprietarii, 370 hect. ale 

locuitorilor). 
In comună sunt 157 plugatri, 

posedind 299 pluguri (161 cu 

boi, 138 cu cai); I5I care şi 
căruțe (150 cu boi, 101 cu cai); 
12 mașini de secerat; 4 maşini 

de bătut porumb; 4 grape de 
fier ; 1 trior; 3 mașini de vin- 

turat. 

Vite sunt 6275, din cari: 556 

cai, 748 boi, 54 bivoli, 9 asini, 

4663 oi, 173 capre şi 81 porci. 

Sunt 9. mori de vint. 

Comerciul se face prin gara 
Murfatlar, la 25 kil. spre N.-E. 

“decom., de către trei comercianţi 

(cîrciumari) şi constă în import 
de coloniale, mașini agricole şi 

în export de cereale, - vite (oi 

cu produsele lor). 
Budgetul com. are la venituri 

3215 lei și la cheltueli 1558 

lei. | 
Căi de comunicaţie sunt dru- 

mul judeţean Medjidia-Mangalia, 

trecînd prin toate satele afară de 

cel de reședință ; apoi nenumăra- 

te drumuri vecinale saii de căruţe, 

cari unesc cele patru sate între 

ele și cu cele mai învecinate, 

ca Trapai-Șari, Casap-Chioi, En- 

ghez, Osmancea,Osman-Faci,etc.   

Edil-Chioi, saț, jud. Constanţa, 

pl. Mangalia, căt. de reședință 

al com. Edil-Chioi. E situat în 

partea nordică a plăşei şi cea 

vestică a comunei, pe valea 
Cialic-Cum-Ceair, la unirea ei 

cu valea Pașa-Conac-Dere, între 

„ dealurile: Meragi-Bair şi Cer- 

chez-luc-Bair, la E.; Tatar-Bair, 

la S$.; Edil-Chioi-Tepe, la V. 

și Iol-Cari-Bair, la N. Intinderea 

sa e de 2650 hect,, din cari 

60 hect. ocupate de vatra sa- 

tului; restul aparţine statului 

și locuitorilor. Are o populaţiune 
de 39 fam., sau 250 suflete, în 

maioritate Sirbi și Bulgari. 
Drumuri comunale duc din 

acest sat spre Enge-Mahale, 

Uzunlar, 'Topraisari- Amzacea, 

Enghez și Osmancea. 

Edil-Chioi-Tepe, dea, în jud. 
Constanţa, pl. Mangalia, pe te- 

ritoriul com. zur. Osmancea; 

formează, împreună cu dealul 
Tatar-Bair, un unghii drept; 
are direcția N.-S. şi se întinde 

printre văile Cealic-Cum-Ceair, 

care sunt la V.; domină comu- 

“ nele: Osmancea, Agemler, Cio- 

banisa, cele două văi pe care 

le separă, precum și drumurile 

Edil-Chioi - Cosicci,  Osmancea- 

Chiuciuc- Enghez-Biuiuc; brăz- 
dează partea nordică a plășei şi 

pe cea sudică a comunei; este 

acoperit în. cea mai mare parte 

cu pășune și, puține semănă- 

turi. | 

Edul, vale, jud. Vilcea, pl. Ol- 

teţul-d.-j., com. Frăţila. 

Edului (Balta-), 6a/ză, jud. Dolj, 
pl. Jiul-d..s., com. Floreşti, cu 

puţin peș:e. Lîngă această baltă 

se varsă riul Arpadia în Gilort, 

Edului (Movila-), zzoo:/ă, si- 
tuată la S.-E. de com. Suţeşti. 

jud. Brăila, 4  kil. departe 
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de comună, în apropiere de ho- 

tarul comunei Perișorul. 

Edului (Movila-), mozî/ă, la 4 
kil. spre N. de satul Ionești, 

jud. Brăila, pe moşia Colţica 

din Bordeiul-Verde. 

Edului (Podişul-), fozzș, pe mo- 
şiea Lișna, com. Suharăul, pl. 

Prutul-d.-s., jud. Dorohoiii. 

Edului (Valea-), ae, com. Pur- 

căreni, pl. Riurile, jud. Muscel, 

Eduţa, Za//ă, pe moşia Pomirla, 

com. Pomirla, pl. Prutul-de Sus, 

jud. Dorohoiii. 

Eduţul, saţ, în partea estică a com. 

Roșcani, pl. Turia, jud. Iaşi, 

pe ţărmul drept al Prutului. 

Are.o populaţie de 15 familii 
saii 54 suflete. 

Numărul vitelor e de 058 ca- 

pete, din cari: 92 vite mari 

cornute, 780 oi, 20 capre şi 

66 cai, | 

Eduţului (Dealul-), Zea/, pe mo- 

șia Hilișeul-Virnav, com. Pomirla, 

pl. Prutul-d.-s., jud. Dorohoii. 

Eduţului (Dealul-), Zea/, pe mo- 

șia Tătărășeni, com. Mileanca, 

pi. Prutul-d.-j., jud. Dorohoii. 

Eduţului (Valea-), za7e, pe mo- 
şia Tătărăşeni, com. Mileanca, 

pl. Prutul-d.-j., jud. Dorohoii. 

Efrimoaia, zirii, curge printre 

dealurile Murgul şi - Parmuva, 

din com. Tomești, pl. Codrul, 

jud. Iași, și, unindu-se cu Piriul- 

Rupturei, se varsă de-a stînga 
pîriului Tatarca. | 

Efrosina, sursă de apă minerală 

în valea Răpuroasa, jud. Vilcea, 

avind ca substanţe fixe: hi- 

posulfit de sodă, sulfat de calce, 

Elanul, dea, 

Elanul,   
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de sodă şi de magnezie (conside- 

rabil), iodur de magnezie și de 
sodium, bromur de magnezie 

(puţin), carbonat de calce și 

de magnezie, clorur de sodium 

(concentrat) şi silicat de alumi- | 

nium, 

începe în două 

ramuri, de la locul numit Fun- 

dul-Elanului din com. Urlați, 

“pl. Mijlocul, jud. Fălciu, prelun- 
gindu-se paralel pe o parte și pe 
alta a văi Elanul, formîndu-ial- 

bia, şi terminindu-se în șesul Pru- 

tului în județul Covurluiii, unde 

se termină valea și pîriul Elanul. 
Aceste ramuri sunt întretăete 

în curmeziș de alte mici 'văi cu 

pîriie, și poartă diferite numiri 
după numele localităților pe 

unde trec. 

Elanul, zir:4, pleacă din partea 

de N. a comunei Urlaţi, jud. 

Fălciu, de la locul numit Fundul- 

" Elanului,curgeprin mijlocul satu- 

“lui Urlați și, îndreptindu-se spre 

Sud, trece prin comunele: Hur- 

" dugi, Guşiţei și Găgești, în lungul 

plasei Mijlocul, formînd în mare 

parte hotarul cu plasa Prutul. 

După ce primește afluenții: Ta- 

laba, Bărboși, Mălăeștii, Vut- 

cani, Giurcani și alte mai mici 

piriiaşe, trece pe teritoriul ju- 

deţului “Tutova, udindu-l în lung 

pe partea de Est, pe unde și 

primeşte piriiele Mihoaia şi Lis- 

covul, apoi trecînd pe teritoriul 
judeţului Covurlui, prin partea 
de Nord, se varsă în dreapta 

rîului Prutul, mai sus de satul 

- Vădeni. 

şes, jud. Fălciă, în su- 

prafață cam de6 hect,, pe valea 

“" Elanul,. între dealurile Vutcani 

şi -Valea-Rediului; se întinde 

- de 'la satul Mălăești, pl. Mijlocul, 

pănă lingă satul Tupilați, pe teri- 

toriul satului Poşta-Elanul. 

Elanul, 
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șes, în jud. Fălciii, în su- 

prafață cam de 30 hect., pe 
Valea-Elanului, în marginea de 

de Sud a satului Urlaţi, comuna 

cu asemenea numire, pl. Mij- 

locul. 

Elanul, za/e mare, întinsă, frumoa- 

să şi fertilă. Se întinde de a-lun- 

gul judeţelor: Fălcii Tutova și 
o parte din Covurluiii. Se for- 

mează din partea despre. Sud 

a orașului Huşi, din comuna 

Urlaţi, plasa Mijlocul, de la 

: locul numit Fundul-Elanului și 

se termină din sus de satul 

Vădeni, din jud. Covurluiă, unde 

piriul Elanul ce curge prin ea, 
trece în şesul Prutului, şi se 

varsă în rîul Prutul. 

Elena, sfafie de dr-d.f., jud. 
. Ialomiţa, pl. Borcea, com. Cocar- 

" geaua, pe linia București-Feteşti, 

“pusă în circulație la 1 Iulie 1887. 

Se află între staţiile Mărculești 

- Urs. kil.) şi Fetești (99 kil.). Inăl- 

- țimea d'asupra nivelului mării 
de 50,57. Venitul acestei stații 

" peanul 1896 a fost de 7643 lei 

55 bani. 

Elenari, dea/, în jud. Mehedinţi, 

plaiul Cloșani, ţine de com.rur. 

Negosșştii, cătunul Padeșul. Este 

acoperit cu vii şi pomi roditori. 

Elenii(Dealul-Cucoanei-), dea/, 
în com. Valea-Sălciei, jud. R.- 

- Sărat. 

Eleşeşti, frup de moşie, situat 
“la 16- kil. depărtare de orașul 

“ Piatra, în com. Șerbești, pl. 

- Piatra-Muntele, jud. Neamţu, a- 

şezat pe partea dreaptă a şose- 

lei ce duce către Roman, Se 

“mai numește și Heleșești saii 

Ilișești. 

Eleşteul. Pentru toate cuvintele 

cu această numire, vezi litera H.
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Elibi-Chioi, ruinele unui sat, din 

jud. Constanţa, pl. Mangalia, 
com. Osman-Faci, cătunul Ebe- 

Chioi, situate pe valea Ebechioi- 

Ceair; a fost distrus de un în- 

cendiii la 1529. 

Elibi-Chioi-Bair, Zea/, jud. Con- 

stanța, pl. Mangalia, com. Os- 
man-Faci, cătunul Ebe-Chioi, 

în partea sudică a comunei, 
- printre văile  Canara-Dere şi 

Osman-Facî-lol; are o înălţime 

de 110 metri; este acoperit cu 
semănături și. fineţe. 

Eliza-Stoeneşti, com. rur., jud. 

Ialomiţa, pl. Cîmpului. Este.si- 

tuată pe partea dreaptă a riu- 

lui Ialomiţa, între com. Bărcă- 

nești şi Condeești, 

Teritorul com. are o suprafață 

de 1751. hect., din cari 246 hect. 
pădure și coprinde trei moşii. 

Improprietărițidupă legea rur. 

din 1864, sunt 114 locuitori; 

fără proprietăți mai sunt 40 15- 
cuitori. - 

Se compune dintrun singur 

sat, situat la 21/ kil. spre S. 

de riul Ialomiţa, pe lunca aces- 

tui riă, avind spre S. coasta 

Ialomiţei. Este spre V. de sa- 

tul Condeești și spre E. desa- 

tul Bărcănești, cu care este unit, 

avind împreună o lungime ne- 

întreruptă de trei kil. Inainte | 

satul purta numele de Pisica și 

era căt, pendinte de Bărcăneșşti. 

Aici este reședința primăriei și 

a judecătoriei comunale. 

In recensămîntul făcut în 1890 

s'a: constatat că “populaţiunea 

este de 248 familii, sai 042 
"suflete: 473 bărbaţi și -469' fe- 

mei; 254 agricultori, 9 comer: 

"cianţi, 3 avind profesiuni libere 
şi 3 servitori. - 

Știi carte 88 persoane. 

Contribuabili sunt 144. 
Vite: 545 boi, 261 cai, 34 

bivoli, 850 ol și 413 porci.   
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Com. avea în 1886— 1887 un 

venit de 2636 lei şi cheltueli 

în sumă de 2696 lei, 

Are o școală mixtă, frecuen. 

tată de 32 elevi și 2 eleve con- 

dusă de un învăţător retribuit 

de com,; o biserică deservită de 

un preot și doi dascăli. 

Eliza-Stoeneşti, Pădure, în jud. 
Ialomița, pl. Cîmpului, lingă sa- 
tul Eliza-Stoeneşti, în suprafață 

de 246 hect. Esenţe: salcie, 

plop, ulm și anin. 

Elizabeta, com. rur., la extremi- 

tatea de N.-V. a plășii Călmă- 
ţuiului, jud. Teleorman, situată 

pe dealul care se întinde dela 

T.-Măgurele, pănă în jud. Olt, 

pe valea Siului, paralel cu lun- 
ca Oltului. 

Are două căt.: Brincoveanca 
și Țigănia.: Ambele căt. sunt 
puse pe malul.sting al piriu- 
lui Siul, în depărtare unul de 
altul ca de 500 metri şi popu- 

late în mare parte de 'Ţigani. 

Teritoriul com. este de aproa- 

„pe 1600 hect. Moșia este pro- 

prietatea moștenitorilor prince- 

pelui Al. B. Ştirbei. Proprietatea 

locuitorilor, în număr de 135, o- 

cupă 318 hect. şi anume: 87 

în căt. Brincoveanca şi 49 în 

căt. Țigănia. Viile înşirate de- 
alungul dealului ocupă o întin- 

dere de 44ih hect. și produc 

vin bun, iar pe lunca Oltului 

sunt .cite-va zăvoaie, care se 
taie periodic. .. 

Populaţiunea com. cu a căt. 

este de 173 familii sai SI1 su- 

flete, din cari 153 contrib. 

Numărul vitelor din com. și 

căt. este de 1247, din cari: 87 

cai, 490 vite mari cornute, 486 

vite mici cornute şi 128 porci. 

Bugetul com. este de lei 14,004 

bani 27: la venituri şi de lei 

10,139 bani 18 la cheltueli; 

Are o şcoală mixtă întreți-   
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nută de Stat, și frecuentată de 

14 elevi. - 

Locuitorii asistă la serviciul 

divin la comunele învecinate, 

„Plopi şi Slobozia-Mindra. 

La N., spre com. Plopi-Slăvi- 
tești, pe distanţa de un kil, și 

la S. cu Slobozia-Mîndra, pe 2 
kil., se leagă prin şosele veci- 
nale. 

Depărtarea com. de la reşe- 
dința jud. este de 23 kil., iar 
de la Roșiori, de 29 kil, 

Elizabeta, moșie, în jud. Teleor- 
„man, pl, Călmățuiului, proprieta- 

tatea moștenitorilor priucipelui 
AL. B. Ştirbeiă ; îi mai zice și 

Brincoveanca, iar în vechime 

purta numirea de Flocoşanca. 

Elizabeta-Doamna, com. rur. şi 

sat, în jud. Roman, pl. Siretul- 

d.-j., spre S.-V. de orașul Ro- 
man şi la depărtare de un kil. 
de el. Este așezată pe șes, pe 

malul drept al rîului Moldova. 
Are 267 familii, sai 1004 su- 

flete, din cari 240 contribuabili, 

Ştiu carte 77. Sunt 241 case. 

Are o biserică de lemn. 
Vite sunt 1035. 

Aici este reşedinţa suprefec- 

turei Plăşilor-Unite: Siretul-d.-j. 
şi Moldova. Venitul 'anual al 

com. este de lei 3713 şi chel- 

tuelile de 3239 lei. 
lEste legată cu oraşul Roman 

prin şosea.. | | 3 

Acest sat este înființat la 1878, 
_prin darea de pămînturi la noii 

însurăței și este pus chiar în 
marginea orașului Roman, de 

care nu este despărțit de. cit 

prin apa Moldovei, peste care 

aci e un pod de fer. _. 
Această poziţiune l'a făcut să 

devină în scurt timp un sat fru- 
mos, populat şi cu case destul 
de bune. 

Elmenlichi, movilă, în jud, Con-
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stanţa, pl. Medjidia, com. Ma- 
mut-Cuius, căt. Acargea. E si- 

tuată pe muchea dealului Cara- 
Tepe-Bair. Are 132 m. înălţime. 

A servit ca punct de observaţie 
şi orientare, 

Elmenlichi, dea/, în jud. Con- 
stanța, pl. Hirşova, com. Calfa, 

căt. Rahman, dominînd acest 

sat despre V.; e de natură stîu- 

coasă; are 190 m. înălţime; e 

acoperit cu fineţe, 

Emancipații, suburbie, în Foc- 

şani, despărțirea I-a, judeţul 
Putna. 

Emir-Asan-Culac, zîriă, în jud. 

Tulcea, pl. Isaccea, com. Orta- 

Chioi, căt Dautcea; izvorăşte 

din dealul Ghiobilche-Bair; se 

îndreaptă spre N., avind o di- 

recţie generală de la N.-V. spre 

„S.E., brăzdind partea sudică a 

plăşei și a comunei; curge prin 

păduri şi, după un curs .de 3 

lil., se varsă în piîriul Valea- 

Ghiobilche, pe stînga, nu departe 
de izvorul acesteia; curge prin- 

tre dealurile Ghiobilche și Daut- 

cea; pe valea sa merge un 
drum comunal: Atmagea-Orta.- 
Chioi, cu o ramificaţie spre 
satul Dautcea, 

Emir-Saale-Tepe, vovi7ă, în 
jud. Constanţa, pl. Hirșova, com. 
Şiriul, căt. Muslu, la 2 kil, spre 
S-E. de acesta, pe. muchea 
dealului Muslu. Are o înălțime 
de 92 m., dominind drumul ju- 
dețean Hirşova-Medjidia. E a- 
coperit cu verdeață. 

Emuroasa, numire vechie a pi- 
rîului Fieni, care trece pe lingă 
com. Căciulaţi, pl. Znagovul, 
jud. Ilfov, 

Enache, dea! cultivabil, lîngă sa- 
tul Moţca, jud. Suceava.   
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Enache, pădure, de stejar, în în- 

tindere de 16 hect., pe moșia 
Baloşeni, com. Fintinele, pl. Sire- 

tul, jud. Botoșani. 

Enache,vă/cea, care 'se varsă în 

Valea-Văcarei, jud. Muscel, 

Enache (Valea-lui-),: sas, pen- 
dinte de com. rur. Futana, jud. 

şi pl. Argeșul. 

Enari, dea/, la E. de com. Gura- 

Boului, pl. Vedea-d.-s., jud. Olt, 
avind o lungime ca de 2 kil. și 
pe care se cultivă tot felul de 
cereale; pe parte din el se află 
pădure. 

Enăcheasca (Vinecioara), 7p0- 

" şie, în jud. Buzăti, com. Buceni, 

în devălmășie; are 360 hect., 

din care 65 pădure, împărțită 
în trei sfori: Poiana-lui-Soare, 

Ograda-Olacului și Lacul-Co. 

"coanei; restul arătură, fineață, 

livezi și izlaz. 

Enăcheşti, saz, jud. Bacăă, pl.: 
Tazlăul-d.-s., şi reședința com. 

Boșoteni, situatpe piriul Na- 

dișa, d'a stinga Tazlăului-Mare. 

Are o biserică, clădită de locui- 

tori la 1885, deservită de un 

cîntăreț şi alta catolică, zidită 

tot de locuitori în anul 1872. 

Circiumi sunt 2. Sunt 219 fa- 
milii, saii 616 suflete, din care 

42 Uoguri. 

Vite: 29 cai, 357 vite cornute 

și 45 porci. 

Enăcheşti, pare a comunei Ca- 
pul-Piscului, plasa Riurilc, jud. 
Muscel. 

Enăchioiul, Zeaf, cultivabil, lingă 

satul Mihăești, jud. Suceava. 

Enăria, poiană, pl. Bistriţa-d.-s., 
jud. Bacăi, de pe teritoriul com, 
Racova, aparținind Statului.   

ENDE-CARA-CIIIOI 

Enculeasca (Şetrarul-Caloian, 

Cîrteanca), zzoşie, jud. Buzăii, 

în com. Beceni, căt. Enculeşti; 

are 228 hect,, din care 40 pădurea 

Caloeneasa, restul arături, izlaz, 

livede şi fineață. 

Enculeşti, saz, jud. Argeş, plaiul 

Loviștea ; face parte din com. 
rur. Berislăvești. 

Enculeșşti (Valea-Vacei), că/un, . 
alcom. Beceni, jud. Buzăii; are 

40 locuitori şi 9 case. 

Enculeşti, sat, face parte din com. 

rur. Valea-Mare, pl. Podgoria, 
jud. Muscel. Are o populaţie de 

308 locuitori (180 bărbaţi și 
128 femei). 

Biserica satului, cu hramul 

Sf. Nicolae, este construită de 

birne, pela anii 1786,de locuitorii 

poposiți prin păduri de frica 
răsmiriților și reconstruită la 1877 

„de enoriași. 

Pănă acum ciți-va ani se vedea 

în coastele Enculeştilor mulțime 

de gropi, în cari, spune legenda, 
tîrgoveţii din Piteşti, în timpuri 

de răsmirițe, își îngropaii lăzile 
cu avutul lor. 

Prin acest cătun trece girla 

Valea-Mare, pe care se află o 

moară, zisă a Chilimenţilor. 

Ende-Cara-Chioi, sa, în jud. 

Constanţa, pl. Medjidia, căt. 

comunei Biulbiul, situat în partea 

E. a plășei și cea N. a co- 

munci, la 8 kil. spre N. de 
cătunul de reședință, Cuciuc- 
Biulbiul. Este așezat pe ultimele 
ramificaţiuni S.-E. ale dealului 
Tabia-Franţuzească, și este do- 
minat de virfurile Ende-Cara.- . 
Chioi (112 m.), care estela 1!/2 
kil. spre N.-V. de sat; Curt: 
Baba-luc (98 m.), la 2 kil. 
spre E. şi Cara-Tepe (131 m. 
la 1. kil spre S.-E. Prin apro-. 
priere și pe ia V. săii, trece
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Valul-lui-Tratan, avind o direc- 

țiune de la N.-V. către S..E. 
Suprafaţa sa este de2325hect., 

din care 14 hect. sunt ocupate 
de vatra satului şi de grădini. 

Populaţiunea sa, compusă a- 
proape numai din 'Tătari și 

Bulgari, este de 62 familii sati 
213 suflete. Casele sunt mici, 

dar așezate regulat. Din sat 

pleacă drumuri comunale la: A- 

lacapi, la Medjidia și la Biuiuc- 

Biulbiul, Cuciuc-Biulbiul și Ma- 

mut-Cuius. 

Ende-Cara-Chioi-Tepe, dea, 

în jud. Constanţa, pl. Medjidia, 

com. Biulbiul, cătunul Ende-Ca- 

ra-Chioi, situat între văile Schin- 

gi, Medjidia-Dere și Biringi-Med- 
jidia Dere; are 130 metri înăl- 

ţime ; e acoperit cu semănături și 

fineţe; pe el merge calea ju- 
deţeană Medjidia-Mangalia. 

Ene. Vezi Valea-lui-Ene, sas, în 

pl. Fundul, com. Oniceni, jud. 
Roman. 

Ene. Vezi Valea-lui-Ene, piriă, 

în pl. Fundul, jud. Roman. 

Ene, dea/, spre NE. de satul 

Rafaila, jud. Vasluiu. 

Ene (Lacul-lui-), ac, la S. com. 
Riioasa, din pl. Călmățuiul, jud. 

Teleorman, format din scursori 
de izvoare. 

Ene (Lacul-lui-), lac, jud, Dolj, 
pl. Cimpul, com. Ciuperceni, 

ce ţine de balta Manciniţa. 

Ene (Piscul-lui-), pisc,com. Du- 
mitrești. pl. Oltul-d.-j, jud. Olt. 

Enge-Mahale, sa;, în jud. Con- 
stanța, pl. Mangalia, căt. com. 
Edil-Chioi, situat în partea de V. 
a plășei șiceade S. a com., la 
3!f kil. spre N. de cătunul de   
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reşedinţă Edil-Chioi. Este aşezat 
pe valea Osman-Faci-lol, fiind 

închis la N. de dealul Elibi-Chioi- 
Bair, la V. de dealul Osmancea- 

Bair, și la S. de dealul Sol- 

Cari-Bair, fiind dominat de vir- 

ful Uzunlar-luc, cu 103 metri, 

situat la S. său. Suprafaţa sa 

este de 1000 hect., dintre care 

40 hect. sunt ocupate de vatra 

satului și de grădini, iar po- 
pulația sa, în care Turcii pre- 
ponderează, este de 28 familii 

saii 100 suflete, ocupindu-se cu 

agricultura și creșterea vitelor. 

Șoseana județeană Mangalia- 
Medjidia trece prin partea sa 
de E.; îar alte drumuri comu- 

nale vin de pe la toate satele în- 

vecinate ca: Edil-Chioi, Osman- 

cea, Copadin, Musurat și altele. 

Enge-Malesi-Tepe, movi/ă, ar- 
tificială, în jud. și pl. Constanţa, 

pe teritoriul com. rur. Copadin, 

situată la 21 kil. spre E. de 

satul Copadin. Este acoperită 

cu verdeață și are o înălțime 

"de 139 metri, cu care domină 

în întregime satul Copadin, pre 

cum şi partea de N. a văii 

Arabi-Alciala și drumurile co- 

munale cari trec pe la picioa-: 

rele ei. 

Enghez, com. rur., în jud. Con- 

stanța, pl. Mangalia, situată în 
partea N. a jud., la 46 kil. spre 

S.-V. de orașul Constanţa, ca- 
pitala districtului, și în cea 

centrală a plăşii, la 28 kil. spre 
N.-V. de orășelul Mangalia, re- 

şedinţa ei, pe valea Biuiuc-Dere 
(sai Enghez). 

Se mărginește la N. cu co- 

munele Osmancea și Agemler; 
la E., cu comuna Edil-Chioi ; 

la $., cu comunele Azaplar şi 
Cara-Omer, iar la V., cu comuna 

Cazil-Murad. . | 

Relieful solului e puţin acci- 
dentat de următoarele dealuri   
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principale: Edil-Chioi-Tepe (115 

m.), la N.; Tatar-bair (110 m), 
la N.-E.; Chedreanu (122 m.), 

la N.-V.; Culac-Bair (128 m.), 

la V.; Carasuluc-Bair (141 m.), 

la S. și S.-V.; Erebiler-Tepe- 

Bair (125 m.), la S-E.; Amza- 
cea-Bair (92 m.), la E.; Cas- 

sicei, Dechili-Tași și Enaghez 

(10 m.), prin interior; aceste 

dealuri sunt acoperite cu semă- 
nături și fineţe. 

Movilele sunt 8, toate artifi- 

ciale, servind ca puncte de ori- 

entare; printre ele distingem: 

Ciataltuc (134 m.), la V.; Orta- 

Iuc (133 m.), la E.; Enghez- 

Iuc (111 m.), în interior, 
Sunt văi uscate, avind apă 

numai numai în timpul ploilor, 
primăvara și toamna; princi- 

palele sunt: Enghez-Dere saii 
Biuiuc-Dere, prelungită cu valea 

Cassicci și în urmă cu Sofular, 

trecînd prin satele  Enghez- 

Mare și Enghez-Mic, și Cassiceci, 
prin interiorul şi centrul com., 

cu adiacentele sale Musur-Cu- 

iuc, la V.; Cuciuc-Enghez la 

N.;. pe dreapta; văile Cioroi- 

Ceair, la N. și Gadmular-Alcea, 

la E.; adiacente ale văii Agem- 

ler.. 

Cătunele cari formează comu- 
na sunt trei, şi anume: Enghez- 
Mare (Enghez-Biuiuc) spre _E., 

reședința, pe valea Enghez saii 

Biuiuc-Dere; Enghez-Mic (En- 

ghez-Chiuciuc), spre centru, la 

1 kil. spre N.-V. de reședință, 
tot pe valea Enghez; Cassicci, 

spre V., la 21/, kil. spre N.-V. 

de reședință, pe valea Cassicci 
sai Sofular, 

Suprafaţa com. este de 4054 
hect., din cari 204 hect. ocupate 

de vetrele celor 3 sate cu 134 

case; restul de 3850 hect. îm- 

părţite între locuitori cari posedă 
1778 hect. și Stat cu proprietarii, 

cari posedă 2072 hect, 
„- Populaţia com. e de 160 fa-
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milii saii 743 suflete, compusă 

din Turci, Bulgari: și Germani: 
387 bărbaţi, 356 femei; 448 

necăsătoriți, 270 căsătoriți, 24 

văduvi, 1 divorţaţi; cetăţeni Ro- 
mîni 625, 118 supuși streini; 

255 ortodoxi, 103 catolici, 385 

mahomedani, 161 agricultori, 

4 comercianți, 1439 împroprie- 

tăriți, 26 neîmproprietăriţi. 

Sunt 166 contribuabili. 

Știu carte 97 persoane, nu 

ştiii 646. 

Loc. merg la casa de rugă- 

ciuni luterană în căt. Enge- 
Mahalale, din comuna vecină 

Idil-Chioi şila 3 geamii, una în 
cătunul Enge-Mahale şi 2 în 

Uzunlar, din aceiași. com. 

Întinderea com. e de 4054 

hect, din cari: 204 hect. teren 

neproductiv, ocupat de vetrele 

satelor; 3850 hect. teren pro- 

ductiv (din care 2072 hect. ale 
Statului cu proprietarii,: 1778 

hect. ale locuitorilor); din acestea 
sunt 2870 hect. teren cultivat (din 

care 1402 hect. ale Statului cu 

proprietarii şi 1468 hect. ale 
locuitorilor), şo hect. teren ne- 

cultivat (ale Statului cu proprie- 

tarii), 930 hect. teren izlaz (din 

- care 620 hect. ale Statului cu 
proprietarii şi 310 hect. 

locuitorilor). | 

Locuitorii: posedă: 94 plu- 

guri (86 cu boi, Scu cai); 158 
care și căruțe (11 cu boi, 147 

cu cai), 8 mașini de secerat; 

4' mașini de "bătut porumb; 4 

-grape de fier; 1 mașină de vîn- 
“turat; şi 15 puțuri. 

Sunt 2 mori de vint, 

Vite sunt 8903, din cară: 253 
cai, 816 boi, 13 bivoli, 1o ca- 

pre, 7736 oi, 13 berbeci și 60 

rimători. 

Comerciul se face prin gara 

Medjidia, la 3 kil. spre N.-V., de 
către 4 comercianți (din cari 

2 circiumari) şi constă în îm- 

port de manufactură și mașini 

ale 

  

agricole și în export de cereale 

vite (oi cu produsele lor). 
Budgetul com. are la venituri 

3215 lei, și la cheltueli 1558 lei. 

Căile de comunicaţie sunt aci 
numai niște căi comunale sai 

vecinale, ce unesc satele între 

ele şi cu cele mai apropiate, 

ca I:rebeiler, Ghiuvenli, Sofular, 

Agemler, Osmancea, Edil-Chioi, 

Azamcea, etc. 

Enghez, deal, în jud. Constanţa, 
pl. Mangalia, com. Enghez. Se 

desface din dealul Edil-Chioi- 
Tepe ; se întinde spre S. cu o di- 
recţie de la N. la S., printre văile 

Chiuciuc-Enghez, Enghez, Cio- 
roiii-Ceair și Cadmular-AAlcea, do- 

minînd aceste văi cu înălțimea 

sa de 110 m,, şi satele Enghe- 
zul-Mare și Enghezul-Mic. E a. 

coperit cu fineţe și semănături. 

Enghez, alt pape al 'văei Biu- 

iuc-Dere, jud. Constanţa, nume 

ce-l poartă între satele Enghe- 

zul-Mare şi Castcci, pe, terito- 

riul comunei Enghezal căt. En- 
ghezul-Mare şi Enghezul-Mic. 

Enghez - Biuiuc (Enghezul- 

Mare), sa, în județul Con- 
stanța, pl. Mangalia, căt. de re- 

şedinţă al com. Enghez. E si- 

tuat în partea centrală a plășei 

și cea estică a comunei, pe va- 

lea IEnghez sai Biuiuc-Dere, 

între dealurile: Enghez, la N,; 

Eschiler, la: S$. şi Dichili-Tasi, 
la V; Are o întindere de 2717 

„- hect., din cari 114 hect. ocu- 

-. pate de case și grădini; restul 
împărțit între stat şi locuitori. 

Populaţia este de 120 familii, 

saii 401 suflete, în maioritate 

Turci și Bulgari. Din sat duc 

mai multe drumuri de căruțe 

spre Chiuciuc-Enghez, Osman- 
cea, Edil-Chioi, etc, 

Enghez-Chiuciuc (Enghezul- 

  

  

Mic), sas, în judeţul Cons- 

tanța, plasa Mangalia, cătunul 

com. Enghez. E situat mai mult 

în partea vestică a plăşei și cea 

centrală a comunei, la 34 kil. 

spre N.-V. de căt. de reşedinţă, 

Enghez-Biuiuc. Este situat pe 

valea Enghez-Chiuciuc şi este 

închis la S. de dealul Dichili- 
Tasi. Are o suprafață de 388 

hect., dintre cari 20 hect. sunt 

ocupate numai de vatra satului 

și de grădini. Populațiunea sa, de 

36 sufl., se compune numai din 

Turci. Drumuri comunale merg 

la Enghez-Biuiuc, la Osmancea, 

la Sofular prin Casteci, la Ghiu- 

_venli și la Iirebiler. 

Enghez-Chiuciuc, va/e, în jud. 
Constanţa, pl. Mangalia, pe te- 
ritoriulcom, rur. Enghez, şi anu- 

me pe acela al căt. săi Enghez- 

Chiuciuc. Se desface din dea- 

lul Dichili-Tasi, îndreptîndu-se 

spre N. şi avind o direcțiune 
generală de la S. spre N.; trece 

prin satul Enghez-Chiuciuc și 
„după un drum de 3 kil. se des- 

chide în valea Cioroi - Ceair, 

care se desface în valea Ca- 

nara-Dere. Este situată în par- 

tea vestică a plăşei și cea nor- 

dică a comunei. De-alungul ei 

merge drumul comunal de ia 

Osmancea care se bifurcă și duce 

la Sofular și la Enghez-Chiuciuc. 

Eni-Chioi, saz, jud. Tulcea, așe- 

zat în partea S. a plăşei Tul- 

- cea; şi cea S.-E. a comunei Ca- 
taloi, de care depinde, pe. am- 

bele maluri ale piriului Teliţa, 

la 4 kil. spre S.-E. de reşe- 

dință. Intinderea sa este de 28 

hect. Are o populaţie de 42 fa- 

milii, sai 154 suflete, în maio- 

ritate Bulgari. Printr'însul tre- 

ce şoseaua națională Tulcea-Ba- 
badag-Constanţa. . 

Eni-Chioi, pirâă, în jud. şi pl.
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Tulcea, com. Cataloi, căt. Eni- 

Chioi, care izvorește din Uzum- 

Bair, de unde se îndreaptă spre 
S., avind o direcțiune generală 
de la N.-E. spre S.-V., brăzdind 
partea S. a plășei şi E, a comu- 

nei şi căt. Curge printre dealu- 
rile Taușan-Tepeşi Cazilgic-Bair, 

„și după un curs de 4 kil. se 
varsă în piriul Teliţa, pe par- 

tea stingă, puțin mai jos de 
satul Eni-Chioi. Malurile sale 

sunt joase și acoperite cu ver- 

deață. Pe valea lui merge dru- 
mul vecinal Eni-Chioi-Agi-Ghiol. 

Eni-Ormangic-Tepe, dea/, în 

jud. Tulcea, pl. Isaccea, com. 
Meidan-Chioi. Este o prelungire 

a Dealului-Bostănăriilor, Se în- 
tinde spre S., avind o direcţi- 

une generală de la N. spre S,, 

brăzdind partea S. a plășei şi 

a comunei; se întinde printre 

piraiele: Valea-Boclogea și Va- 

lea-Cişmelii (sai pîriul Acadin), 
ambii afluenți ai pîr. Taiţa. Are 

o înălțime de 259 m. şi e punct 
trigonometric de observație de 

rangul al 3-lea, dominînd asu- 
pra satului Meidan-Chioi, ce se 

află așezat la poalele sale nor- 
dice și asupra piriului Meidan- 

Chioi, ce-l udă în aceiaşi parte. 

Lasă spre S. dealul numit Es: 

chi-Balic. Pe la poalele sale 

trec drumurile comunale Alibei- 

Chioi-Meidan-Chioi. şi Meidan- 

Chioi-Orta-Chioi. Este acoperit 
“cu păduri, în mare parte, iar 

pe costișe cu pășuni și fineţe. 

Eni-Sarai, com. rur., în judeţul 

Constanţa, plasa Hirşova. Vezi 

Sarai. 

Eni-Sarai, gea/, în jud. Constan- 

ţa, pl. Hirşova, com. Sarai, căt, 

Eni-Sarai. Se întinde printre 

văile Sarai și adiacenta sa Va- 

lea-Lungă. Are 53 m. acoperite 

“cu finețe și semănături, Satul   
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Eni-Sarai. se întinde la poalele 
sale orientale. 

Enică (Moara-lui-) (Slobozia), 
cătun al com. Cătina, jud. Bu- 

ză. Are 70 locuitori şi 19 case. 

Enică (Moara-lui-)(Carp,Stro- 
easca), zzzoşze în com. Cătina, 

jud. Buzău. Vezi Carp. 

Enică (Movila-lui-), movilă, pe 

hotarul com. Săgeata, despre 
com Găvănești, jud. Buzăiă. 

Eniceri, dea/, jud Tulcea. Vezi 
Ieniceri. 

Enichiom sau Zlatum, săzoiă 

„de salcie, pe propietatea Statu- 

lui Pietrile, în dreptul satului 

Gostinul, pe albia Dunărei, în pl. 
Marginea, jud. Vlașca. 

Enigea, com. rur., în jud. Con- 

stanța, pl. Medjidia, situată în 

partea V. a judeţului, la 64 

kil. spre S.-V. de oraşul Con- 

stanța, capitala districtului, : și 
în cea N.'a plășei, la 28 kil. 

spre S.-V. de orășelul Medjidia, 

reşedinţa ei, pe valea Chioseler. 

Se mărginește la N. cu com. 

Rasova; la E.,:cu comunele: 

Cochirleni, Mamut-Cuius şi Co- 

cargea : la $., cu com. Chioseler ; 

și la V., cu comunele: Asarlic, 

Cuzgun, Beilic şi Aliman (pl. 

Silistra-Nouă), 

Relieful solului e destul de ac- 

cidentat de următoreleprincipale 

dealuri: “Mastana (150 m.), la 
N.-V.; Grindul-Mare (154 m.), 

Mamele (158 m.), Iocuj-Bair 

(158 m.), Dealul-Mare (96 m.), 
la N.; Caramancea (133 m.), 

Canli (151 m.), Piribei (140 m.), 
Diordinezi-Orman (128 m.), Di- 

chili-Tași-Bair-Sirti (142 m.), Cin- 

ghinea-Orman-Bair, Susus-Tarifi- 

Bair, la -E.; Chiorcul-Bair (156 

m.), Curu-Giugiuc-Bair (154 m.),   

ENIGEA 

Mezarlic-Borungea-Bair (152 m.), 

la S5.; Adam-Clissi-Tartfi-Bair, 

Adam-Clissi-Bair (115 m), U- 

zum-Bair, Echii-luiuc-Alceac (181 

m.) Uzum-Culac-Bair (122 m.), 
Polucci (130 m.), la V.; prin 

interiorul comunei sunt dea- 

lurile Talașman (178 m.), Su- 
sufunar-Bair (165 m.), Arabagi 
(136 m.), Ciocan (108 m.), Cesme 
(164 m.), Giatri-Bair (136 m.),. 
Coru-Bair și Enige-Bair. Aceste 

dealuri sunt acoperite cu pășuni 
și finețe întinse, semănături pu- 

ţine și cite-va păduri, pe dea- 

lurile Salaşman, Susufunar, U- 

zum-Bair (cu pădurea Jasi-Or- 

man), Echii-Olceac, Arabagi, A- 

dam-Clissi. 
Movile sunt numeroase, ar- 

tificiale și răspîndite în toate 

“părțile; printre ele deosebim: 

Talaşman (178 m), la :N.V 

Groapa-Săpată (158 m), Săpata 
(154 m, la N.; Siribei-luc (145 

mla E; Otlu-Orman-Başa-lu- 

iuc (142 m.), la S.-V.; Canara- 

Sus-Sacozii-luiuc (159 m.), Mal- 

ciova-Ciîniz-luiuc (164 m.), Cosiu. 

Iuc(132 m.), prin partea centrală 

a comunei; aii servit toate ca 

“puncte de orientare. 
Sunt cite-va văi seci, cari aii ceva 

"- apă numai primăvara, după topi: 

rea zăpezilor și toamna; princi- 

palele sunt: - Ghiol-Punar saii 

Urluia, mai purtind prin com. 
și numele de  Balbarhac-Ceair 

și Polucci-Ceair, la V.; cu adiacen- 

tele sale: Cara-Cealic-Culac, pe 

stinga, la Ș.-V.; Polucci-Culac, 

Talașman-Ceair, Susufunar-Dere, 

Adam-Clissi-Ceair, pe dreapta, la 

V.; Diordingi-Orman sai Ara- 

bagi, primind pe. dreapta pe 

Calfa prelungită cu Cesme-Culac, 

pe Malciova-Ceair, iar pe stînga 

Cinghinea-Orman-Ceair, unită cu 

Ceatiric-Ceair, pe Enigea-Dere 

formată din Tatar-Ceair şi Mur- 

narlichi-Alceac prelungită cu Hio- 

seler-Ceair, pe Enigea-Alceac
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continuată cu Curu-Culac şi Gi- 

atri-Culac, toate acestea prin 

partea centrală; Valea-Ciocanului 
la N.; Caramancea ce primește 

pe stinga pe Uzum-Ceair, for- 
mată din Chireșlic-Culac unită 

cu Chior-Curu-Ceair, toate la 

NE. 

Cătunele care o formează sunt 
șapte, şi anume: Enigea, reșe- 

dinţa, la S., pevalea Enige-Dere; 

Adam-Clissi, spre V., pe un cot 

al dealului Adam-Clissi-Bair, la 

3 kil. spre V. de reședință; 

Arabagi, spre N., pe valea Ara- 

bagi-Ceair, la 9 kil. spre N.-V. 

de reședință;  lusufunar, spre 

V. pe valea Iusufunar, la 8 kil. 
spreN.-V. de reședință; Malciova, 

în parcea centrală, pe valea 

Malciova-Ceair, la 6 kil. spre 
N.-V. de reședință; Polucci, spre 

"V., pe valea  Ghiol-Punar sai 

" Urluia, la 12 kil. spre N.-V. de 

reședință; Talaşman, tot spre 

V. pevalea Talaşman-Ceair, la 9 

kil. spre N.-V. de reşedinţă. 

Aspectul lor e plăcut; așezate 

unele în văi frumoase, înconjurate 

de dealuri păduroase, sunt sate 

adunate, cu casele strinse, curate 

și multe din ele bine îngrijite. 

Suprafața totală a comunei 

este de 14308 hect., din cari 74 
hect. ocupate de vetrele celor 

7 sate cu 82 case;locuitorii posedă 

12714 hect., iar Statul cu pro- 
prietarii stăpinesc 1520 hect. 

Populaţiunea sa. este formată. 

din Bulgari, Turci şi cîţi-va Ro- 
mini; ea este de 279 familii sai 

1186 suflete: 616 bărbaţi, 570 

femei ; 641 necăsătoriți, 518 că- 

sătoriţi, 27 văduvi;, 780 ortodoxi, 

399 mahomedani, 7 de altereligii, 

301 agricultori, 7 comercianți ; 

26 cu alte ocupațiuni; 576 împro- 

prietăriți; 334 contrib. 

Sunt 3 geamii în cătunele 
Arabagi, Malciova și Talașman 

și 3 şcoli musulmane alipite 
de geamil.   

Comuna are o întindere de 

14308 hect., din cari: 74 hect. 

teren neproductiv (ocupate de 
vetrele satelor); 14234 hect te- 

-ren productiv (din cari 1520 hect. 

ale Statului cu proprietarii şi 
12714 hect. ale locuitorilor); din 

aceasta : 31 89 hect. teren cultivat 

(din cari 112 hect.ale Statului 

cu proprietarii şi 3077 hect. ale 
locuitorilor); 9933 hect. teren 

“mecultivat (din cari 518 hect. 

ale Statului cu proprietarii şi 

9415 hect. alelocuitorilor), 222 

hect. teren izlaz(ale locuitorilor); 

890 hect. teren păduri (ale Sta- 
“tului cu proprietari!). 

Locuitorii ai: 184 pluguri, 
207 care și căruțe, 1 maşină de 

secerat, 1 maşină de bătut po- 

rumb, 7 grape de fier, 3 triore. 

Vite sunt vre-o 10090 capete, 

mai cu osebire oi și boi. 

Sunt 5 mori de vint. 

Comerciul, activ, se face prin 

gara Medjidia la 32 kil. spre 

N.-V., de către 7 comercianţi 

(din cari 5 cîrciumari) și costă 
în importdecereale, manufactură 

și coloniale şi în export de vite 
şi lemne. 

Budgetul are la venituri 7710 
„lei și la cheltueli 3272 lei. 

Căi de comunicaţie sunt urmă- 
toarele: calea judeţiană Medjidia- 

Cuzgun, trecînd prin satele Mal- 
ciova și Talașman, apoi nume- 

roase drumuri vecinale și comu- 

nale, cari se întretaie în diferite 

chipuriși unesc cătunele între ele 

şi cu satele învecinate ca Raso.- 

va, Bac-Cuius, Cara-Amat, Ur- 
luia, Sevendic, Chioseler, Idris- 

Cuius, Peștera, Cochirleni, etc. 

In com., pe muchia dealului 
Adam-Clissi-Bair, la 2 kil. spre 

N. de satul Adam-Clissi, segă- 

seşte monumentul triumfal al lui 

Traian, care a fost dezgropat și 

studiat de către savantul nostru 

archeolog, d-nul Grig. Tocile- 

scu, în minunata sa operă «Mo-   

numentul de la Adam-Clissi». In 
vale de acest monument, la 1 

kil. spre S.-V. pe un cot de 

deal, se găsesc 

chiului oraș militar roman, Tro- 

pacum Trajani, a cărui dezgro- 

pare, efectuată în mare parte, 

o datorăm tot d-lui Tocilescu, 

care în valea Enige a descoperit 

chiar şi carierile cele vechi din 

- care s'a scos piatra necesară 

cu care s'a făcut sculpturile 

monumentului triumfal de la | 

Adam-Clissi. Pe una din stînci 

se găsesc urme de litere latine 

din epoca romană. 

ruinele ve- 

Enigea, saț, în jud. Constanţa, 

pl. Medjidia, căt. de reședință 

al com. Enigea, sat de curind 
înfiinţat, situat în partea S. a 

plăşei şi a com., pe valea Eni- 

gea, între dealurile Enigrea-Bair 

și Adam-Clisi-Tarifi-Bair. Are 

o întindere de 9804 hect., din 

cari 11 hect. ocupate de vatra 

satului, cu 30 case. Populaţiu- 

nea, în maioritate Romîni AÂr- 

deleni, este de 35 familii, saii 

166 suflete. 

Enigea-Alcea, za/e, în jud. Con- 

stanţa, pl. Medjidia, com. Eni. 

gea, căt. Enigea, formată din 

văile Chioseler-Ceair și Saltar- 

Ceair. Trece prin satul Enigea 
şi se deschide în valea Diordin- 

. gi-Orman pe dreapta. Malurile 

sale sunt acoperite pe alocurea 
cu păduri. 

Enisala, com. rur., aşezată în 

partea E. a jud. 'Lulcea şi a 

plășei Babadag, pe malul lacu- 
lui Razim sai Razelm. 

Se mărginește la N. cu Sari- 

Chioi și Zebil; la V., cu orașul 
Babadag; la S., cu Caraman- 

Chioi și Jurilofea; la E., cu la- 
cul Razim sau Razelm. 

Relieful solului este accidentat 

de dealurile: Calabalie-Bair cu .
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virful Suhat-Chiuciuc, de so m.; 
Culaculac Bair, la V.; Samaldar- 

Bair, Biuiuc-Orman-Bair, Sevri- 

Bair, Orta-Bair, (218 metri), la 

S.; Golovar-Bair, cu virful Eni- 

sala, de 177 meti, Taşburum, cu 

vîrful Iuc-Ban, de 84 metri; toate 

afară de cel d'intiii și cel din 

“urmă sunt acoperite cu păduri; 

„sunt continuațiunea culmei Ba- 

badagului. 
Apele care o udă sunt: va: 

lea Ceeliu-Chioi la S.-V.; valea 

__Ceairele, prin mijloc; valea Ceş- 

me-Culac, la E. 

Bălți sunt: lacul Babadag la 

„N. şi marele Iezer Razelm la E. 

Cătunele cari o compun sunt: 

Enisala, la N., reşedinţa, nu de- 

parte de lacul Babadag; . Vis- 

terna, la 4 kil. spre S.-V., pe 

Valea-Ceairelor. - 

Intinderea com. este de 2200 

hect., din cari 115 hect. ve- 

trele satelor, 1200 hect, ale lo- 

cuitorilor, 985 hect. ale Statului. 
Populaţiunea e amestecată ; 

sunt 686 suflete, din cari 138 

bărbați, 138 femei și 410 copii; 

617 Romini, 10 Bulgari, 37 Ruși 
8 Izraeliţi şi 14 Ţigani. 

Locuitorii aii: 115 pluguri 

1800 capete de vite. 

Comerciul este activ, constînd 

din import de manufacturi și 

coloniale și în export de ce- 

reale şi pește. . 
Veniturile cam. sunt de 1500 

lei anual și cheltuelile de 1300 

lei. 

Sunt 140 contribuabili. 

„ Sunt căi comunale cari duc 

la satele învecinate ca Cara- 

man-Chioi, Visterna, Jurilofca, 

Babadag, Zebil. | 

Biserici sunt două: una în 

căt. de reședință, cu hramul 

Sf. Treime; a doua în Vister- 

na, cu hramul Ioan Botezăto- 

rul; sunt deservite de 2 preoţi 

_şi 2 cîntăreți; ai cite 10 hect. 

Este o şcoală în căt. Enisala, 

569623. Marele Dictionar (î-oyraic Vot, IŢI. 
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condusă de un învățător şi fre- 

cuentată de 77 elevi. 

Com. există de vre-o Iş0ani. 

La N.-E., pe Dealul-Cetăţii, se a- 

flă ruinele cetăţii bizantine cu- 
noscute sub numele de Cetatea 
lui Eracle, iar în vatra satului 

chiar, un mic castel roman, și 

urmele unui pod, 

Enisala, sas, în jud. Tulcea, pl. 

Babadag, căt. de reşedinţă a 

com. Enisala; așezată în partea 
E. a plășei şi în cea N.a com,, 

pe un deal lingă lacul Babadag. 

Are o întindere de 78 hect., şi 

o populaţie de 120 familii, sau 

450 suflete. 

Enisala,047/ de deal, în jud. Tul- 
cea, pl. Babadag, com. Enisala, si- 
tuat în partea E. aplășei șia com, 

şi punctul culminant a: dea: 

lului Golovir-Bair, avînd o înăl- 

ţime de 117 metri; epunct tri- 
gonometric de observaţie de 

rangul al 3-lea, dominind asu- 

pra unei mari întinderi din la- 

cul Razelm şi asupra piriului Ceș- 

me-Culac, ce curgepela poalele 

sale orientale; pe la cele de N. 
trece drumul com. Enisala-Cara- 

man-Chioi este acoperit cu puține 

tuferișuri şi verdeață și pe la 

poale cu păduri. 

Enişenlia, conz. rur., în jud. Con- 

stanţa, pl. Silistra-nouă. 

Este așezată în partea S.-V. 

a judeţului, la 77 kil. spre V. 

de oraşul Constanţa, capitala 

districtului, și în cea de S. a 

plășei, la 43 kil. spre S-E. de 

orășelul Ostrov, reședința oco- 

lului. Comunele învecinate cu 

dinsa sunt: Hazarlic, la kil., spre 

S.; Dobromir, la 6 kil. spre V.; 

Caranlic, la 9 kil spre N..V.; 

Cuzgun, la 10 kil. spre N.V.; 

Regep-Cuius, la 10 kil. spre V. 

Se mărginește la N. cu com. 

urbană Cuzgun, de care se des- 
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parte prin văile Diudiuliuc-Cu- 

cuciuc-Alcea, Migeletul, Derinea- 

Ciair (sai Beilicul) și dealul 

Cuzgun ;la E., cu com. rur. Ha- 
zarlic, despărțindu-se prin dealu- 
rile Mulver-Acceuci şi Ghiol- 

Punar; la S., tot cu com. Ha- 

zarlic, separată fiind prin dea- 
lurile Cazilmi şi Hazarlic; iar 

la V. cu comunele rur.: Dobro- 

mirul, de care: se desparte prin 

dealurile Irasli-Bair, Teche-Chioi- 

Bair, Sitma-Bair, Chiuciuc-Hagi- 

Sirti, Baș-Punar-Sirti şi cu com. 

Caranlic, despărțindu-se prin 

dealul Arpalic. 
Relieful solului este în general 

accidentat, mai cu osebire în 

partea N.-V. și S.-E. Dealurile 

cari brăzdează teritoriul com. 

sunt: Arpalic (143-m.), la N.- 

V., pe hotar, dominînd căt. 

Ciucur-Chioi și valea . Beilicul, 

acoperit cu fineţe și păduri 

frumoase; Bazirgian, la N. (102 

m.), de natură stîncos, domi- 

nînd satul Bazirgian şi valea 

Migeletul, acoperit cu pășuni 

şi păduri; Cara-Amat-Bair (178 

-m), tot la N., de natură.pie- 

- troasă, dominind satul Nastra- 

- din şi valea Diudiuliuc-Cucu- 

ciuc-Alcea, acoperit cu fineţe 

şi tuferişuri; culmea însemnată 

Ghiol-Punar (192 m.), pe hotarul 

E., brăzdind comuna în partea 

E. şi prelungirile sale Ghiol- 

Ghelic-Bair (187 m.), prin înte- 

riorul comunei, dominînd satele 

Enişenlia şi Nastradin, acoperit 

cu tuferiș și finețe ; Mulver-Acce- 

uci (185 m.), în partea de E.. pe 

hotar, acoperit cu tuferişuri: şi 

păduri; Hazarlic (171 metri), 

la S. şi S.E., dominînd satele 

Enişenlia și Hazarlic, acoperit cu 

tuferişuri şi păduri ca. Taila- 

Orman; Irasli-Bair (170 m.) 

Teche-Chioi (196 m.), ce domină 

satele Teche-Chioi şi Dobro- 

mirul-din-Vale; Sitma-Bair (115 

m.), Taili-Sîrti, Havale Burun 
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(120' m.), Mezarlic-Bair (120 
m.),  Chiuciuc-Hagi-Sirti (133 
m-), Baș-Punar-Sirti (187 m.), 

toate în “partea de V., pe 

hotar, sunt acoperite cu tu- 

ferişuri şi arbori resleţi, resturi 

din întinsele și frumoasele pă- 

duri de odinioară. 

Movile sunt numeroase, parte 

naturale, parte artificiale, și aă 

servit ca locuri de observaţie 

pentru locuitori la apropierea 

deselor năvăliri ale bașbuzucilor 

turceşti ; printre ele distingem: 

Tasli-luiuc (178 m.),la N., lingă 

satul Nastradin; Eșil-luiuc (195 

m), la E., pe hotar, pe mu: 
chia dealului Ghiol-Punar, De- 

rusen-luiuc (187 m.),pe dealul 

Ghiol-Ghelic-Bair și lingă cătu- 

nul Enișenlia, Cazilmi (192 m.), 
la S.-E, pe hotar, lingă cătunul 

Enișenlia ; IHazarlici (171 m.), 

Hazarlic II (186 m.), la V,, 

pe dealul Hazarlic, lingă satele 

Teche-Chioi și Hazarlic. 

Văile cele mai însemnate sunt: 

Beilicul, care sub numele de 

valea Enișenlia, vine de pe 

teritoriul Bulgariei din dealul 

Acciașalăc, trece prin comuna 

Hazarlic, prin satul Enișenlia, 

de unde ia numele de valea 

Gheren-Ceair pănă la satul Bazit- 

pian, de unde ia numele de 

Derinea-Ceair, pănă la hotarul 

N. al comunei şi d'abia d'aci 

începe a purta numele de Bei- 

licul;  brăzdează partea  cen- 

trală -a comunei trecînd prin 
satele Iinișenlia și Bazirgian ; 

malurile sale sunt înalte dar nu 

ripoase, pe alocurea pietroase 

"și acoperite cu păduri și tu- 

ferişuri, Adiacentele sale brăz- 

dează comuna în deosebite di- 

recțiuni, Ciucur-Chioi-Ceair pe 

stînga la N.-V. trecînd prin 

satul  Ciucur-Chioi, cu maluri 

păduroase; Migeletul pe dreapta, 

care sub numele de Diudiuliuc- 

" Cucuciuc-Alceac pleacă din «lea-   
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lul Mulver-Acceuci, prin păduri, 

în partea N. a comunei, la hotar; 

Nastradin-Ceair, tot pe dreapta, 

prin interior, trecînd prin satul 

Nastradin ; iar pe stinga mai 

avem valea Teche-Chioi-Ceair, 

care sub numele de Incari-Mahali- 

Ceair pleacă din dealul Dermen- 

Sirti, din comuna Dobromirul, 

trece pe lingă satul Teche-Chioi, 

unde primeşte cinci mici văi, 

între cari Medmedi-Culac, cu 

maluri acoperite cu păduri; Te- 

che-Chioi, care brăzdează comu- 

na în partea V. 
Comuna s2 compune din cinci 

căt,: Enișenlia, reședința, în 

partea de S. a com., pe valea 

Gheren-Ceair (Beilicul), la poa- 

lele V. ale dealurilor Ghiol-Pu- 

nar şi Ghiol-Ghelic-Bair și la cele 

de E. ale dealului Hazarlic, cu ca- 
sele mici, așezate regulat pe 

patru uliți ; Nastradin, așezat în 
partea centrală a com,, la 31; kil. 

spre N. de reşedinţa Enişenlia, pe 

ambele maluri ale văei Nastra- 

din-Ceair, la poalele deS. ale dea.- 

lului Cara-A mat-Bair, la celedeN. 

ale dealului Ghiol-Ghelic-Bair și 

la cele de V. ale dealului Nastra- 

din-Bair, cu casele mici, -răs- 

pîndite ici și colo, cu o piaţă 

largă în mijlocul satului și 

cinci uliți; “Leche-Chioi, așe- 

zat în partea de S.-V.a com,, 

la 4 kil. spre V. de reședința 

Enișenlia, pe malul drept alvăei 

Medmedi-Culac, lingă valea Te- 

„ che-Chioi, la poalele de E. ale 
dealului Teche-Chioi-Bair și la 

cele de V. ale dealului Hazar- 
lic; cu casele în regulă așezate 

pe douăuliți: Bazirgian sai Ba- 

zargian, așezat în partea de N.-V. 

a com,., la 9 kil. spre N-V. de 

reședința IEnişenlia, pe valea Ghe- 

" ren-Ceair (Beilicul),- la poalele 

de S. ale dealului Bazirgian și la 

cele de N.-V. ale dealului Baș-Pu- 

nar-Sirti, cu case curate, fru- 

moase, așezate pe 3 uliţi şi   
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înconjurat cu păduri; Ciucur- 

Chioi, așezat în partea de N.a 

com., la 10 kil. spre N.-V. de 

reședința Enişenlia, pe ambele 

maluri ale văei Ciucur-Chioi, la 

poalele de E. ale dealului Arpalic 

şi la cele de V. ale dealului Ciu- 

cur-Chioi-Bair, sat mic, cu casele 

bine zidite, curate, aşezate pe 

cinci uliți, înconjurate cu păduri. 

Suprafaţa totală este de 4888 

hect., din cari 647. ocupate de 

vetrele.satelor cu 230 case, iar 

“restul împărțit între locuitori, 

cari posedă 2805 hect., şi Sta- 

tul cu proprietarii, cari stăpi- 

nesc 1436 hect. ; sunt: 647 hect. 

teren neproductiv (ocupate de 

vetrele saelor); 4241 hect. te- 

ren productiv (din care 1436 

hect. ale Statului cu proprieta- 

tarii şi 2805 hect. ale locuito- 

filor); din acestea: 1671 hect. 

teren cultivat (din care 200 hect. 

ale Statului cu proprietarii și 

1471 hect. ale locuitorilor), 1904 

hect. teren necultivat (ale locui- 

torilor), 260 hect. teren izlaz (ale 

locuitorilor), 1236 hect. păduri 

"ale Statului (cu proprietarii). 

Populaţiunea pe anul 1896 

era de 256 familii saii 1142 su- 

flete: 582 bărbaţi, 560 femei; 

667 necăsătoriți, 432 căsătoriți, 

42 văduvi, 1 divorţat; 1142 ce- 
tățeni Romiîni; 585 ortodoxi, 

546 mahometani, 4 catolici, 7 

armeni; 381 agricultori și me- 

seriaşi, 15 comercianţi şi cîr- 

ciumari. 

Ştii carte 60 persoane, nu 

ştii 1082. * a 

Locuitorii posedă: 152 plu- 

guri, 171 care și căruțe, 4 ma- 
şini de vinturat, $ mori de vînt 

și 8700 capete de vite. 

Comerciul se face prin orășe- 

“lul Ostrov saii gara Cernavoda 

de către 5 comercianţi şi con- 

stă în export de cereale și vite 

şi în import de coloniale și ma- 

nufactură.
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Budgetul comunei este de 

9154 lei la venituri şi de 5746lei 

la cheltueli. 
Sunt 234 contribuabili. 

Căi de comunicaţie sunt: ca- 
„lea judeţeană Ostrov-Lipniţa-E- 

nișenlia-Mangalia, ce trece prin 

cătunul săi Teche-Chioi; apoi 

drumuri vecinale și comunale, 

cari unesc cătunele între ele şi 

cu comunele învecinate. 
.S'a votat de comună și ju- 

deț a se înființa biserică şi 

şcoală. 

Enişenlia, saț, în jud. Constanţa, 

pl. Silistra-Nouă, căt. de reșe- 

diuţă al comuneiEnișenlia, situ- 

ată în partea de E. a plăşei şi cea 
de S.-E.acom.,pe ambele maluri 

ale văii Gheren-Ceair(saiiBeilicu), 

la poalele de V. ale dealului 

Ghiol-Punar şi Ghiol-Ghelic-Bair 

“ şila'cele de E;ale dealului Hazar- 

“lic. Teritoriul săi e brăzdat de 

dealurile: Hazarlic (171 m.)la V., 

Ghiol-Punar (192 m.) la E., Ghiol- 

Ghelic-Bair la N., acoperite cu 

păduri şi tuferişiri; movili sunt 

cinci, între cari însemnăm Der- 

men-luiuc (187 m.)la N., Cazil- 

mi (192: m.) la N.-E., Hazarlic 

I şi II (7 m. şi286m.) laV. 

Intinderea satului e. de 500 

hect., din cari S7hect. ocupate de 

vatra şi grădinele satului. Are 

o populaţie de 55 familii, saii 

182 suflete. 

Pămiîntul e acoperit cu tufe- 

rişuri, resturi din întinse păduri 

de odinioară; pe ici pe colo este 

propriii şi pentru agricultură. 

Drumuri sunt spre: Nastra- 

din, Hazarlic, Bazirgian și Teche- 

Chioi. 

Enişenlia, va/e, în jud. Constanţa, 

pl. Silistra-Nouă, pe teritoriul 

com. Hazarlic. Această vale 

“este continuarea văei Gheren- 

Ceair, care după ce trece prin 

com. rur. Enișenlia şi Hazarlic   
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ia numele de valea Enişenlia 

și trece în Bulgaria. Direcţia 
generală a acestei văi este de 

la N.-V. către S..E.; se întinde 

printre dealurile Hazarlic la V. 
şi Ghiol-Punar la E., brăzdind 

partea S. a pl. şi cea centrală 

a com. Mai toată această „vale 
este plină cu arbori, ici şi colo 

- abia se găsește cîte un loc pentru 
pășune saii semănături, Este stră- 

bătută în toată lungimea ei de 
drumulHazarlic-Deli-lusuf-Cuiusu 

(din Bulgaria). Are o lungime de 
Il kil., pe teritoriul Romiîn, 

iar în întregime, 5 kil. 

Enoseşti. Vezi -lenoseşti, cor. 
rur., jud. Romanați. 

Epăria. Pentru toate cuvintele 
derivate din cuvîntul Iapa, vezi 

litera 7. 

Epei. Pentru toate cuvintele de- 

rivate din cuvintul 'lapa, vezi 
litera /. 

Episcopia, sa, jud. Argeș, pl. 

Pitești; face parte din com. rur. 

Găvana-Valea-Rea. 

Episcopia, moşie a Statului, în 
jud. Teleorman, pl. Călmăţuiul, 

com. Plopi-Slăvitești. 

Episcopia, moșie a statului, la 

V. decom. Amărăști, pl. Oltul- 

d.-j., jud. Vilcea. 

Episcopia, trup de pădure. Vezi 

Pelticăreasa, jud. Muscel. 

Episcopia, pădure a Statului, si- 

tuată pe moşia Statului cu ace- 

laşi nume, jud. Teleorman. 

Episcopia-de-Argeş. Vezi Ar- 
geș (Episcopia-de-). - 

Episcopia-de-Huşi. Vezi Huși 

(Episcopia-de-).   

ERACLE (CETATEA-LUI-) 

Episcopiei (Vatra-), moșie, în 
jud. Buzăii, -com. Simileasca, 

“ proprietate a statului, pendinte 

de Episcopia Buzăii. Are 600 
hect., din care 190 arabile, pe 

care se cultivă în mare parte 
zarzavaturi, 280 hect. fineaţă, 

restul, pădure de frasin și puţin 

izlaz. Terenul acestei moșii, a 

fost în vechime, parte pămînt 

domnesc, parte al oraşului. Du- 

pă stabilirea scaunului episco- 

_pal în Buzăă, i sa dăruit de 

diferiți domni. In 1711, Con- 
stantin Brincoveanu mai dăru- 

ește două heleștae cu locul ve- 

cin ale lui Căpitan Caloian, Că- 
pitan Dumitrașcu Bagdat și Şte- 

ful Paharnicul, de la cari le îa, 

pentru obrăznicia lor şi le dă 
Episcopului Ioasaf, ceea cea dat 

acestei moșii întinderea actuală. 

Episcopiei (Virful-), 24/ de 
deal, situat la S. de Viîrful-Nu.- 

“cet, com. Goraetul-Cuib, pl. Pod: 

goria, jud, Prahova. Iste -aco- 

perit cu vie şi s'a numit ast-fel 

pentru-că în vechime lingă a- 
cest virf a fost metocul Epis- 

copiei Buzăi. 

Episcopului (Movila-), pov:/ă, 
în pl. Rîmnicul-d.-j., la hota- 

rul jud. Rimnicul-Sărat, către 

Buzăi, la 112 kil. -de malul 
drept al rîului Buzău; numită 
ast-fel de la moșia Vatra lEpis- 

copiei, pendinte de com. Simi- 

leasca, jud. Buzăiă, dată episco- 

piei de Buzăi de Constantin 

Brîncoveanu, la 1711. 

Epure. Pentru toate cuvintele cu 
această numire, compusele și 

derivatele ei, a se vedea litera 7. 

Eracle (Cetatea-lui-), .ruine/e 
“ unelvechicetăți bizantine, în jud. 

Tulcea, pl. Babadag, com. Enisa- 

la, în partea de E. a plășei și a 

com., la 1 kil., ceva spre E. de sa-



ERBICENI 

tul Enisala, pe un deal stincos 
înalt de 114 m. Din ruină sa 

păstrat temelia şi zidurile în- 

conjurătoare, pe jumătate. Poar- 

ta cetăţuei este îndreptată spre 

E. privind întinsul iezer Razelm 
“şi Marea-Neagră. Turnuri avea 

4, păstrindu-se numai o parte din 

cel de la poartă ; zidul este gros 
de un metru și mai bine, făcut în 

piatră de rii și bine cimentat,așa 

că din pricina grosimei lui și po- 

zițici cetăţei, era greii de luat 
Cetatea chiar cu artileria, ne cum 

- de năvălirile barbarilor și asal: 

turile Turcilor, cari aii luat-o 

mai tîrziă din mîna Genovezi- 
lor, constrînginduii prin foumete 
a se preda, tăindu-le comuni- 

caţia ascunsă ce se practica 

prin păretele de E. al  stincii 
și a cărei deschizătură astupa- 

tă în mare parte se vede și 

- astă-zi. Peştera negreşit că răs- 

punde în cetate, căci e mică 

distanța, de S0—r00 metri în- 

tre ele; este astupată. Se zice 

cum-că ea ar comunica cu des- 
chizătura de la Amutli și dea- 

lul Consul, pr sub dealuri. liste 

posibil ca în timpul Romanilor 
să fi fost o comunicaţie sub-tera- 

nă între forturile de la . Eraclia și 

cele de la muntele Consul. Pe 
dealul Gras, aflător la E. de dealul 

Cetăţii Eraclia se găsiait de si- 
gur şi alte întărituri mai mici, 

pe cari Turcii le-ai ras de la 

fața pămîntului, respectind for- 

tul principal și servindu-se chiar 

de el. Cetatea bizantină, prin 
poziţia ei întărită, a servit . de 

sigur și pirateriei genoveze, căci 

de aci piraţii, de pe o înălțime 

ce domină teritoriul pe o mare 

întindere, mai tot lacul Razelm, 

şi chiar o parte din țărmul Mării 
puteaă vedea cu ochii liberi, 

'corăbiile neguţătorești pe cari 

le prindeai şi jefuiau ; acest 

cuib a fost distrus de Turci, 

gonind pe Genovezi din aceste   
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Mai tirziă cetatea a fost 

stricată de locuitorii satului Eni- 

sala, ale căror case şi chiar bi- 

serica sunt făcute din piatra 

luată din zidurile cetăţii. 

„In zidurile acestei cetăţi, d. To- 
cilescu a găsit o poartă cu o fru- 

moasă inscripţiune grecească 

compusă în versuri doriene: este 

epitaful unui medic născut la To- 

mis. Monumentul se află azi în Mu. 

zeul din București şi s'a publi- 

cat de savantul archeolog în re- 

vista vieneză «Archeologisch— 

Epigraph.  Mitheilungen», VI 

(1882). 

locuri. 

Erbiceni, saţ, jud. lași. Vezi 
Ierbiceni. 

Erburoaia, vafe, jud. Fălciii. Vezi 

Terburoia. 

Ercari, căzuu, al com. Zilişteanca, 

jud. Buzău, cu 160 locuitori și 

34 case; e alipit marelui cătun 

Haimanalele. 

Ercari, altă zaire a moșiei 

Haimanalele (Cătuneanca), din 

comuna Zilișteanca, judeţul Bu- 

ză. 

Ercea, com. rur., în' jud. Me- 
hedinți, pl. Motrul-d.-s. la dis- 

tanța de 34 kil. m. de orașul 

Turnul-Severin, situată pe Valea- 

Cosuștei, formată din cătunele 

Ercea şi Poeana. Are 760 locu- 

itori; 125 contribuabili şi 230 
case. 

Locuitorii posedă: 42 pluguri, 
95 care cu boi, 9 căruţe cu cai, 
180 stupi. 

Sunt două biserici, deservite 

de 1 preot şi 2 cîntăreți. 

Budgetul comunei are la ve- 

nituri lei 9059 și la cheltueli 
585 lei. 

Vite: 460 vite mari cornute, 

17 cai, 400 oi şi ş0o rimă- 
tori.   

ERCIULEASCA-ȘI-CĂLUGĂREASCA . 

Prin această com. trece șo- 

seaua comunală  Ciovănăşani- 

Căzăneşti-Ercea-Corcova. 

Erche, izvor, în jud. Botoșani, 

com. Salcea, pl. Siretul; formează 

“un pirii care se varsă în riul 

Suceava. 

Erchesec, saz, din jud. Constan- 

ţa, plasa Hirşova, pe teritoriul 

comunci Șiriul. Anume pe terito- 
riul cătunului Satis-Chioi, la pua- 

lele răsăritene ale dealului cu 

aceleași nume și lingă. valea U- 

zucea, se află ruinele vechiului 

sat, din care azi n'a rămas de 

cit o parte; de aci pleacă dru- 

muri la Băltăgeşti, la Satis- 

Chioi, la Capugi, la Tichileşti 
şi la Topalul; servă ca răscruci 

tuturor acestor drumuri. Azi 

satul Erchessec are 62 familii, 

saii 352 -suflete. Se întinde pe o 

suprafață de '2703 hectare, din 

cari105 hectare ocupate de vatra 

satului cu 67 case. 

Erchesec, vîrf de deal, în jud. 

Constanţa, pl. Hirşova, pe te-: 

ritoriul com. rur. Șiriul, şi anu- 

me pe acela al căt. Satis-Chioi, 

pe culmea dealului Erchesec; 

are o. înălțime de 234 metri; 

este cel mai înalt vîrf al dealu- 

lui și domină toată Valea-Stu- 

pinei; e punct trigonometric. 

Erchesec, pzoziță, jud, Constanţa, 

aşezat pe aceeași culme de deal, 

în partea de N.are o înălțime! 

de 189 metri; punct trigono- 
metric. 

Erciuleasca, moșie nelocuită, 

în jud. Ialomiţa, pl. Ialomiţa, 

Balta, com. Poeana, cu o su- 

prafață de 1000 hect., din cari 

5 hect. pădure. 

Erciuleasca-şi-Călugăreasca, 
moşie nelocuită, în jud. Ialo-



ERCULEŞTI 

miţa, pl. Ialomiţa-Balta, com. 

Poeana; are 3000 hect., din cari 
100 hect. pădure, 

Erculeşti(Ierculeşti), saz, în jud. 
„ R.-Sărat, pl. Gradiştea, com. Vil- 

celele. I? așezat în cîmp, la o de- 

părtare de 600 m. spre E. de căt. 
de reședință, Vilcelele, pe o în- 
tindere de şo hect. Are o po- 

pulaţie de 44 familii, săi 433 

suflete, din cari 101 contribua- 

bili; ştii carte 25 persoane. In 

vechime se numea și Vai-de-Ei. 

A fost fondat acum vr'o 40 de 

ani de proprietarul moșiei, Scar- 

lat arca. 

Erculeşti, mzire veche a cătu- 
nului Goinari, judeţul R.-Sărat, 

comuna Măcrina. 

Erculeşti, fâdure, în jud. R.-Să- 
rat, pl. Gradiștea, com. Vălce- 

lele; are o întindere de 20 hect. 

Esenţe: gorun și ulm. E aşe- 

zată lingă piriul Ciulniţa. Este 

proprietate particulară. 

_Erebiler, saz, în jud. Constanţa, 
pl. Mangalia, căt. com. Azaplar, 

situat mai mult în partea cen- 

trală a comunei, la 312 kil. spre 

N.-V, de căt. de reşedinţă, A- 
zaplar. Este așezat pe valea cu 

același nume, Erebiler:Dere, în- 

chis la V. de dealul Carasuluc- 
Bair și dominat din partea de 

V. de movila Ciatal-luc (cu 125 

m, înălțime). Are o suprafață 

de 486 hect., dintre cari 20 

hect. sunt ocupate de grădini 
și de vatra satului. Populaţiu- 

nea, compusă numai: din Turci, 

este de 20 familii, sati 112 suf. 

Drumuri comunale pleacă la 

Azaplar, Cara-Chioi, Edil-Chioi, 

Engher-Biuiuc, Ghiuvenli și Mus- 

ta-Faci. 
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riul com. rur. Azaplar, și anume 
pe acela al cătunului săii Ere- 

biler; trece prin satul Ere- 

biler; merge paralel cu dealul 

Carasuluc-Bair; se uneşte cu 

valea Carasuluc-Ceair şi amîn- 

două daii naștere văei Biuiuc- 

Dere, 

Eremia, jazșe, situată la S.E. 

de iezerul Cojocarul, jud. Brăila; 

unește iezerul Bătătura cu Rup- 
tura-Moldovencei. . 

Erenciuc, /ac, în jud. “Tulcea, 

pl. Sulina, com. Cara-Orman, 

în partea de S. a plăşei și a 

comunei; este format de re- 

vărsările braţului Sf. Gheorghe, . 

cu care comunică printr'o girliță 

mai mare, care-i servă de scur- 

gere; are forma unui semicerc 

în suprafață de 150 hect.; este 

înconjurat de toate părțile cu 

stuf; la capătul N.-V. se află 
două mici ridicături de 2.5 m. 

fie-care punct trigonometric de 

observaţie de. rangul al z-lea; 

la vărsarea sa se află o pădu- 
rice cu numele tot de Erenciuc, 

de aproape 50 hect. întindere, 

precum și, ceva mai sus, un crîn- 

guleț, unde se află o ridică- 

tură de 3 m., punct trigono- 

"metric de observaţie de rangul 

al 3-lea. 

Ergheviţa, sat, în jud. Mehe- 

dinți, pl. Ocolul-d.-s.; ţine de 

com. rur. Bistriţa. Are 600 lo- 

cuitori; 113 case; o biserică; 

o şcâală, condusă de 1 învăță- 

tor şi frecuentată de 21 elevi 

și 3 eleve. 

Erghinanlic, dea/, în jud. Con- 

stanţa, pl. Medjidia, pe _terito- 

riul com. Chioseler ; se desparte 
din virful Chioseler îndreptindu- 

"se spre N. cu o direcţie gene- 

ERMOLIA - 

Ceair; este situat în partea me- 

ridională a pl. şi cea septentri- 

onală a com.; înălțimea medic: 

145 metri. 

Erghinul, /ac, în jud. Ialomiţa, 

pl. lalomiţa-Balta, în insula Balta, 

teritorul com. Bordușcani, 

Erghioba-Tepe, alt ze al dea- 

ului Doerani, virful cel mai 
înalt al jud. Constanţa. 

Ericlic-Culac, zîrii, în jud. Tul- 

cea, pl. Babadag, com. Slava- 
Rusă; izvorește din dealul Do- 

lama; se îndreaptă spre N., a- 

vind o direcţiune generală de 

la S. la N., brăzdînd partea V. 

a pl. și a com, Și, după un curs 
de 4 kil., se aruncă în piriul 

Slava-Rusă, pe dreapta, ceva 

mai jos de satul Baş-Punar; 
curge numai prin păduri; pe 

malul săii merge drumul vicinal 

Testemel-Baş-Punar, 

Erim-luc, movilă, în jud. și pl. 

Constanţa, com. Caraharman, 
căt. Pelitlia, pe muchia, dealu- 

lui Gargalic-Bair; are 94 metri 

înălțime; e acoperită cu verdeață. 

.Erjei, deal, -la N. de căt. Valea- 

Siliştei, com. Aninoasa, pl. Riu- 

rile, jud. Muscel, pe la -poalele 
căruia trece riul Slănicul. - 

Ermolia, iri, jud. Suceava, 
izvorește din pădurea cu acelaș 

nume, trece prin satele Valea-Sea- 

că și Topile, învirteşte 3 mori și 

se varsă în Siret, din jos de sa- 

tul Lunca. 

Ermolia, pirîi, jud. Suceava, 

izvorește din pădurea . cu ace- 

lași nume, udă com. Cristești 

pe o lungime de 4000 metri și 

se varsă în piriul Moţca. 

Erebiler-Dere, va?e, în jud. Con- 

“stanţa, pl. Mangalia, pe terito- 
rală de la S.-V. către N.E.; se 

întinde pănă în valea Buiuceral-     Ermolia, pădure de fag şi stc-



IRNATICA 

jar, în com. Cristești, jud. Su- 

ceava. Ă 

Ernatica. Vezi pentru cuvintele 

cu această numire, litera 7. 

Eroslăveşti sai Ierosloveşti, 
frup de moşie ne locuit, în su- 

prafață de 2860 hect., proprie- 
tatea Statului şi care aparținea 

înnainte de secularizare, Mănăs- 

tirei Sf. Ghcorghe-Noii, pendinte 
de com. Tirnava-d..s., pl. Cil- 
niștea, jud. Vlaşca. 

Se. arendează, cu trupul Vil- 
ceni, cu 44500 lei. 

In 1882, s'a improprietărit pe 
această moșie ş locuitori însu- 

„răţei, dinduli-se o suprafață de 37 
hect. 888 m. a. în care intră 
şi suprafața afectată scoalei. 

Eruga, firii, în com. rur. Bala- 
d... plaiul Cloșani, jud. Me 
hedinţi, 

Eruga-Morii, pîrîn, în com. rur, 
Girla-Mare, pl. Câmpul, jud. 
Mehedinţi. 

Erzucan, va/e, în jud. Neamţu, 
com. Bozieni, pl. de' Sus-Mij- 
locul, Se întinde din susul satu. - 
lui Ruginoasa, între prelungirea 
dealului Cetăţuia și a Dealului, 
Bisericei, pănă sub poalele dea.- 
lului: Stan, 

Această vale este udată prin 
mijloc de pirîul Ruginoasa. Tere- 
nurile sale sunt mlăștinoase și 
acoperite cu papură, iar coastele, 

cu păduricea numită Huciul. 
In partea despre S., la locul 

unde Erzucanul se unește cu 
valea ce se deschide de sub 
culmele dealului Stan, se afiă 
un iaz, care e cel mai mare din 
com. Bozieni şi care e bogat 

în pești şi raci. 

Eschi-Baba, saz, în jud. Tulcea 
pl. Istrului, cătunul comunei Cia-   
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“ murli-d.-s., așezat în partea de 
N. a plășii și cea de V. a 

comunei, la ş kil. spre V. de 
reședință, pe ambele maluri ale 

văii Eschi-Baba. Intinderea sa- 
tului este de 87 hectare, iar 

populația de 112 familii sai 

677 suflete. Pămîntul e acoperit 

cu pășuni. Are o școală. 

Eschi-Baba, pirîă, în jud. Tul- 

cea, pl. Istrului, com. Ciamurli- 

d.-s., cătunul Eschi-Baba; izvo- 

reşte din dealul Ciamurli, se 

îndreaptă spre S., avind o di- 
recțiune generală de la NE. 

spre S.-V., trece prin cătunul 

Eschi-Baba, brăzdînd partea nor- 

dică a plăşii şi a comunei, cur- 

ge pe la poalele dealului Sari- 

Mezelic, şi, după un curs de 4 

kil., se varsă în pîriul Beidaut, 

pe stînga, mai jos puţin de sa- 

tul Ischi-Baba; pe valea lui 
sunt drumurile comunale Eschi- 

Baba-Beidaut şi Cail-Dere-IEschi- 

Baba, ce trece şi pe lingă o 

pădure. 

Eschi-Balic, dea, în jud. Tul- 
cea, pl. Isaccea, comunele: Ba- 

" labancea și Alibei-Chioi; se des- 

face din dealul Eni-Ormangic- 

Tepe; se îndreaptă spre S., a- 

vind o direcțiune generală de 

la N-V. spre S.-E., brăzdind 

partea de S. a plășii, pe cea de 

E. a.comunei Balabancea și pe 

cea de V. a comunei Alibei- 

Chioi; se desface în două ra- 

muri, una printre piriele Boc: 

logea şi valea lschi-Balic, şi 

alta printre valea Eschi-Balic şi 

piriul Acadin; are 2 virfuri stîn- 

coase, unul de 280 m., altul de 263 

m.; puncte trigonometrice de ran- 

gul 3-lea, dominînd asupra sa- 

telor Acadîn și Orta-Chioi, pe 

la poalele sale de E. curge valea 
Biuiuc-Cartalic (afluent al pîrîului 

Acadin);, este înconjurat de dru- 
murile vecinale: Baș-Chioi-Bala-.   

ESCII-CALE 

baucea, Alibei- Chioi- Meidan- 

Chioi; Orta-Chioi-Meidan-Chioi; 

este acoperit în mare parte cu 

păduri și pe la poale cu finețe 
şi semănături, pe alocurea mu- 

chia lui e stincoasă și pleșuvă. 

Eschi-Balic, zîriă, în jud, Tul- 

cea, pl. Isaccea, com. Balabancea; 

izvorește din virful de ramifi- 

caţie al celor două ramuri ale 

dealului Eschi-Balic ; curge prin- 

tre stincoasele lor coaste; se 

îndreaptă: spre S$., avind o di: 

recțiune generală de la N. spre 

S., brăzdînd partea de S.apl. 

şi de E. a com.; taie drumurile 

vecinale Alibei-Chioi-Orta-Chioi, 

Alibei-Chioi-Balabancea, și după 

"un curs de 3 kil. se „varsă în 

pîriul Taiţa, în fața dealului 

Consul, lingă moara lui Nicolau ; 

partea superioară curge prin 

păduri, iar cea inferioară prin 

livezi. 

Eschi-Cale, fortărează romană, 

în jud. Tulcea, pl. Isaccea, com. 

urb. ]saccea. E așezată în par- 

tea de N. şi de N.-E. a com., la 

2 kil. spre E. de orașul Isac- 

cea, pe malul drept al Du- 

nărei, în fața milei 65, pe o 

ramificaţie de N. a dealului Vi- 

zir-Tepe și pe o înălțime de 

24 m. deasupra apelor Dunărei, 

servind și ca punct trigonome- 

„tric de observaţie, de rangul al 

3-lea. A servit drept stațiune a 

flotilei danubiene: c/asszs Fla- 

via Moesiaca, cum dovedesc 

cercetările d-lui “Tocilescu și 

cărămizile cu stampilă aflate a- 
colo ded-sa. În timpii din urmă 
castelul roman a servit artileriei 
turcești în tot cursul numeroa- 

selor războaie cu Rușii, împie- 
decindu-i de a trece Dunărea 
prin vadul Isaccea, căci în a- 
cest loc Dunărea are numai 750 
m. lăţime și nu e tocmai adin- 
că. Tot pe aici a fost probabil



ESCHI-DURAN-IOL-TABIA 

şi trecerea armatei lui Darius 

în 513 a. C. In spatele lui Es- 
chi-Cale, se maivăd, la o distan- 

ţa de 1 kil., alte două forturi, 

cu ruine, ce serveaii de retran- 

șament. 

Eschi-Duran-lol-Tabia, pac 
pe care Turcii lau dat ruzne/or 

unui vechiii lagăr roman de pe 

valul cel mare de piatră, în jud. 
şi pl. Constanţa, com. Omir- 

cea, la 2 kil. spre N. de sat. 

Eschi-Sarai, dea, în jud. Con- 

Sstanţa, pl. Hirşova, com. Sarai, 

“căt, Eschi-Sarai; se întinde prin- 

"tre lacul Hazariic-Ghiol și pi- 

rîul Sarai; are o înălțime de 

88 m.; e acoperit cu fineţe și 

puține semănături; pe muchea 

lui merge drumul judeţean Hir- 

„. șova-Babadag. 

Eschi-Sarai, rrinele unui sat, 
în jud. Constanţa, pl. Hirșova, 

com. Sarai, distrus de un in- 

cendiu pe la începutul secolului 

trecut. locuitorii s'aii stabilit 

ceva mai la E., forinînd actua- 

" lul sat Eni-Sarai (Noul-Sarai). 

Eschili-Orman sai Echili- Or- 

man, Zeal (225 m.), în jud. Tul- 

cea pl. Babadag, com. Baş-Chioi; 

este o prelungire de E. a dealului 

Iasi-Orman ; se întindespre E., a- 

vînd o direcţie generală de la 

S.V. spre N.-E. și .brăzdind 

partea de V. a pl. şi a com,; 

se întinde printre piriul Baş- 

Chioi şi afluentul săi valea Mu- 

safir-Culac ; este acoperit cu pă- 

duri în partea superioară, îar 

pe la poale cu fineţe, pășuni 

şi izlazuri; pe la poalele sale. 

de S.-E. trece drumul .co- 

munal Ciucurova-Baș-Chioi, iar 

pe la cele de N.-E. trece dru- 

mul comunal AmatceaBaş-Chioi; 

tot pe la poalele sale de S. 

curge şi pîriul Bac-Ciauş, care 
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împreună cu valea Jidini, for- 

mează pirîul Baș-Chioi, 

Esculap (Vezi Rubin-Esculap), 
sursă de apă minerală, în jud. 

Vilcea, conținînd mai cu seamă 

o mare cantitate de bicar- 
bonat de sodă, magnezie şi 

calce. 

Ese-Chioi, cor. rar. în jud. Con- 

stanța, pl. Silistra-Nouă. . 
Este situată în partea de S. 

a judeţului, la 120 kil. spre S.-V. 

de orașul Constanţa, capitala 

districtului, și în partea .S..V. 

a plășei, la 10 kil. spre S.E. 

de orășelul Ostrov, reședința, 

com. învecinate sunt: Girlița, la 

5 kil. spre NE; Bugeac, la 

6 kil. spre N.; Almalic, la 7 kil. 

spre N.-V. și Garvan, la 8 kil. 

spre E. 
Se mărginește la N.-E. cu 

Com. Giîrliţa, de care se desparte 

prin dealurile Burum-Sirti și Ta- 

nas-Siîrti; la S., cu B ulgaria, des- 

părțindu-se prin dealurile Pi-. 

nirlic-Bair și Mahale-Orman-Bair; 

iar la V., cu com. Almaliu, se- 

parindu-se prin valea Curu- 

Canara. 
Relieful solului e accidentat; 

- culmea Ese-Chioi brăzdează te- 

ritoriul comunei la V. şi centru 

iar culmea Girlița la E. 
Dealurile priacipale sunt: Hagi- 

Durac-Sirti, cu virful Ese-Chioi, 

(144 m.), la V.; Burum-Sirti (120 

m) şi Bona-Sirti (118 m.), la 

N.; Mahale-Orman-Bair (166 m.) 

şi Şaban-bair (170 m.), la S. 
şi S.-V. (aceste. dealuri aparțin 

“ culmii Ese-Chioi şi sunt acope- 

rite cu păduri întinse, întretăiate 

de pășuni şi livezi); Pinirlic- 

Bair (So m.); Tiumbet-Bair şi 

Tanas-Sîrti (170 m.),la E., apar: 

ținind culmei Girliţa, acoperite 

cu tuferișuri, cringuri și livezi. 

. Odinioară eraii acoperite cu pă-   duri întinse, însă: focul și ex-   
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-ploatările nesăbuite le-ai distrus 

în mare parte. 
Piriul Ese-Chioi ce curge prin 

valea Ese-Chioi din dealul Şa- 

ban-Bair, trece prin satul se 
Chioi şi, după ce a brăzdat 
com. de la S.-V. spre N-E.,se.. 

varsă în piriul Girliţa. 

Văi sunt: Curu-Canara,la V., 

„ Chiuciuc- Chessen-Ceair, la N., 

ambele deschizindu-se în lacul 

Girliţa; Șaban-Ceair, Begene- 
Ceair,Punar-Orman-Ceair, Tanas- 

Ceair, la S. şi S.-E.; deschizin- 

du-se în piriul Ese-Chioi, pe 

dreapta. 

„Com. e: formată din 2 cătune: 

Ese-Chioi, reședința, așezată în 

centrul comunei, într'o poziție 

frumoasă, pe. piriul Ese-Chioi, 

închis la V. 'de dealul Hagi- 
Durac-Sirti, la. S$. de .dealurile 

Şaban-Bair şi Pinirlic-Bair, la 
E. de dealul Tiumbet-Bair; Cu- 

iugiuc, spre V. de reședință, 

la. 6 kil., pe valea. Cuiugiuc. 
Populaţiunea pe anul 1896 

era de 323 familii, sai 1463: su- 

flete, din cari: 734 bărbaţi, 

729 femei; 820. necăsătoriți, 584 

căsătoriți, 59 văduvi; “111 ştiind 

carte, 1352 neștiind; 1463 ce- 

tățeni Romiîni; 1042 ortodox, 

421 mahomedani; 731 agricul- 

tori şi meseriași, 3 comercianţi, 

Suprafaţa este de 4836 hect. 

din care: 273 hect. teren ne 
productiv (din care 263 hect. 

vetrele satelor şi 10 hect. baltă, 

drumuri etc.); 4563 hect. teren 

productiv (din care 400 hect. 
ale Statului 'cu proprietarii și 

4163 hect. ale locuitorilor); din 

acestea; 2100 hect. teren cultivat 

(ale locuitorilor); 1500 hect. teren 

necultivat (ale locuitorilor); 157 

hect. teren islaz ale locuitorilor); 

46 hect. teren vii (ale locuitorilor); 

"750 hect. păduri (din cari 400 
hect. ale Statului cu proprietarii 

şi 350 hect. ale locuitorilor). 

L.ocuitorii posedă: i02 plu-
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guri, 179 care și căruțe, 2 ma- 

șini de secerat. 

Vite sunt 4400 capete. 

Comerciul 'e puţin activ şi se 
face prin orășelul Ostrov, de 
către 3 comercianţi, și constă 

în import de coloniale și manu- 

factură şi în export de lemne 

şi vite cu produsele lor. 

Budgetul comunei este de 

3772 lei la venituri și de 3445 

lei la cheltueli. 

Sunt 218 contibuabili. 

Căile -de corunicaţie sunt: 

calea judeţeană Ostrov-Cuzgun, 

ce trece pe la 3 kil. spre N. 
de sat, apoi drumuri veciuale 
şi comunale, care duc în Bul- 

garia și la satele apropiate, ca 
Girliţa, Cuiugiuc, Carvan, Al- 

- maliu.: | 

Biserici sunt două, una în 

cătunul Ise-Chioi, cu hramul Sf. 

Haralambie și a doua în cătu- 

nul Cuiugiuc, cu hramul Sf. 

Nicolae, întreținute de com., cu 

10 hect. şi cu cite un preot; 

sunt şi două geamii cu 2 hogi, 

Sunt două școli rurale mixte, 

în fie-care cătun, conduse de_ 

un învățător și o învățătoare, 

frecuentate de 111 elevi (89 bă- 
„eți, 22 fete), 

Ese-Chioi, sas, în jud. Constanţa, 

plasa Silistra-Nouă, cătunul de 

- reședință al comunei Ese-Chioi, 

„aşezat în partea V. pe valea 

Ese Chioi; are o întindere de 

2874 hect. din cari 134 hect. ocu- 

„pate de vatra satului; populația 

este de 138 familii sai 713 su- 

flete. -i 

Ese-Chioi, 247/ de deal, în jud. 

Constanţa, plasa Silistra-Nouă, 

pe teritoriul comunei rurale 

Ese-Chioi, situat în partea V. 
a plășei și cea. N. a comunei; 

este virful culminant al dealu- 
lui Hagi-IDurac-Sîrti; are o în- 
nălțime de 144 m., dominînd   
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văile Curu- Canara, Chiuciuc- 

Chesere-Ceair, Ese-Chioi-Ceair, 

precum şi satul Ese-Chioi; «e 

așezat la 2 kil. spre S. desat; 
este acoperit :cu păduri; din 
el se lasă spre E. prelungirea 

numită Burum-Sirti, 

Ese-Chioi-Ceair, vale, în jud. 

Constanţa, pl. Silistra-Nouă, pe 

teritoriul com. rur. Ese-Chioi; în- 

cepe din poalele de S.-E. ale dea- 
“ului Hagi Durac-Sirti; se în- 

dreaptă mai întîiu spre E., prin- 

tre dealurile Hagi-Durac-Sirti, 

Bone-Sirti, de o parte,Șaban- 
Bair, Tiumbet-Bair de altă parte; 

dînd de dealul pietros Tanas-Sirti 

își schimbă direcţia și o ia spre 

N. pe lingă dealul Versat-Sirti 

"şi, după un drum de 11 klm. 

se deschide în iezerul Gir- 
lia, în partea E. a lui; în 

drumul săi trece prin satele 

Ese-Chioi şi Girliţa; malurile sale 

sunt joase; această vale, împre- 

ună cu adiacentele ei, areo în- 

tindere. de 4500 hect., aparți- 

nînd com. Ese-Chioi şi Girliţa, 

și este coprins între iezerul 

Girliţa, dealurile Burum-Siîrti, 

Bone-Sirti, Hagi-Durac-Sirti, Ma- 

hale-Orman-Bair, Șaban-Bair, Pi- 
nirlic-Bair, Tiumbet-Bair, Cuiu- 

giuc, Versat-Sirti, Regene-Bair, 

Tasli - Burun, Olucli - Cuiugiuc- 
Bair, și Girliţa; văile cari se 

deschid în. valea Ese-Chioi-Ceair 

sunt pe stinga mici, repezi și 

neînsemnate, iar pe dreapta mai 
mari Șaban-Ceair, valea Bege- 

ne-Ceair, formată din văile 

Punar-Orman-Ceair, și Chelege- 
Ceair-Tanas-Ceair, Nursus-Ceair; 
malurile lor sunt acoperite cu 
tuferișuri ; servesc de căi de 

comunicaţie, și -aii apă numai 

primăvara, toamna și cînd. cad 
ploile mai abundente, 

Eslele, locaiitate, jud. Suceava, 
Vezi leslele. 

Ester, sas, în jud. şi pl. 
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Eslele-Boilor. Vezi leslele-Boilor, 

jud. Botoșani. 

Esna, săfișor, în partea de N. a 

com. Urleasca, jud.Brăila, cam la 

8 kil. spre N. de satul Urleasca, 

pe muchea de Vest a lacului 

Esna, înființat la 1862. Vatra 

satului este de 12 hect. Sunt 

68 case; o cîrciumă; o moară 
“cu aburi. 

Populaţia este de 62 familii, 

saii 325 suflete, din cari: 172 

bărbaţi și 153 femei; 147 căsăto- 

riți și 178 necăsătoriți ; 12 știind 

carte și 313 neștiind. 

Vite sunt: : 152 cai, 422 vite 

mari cornute, 514 oi, £IO ri- 

mători. i 

Esna, /ac, la N. de com. Urlea- 

sca, jud. Brăila; este tăiat în 

partea de IE. de hotarul com. 
Movila-Miresei, căzîind un col- 

țișor despre E. pe com. Movila- 

Miresei și întregul lac pe com. 

Urleasca ; e cam la 2 kil. spre 

S. de satul Movila-Miresei. - 

Esna, itoşie, pendinte de com. 

Urleasca, pl. Ianca, jud. Brăila ; 

proprietate particulară. 

Cons- 
tanța, cătunul com. Pazarli, si- 

tuat în partea de N.-V. a plă- 

şei și cea de N.acom., la! 

kil. spre S.-I£. de căt. de reșe- 

„dință Pazarli. Este aşezat” în 

Valea-Ester, tocmai la locul de 

unde izvorește apa Visterna, 

fiind inchis la E. de către dea: 
lul Beriș-Bair, cu vîrful săii Be- 
riş-Tepesi (145 m.), la N. de 
către dealul Seremet-Bair și la 
S. de către dealul : Cara-Murat | 
cu virful săi Chendec-Tepe(118 
m.). Suprafaţa sa este de 280 
hect., dintre cari gr hect. sunt 

"ocupate numai de vatra satului 
și de grădini. Populaţiunea sa, 
a cărei maioritate este formată
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de Turci, este de 118 familii, 

sai 531 suflete, 

Șoseaua județeană Hirșova- 

Constanţa străbate satul de la N.- 
V. către S.-E,., mergînd prin mij- 

locul săii. Drumuri comunale 

pleacă la Tortoman, la Palazul- 
Mare, la Șeremet și la Ghelin- 

gec prin Pazarli. 

Ester, va/e, în jud. și pl. Con- 
stanța, com, Pazarii, căt. Ester ; 

trece prin satele Pazarli şi Es- 

ter, de unde ia numele de 

Visterna; se întinde printre dea- 
lurile Ghelingec-Bair, la N. și 

Bilarlar, la S.; printr'insa merge 

drumul judeţean Hirşova-Cara- 
Murat, 

Ester, peșteră, pe teritoriul com. 

cu același nume, jud.și pl. Con- 

stanța; pe stincă se citesc încă 

urme de inscripțiuni grecești 
antice. 

Ester-Cara-Tepe, moz:/ă, în 

jud. și pl. Constanţa, com. Pa- 

zarli, căt. Ester, pe muchea dea- 

lului Bilarlar-Bair; punct strate- 

gic important; are 177 m.;ea- 

coperit cu verdeață. 

Eşil-luiuc, movilă, în jud. Con- 
stanța, pl. Silistra-Nouă, com. 
Enișenlia, căt. Nastradin, pe mu- 

chea dealului Ghiol-Punar; are 

185 metri; cacoperită cu ver- 

deaţă. 

Attivi A'arele Dicliouur (irograjie. Var. [24 

  

321 

Eşil-luiuc, movâlă, în jud. şi 
pl. Constanţa, com. Gargalic, 

pe muchea dealului Tașăul-Sirti; 

are 140 m. înălțime; pe ca se 
fac arături. 

Eşil-Tepe, vî7f/ de deal, în jud. 
Tulcea, pl. Babadag, com. Con- 

gaz, căt. Hagilar, situat în par- 

tea centrală a plăşei și V. a 

com. ; aci se încrucișează hota- 

rele com.: Armutli, Baş-Chioi, 

Congaz și Nalbant; este un pisc 
al dealului Sarî-Tepe, înalt de 

54 metri, punct trigonometric 

de rangul al 3-lea, dominind 

asupra satelor Hagilar, Baș- 

Chioi şi Armutli, şi asupra dru- 

murilor ce le uneşte; este aco- 

perit cu verdeață și păşuni. 

Eşil-Tepe, zî7f de deal, în jud. 

Tulcea, pl. Isaccea, com. Fre- 

căţei, căt..Poșta; situat în par- 
tea E. a plășei și V.a com,; 

este un virf al dealului Cilicul; 

are 169 metri, dominînd asupra 
satului 'Trestenic și asupra văei 

piriului Teliţa și a afluentului 

săii Cogea-Dere ; este punct tri- 

gonometric de observaţie de 

rangul al 3-lea; e acoperit cu 
verdeață, iar pe la poale cu 

cringuri. 

Eşil-Tepe, vîrf de deal, în jud. 

Tulcea, pl. Măcin, com. Coium- 

Punar, căt. Canat-Calfa, în par- 

tea S. a pl. şi a com., este   
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virful culminant 'al dealului Ca. 

nat-Calfa; are 228 metri înălți- 

me, dominind asupra satelor: 

Canat-Calfa, Orumbei și Aigăr- 

Ahmet (Constanţa), și drumul 

comunal Făgăraşul- Noii - Canat- 
Calfa, Aigăr-Ahmet-Canat-Cal- 

fa; Orumbei-Canat- Calfa; e aco- 

perit cu verdeață, iar poalele 
sale sunt păduroase. ” 

Eşiţi-din-Orofteana, sa4, jud. 
Dorohoiii. Vezi Orofteana-Frun- 
zete, com. Orofteana, din pl. 

Herţa. | 

Etna-Anicuţa, sorginte de apă 

“minerală, lingă Olăneşti, Va- 

lea-Tisei, jud. Vilcea, avînd o 

temperatură de 14,500 R. și 

dind în 24 ore pănă la 4000 
vedre. Ca substanţe fixe are: 

clorur de  natrium, sulfat de 

sodă, sulfat de calce, carbo- 

nat de calce, carbonat de mag- 
nezie, sulfat de magnezie, hi- 

posulfit de natrium, iodură de 
natrium și urme de fosfate. 

Evanul, deal, al com. Dobriţa, 

pl. Vulcanul, jud. Gorj, spre N.- 
V. de com.; pe acest deal sunt 

viile locuitorilor, 

Ezerul (lezerul). Pentru toate 
cuvintele cu această numire, 

compusele și derivatele ei, vezi 
litera 1. 

4l



Fabrica, /ru/ din satul Plebea, 

com. Petricani, pl. de Sus-Mij- 
locul, jud. Neamţu ; este situat 

pe stînga piriului Neamţu, la o 

depărtare de aproape 2 kil. de 

Tirgul-Neamţului. 
Se numește astfel, fiind-că 

în această localitate se află ma- 

rea fabrică de postav a ere- 
zilor Colonelului Alcaz Eugeniii. 

Inceputul acestei fabrici este 

datorit D-lui Mihail Cogălni- 

ceanu,: care la 24 Februarie 

1853 a și pus temelia clădirei 

pe locul cumpărat de la Mă- 

năstirea Neamţu, a adus -mașini 

“şi un însemnat număr de oi spa- 
niole. D-l Alcaz a mai înzestra- 

t.o cu alte maşini, așa că pe 

an fabrica poate produce vre-o 
150000 metri postav şi vre-o 

10000 pături (cergi). 

Fabrica. Vezi Petro-Dava, jud. 

Neamţu. 

Fabrica-de-Sticlă, sa, jud. Ba- 
"căi, pl. Trotușul, com. Bogdă- 
nești, situat aproape de locul 

“Huta și pe moșia Bogdănești, 

"a fraţilor Weisengriin, cari aii 

instalat aci o fabrică de sticlărie, 

în anul 1889. Are o cîrciumă, 

Sunt 33 familii, sau 143 suflete, 

dintre cari 130 Unguri. 
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Fagi, sa. Vezi Secul, mănăstire, 

şi Vînători, sat, jud. Neamţu. 

Fagi (Trei-Fagi), mahala, în 
jud. Mehedinţi, pl. Ocolul-de- 

Sus, com. rur. Malovăţul. 

Fagi (La-), Joc izolat, jud. Buzăii, 
com. Gura-Dimienei, pe plaiul 

Băligoșilor; servă de hotar. 

Fagi (Valea-cu-), za/e, în jud. 
Buzăii, com. și căt. Măgura; se 

scurge în rîul Buzăul. 

Fagilor (Dealul-),. zza/. Vezi 
Virful- Fagilor, jud. Neamţul. 

Fagoni, foc cultivabil, în jud. 

Neamţul, pl. de Sus-Mijlocub 

com. Talpa. 

Fagul. Vezi Dealul-Mărului, saș, 

în com. Gădinţi, pl. Siretul-de- 

Sus, jud. Roman. 

Fagul, sai Fundeni, palate, pl. 

Dumbrava, jud. Mehedinţi ; ţine 

de com. rur. Guardeniţa. 

Fagului (Dealul-), deal. Vezi 

Moviliţei (Dealul), jud. Vasluiii. 

Fagului (Pirîul-), sat, în jud. 

Neamţul, com. Galul, pl. Piatra-   

Muntele, situat pe stînga rîului 

Bistriţa. 
Are o întindere cam de 114 

hect. 15 arii, cu o populaţie de 

38 fam., sai 140'suflete. 

In acest sat se află o fierărie 

și o rotărie. 

Numărul contribuabilor: 38. 

Numărul vitelor se urcă la 17: 

capete, dintre care : 16 boi, 13 

vaci, 100 oi, 3 cai, 27 rimă- 

tori, 12 junci. 

Fagului (Piriul-), pârâiaș, în jud. 
Neamţul, com. Galul, pl. Piatra- 

Muntele ; se varsă: pe stinga 

rîului Bistriţa. 

Fagului (Valea-), za/e, izvo- 

reşte de la N.-E. com. Negreni, 

pl. Vedea-de-Jos, jud. Olt și se 

varsă în girla Negrișoara, tot 

în raionul com. Negreni. 

Falcăul, ziriiaș. Vezi Calul, pi- 

rii, jud. Neamţul. 

Fanadei (Valea-), za/e, pe mo- 

şia Dersca, com.  Dersca, pl. 

Berhometele, jud. Dorohoiii. 

Fandolica, saţ, judeţul Dorohoiii. 

Vezi Vlădeni. 

Fandolica, hîrtop, pe moșia
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Fundoaia, com. Buda, pl. Herţa, 

jud. Dorohoiii. 

Fandolica, 745, format din pi- 

riul Rogina, în marginea satu- 
lui Hărpășești, com. Pompești, 

pl. Cîrligătura, jud. Iași. 

Faorul, vale, în faţa comunei 

Voroveni, pl. Argeșelul, jud. 

Muscel, spre V. de Dealul-Pă- 

unei, care desparte Valea-Fao- 

rului de Albina. 

Faraoanele, com. rar, în jud. 
R.Sărat, pl. Oraşului, pe piriul 

cu același nume. 

Legenda spune că şi-ar fi luat 

numele de la un cioban tran- 
silvănean, numit Faraoneanul. 

„Este aşezată în partea de 

S. a județului, la 41 kil. spre 

N. de orașul Rimnicul-Sărat, şi 

“în partea de mijloc a plăşei, la 
9 kil. spre N. de com. Coteşti, 

reședința plășei. Comunele. cele 

mai apropiate de Faraoanele sunt: 

Urechești, la ş.kil.; Cîmpineanca, 
la 5 kil.; Blidare, Broșteni și 

Cîrligele, la cite 7 kil.; Virteșcoiul, 

la 5 kil.; Budeşti,:la 11 kil. 

Se mărginește la N. cu comu- 

nele Virteșcciul și Broșteni; de 

care se desparte prin Valea- 

Drejii; la E., cu moşia Șuţul 

(pendinte de com. Vîrteșcoiul); 

la S., cucătunul Dălhăuţul (al 

com. Bonţeşti), de care se des- 

parte prin piriul Valea-Pietroasă; 

la V., cu moșia statului, Văcă- 

reasca. 

Este brăzdată de următoarele 

dealuri: Dealul-Deleanului, ale 

cărui ramificații, plecînd de la 

V. se întind prin mijlocul co- 

munei; Piscul-Păișului, în partea 

de N.-V. a comunei; Dealul-Te- 
ișului, la N. 

Puținele rîuri, cario udă, se 

formează din ploi, pe teritoriul co- 

munci, primăvara și toamna; 

vara și iarna sunt seci; acestea   
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sunt: Valea-Faraoanele, ce trece 

prin mijlocul comunei; Valea: 

Seacă și Valea-Drejii, în partea 

de N.; Valea-Pietroasă, la S.;; 

Piriul-Oalelor la E., toate, afluenţi 

secundari ai riului Milcovul, In 

com. sunt 8 puțuri. 

Cătunele, cari compun com., 

sunt următoarele; Faraoanelc, 

cătunul de reședință, în partea 

de N., pe pîriul Valea-Faraoanele; 
Pietroasa, așezat în partea de 
S.a comunei, pepiriul Pietroasa. 

Suprafaţa comunei este cam 

de 602 hect., din cari 60 hect. 

vatra comunei, 146 hect. ale 

locuitorilor şi restul hect., 396, 

ale proprietăţii private, 
Populaţia este de 174 familii, 

saii 793 suflete: 430 bărbaţi şi 

363 femei; 315 căsătoriţi, 437 

necăsătoriți, 41 văduvi. 
In Faraoanele este: o bise- 

rică,-cu hramul Adormirea Mai- 

cii-Domnului și Sfintul Dumitru, 

" fondată în anul 1890 de locu- 

itori, avind 17 pogoane pămînt 

arabil şi 400 lei subvenție anu- 

„ală de 'la com. și deservită de 1 

pzeot, 1 cîntăreţ și I paracliser ; 

o şcoală mixtă,. condusă de 1 

învățător şi frecuentată de 53 

elevi, din cari 1 fată. | 

Calitatea pămîntului este bună 

și pentru semănat și pentru vii, 

pămîntul fiind argilos, amestecat 
cu puţină humă; în ceea ce 

priveşte întinderea culturei, cele 

396 hect. ale comunei se împart 

ast-fel: 56 hect. loc arabil, 20 

hect. imaș, 80 hect. păduri, 

200 hect. vii și 40 hect. ne- 

productive. 

Locuitorii ai: 41 pluguri; 

1127 capete de vite, din cari: 

189 boi, 30: vaci, 8 viței, 12 

cai, 6 iepe, 2 măgari, 1006 oi, 
13 capre şi 47 rimători. 

Căile de comunicaţie sunt: 
drumul vecinal de la Focşani 

Bonţeşti, mergîind la com. Vir- 
teșcoiul şi Broșteni;   drumul |: 
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natural la com. Odobasca; dru- 

mul  Cotești-Plăinești-Rimnicul- 

Sărat, 

Veniturile com. sunt de 5283 

lei, 43 bani, și cheltuelile de 

5179 lei, 40 bani. 

- Contribuabili sunt 200, 

Faraoanele, saș, în jud. R.-Sărat, 

pl. Orașului, câtunul de reșe- 

dință al comunei Faraoanele, a- 

șezat în partea de N. a comunei, 

pe piriul Faraoanele. Are o în- 

tindere cam de 200 hect., cu 

o populațiune de 157 familii, 

sai 733 suflete. 

Aci se află biserica și şcoala 

comunei. 

Faraoanele, zăere, în jud. R.- 

Sărat, pl. Orașului, com. Fara- 

oanele ; face parte din circum- 

scripția VII silvică, ocolul Plăi- 
nești, situată pe dealul Deleanul; 

are 'o întindere de 1000 hect., 

din cari 600 hect. ale Statului 

și 400 ale proprietăţii” particu- 

lare, Esenţe: girniță, tamară, 
ulm, fag și jugastru. - 

Faraoanelui (Valea-), ziriz, în 

jud. R..Sărat, pl. Oraşului; iz- 

voreşte din Dealul-Deleanului ; 

udă partea de V. a comunei; 

trece prin cătunul Faraoanele şi 

se varsă în piîriul Pietroasa. 

Faraoani, com. rur., jud. Bacăii, 

pl. Bistrița-d..j.;. situată pe şe- 

sul din dreapta Siretului; cu- 

prinde un singur sat, Faraoani. 

Moșia. acestei comune apar- 

ținea clerului din Bucovina (Con- 
dica Liuzilor, 1803); iar teritoriul 

" săi este cuprins între com. Valea: 

Mare la N. și com. Cleja la S,, 

întinzîndu-se la E. pănă la ma- 

lul Siretului, care o desparte 

de com. Gioseni, și la V. pănă 

în com. Valea-Rea (Orășa). 

Dimitrie Cantemir ne spune, 
în «Descrierea Moldovei», că a-
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cest sat ţinea de ţinutul Ro- 
manului, aparţinînd familiei Can- 

temireștilor; că avea o biserică 

vechie de piatră, și că era locuit 

de vre-o 200 familii, toate ca- 

tolice. 
Are o biserică catolică, deser- 

vită de un preot; 368 case de 
locuit; 3 cîrciumi; 5 mori de 

“apă. 

Populaţiunea este de 369 fa- 
milii, sai 1508 suflete, dintre 

cari: 36 Romini, 1443 Unguri, 

Io Germani, 9 Armeni, 9 Iz- 

raeliți şi 1 Italian; 1099 agri- 

cultori; 1 meseriaș; 5 comerci- 

anţi; 4 avind profesiuni libere; 

200 muncitori și 13 servitori. 

Contribuabili sunt 341. 
După legea rurală din 1864 

s'aii împroprietărit 258 locuitori, 

cu 611 fălciși 11 prăjini în țarină, : 
Teritoriul comunei are o întin- 

derere apoximativ de 5500 hect. 
Proprietari mari sunt: Alexan- 

drina Casso.și Andrieș Fodor. 

Pădurile ocupă peste 3000 
hect. : 

Budgetul comunei pe exer- 
-ciţiul 1891—1892, avea la veni- 

nituri lei 2973,bani 37, și la 

cheltueli lei 2734, bani 15. 

Totalul pămiînturilor de cultură 
este de 952 hect. 

Viile ocupă 196 hect., care 

în 189oaii dat 9408 hectol. vin 

alb. După controalele diviziei 

filoxerice (1891) viea lucrătoare 

avea 17712 hect. şi cea nelucră- 

toare 231j, hect. 

Vite sunt: 190 cai, 513 vite 

cornute, 636 porci, 179 capre 

şi 182 oi. - 

Teritoriul comunei este străbă- 

tut la E. de calea naţională Foc- 
șani-Bacăi, iar satul se găsește 

pe calea vecinală Fundul-Răcă- 

ciuni-Călugăra. 

„Are ;o staţie de:drum de 

fer, (Faraoani) situată la E. sa- 
tului. | 

Distanţele: -la Bacăiă, capitala   
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districtului, 18 kil.; la com. Valea- 

Seacă, reședința plășei, 6 kil. ; la 
com. Cleja, 4 kil.; la com. Va- 

lea-Mare, 3 kil.; la coin..Gioseni, 
7 kil, 

Faraoani, 'saţ, jud. Bacăi, pl. 
Bistriţa-d.- j., reședința comunci 

cu același nume, pe valea Ban- 
cea şi dintre piraiele Valea-Mare, 

Cleja și pe podișul format de 

dealul Bitcheșul. Are o școală; o 

biserică catolică, clădită de lo- 

cuitori la 1700; 3 circiumi. 

Sunt 369 familii, saii 1508 

suflete, toți Unguri. 

Vite sunt: 190 cai, 513 vite 

„cornute, 686 porci, 179 capre 
şi 182 oi. 

Faraoani, sfajie de dr. d. f jud. 
Bacău, pl. Bistrița-d..j., cătunul 

Faraoani, pe linia Mărășeşti-Ba- 

căi, pusă în circulaţie la 13 
Septembrie 1872. Se află între 

stațiile Răcăciuni (7.9  kil.) şi 

Valea-Seacă. (10.6kil.) Inălțimea 

_ deasupra nivelului mării e de 

118.75 m. Venitul acestei staţii 

pe anul 1896 a fostde 1075! 
lei, 95 bani. 

Faraoani, moșie, jud. Bacăă, pl. 
Bistrița-d.-j.,. com. Faraoani, a- 

parţinînd Alexandrinei Casso. 

Farca-Mare. Vezi Farcul-Mare, 

jud. Bacăii. 

Farca-Mică. Vezi Farcul-Mic, 

jud. Bacăi. 

Farcul, şir de munţi, jud. Ba- 
căi, pl. Muntelui, com. Dărmă- 

nești, care începe în viriul Far- 

_cul-Mic, se îndreaptă spre E. 
desparte Dofteana de Uz şi, la 

Brătuleșşti, se termină prin Dealul- 

Rusului. 

Farcul-Mare,saii Farca-Mare, 

virf de munte, jud. Bacău, pl.   
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Muntelui, com. Dărmănești și 

d'a dreapta Uzului. Este îm- 
brăcat cu păduri seculare. Este 
înalt aproape de 1000 m. şi 

cuprinde în sînul săii multe mi- 

nerale, 

Farcul-Mic, sai Farca-Mică, 

virf de munte, pl. Muntelui, 
com. Dărmănești; e situat la - 

S. de cel mare, tot d'a dreapta 

Uzului. 

Farfara, «(ea/, în raionul comunci 

Muncelul, jud. Tecuciii; are o în- 

tindere de 24 m. și o înălțime 

de -60 m. 

Farul, peunte, al satelor Nejerul, 

Spulberul şi Paltinul, pl. Vran- 

„cea, jud. Putna, 

Farul-Englez, far, făcut de o 

companie Engleză, pe țărmul 

Mării-Negre, în jud. Tulcea, pl. 

Sulina, pe teritoriul com. Sf. 
Gheorghe (sai Cadirlez);, este 
situat pe o înălțime de 1 m., la 

marginea unei bande de nisip, 

cuprinsă între lacul Periteasca- 

Mare și țărmul Mărei, pe grin- 

dul numit La-Perișor. Lîngă el 
se află și o cherhana. 

Fasoliştea, deal, în jud. Suceava, 

com. Brădăţelul, parte acoperit 
de lanuri și finaţuri și parte de 

huceaguri. 

Fata, cos. rur.,jud. Olt, pl. Vedea- 

d.-s., compusă din 3 cătune: Fata, 

Dincani și Buretești. Este situ- 

ată pe dealul Fata, la şo kil. 

depărtare de capitala jud. și 
la 1 kil. de a plășei. 

Se mărgineşte la E. cu com. : 

Izvorul, la V. cu girla Vediţa, 

la N. cu com. Govora şi Vie- 

roșul și la S. cu com. Gura-Boului. 

Are o populațiune de 1156 

locuitori (556 bărbaţi, 600 fe- 

mei), în care întră şi 4 familii
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de “Țigani, carise ocupă cu fic- 

răria. | 

In com. sunt 2 biserici (la 
Tata și Dincani), deservite de 

2 preoți. 

Locuitorii com, sunt moşneni, 

IEi ai: 26 cai și epe, 200 boi, 

100 vaci, 20 capre, 1200 oi 

şi 200 porci. 

Pe riul Vediţa, în cercul com., 

ec o moară de măcinat, 

Suprafața com. e de şoo hect. 

cu izlaz, rîpi și pămînt arabil. 

Scoala datează în com. dela 

1850. Cu întreţinerea ci statul 
cheltuește anual 1404 lei. Se 

frecuentă de 34 copii din nu- 
mărul de 134 copii (62 băeți 
şi 72 fete), în vîrstă de scoală. 

Știii carte 70 bărbați. 
Se fabrică aci anual, în termen 

mijlocii, 1500 decal. ţuică. 
Veniturile com. se urcă la 

2242 lei, 90 bani şi cheltuelile 

la 2242 lei, 90 bani. 

Sunt 227 contribuabili. 
Prin comuna Fata treceşoseaua 

comunală, care o leagă cu comu- 
nele: Izvorul, Gura-Boului şi Vie. 
roșul. 

Dealul-Ursului şi Piscul-Țepei, 
servesc vitelor pentru păşune. 
E udată de apele: Boului, Noti- 
nului, Boușorului şi Fetei, cari 

se varsă în gîrla Vediţa. 

Fata, saz, face parte din com. 
rur. cu același nume, pl. Vedea: 
d.-s., jud. Olt. Areo populaţie 
de 620 locuitori. Aci e o bise- 
rică, zidită la anul 1841, de Petcu 

Ion şi soţia sa Ioana. 

„Fata, dea?, în raionul com. Fata, 
pl. Vedea-d.s., jud. Olt, pe care 
se cultivă 8 hect. vic. 

Fata, piriă, izvorește din raionul 
com. Rijleţul-Vieroș, pl. Vedea: 
d.-s., jud. Olt; formează puţin 
hotarul între această com. și 
com. Cocul-Popești, jud. Argeș,   
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şi trece în moșia Nijleţul-Go- 
vora. 

Fata, vale, jud. Olt, pl. Vedea- 

d..s., com. Fata; se varsă în gîrla 

Vediţa.! 

Fata-Moartă, piriiaș, jud. Bacăii, 

pl. Trotușul,: com. Mănăstirea- 
Cașinul; se scurge d'a stinga 
piriului Caşinul. | 

Faţa, mahala, în jud. Mehedinţi, 

com. ur. Slivilești, din pl. Văilor. 

Faţa, mahala, în judeţul Mehe- 
dinţi, com. rur. Rocșoreni, din pl. 
Dumbrava. 

Fața, mahala, în jud. Mehedinţi, 
com. rur. Bălțați-de.]os, din pl. 
Dumbrava. 

Fața, gea/, în jud. Buzăi, com. 

Fitești, acoperit de fineață. 

Faţa, dea, în partea de E. a 

com. Moreni, pl. Filipești, jud. 

Prahova. Ca mai toate dealurile 
din com. Moreni este acoperit 
cu vii. 

Faţa-Alunișului, foc isofat, pe 
proprietatea statului Jezerul și 

Brazi, pendinte de comuna Che- 

ia, plaiul Cozia, județul Vil- 
cea. 

Fața-Bogăţiei, dea/ pășunabil, 
în jud. Suceava, com. Sasca. 

Faţa-Caprei, dea/, jud. Prahova, 
com. Cărbuneşti, pl. Podgoria ; 

servă de izlaz pentru vite. ' 

Faţa-Caprei, foiană, jud. Pra- 
hova, com. Ariceşti, pl. Podgo. 

ria. Aci pășunează vitele locu- 

itorilor. Servă și ca izlaz de 

fin, - 

Fața-Cîmpului, Zeal, la S. de   
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com. Gorganul, pl. Podgoria, jud. 
Muscel. 

Faţa-Cristei, pădure, jud. Ba- 

căii, pl. Tazlăul-de-Sus, com. Buc- 

şeşti; esențe: fag şi stejar; pro- 

prietari sunt Colonelul Iarca și 

Matei Crupenschi. 

Faţa-cu-Goriîni, pădure, în jud. 

Buzăi, com. Pănătăul, căt. Slabi; 

face un corp cu Valea-cu-Plopii, 

de 50 hect. are și puţin izlaz; 

e proprietate moşnenească. 

Faţa-Găvanei, zane, în jud. Pra- 

hova și în partea de E, a com, 

Predealul, pl. Peleșul, la hotarul 

Țărei. Din acest munte izvorește 

valea Azuga. 

Acest munte, împreună cu Su- 

saiul, Costila, Unghia-Mică, Re- 

tivoiul, jumătate din Lacul-Roșu, 

Virful-lui-Drăgan, aparținea, din 

timpurile cele mai vechi, fa- 
miliei Dudeștilor. 

Astă-zi e proprietatea M. 
S. Regelui Carol 1, şi a fost 
cumpărat, împreună cu toți 
munții arătați mai sus, în Mai 
1892, dela Manuk-Bei pe pre- 
ţul de 850000 lei. 

Faţa-Huşniţei, mala/a, în jud. 
Mehedinţi, pl. Ocolul-d.-j.; ţine 
de com. rur. Pavăţul. 

Faţa-Inaltă, co//nă, în jud. Bu- 
ză, com. Tisăul, căt. Glodul, 
acoperită de pădure. Din poa- 
lele sale izvorește o puternică 
sorginte de apă minerală, con- 
ținînd fier şi sulf în abondenţă. 
Pe margine, sulful se găseşte 
în formă de pulbere. Se scurge 
în rîul Nişcovul. 

Faţa-Inaltă, dea/, acoperit cu 
vii în com. rur. Slașoma, pl. 
Dumbrava, jud. Mehedinţi ; 
viile de aci produc vin mult 
şi bun.
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Faţa-Inaltă, dea/, acoperit cu 

vii, pe teritoriul com. Dobra, 

pl. Cîmpul, jud. Mehedinţi. . 

Faţa-lInaltă, păzure, în jud. Bu- 
zăă, com. Tisăul, căt. Glodul; 

face parte din corpul Bradul-cu- 

Sforile ; are 107 'hect. | 

Faţa-lui-Craiu, poiană, în par- 

tea de N. a com. Cerașul, pla- 

iul “Teleajenul, jud. Prahova. 

Faţa-lui-Dobre, pădure partz- 

culară, supusă regimului silvic, 
pendinte de com. Cheia, pla- 

iul Cozia, jud. Vilcea. 

Faţa-lui-Gheorghe, -zzanţe, la 

N. de com. Măneciul-Ungureni, 

pl. Teleajenul, jud. Prahova.. E 
udat la poale de: Valea-Ciumer- 

: nicului (la S$.), de Valea-Neagră 

-(la N)şila E. de riul Teleajenul. 

Faţa -lui- Gheorghe (Munte- 
le-), pădure particulară, supusă 
regimului silvic, incă din anul 

1883, pe moșia Muntele-Faţa- 

lui-Gheorghe, com. Mâneciul- 

Ungureni, pl. Teleajenul, jud. 

Prahova. 

Faţa-lui-Lomotă, /oc îso/at, în 

com. Teișani, pl. Teleajenul, jud. 
Prahova. 

F aţa - lui - Nan, cătun, al com. 

Bălănești, jud. Buzăi; are 100 
loc. și 27 case. 

Faţa-Mare, cîmpie, jud. Vilcea. 
Vezi Porcilor (Dealul-). 

Faţa-Mare, pute, în com. Gura- 

Teghii, jud. Buzăi, acoperit 

de brad şi fag; culminează în 

Virful-Monteorului. 

Faţa-Mare, gea/, în com. rur, 

Bășeşti, plaiul Cerna, jud. Me- 

.. hedinţi, " 
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Fața-Mare, pădure, în jud. Bu- 

- ză, com. Colţi, cam de 120 

hect.; face parte din pădurea 
statului Alunișul. 

Faţa-Pietrei,. dea/, în jud. Pra- 

hova, pl. Prahova, com. Valea. 

Lungă. 

Faţa-Plavăţului, /oc izolat, cu 

_ frumoasă priveliște, în jud. Mus- 
„cel, sub muntele Brătila, strîns 

“între rîul 

Doamna. 

Faţa-Racoviţa, sas, în jud. Dolj, 
pl. Jiul-d.-s., com. Bralostiţa, 

situat la V. de satul de reșe.-. 

dință. Are 134. suflete, 68 băr- 

baţi, 66 femei. Copiii din sat 

urmează lu şcoala mixtă din 

satul Bralostița. In anul școlar 

1892—93 ai frecuentat şcoala 

4 băeți. Cu vîrsta de şcoală sunt 

IO copii. Știii carte 12 locui- 

tori. În sat este 1 băcănie și 

1 cîrciumă, 

Faţa-Roata-şi-Ursoaia, zădure 

particulară, supusă regimului 

silvic, aflată pe moşia Piri- 

ieni-d.-s., plasa Mijlocul, județul 
Vilcea, 

Faţa-Satului, pădure, proprie- 

tatea statului, în întindere. de 

400 hect., pendinte de com,. Bă- 

deni-Ungureni, plaiul Dimbovi- 
ţa, jud. Muscel. 

Faţa-Sf.-llie, 247/ de munte, din 

Culmea-Coziei, plaiul Loviștea, 

jud. Argeș. Are o înălțime de 

2029 m. d'asupra nivelului mării, 

Din acest munte izvorește riul 

“ Topologul. 

Fața-Tălăşmanului, zăzure, în 

apropierea satului Almașul, com. 
„ Dobreni, pl: Piatra-Muntele ; jud. 

Neamţul ; este proprietatea sta- 
tului. 

Dimboviţa . şi rîul 
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Faţa-Teiului, foc îso/at, com. 
Cacova, plasa Ocolul,jud. Vilcea. 

Faţa-Satului, : mozi/ă, pe mo- 

şia Avrămeni, com. Avrămeni, 

pl. Bașeul, jud. Dorohoiii. 

Faţa-Spumei, sfncă . de sare, . 
în căt. Andreiașul, com. Mera, 

jud. Putna. Aci. se află nişte 
mici izvoare de ape minerale. 

Faţa-Valea-lui-Cîine, com. rur., 

jud. Gorj, pl. Girlotul, în partea 

de S. a com. Groşerea, situată 

parte pe loc șes și parte cam 

pe coasta lanțului. de înălțimi 
din dreapta Gilortului. Se com- 

pune din cătunele: Fața-Valea- 
lui-Cîine, Piriul și Valea-lui-Cîine. 

Are o suprafață de 980 hect,, 

din care 230 hect, pădure, 230 

hect. loc de cultură, finețe și 
pășune. 

Are o populaţie de zo2 fa- 
milii, -saă 1106 suflete, din 

cari 30 familii, cu 92 „suflete 
ţigani. Sunt 240 contribuabili. 

„Locuitorii posedă : 66 plu- 

guri, 96 câre cu boi, 6 căruţe 

cu cai; 65 stupi. 
- Vite: 537 vite mari cornute, 

48 cai, 781 oi, 335 capre şi 312 

rimători. a 

Venitul com. este de lei 1601, 
bani 46, iar cheltuelile de lei 

1456, bani 35. 

Comunicaţia se face prin şo- 

şeaua comunală, care o leagă la 

N. cu Groșerea, iar la S. cu căt. 

Capul-Dealului, al comunei Bră- 
neşti. 

In com. se găsesc: 2 puțuri, 

S fîntîni ; o cîrciumă. 

Are o școală, înființată la 

_ anul 1880, frecuentată de 40 de 

elevi, din ş2 înscriși ; 3 biserici, 

deservite de 2 preoți şi 3 cîn- 
tăreţi, 

Faţa-Valea-lui-Ciine, căfun de 
reşedinţă al comunci cu același
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nume, pl. Gilortul, jud. Gorj. 

Are o suprafață de 710 hect. 

şi o populaţie de 52 familii, sai 

150 suflete, din cari 3 familii 

cu 12 suflete Țigani. 

Sunt 40 contribuabili. 

Locuitorii posedă: 30 plu- 

guri, 21 care cu boi, 2 căruțe 

cu cai; 15 stupi. 

Vite : 188 vite mari cornute, 

16 cai, 237 oi, 135 capre și 172 

rimători. 

In căt. sunt 2 puțuri şi 4 

fîntîni. 

Are o școală înființată de 

intendentul militar Petroniu și 

frecuentată de 40 de elevi; o 

biserică de lemn fâcută de Şer- 

ban Caramanlăii. 

Faţa-Văii, dea/, în com. rur. Bă- 
seşti, plaiul Cerna, jud. Mehe- 

dinți. 

Faţa-Văii, pădure, în jud. Mehe- 

dinți, pl. Motrul-d,-s.; ţine de 

com. rur. Miluta. 

Faţa-Văii, pădure. Vezi Drago- 
. . d 

mirescul, jud. Prahova. 

Fauri, dea/, pe care se află şi pă- 

durea cu aceeași numire. Se află 

în partea de S. a satului “Țipi- 

leşti, com. Rădiul-Mitropoliei, 

pl. Copoul, jud. Iași. La poa- 
lele acestui dealse întinde valea 

numită Fauri, 

Fauri. Vezi Zideşti, zpoşze, jud. 

Neamţul. 

Fauri, firii, izvorește de sub 

pădureacu acelașinume și, trecînd 

prin marginea satului Țipilești, 

com. Rădiul-Mitropolici, pl. Co- 
poii, jud. Iași, se varsă în Jijia. 

Fauri-de-]Jos, sat, înjud. Neamţul, 

pl. Bistriţa, com. Zănești; for- 

mează cu marginele sale despre 

S. hotarul despre com. Podoleni;   
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este situat spre S. de sat 

Fauri-d.-s., la 20 kil. depărtare 

de orașul Piatra. ! 

Fauri-de-]Jos, roşie, înjud. Neam: 

ţul, pl. Piatra-Muntele, com. Ză- 

nești, ” 

Fauri-de-Sus, saţ, în jud. Neam- 

țul, pl. Bistrița, com. Zănești, situat 

în drumul șoselei județene mixte 

Piatra-Bacăii, la S. de satul 

Zănești (depărtare de 18 kil. 

de la orașul Piatra). 

Fauri-de-Sus, moșie, în jud. 

Neamţul, pl.Piatra-Muntele, com. 

Zănești. . 

Faurul, dea, în com. rur. Secul, 
pl. Dumbrava, jud. Mehedinţi. 

Faurul, fădure, numită şi Pădurea. 
Secul, Faurului, în com. rut. 

pl. Dumbrava, jud. Mehedinţi. 

Faurul, poiană, în jud. Mehedinţi, 
pl. Blahniţa; ține de com. rur. 

Oreviţa, 

Faurul,zirîiaș, în satul Rădășeni, 

jud. Suceava. 

Faurul, va/e, izvorește din raionul 

com. Făgeţelul, pl. Vedea-d.-s., 

jud. Olt :și se împreună cu valea 

Alunișul, tot în raionul. com. 

Făgețelul. 

Faurului (Dealul-), ram:ficare a 
dealului Mogoșşeșşti, care se pre- 

lungeşte prin com. Scheia, pl. Fun- 

durile, jud. Vasluiii spre E. şi se 
termină în șesul Scînteia. Cul- 

mea lui servă de hotar între 

comuna Scheia și com. Valea- 

Satului. 

Faurului (Valea-), za/e, în jud. 

Gorj, pl. Amaradia, prin care 

curge torentul cu acelașinume, 

care își ia naștere din dealul   

" FĂCĂENI 

Obirşia şi se varsă la Negoeşti 

în piîriul Gioarca, unde se ter- 

mină și valea. | 

Făcăeni, com. rur. Şi sat, în jud. 

Ialomiţa, pl. Ialomiţa - Balta, si- 

tuată între , comunele Bordu- 

şeani şi Găiţa. E 
Teritoriul acestei com. se în- 

tinde din Dunăre spre V., prin 

insula Balta și pe cîmpia Bără- 

ganul, pănă în teritoriul. com. 
Hagieni, avind o suprafaţă de 

4500 hect., din cati 2000 hect. 

pămînt de cultură, 250 hect. 

pădure și 2250 hect. baltă. Cu- 

prinde o singură moşie. 

După legea rurală din 1864, 

sunt împroprietăriți 108  locui- 

tori şi neimproprietăriţi se mai 

află 23. | 
Comuna se compune dintr'un 

singur sat, situat pe țărmul 

stîng al brațului Borcea, spre 

S., şi lipit de satul Găiţa. Este 

schelă la Borcea, unde se fac 

încărcări de cereale pentru Bră- 

ila. Aci este reşedinţa primă- 

rici şi â judecătoriei comunale. 

Teritoriul comunei este udat 
„de Dunăre, de Borcea și de la- 

curile Rotundul și s Coimatul, 

precum și de braţele (privalele) : 

Săltăniţa, - Repejorul, Strimbul 

şi Vilga. 

Populațiunea com. este de 

197 familii, sait 995 suflete : 405 

bărbaţi și 545: femei; 980 Ro- 

mîni, 10 Greci și 5 Bulgari; 

245 agricultori, 20 meseriaşi, 1 

industriaș, 10 comercianți, 7 cu 

profesiuni libere, 30 muncitori 

şi 34 servitori. Ştiii carte 215 

persoane. 

Vite sunt: 250 cai, 680 boi, 

2000 oi, Işo bivoli şi 700 porci. 

Venitul comunei în anul 

1886—87 era de 2840 lei și 

cheltuelile de 3114 lei. 
Este o şcoală mixtă, frecuen- 

tată de 57 elevi şi 7 eleve; con- 

dusă de un învățător, retribuit
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de stat și comună ; o biserică 

deservită de un preot şi doi 

dascăli, retribuiți de comună cu 

suma anuală de 530 lei. 

Făcăeni, sat, face parte din com. 

rur. Măneciul-Ungureni, pl. Te- 

leajenul, jud. Prahova, şi e situat 
în partea de S.-V. a com. 

Se zice că acest cătun a e- 

xistat ca sat mai mare și sub 

alt nume, dar o ciumă din a- 

cele timpuri ar fi secerat aproa- 
pe toată populația întregului 

sat, și cei cari mai rămăse- 

seră în viață aii fugit în. lume 

de groaza pustiului, ce se în- 
tinsese peste satul lor. | 

A fost și o biserică, ale că- 

rei urme se văd și azi în grâ- 

dina locuitorului Bucur Jianu, 

şi şosea regulată, ce mergea pe 

valea riului Telejenelul, pănă în 
Ardeal. 

In urma ciumei, se zice, mo- 

canii de dincolo, veniți cu oile 

peste plaiuri, aii dat peste acele 
case pustiite, şi se așezară în 

ele. Intre cei veniţi fu şi o fe- 

mee: din ţinutul Secuilor, de 
profesie morăriță, care îşi făcu 

o moară pe piriiașul din S. să-. 
tucului. Moara avea o roată, și 

de oare-ce poporul la moara cu 

o roată i-a zis șii zice chiar 

făcăă, cătunului din noi înfiin- 

țat i-a dat numele de Făcăiă; 

iar piriiașului, pe care era aşe- 

zată moara, i-a rămas “numele 

de Secuianca, după numele ţi- 
nutului din care venise moră- 

rița. Acest cătun se crede a fi 

cel mai vechii din toate cătu- 
nele com. Măneciul-Ungureni. 

Intre cătunul deazi, Făcăeni, 

şi între satul Făcăeni, situat 

pe malul sting al Borcei, din 
pl. Borcea, jud. Ialomiţa, locui- 

torii cred că există o strinsă 

legătură. Locuitorii acestui sat 

fiind vecinic fugăriţi de neamu. 

rile păgîne, parte din ei ai 

BA87A Aarele Pirlinnar Grnarntin. n! 7]? 
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plecat daci și aii format satul 

Yăcăeni după malul Borcei. 

_Căt. Făcăeni are o populaţie 

de 97 locuitori (47 b. şi so f.) 

Făcăi, cătun, ţine de com. Oc- 

nele-Mari, pl. Ocolul, jud. Vil- 

cea. Este situat la S. de reşe- 

dința com. Are o biserică zi. 

dită la anul 1762 de Antonie 

Monahul; pe pisanie se citește 

următoarele: 

cAceastă 'sfintă şi Dumnezeească bi- 

serică s'aii ficut din temeli: de robul 

lui Dumnezeii Antonie Monahul,Zcu toa- 

tă cheltuiala luf; pristăvinduese a lă- 

sat 'ca s'o zugrăvească larbu Catana şi 

sculîndu-se feciorii lu! aii împodobit cu 

zugrăvele, după cum se vede, sfinta bi- 

serică şi sai zugrăvit în zilele prea lu- 

minatului Constantin Nicolae [o Voevod, 

anul 7270, sai 1762», 

Făcăiana, pumire dată unei părj? 

din pădurea statului Tihulești- 

Cozieni, din com. Bălănești, jud. 

Buzău. 

Făcăianca, co/iuă, în jud. Bu- 

zăii, com. Bălănești, căt. Cozi- 

eni-d.-j.; e acoperită de pădure. 

Făcăile, ziriz, jud. Dolj, pl. O- 

colul, com. Balta-Verde, ce se 

varsă în piîriul Circea. Pe piriul 

Făcăile sunt două mori numite 

Făcăi. Are un pod pe dinsul. 

Făcălețeşti, sa. Vezi Dealul- 
Făcăleţeşti. 

Făcăul, sau Cătunul, că/ua, pen- 

dinte de com. Bulbucata, pl. 
Neajlovul, jud. Vlașca, proprie- 

tatea moștenitorilor Sămășescu 

Cătuneanu, situată pe apa Neaj- 
lovului, departe de București de 
38 kil. și de Giurgiu de 5ş kil. 

Făcăul, vă/celușă, despre satul 
Coteni, com. Bulbucata, pl. 

Neajlovul, jud. Vlaşca, ce trece 

prin căt. Făcăul.   

FĂGĂDĂLL 

Făcria, saț, în jud. Constanţa, 

pl. Medjidia, căt. com. Torto- 

man, așezat în partea cen- 
trală a plăşei şi cea S.-E,. a com., 

la 8 kil. spre S.-E. de căt. de 
reședință al com. Tortoman, pe 

clina estică a dealului Panaghi- 
sul. Numele săi cel vechii a 

fost Panaghisul şi azi chiar e 

cunoscut sub aminadouă numi- 

rile. Este un sat mic cu vre-o 

50 case, avind 30 familii, cu 120 
suflete, în mare parte: Tătari, 

cari se ocupă cu creşterea vite- 

lor și puţină agricultură. Este 

situata 2 kil. spre N.-V., de ora- 

şul Medjidia între drumurile ju- 
dețene Medjidia-Hirșova și Med- 

jidia-Cara- Murat. 

Făcuţi, saţ, în partea de N.V. 
a com. Brăești, pl. Cirligătura, 

jud. Iași, situat pe podișul din 

stinga piriului Sirca, pe o su- 

prafaţă de 957 hect., cu o po- 

pulație de 338 familii, sai 167 

locuitori, cari se ocupă cu a: 

gricultura şi creșterea vitelor. 

Sunt de 498 capste de vite, 

„lin cari: 80 vite mari cornute, 

6 cai, 400 oi și 12 rimători. 

Făcuți, pirîz, trece prin partea 

despre N. a com. Brăeşti, pl. 

Cîrligătura, jud. Iaşi; curge 

prin valea cu acelaşi nume, pe 
lîngă marginea satelor Făcuţi și 

Gugea, apoi se varsă în Bahlueţ. 

Făgădăul, pure, ce se mai da 

înainte sațu/u? Căuşeni, din com. 

Boghicea, pl. Siretul-d.-j., jud. 

Roman. 

Făgădăul, ba/ză, pe moșia Slo- 
bozia, com. Horodiștea, pl. Pru- 

tul-d.-j., jud. Dorohoiii. 

Făgădăul, 7zo0v:/ă, jud. Dorohoiii, 
Vezi Bodeasa, deal. 

Făgădăul, Zea/, situat între sa- 
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tele Ghiloveşti și Aninoasa, com. 

Găiceana, jud. Tecuciii. Conti- 

nuă spre N. în jud. Bacăii, 
com. Parincea. 

Pe ambele coaste ale dealu- 

lui se află satele Ghiloveșşti și 

Aninoasa. | 

Făgădăului(Dealul-), gza/,înce- 
pe din marginea de $. a satului 

Lipovăţul, pl. Crasua, jud, Vas- 
luiă, și se termină în partea. 

de E. a satului Deleni. 

Făgădăului (Movila-), mzouz/ă, 

pe moșia Mitocul, com. Mito- 

cul, pl. Prutul-d.-s., jud. Doro- 
hoiii. 

Făgăraşul, dza/, se întinde de 
la N. spre S..E., formînd o limbă 

între Dealul-Satului și dealul 

Coșca, din com. Coșești, pl. Ra- 

cova, jud. Vaslui, * 

Făgăraşul, pir, pe care um- 

blă mori, în com. rur. Băsești, 

plaiul Cerna, jud. Mehedinţi. 

Făgăraşul-Noii, saz, în jud. Con-. 
stanța, pl. Hirşova, căt. com. 

Urumbei, situat în partea de E. a 

pl. şi cea de S.a com., pe valea 
Pinga-Dere (Aigăr-Ahmet),pe ma- 

lul dreptalpiriului Aigăr-Ahmet, 

la 3 kil. spre S.-V. de căt. de 
reședință Urumbei. Este domi- 
nat la V. de dealul Ceemișicu- 

Bair, la S. de dealul Hagi-Capar- 
Tepe și la V. de Movila-Căpi- 
tanului (sai Araclar sati Făgă- 
rașul-Noii). Și-a luat numele 
de la Rominii Transilvănenide 
prin împrejurimile Făgăraşului. 
Suprafaţa sa este de 2821 hect, 
dintre cari 200 heci. sunt ocu- 
pate de vatra satului şi de gră- 
dini. Populaţia sa este de 167 
familii, sau 791 suflete. Drumul 
comunal Urumbei-Rahman trece 
prin sat cu o direcţie de la 
N. la S. Un alt drum pleacă,   

330 

spre E., la Topolog şi altul 
spre V., la Dăeni, 

Făgăraşul-Noi, dea/, în jud. 
Constanţa, pl. Hirşova, pe teri- 
toriulcom.rur.Uruimbei, și anume 
pe acela al cătunului săti Făgă- 
rașul-Noii ; se desface din culmea 
Dăenilor de la virful Araclar 
saii Făgărașul-Noi; se întinde 
spreE.,printre pîraiele Aigăr-Ah- 
met și Sarai, brăzdînd partea de 
N. a plășei și cea de S.-V.a com., 
are 190 m. înălțime, dominînd 
văile de mai sus și satul Făgă- 
rașul-Noii; este acoperit cu pă- 
șuni și fineţe. 

Făgăraşul-Noi, za/e, în jud. 
Constanţa, pl. Hirşova, com. 

Urumbei,cătunul Făgăraşul-Noii; 
vine din poalele N. ale dealului 

Făgărașul-noi; se îndreaptă spre 

N., trecînd cu direcţia dela S. 

spre N., prin satul Făgărașul-Noi 
şi se deschide în piriul Aigăr- 

Ahmet, pe stînga, în fața rui- 

nelor satului Șerușeler; are ma- 

luri. înalte şi pietroase. 

Făgăraşul-Noii, altă numire a 
movile zisă a căpitanului Ara- 
clar, jud. Constanţa, așezată la 

212 kil. spre SV. de satul Fă- 
gărașul-Noi ; are 188 m.; este 
artificială; a fost punct de ori- 
entare. 

Făgărașşul, pădure, în întindere 
de 70 hect., lingă satul Dracsini, 
com. Drăcșani, pl. Miletinul, 

jud. Botoșani. 

Făgătul, pădure. Vezi Urlaţi, pă- 

dure, com. Virful-Cimpului, pl. 
Berhometele, jud. Dorohoiti. 

Făgeanca, gir/ă, izvorește de la 
locul numit Dealul-Catinei și se 
varsă în riul Bratia, în raionul 
cătunului Poeniţa, com. Golești, 
pl. Riurile, jud. Muscel. Trece   

FĂGETUL-ROTUND 

pe lîngă localul școalei și primă- 
rici. 

Făgetui, saț, făcînd parte din com. 

rur. Drajna-d.-i., pl. Teleajenul, . 

jud. Prahova. Are o populaţie 

de 423 loc. (215 b., 208 f.) In 

raionul acestui cătun, pe apa 
Drajna, e o moară. - 

In apropiere de riul Drajna 

sunt două helcștaie: unul cu o 

suprafață de 400 m. p., în care 

se găsește multă caracudă, și 

altul, mai sus, cu mult mai mic 

și mai adinc, acoperit cu trestie. . 

Locuitorii acestui cătun au 

ţinut mai înainte de Drajna-d..s., 
în raza căreia aii fost împroprie- 

tăriți la 1864. Acest cătun este 

foarte aproape de Drajna-d.-s., 

în cit formează osingură grupă 

de locuinţe, pe cînd de Drajna- 

d.-j. e separat prin distanţe de 

3— 8 kil. Acest cătun ţine de 

secțiunea școalei din Drajna-d.-s., 

și locuitorii lui sunt enoriaşi ai 

bisericei de aci. 

Făgetul, maumire vechie a cătu- 

nului Toropălești, din comuna 
Buda, jud. R.-Sărat. 

 Făgetul, munte, în jud. Buzăă, 

com. Mlăjetul, între Stănila şi 

Hinsarul, pe malul stîng al rîului 

Bisca-Rozilei; e acoperit de pă- 
dure. | 

Făgetul, co/ină, în jud. Buzăi, 

com. Gura-Dimienei, formată mai 

mult din pietriș; servă de izlaz. 

Făgetul, pădure, în jud. Buzău, 
com. Gura-Dimienei; are vre-o 
20 hect. 

Făgetul, “pădure, în întindere de 
243 hect., situată între Verești 
şi Dumbrăveni, com. Dumbră: 
veni, pl. Siretul, jud. Botoșani. 

| Făgetul-Rotund, 2477 de munte,
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jud. Bacăii, pl. Muntelui, com. 

Brusturoasa, înalt de 1304 m. 
şi care face parte din șşira Voica. 
Este situat chiar pe granița 

austro-ungară, d'a dreapta Ciu- 

gheșului. 

Făgetului (Gura-), sa, în ju 

deţul R.-Sărat, pl. Marginea-d.-s., 

cătunul comunei Timboeşti ; în: 

nainte se numea Pietroasa; este 

așezat în partea de V. a com, 

pe poalele dealului Gurguia, la 

1!2 kil. spre V. de cătunul de 
reședință, Timboești; are o în 

tindere de 217 hect., cu o po- 

pulaţie de 140 familii, sait 523 

suflete, din cari: 155 contri- 

buabili; 58 persoane știind carte. 

Făgeţelul, com. rur., pl. Vedea: 

d.-s., jud. Olt, situată pe riul 

Vedea și pe dealurile Făgețelului 

şi Boba, la so kil. departe de 
capitala județului şi la 5 kil. de 

a plășei. 
Se mărginește cu comunele: 

Chilia şi Topana (N.), Alunișul 

şi Profa (S.), Gura-Boului (E.), 

Urşi şi Păroşi (V.) a 

Se compune din 6 cătune:. 
Boba, Ciorica, Făgeţelul, Isaci, 

Cojoci şi Iănțăști. Are o popu- 
laţiune de 360 familii, saii 1333 

suflete, în care intră și S familii 

de ţigani. 

Contribuabili sunt 300. 
Reședința comunei e în căt. 

Boba. 
Toţi locuitorii sunt moşneni. 

Ei. desfac produsul muncei 

lor în orașul Pitești. | 
Vite sunt: 54 cai şi epe, 200 

boi, 300 vaci, 50 capre, 1600 

oi şi 500 porci. | 

Comuna se întinde pe o su- 

prafaţă de 1643 hect. 

In raionul comunei sunt 5 bi- 

serici (la Boba, Ciorica, Făge- 

ţelul-din-Deal,Făgeţelul-din-Vale 

şi Isaci). 
Școala există în com. de la   
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1857. Localul ei s'a construit 

din noii și e proprietatea co- 

munei. Se frecuentă de 18 copii 
(16 b. și 2 f.), din numărul de 

192 copii (99 b. și 93 f.) în 

vîrstă de scoală. Cu întreţinerea 
ei statul cheltueşte anual 1404 

lei. Ştiă carte 102 bărbaţi. 
Comerciul se face în comună 

de 3 circiumari. 
Veniturile și cheltuelile co- 

munei sunt de 2862 lei anual. 
Șosele comunale leagă comuna 

Făgeţelul, cu comunele Chilia și 
Gura-Boului (la E.); Păroși și 

Urşi (la V.); Topana (la N.), Alu- 

nișul (la $.) 

E brăzdată de dealurile: Cio- 
rica, al-Băjăniei, Boba și al-Cojo- 

cilor, cari servă locuitorilor pen- 

tru agricultură şi pășunatulvitelor 
E udată de riul Vedea şi de 

girlele: Ciorica, Alunișul, Faurul, 

Plapcica, Budusluveşti şi Plap- 

cea. Toate și-aii scurgerea după 
teritoriul acestei comune. Văile 

poartă numele gîrlelor. 
In raionul comunei, pe girla 

Ciorica, sunt 2 mori de măcinat. 

Făgeţelul, sa/,- în jud. Bacăii, 

pl. Bistriţa-d.-s, com. Ciumași, 

situat d'a stînga Bistriţei. Are 

o populaţie de 22 familii, sai 

66 suflete. 
Vite: 9 cai, 28 vite mari cor- 

nute şi 6 porci. 
Distanțala reședința cu şcoala 

este de 4900 m. 

Făgețelul, sa, face parte din 
com. rur. cu același nume, pl. 

Vedea-d.-s., jud. Olt. Are o po- 

pulaţiune de 400 locuitori, și e 
despărţit în două mahalale: Fă- 

gețelul-din-Deal și Făgețelul-din- 

Vale. Cade în partea de N. 

a com., pe ambele maluri ale 

rîului Vedea şi pe dealul Boba. 
Aci sunt 2 biserici: una în 

Făgeţelul-din-Deal, zidită la anul 

1822, Episcop fiind Ilarion de   
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Argeș, a doua în Făgeţelul-din 
Vale, făcută la 1819, Episcop 

fiind Iosif de Argeș, în zilele 

Domnitorului Alex. N. Suţu. 

Făgeţelul, zăzure, pe moşia O- 
rășeni, com. Curtești, pl. Tir. 

- gul, jud. Botoșani. 

Făgeţelul, zea?, în jud. Dolj, pl. 
Dumbrava-d.-j., com. Gubancea, 

înalt de aproape 75 m. Este 
acoperit cu culturi de grii și 

porumb. 

Făgețelul, pzzu7e, în raionul com. 

Bădeni-Pămînteni, pl. Dimbo- 

vița, jud. Muscel. 

Făgeţelul, Zea/, în jud. Neamţul, 

pl. de Sus-Mijlocul, com. Bu-. 

- deşti-Ghicăi; este situat în pre- 
lungirea dealurilor Făurei și 

Chiliile. 

Făgețelu, dea, în com. Do- 
breni, pl. Piatra-Muntele, jud. 

Neamţul, situat în prelungirea 
dealurilor Dosurile şi Dohotăria, 

pe lingă satul Almașul. 

Făgeţelul, munte, jud. Neamţul, 
înalt de 1166 m., în ramura 

Carpaţilor, la hotar, situat în- 

tre muntele Chicerul şi Muntele- 

Verde. | 

Făgeţelui, dea, la N.-V. de com. 
Vai-de-Ei, pl. Oltul-d.s., jud. Olt, 

- pe care se cultivă tot felul de ce- 

reale, serveşte și pentru pășune. 

Are o lungime de 3 kil. 

Făgeţelul, Zea/, acoperit de pă- 
dure de fag, pe moşia Huşi, jud. 

Suceava. 

Făgeţelul, Zea/, lingă satul Ci- 
horeni, parte acoperit de pă: 

dure şi parte imaș, jud. Suceava. 

Făgeţelul, /oc izolat 'şi punct de
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hotar, în jud. Buzăii, com. Bo- 

ziorul, pe muntele Dilma. 

Făgeţelul,păure, în jud. Neamţul, 

plasa de Sus-Mijlocul, com. Pe- 

tricani, situată pe lingă satul 

Grași. Proprietatea statului. 

Făgeţelul, partedin pădurea mo- 

şiei Stolniceni-Prăjescu, în hota- 

rul moșiei Pășcani, jud. Suceava. 

Făgeţelul, ziriă, în jud. Dolj, 

pl. Amaradia, com. Veleșii, ce 

formează hotarul de V. al co- 
munei către com. Amărești, Se 

- varsă pe malul drept al rîului 

Geamartaluiul și curge prin Va- 

lea-Făgeţelul. 

Făgeţelul, zîriz, în jud. Dolj, 

pl. Dumbrava-d.-j., com. Gu- 

bancea, ce curge în direcţiunea 

V.„E., prin partea de N. a 

com. Se varsă în piriul Petri- 
ceaua, drept în centrul comunei. 

Făgeţelui, ziriz, izvorește din 
dealurile căt. Pelcani, com. Chi- 

lia, pl. Vedea-d.-s., jud. Olt; 

străbate cătunele: Lereşti-Pel- 

cani, Telesmani și Chilia și se 

varsă în Vedea, aproape de șo- 

seaua. Făgeţelul-Chilia, 

Făgeţelul, za/e, în jud. Dolj, pl. 

Dumbrava-d.-j., com. Gubancea, 

prin care curge piriul Făgeţelul, 

Făgeţelul, vale, în jud. Dolj,pl. 

Amaradia, com. Velești, prin 

care curge piriul Făgeţelul. 

Făgeţelul, zî/cea, la N. de com. 
Vai-de-Ei, pl. Oltul-d.-s., jud. Olt. 

Se varsă în gîrla Cungrișoara, pe 
țărmul drept, în raionul come 
Vai-de-Ei. 

Făghieni, saz, în jud. Bacăii,pl. 
Siretul-d.-s., com. Oţelești, si- 

tuat pe deal și aproape de li-   
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mita jud. Tecuciii, spre com. 

Colonești din acel județ. Areo 

biserică, clădită de locuitori la 
1832, deservită de un preot, 

Are 42 familii cu 138 suflete. 

__ Vite: 14 cai, 70 vite mari 

cornute și 23 porci. 

Făgulesei (Dealul-), dez/, în 

jud. Vilcea, pl. Olteţul-d.-j., co- 

muna Făurești. 

Făguleţul, ez, situat în margi- 

nea com. Piriîul, plaiul Vulcan, 

jud. Gorj şi în partea despre 
E. Se prelungește de la N. spre 

S. pe o întindere de aproape 
3 kil. 

Este proprietatea locuitori- 
lor din com. Pirîul. . 

Fălănica, pzmire vechie a satu- 

ui Odobeasca, din com. Drăg- 

şenei, pl. Tirgului, jud. Teleor- 

man, sub care se vede trecut 

acest sat și pe harta stat-majo- 

rului austriac, 

Fălăştoaca, căzun, pendinte de 

com. Comana, (în jos, pe apa 
Cilniștea la locul unde aceasta 

se varsă în riul Argeșul) pl. Cîl- 
niștea, jud. Vlașca, pe propri- 
etatea statului Comana, situată 
la dreapta pe dealul Cilniştea. 

Fălăștoaca se numea în ve- 
chime Leota; Fraţii Tunusli, 
în Istoria "Țărei, la pag. 189, zic: 
«Leota este satul unde se varsă 

Ciluiştea în Argeș; ne fiind nici 
un alt sat la această situaţie, 

nu poate fi de citsatul Fălăș. 
toaca, care apurtatacel nume», 

In 1864 s'a împroprietărit aci 
126 locuitori, cu 378 hect, 

Are o biserică zidită la 1874 

şi deservită de 1 preot și 2 das- 

căli; o școală mixtă, condusă de 

un învăţător; în 1888 aii urmatla 

școală 34 băeţi, 6 fete, din nu- 

mărul de 42 băeţi, 20 fete, în 

vîrstă de școală. |   
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Este departe de stația dru- 

mului de fer Comana de 5 kil. 

Sunt 21 hect. de vie. 

Departe de Olteniţa de 36kil.; 

de Bucureşti, de 32; de Giur- 

giu, de 42. ! 

Vite: 256 boi şi vaci, 30 bi- 
_voli, 70 cai, 720 oi şi 340 rîmă- 

tori. 

Fălceasca, ziriz, jud. Bacăii, 

pl. Siretul-d.-s., com. Săcueni, 

„care vine din jud. Roman și se 

-- scurge în Siret. 

Fălcienilor (Ilazul-), za, pe 
moşia Corlăteni, com. cu ace- 

lași nume, pl. Coșula, jud. Do. 

rohoiii, în suprafață de 28 hect,, 
65 arii, 

Fălcile-din-Bărbăteşti, vzoșie, 

a statului, fostă pendinte de 

Schitul Surpatele, situată în com. 

Bărbătești, pl. Horezul, jud. Vil- 

cea, care, ps periodul 1888—93, 

s'a arendat cu 220 lei anual, 

fFălciul, județ. Se află așezat. în 

partea de IE. a Romîniei Mol- 

dave, întinzindu-se în lungul 

rîului Prut, din marginea de S. 

a jud. Iaşi, paratel cu jud. Vas- 

luiii și cu o parte din jud. Tu- 
tova. 

Miron: Costin ne spune că, 

judeţul Fălcii din vechime se 

întindea pănă la Dunăre, în cît 

cuprindea tirguşoarele Reni și 

Troianu. Mai în urmă, pe la 

1769, această parte de loc forma 

un deosebit ținut, numit Hotăr. . 

nicenii sau Grecenii şi era admi- 

nistrat de un căpitan, pentru care, 

pe la 1860, se numea Căpitănia. 

De asemenea ţinutul Fălciului 

mai cuprindea  codrul numit 

Chigreciul saă Tigheciul, ce era 

de a stinga Prutului, şi se în- 
tindea pănăla hotarul Bugeagului 
sai al Basarabiei,. adică pănă 
la Șanţul-lui-Traian. Din - vechi-
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me, acolo locuiaii peste 12 mii 

de locuitori cari se aflaă în ne- 

contenite lupte și supărări cu 

. Tătarii din Bugeag. In timpurile 
mai din urmă, precum se vede 

din o anafora a Adunării Obstești, 

ţinuturile de peste Prut se mo- 
dificase:  Orheiul și Lăpușna 
se întrunise într'un singur ţinut, 

numit al T.ăpușnei sai al Or- 

heiului, cu reședința în Orheiii; 
Codrul-Tigheciului forma un ţi- 
nut a parte. Cu asemenea re- 

forme ţinutul Fălciă s'a mic: 

„șurat mult pe partea stîngă a 
Prutului, pănă la anul 1812, 

„cînd Rușii luînd de la Moldova 

„toată partea despre N. și E,, 

dintre Prut și Nistru, dinpreună 

cu Bugeagul, și cu toate olaturile 

turceşti din acele părți, adică 
întreg pămîntul a părţei de țară 

numită Basarabia, de atunci ju- 

deţul Fălcii sa redus numai 

la partea ce se află astă-zi de 

a dreapta Prutului, în Moldova, la 

hotarele ce se vor descrie maijos, 
In curgerea timpurilor, de la 

_ înfiinţarea statului Moldovei şi 

pănă mai în anii din urmă, a- 

cest - judeţ a suferit multe în- 

călcări dușmănoase, de la: Ca- 

zaci, Tătari, Leși, Turci şi 

Ruși. După cum vedem din cro- 

nicele noastre, n'a rămas un colț 

din pămintul ţărei care să nu fi 

fost străbătut de vre unul din 

popoarele arătate; cu deosebire 

însă, jud. Fălciă a avut o soartă 

mai crudă de cît a multor 

altora judeţe, căci el se afla 

în apropriere de Bugeagul, lo- 

cuitde Tătari, de Ucrania, locuită 

de Cazaci şi în drumul cetă- 

elor Benderul, Hotinul și Ca- 
menița, pe unde se fâceaii expe- 

diţiunile turceşti contra Polonilor, 

Invaziunile Cazacilor și ale 

Tătarilor, din vechime, precum 

și. ale Rușilor, mai tîrziu, se 

fâceaii tot-de-a-una de peste Nis- 

tru și Prut, și la toate asemenea 

și - Colţul-Cornii   
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invaziuni, Basarabia întreagă şi 

ținuturile de la Prut suferea 

cele mai crude nemulțumiri. 

Toate aceste năvăliri, ale Ta- 

tarilor, Cazacilor, Leşilor şi ale 

Turcilor, n'aveaii alte urmări, 

de cit: prada, focul, uciderea şi 

robirea oamenilor şi a vitelor. 

Invaziele Rușilor aii fost tot-de-a- 

una mai omenoase decit acelor- 

Palte popoare, cu toate că aveati și 

ele relele lor, cu beilicurile de 

transporturi și hrana armatelor. 

Flagelul cel mare căzut asu- 

pra jud. ca și asupra între- 
gei ţări ai fost invaziunile Tăta- 
rilor, în anii 1510 şi 1512, sub 

Betgherei-Sultan ; apoi sub Cal- 

ga-Sultan, la 1650,şiîn 1675, cînd 

ati fost aduși de Dimitrie Canta- 

cuzin contra lui Petriceico-Vodă 

și bătut cu Leșii la gura pi- 

riului Bohotinul. . 
Invaziunileturceșticele mat cu. 

noscute în acestjud. ai fost: aceea 

de la 1578, cînd cu rezbelul între 

Creţu Potcoavă și Petre Șchiopul, 
cari s'a bătut la Docolina, lingă 

apa Birladului; apoi la; 1711, 

„la Stănilești între Ruși cu Tur- 

cii și Tătarii, războiii care a 

produs multă pradă și. pustiire 

în tot jud. De :la această dată 

invaziunile Rusești, ai fost foarte 

dese în războaiele ce le-ai avut 
cu Turcii. - | 

Limitele. Astă-zi, acest jud. 

_se mărginește la N. cu jud. 

"laşi, începînd de pe culmea 

dealului care desparte” satele 

Costuleni(Iași) şi Covasna (Făl- 

cii) continuînd prin com. Cozia 
pănă la satul Petcul, din jos desa- 

tul Costuleni ; de acolo hotarul 
lasă culmea dealului, şi mer- 

ge pe apa. riului Jijia, pănă în 
dreptul satelor Măcăreşti : (Iaşi) 

(Fălciu) ; de 

aici o linie în curmeziș tae şe- 

sul din. Jijia și pănă în riul 

“Prut, despărțind şi ambele sate. 

Din acest punct, Micărești și   
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„.. Colţul - Cornii, începe hotarul 

despre E. cu Basarabia (Ru- 
sia) pe apa Prutului, pănă din 

jos de tirgușorul Fălciii, în ho- 
tarul judeţului Tutova. La V. 

se mărgineşte cu județul Vas- 
luiii, avind de hotar culmea dea- 

lului dintre comunele Covasna 
(Fălciu) și Poicana-Cirnului (Vas- 
luiii). Această culme se lasă în 

jos pe marginea teritoriului co- 

munelor: Bazga, Răducăneni, 

Dolheșşti,  Brădiceşti,  Boţești, 

Gugești, Stroeşti, “Tătăreni și 

Crăsnășeni, apoi începe hotarul 

natural, piriul Crasna, ce trece 

prin marginea comunei Ivine- 

“ţeşti și, la locul numit Gura- 

Crasnei, se varsă în riul Birlad, 

de unde începe hotarul cu apa 

Birladului pănă la comuna Tă- 

mășeni, judeţul Tutova. La S$. 
_se mărginește cu jud. Futova, 

începînd din apa rîului Birlad, 
în direcție către E., pănă în 

apa rîului Prut, din jos de tir. 

gușorul Fălcii, la gura piriului 

Copăceana. .. : 
Forma. Teritoriul județului 

-Fălciă are forma lungăreaţă, 

fiind de trei ori mai lung de 

cît lat. In direcținne de la N. 
spre S. e brăzdat de multe dea- 

luri, a căror ramificări se ter- 

mină pe toată lungimea, unele 

în șesul Prutului spre E,, altele 

în șesul Crasnei şi al Birladu- 

lui, spre partea de. V. 
Regiuni. Partea de. V. şi de 

mijloc a județului, în toată lun- 
gimea de la N. la S$., este de- 

luroasă, brăzdată -de văi cu pi- 

riiașe şi acoperită cu sate, țarine, 

vii, livezi şi păduri; iar partea 

de E. este un întins şes,-.aco- 

perit în mare parte cu fineţe, 

imașe, lunci, bălți, miaştine și 
sate. . , 

Suprafaţa. Intregul teritorii 

„al judeţului. este de aproape 

2300 kil: p. sai 230000 hect. 

Clima. . Temperatură  sănă-
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toasă ca în toate judeţele cim- 
pene din Rominia Moldavă; mai 

aspră la N.-V. şi foarte supusă 

vîntului la S..E. 
Felul solului. Pămintul e mult 

productiv la centru. Partea de- 

luroasă despre V. fiind pădu- 
roasă, în mare parte, pămîntul 

e hleios şi humos; în timpi plo- 
ioşi sec produc pe une locuri 

prăbuşiri mari de pămînt, cu- 

fundind cite o dată chiar sate 

și formînd ripi adinci, 
In partea de E., pe șesul Pru- 

tului, se produc mari inundații 
din cauza vărsărei Prutului, care 

de multe ori îneacă recoltele 
de cereale și finețele, ba chiar 

și sate. Mare parte de teren e 

mlăștinos. 

Orografia. Dealurile cari se 

prelungesc de a-lungui judeţu- 

lui Fălciu, de la N. spre S,, 
nu sunt de cit continuarea şi- 

rurilor de dealuri, ce se întind 

din ramurile Carpaţilor între Si- 

ret şi Prut, cari, brăzdind în 

lung județele: Dorohoi, Boto. 

şani şi lași, trec în judeţele: . 

Vaslui și Fălciii. O culme prin- 

cipală din aceste şiruri, cu ra-: 

mificările sale, brăzdează toată 

partea de E. a Romîniei Mol- 

dave, formînd coama şesului 

Prut de la Dorohoi, din mar- 

ginea Bucovinei și pănă la Du- 

năre, în judeţul Covurluiii, între- 

tăiată în curmeziș de nenumă- 

rate văi cu piriiașe, care se scurg 

în Prut. Această culme ocupă 

în lung toată partea de FE. a 

judeţului Fălciii, sub numirea 
generală de «Dealul-Prutului», 

luînd însă diferite numiri spe- 

ciale prin localităţile pe unde 
trece. 

O altă ramură care brăzdează 
tot în lung centrul judeţului, cu 

diferite ramificări în dreapta și 
în stinga lui, este dealul Loha- 

nul, între piraele Crasna, Lo- 

hanul şi Elanul. In partea de   

V., de la confluenţa piriului 

Crasna în riul Birlad, se pre- 

lungește Lohanul sub numirea 
de Dealul-Birladului, care'trece 

în judeţul Tutova. 

Pe partea de V., se întinde 

ramura numită a Crasnei, pe 

lingă piriul Crasna şi se termină 

în șesul Birladului. 

Afară de aceste ramuri prin- 

cipale, sunt un alt număr, cari 

desfăcîndu-se din cele d'întiiă, 

în diferite direcţiuni, brăzdea- 

ză în lung și în lat tot centrul 

de S, al județului, între Birladul 

şi Elanul și între Elanul şi Dea- 

lul-Prutului, formînd diferite văi. 

Hidrografia. In toată întinde- 
rea sa, jud. Fălciii este străbătut 

de un număr mare de pirae și e 

udat de multe bălți și iazuri. Pe 

margine se află udat de trei rîuri 

mari: Prutul, pe toată partea de 

E., începînd de la satul Colţul- 

Cornii şi pănă din jos de tir- 

gușorul Fălcii, formînd pe șes, 

în toată lungimea lui, o mul- 

țime de bălți, pruteţe şi mlaș- 

tini; Jijia, pe partea de N. şi E., 

din dreptul satului Colţul-Cor- 

nii, și pănă din jos de s. Scopo- 

șeni, unde se varsă în Prut, 

(partea de N. a plășei Podo. 

leni) și Birladul, pe partea de 

V., de la Gura-Crasnei și pănă 
în hotarul jud. Tutova. 

Dintre pîraiele mai însemnate 

sunt: Cozia, în partea de N,, 

care se varsă în Jijia; Bohotinul 

unit cu Paleșul, se varsă în băl- 

țile Prutului la gura riului Jijiei; 

Moşna, numit din vechime Moj- 

na, se varsă în Prut din jos 
de gura rîului Jijiei, Șopirleni 

şi Piriul-Huşului, cu afluenții 

Răcea și Păhnești, se varsă în: 

Girla-Isaia, formată din văr- 

sarea Prutului; Săratul, cu afluen- 

tul Șchiopenii, se varsă în Girla- 
Prutului, formată tot din văr- 

sarea Prutului; Girla-Berezenii, 

- care dă în Balta-Boziei tot lingă   
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Prut; Copăceana, care se varsă 
în Prut din jos de tirgușorul 

“Fălciii; Elanul, cu afuenţii: Tă- 

laba, Bărboși, Vutcani şi Giur- 

- cani, trece pe teritoriul județului 

Tutova, unde se varsă în Prut; 

Lohanul şi Crasna, pe partea 

de V. a judeţului, cu mai mulți 

afluenţi, care se unesc din jos de 

com, Tirzii şi trecind în jud. 

Tutova pe la Gura-Crasna, se 

varsă în rîul Birlad. 

Apelesunt dulci și abundente, 
îndestulind trebuinţele de vieţuire 

ale oamenilor și înlesnind creș- 

terea vitelor. 

Așezările satelor în mare par- 
te sunt pe văile acestor pi- 

raie. . 

Producţiunea. Judeţul Fălciii, 

fiind unul din judeţele cîmpene, 

face întinsă agricultură de ce- 

reale, atit pentru trebuințele vie- 

țuirei populaţiei, cit și pentru 

export. În primul ordin este 

griul și păpușoiul cari se cultivă 

“pe cele mai mari întinderi de 

lanuri; apoi: secară, orz şi ovăz; 

dintre plantele oleioase: cînepă, 

in și rapiță; dintre plante fâi- 

noase se seamănă: fasole, ma- 

zere,. bob și linte; dintre tuber- 

culoase: cartoful. 

A doua ramură de producţiune 

este creșterea vitelor, care o- 

dinioară era foarte înflorită. Astă. 

zi a scăzut foarte mult, din 

cauza închiderei graniţei, ba a 
degenerat şi rasa cea frumoasă 

a vitelor cornute. Dintre animale 

se cresc: boi, vaci, oi, capre, 

cai, mascuri şi prea puţini bi- 
voli. . 

Pe lingă producţiunile de ce: 

reale și vite, altă producţiune 

mai întinsă este a viilor, cari 

se cultivă pe o suprafață de 

4299 hect. şi dai cantități mari 

de vinuri, cu care se făcea un 

însemnat comerț cu Basarabia, 

Livezi sunt în abundență, mai 
cu seamă prin satele razășești.
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„produc diferite fructe, multe so- 

iuri de: pere, mere, gutui, ci- 

reșe, vişine, zarzăre, piersice, 

prune şi nuci, ce se expor- 

tează. 

Cultura gîndacilor de mătase 

și a stupilor, care din vechime 

era un izvor de bogăție al acestui 

județ acum s'a înpuţinat de tot. 
Pădurile sunt devastate; codrii 

seculari nu mai aă ființă. Pă- 
durile tăiate şi apărate cresc 

în' mod natural fără nici o 

cultură specială. Toată partea de . 

V. a judeţului e presărată cu 

păduri cu feluriţi copaci: fag, 
carpen, ulm, jugastru și stejar, 

al cărora lemn se întrebuințează 

atît pentru construcțiuni cit și 

pentru foc. Pe partea de E. a 
județului, pe şesul Prutului, se 
găsesc păduri de stejar şi lunci 

cu lozii, răchită şi plop. 
Animale sălbatice ce trăesc 

prin păduri sunt: lupi, vulpi, 
iepuri, puţine căprioare și porci 

sălbateci. 
Din dealuri se scoate piatră 

văroasă, piatră pentru construc- 

ţii de zidării, și pentru șosele: 

prundiş şi nisip. 
Din bălțile numeroase şi foar- 

- te întinse de pe: șesul Prutu- 
lui, se scot multe soiuri de 

pești, raci şi scoici, cari satisfac 

nu numai trebuinţa locală, dar 

cu care se face comerț întins 
cu orașele şi județele din ve- 

cinătatea Hușilor. 

Zudustria. Industria mare €.- 

reprezentată prin cite-va vel- 
niţe de rachii, mori de aburi 

şi o fabrică de lichioruri, în 

satul Bohotin. Industria mică 

se mărginește la lucruri de 

prima necesitate: olării, but- 

nării, fierării, stolerii, etc. și la 

mici fabricaţiuni manuale cas- 

nice: ţesături de pînzeturi, din 

cinepă, in, borangic, lină, etc. 

Comerţul. Avuţia agricultori- 

lor constă în produsul cere-   
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alelor şi a vitelor; cu aceste 

se face primul comerț în țară 
şi în export. Cea mai mare 

parte din productele judeţu- 

lui se duc pe piața portu- 
lui Galaţi, transportate în șle- 
puri de apa Prutului, cari șlepuri 

se ridică în sus la N. județului, 

pănă la satul Colţul-Cornii, din 

com. Sălăgeni, pl. Podoleni. Două 
însemnate puncte de încărcarea : 

cerealelor. se află pe Prut: Făl- 

ciul și Drînceni, tirgușoare pri- 

"vite şi ca pieţe comerciale. 
Piaţa cea mai însemnată, unde 

se fac cele mai întinse tran- 
zacţii comerciale, este orașul 

Huşi. 

Câ? de comunicaţie. In pri- 
mul rînd este calea ferată, care 

începe din linia largă Birlad- 
Vasluiii, din gura Crasnei la 

Huşi. Cu staţiile: Crasna, Olte- 
nești, Creţești, Dobrina şi Huşi. 

Căi naţionale: Una trece pe 
marginea de V.S. a jud., care 

se întinde de la Vasluiă spre 

Birlad și trece prin marginea 
com.: Creţeşti, Curteni, Olte- 

nești, Tirzii și, prin cătunul Do- 

colina, întră în jud. Tutova. 

_A doua, cale naţională este 

aceea care pleacă din orașul 
Huşi, spre $., prin pl. Prutul la 

Fălciă și de acolo în Basarabia. 

Trece prin com.: Stănilești, 

Lunca-Banului, Vetrişoaia, Be- 

rezeni, şi Fălciii, şi de aici peste 

Prut. - 

Căi judeţene: In partea de 

N.-V.a jud. înpl. Crasna, se în- 

tinde o ramură de şosea prin 

com.: Armășeni, Bunești și Dol- 

hești, care se leagă cu șoseaua 

judeţeană 'Budăioasa, din jud. 

Vasluiă, ce dă în calea naţio- 

nală Iași-Vasluiii. 
Calea judeţeană ce pleacă din 

Huși spre N,, în pl. -Podoleni, 

prin com.: Epureni, Duda, Păh- 
peşti, Ghermănești, Gura-Boho- 

tinului, Isaiea, Bohotinul, Ră-   
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ducăneni, Bazga şi Cozia, le- 

gîndu-se cu şoseaua judeţeană 

din jud. Iași, la Petcu. 
Calea ce duce prin com.: I- 

văneşti și Berezeni, la Fălcii, şi 

- calea ce duce în jud. Tutova, 
prin com.: Şchiopeni, Urlați, 

Hurdugi, Gușiţei și Găgești din 

pl. Mijlocul, în partea de S. a jud. 

Apoi Drumul-Prutului care 

duce în sus în jud. Iași, înce- 
pînd de la Drinceni, pl. Podo- 

leni, și trecînd prin com.: Zbe- 
roaea, Grozești și Sălăgeni pănă 

la satul Măcăreşti, jud. Iași. 

Şoselele naţionale sunt pă- 

truite, iar cele judeţene, sunt 

numai proectate, - 

Osebit de aceste drumuri, 

sunt acele comunale cari duc 

de la o com. la alta și se leagă cu 

reţelele căilor judeţene. 
Împărțirea administrativă. — 

Jud. Fălciii, este împărțit în 4 pl., 

două în partea de sus a jud.: 

Podoleni și Crasna și două în 

partea de jos: Prutul și Milco- 

vul. i 
Plășile din sus sunt aşezate: 

Una în partea de.N. și E., în 

lungul Prutului, numită pl. Po- 

doleni, cu reședința în tirgușo: 

rul Drinceni, cu 9 com., 2 tir- 

gușoare și 34 sate. A doua pl. 

este așezată în partea de V. a 

jud, numită Crasna, cu reșe- 

dința în satul Creţești, cu 20 

com., 2 tîrgușoare și 46 sate. 

Plăşile din jos ale jud. sunt 

așezate: Una în partea de E., 

numită Prutul, în lungul Prutu- 

lui, cu reședința în tîrgul Făl- 

ciă, cu II com., 1 oraș, 1 tir- 
gușor și 35 sate. A doua plasă 

este așezată în partea de V.a 

jud. numită Mijlocul, care, fiind 

unită cu pl. Prutul are aceeași 

reședință în Fălciii, cu 22 com., 

2 tîrgușoare şi 44 sate. In to- 

tal jud. are: 4 plăși, 1 oraș, 7 

tirgușoare și 159 sate. 

Populaţia. Locuitori în jud,
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Fălciul sunt: 83694 suflete (sta- 

tistica oficială a Prefecturei jud.) 

din care 12660 suflete trăesc 
- în oraşul de reședință Huși, iar 

71034 în satele și tirgușoarele 

din jud. Din numărul total al 

locuitorilor, 42675 sunt bărbați, 

iar 41019 femei. 

. După starea civilă sunt: 41290 

necăsatoriți, 37148 căsătoriți, 

5068 văduvi și 188 divorțaţi. 

„După cult: 74862 ortodoxi, 

"3556 catolici, 26 protestanți, 13 
grigorieni, mozaici şi 1 

mahometan. | 

D apă naţionalităţi : 78130 Ro- 

mîni, 5235 Izrailiţi, 162 Greci, 
79 Nemţi, 15 Bulgari, 15-Po- 

loni, 32 Italieni, 12 Armeni, 2 

Sirbi și 1 Turc. 

Serviciul sanitar. Acest ser- 

vicii este încredințat unui me- 

dic primar de județ, ajutat 
de 2 medici de plăși: unul cu 
reședința în tirgușorul Drinceni 

şi al doilea în tirgul Fălciii ; me- 

dicului orașului Huși şi medi: 

cului spitalului rural din Rădu- 

căneni; 4 vaccinatori, 6 moaşe 

şi 2 subchirurgi ; osebit mai sunt 

5235 

"2 medici privați, unnl în Huși 
și al doilea în Fălcii (1889). 

Serviciul veterinar se înde- 
plinește de un veterinar al ju- 

“ dețului-și de 2 ai statului, la 

carantinele birourilor vamale, 

la punctele de trecere în Basa- 
rabia: Fălciii şi Drînceni, pen- 
tru “vitele ce se importă din Ru- 
sia, 

Cultul, Sunt 126 biserici, 
descrvite de 1i9 preoți, 6 dia- 
coni; 169 cîntăreţi şi 38 ecle- 
siarhi. 

" Bisericele ţin de eparhia E- 
piscopici de Huși, în capul că- 
reia este Episcopul asistat de 
un conzistoriă, un protoereii și 

"doi sub-protoerei. 

” Catolicii Romîni ati 2 bise- 

rici, cari ţin de biserica cato- 

lică din Iași; Izraeliții ai un   
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număr de sinagoge în orașul 

Huşi şi prin tirgușoarele pe unde 
locuesc. 

Instrucţiunea. Pe lingă 3 şcoa- 

le primare de băeţi, frecuen- 

tate de 638 elevi, şi 2 de fete, 

frecuentate de 311. eleve, un 

gimnazii cu 57 elevi și un se- 

minarii în orașul Huşi, frecu- 

entat de 42 elevi, mai sunt un 

număr de 50 școale rurale mixte 

de: băeţi şi 4 de fete, conduse 

de 5o învățători și 4 învăţă- 

toare și frecuentate de 1901 e- 

levi și 207 eleve. 

Școalele sunt ale statului, pen- 

„dinte de Ministerul Instrucțiu- 

nei publice, afară de 12 între- 
ţinute de comune. 

Ştii carte 7813 persoane, nu 
știii 75881 (1890—91). 

Budgetul pe 1897—98: Ze- 

cimi, venituri și cheltueli 149450 

lei, 9o bani; spitalul Răducă- 

neni, venitul: ca și cheltuelile, 

323390 lei, 58 bani; drumuri, 
69420 Iei, 16 bani.. 

Fălciul, cont. rur. în partea de 

S.-E. a jud. Fălcii, pl. Prutul; 

este formată din tirgușorul Făl- 

ciii, așezat pe un platoi întins, 

pe malul drept al rîului Prut. 

Suprafaţa teritoriului com. este 

de 1432 hect., cu o populație 

de 552 familii, sai 1995 suflete, 

din cari 600 contribuabili. In 

maioritate, locuitorii sunt Ro- 

mîni și se ocupă cu agricul: 
tura, iar o parte, Greci și Evrei, 

fac comerț cu cerealele, find 

aci un .punct comercial de a- 

semenea producte, pe cari le 

transportă la Galaţi, cu șlepuri, 

pe apa Prutului. 

Tirgul e înconjurat pe toată 

partea de E. și cea de S. de 
riul Prut, care formează aciun 

cot. Este împărțit în patru ma- 

halale: Mocani, în partea de 

N., Lecani, în centru, Tirgul 
în partea de E.S. și Goteşti   
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în partea de V.-S. Prin mijloc 

se întinde strada Principală, în 

linie dreaptă, de la N. spre $. 
Acest tirg este reședința plă- 

şilor unite: Prutul şi Mijlocul; 

aci se află cancelaria Sub-Pre- 

fecturei, Judecătoria Ocolului și 

Primăria. Are două școale, una 

de băeți înființată la 18638, am- 

bele frecuentate de 85 elevi și 

eleve, din numărul de 129 co- 

pii în virstă de şcoală. Sunt 2 

învățători și o învățătoare, Bi- 

serici sunt patru: Mănăstirea, în 

mahalaua Goteşti, fondată la 

1510, de boerul Șerban Negel; 

alta în partea de N. a ma-. 

halalei Lecani, numită Sf. Gheor- 

she, fondată la 1815; Sf. Nico. 

lae, afară din tîrg, spre cotul 
Prutului în partea de E., bise- 

rică foarte vechie, dar refăcută 

la 1814; a patra, capela de 

la cimitir, tot afară din tîrg în 

partea de V., pe Șesul-Morilor 

fondată la 1890, de către d. 

Grigore Tulbure. Toate aceste 

biserici sunt deservite de 2 

preoți și 4 cîntăreți, 

In partea de. S. a tirgului se 

află podul peste rîul Prut pen- 

tru trecerea îu Basarabia. Vama, 

cazarma şi carantina se află tot 

în această parte a tirgului. A- 

fară de acestea se mai află un 

biroii telegrafo-poștal fondat în 

1879 şi al cărui venit pe anul 
.1896—97 a fost de lei 6753; 
o farmacie. 

Veniturile comunei sunt după 

budget de lei 20.000. 

Venitul biroului vamal cu su- 
cursala Bumbata-L.eova a fost în 
1896—97 de lei 4247. Biuroul a 
fost înfiinţat în 1878, Oct. 7. 

Vite sunt: 1054 vite mari 
cornute, 587 oi, 39 capre, 170 

cai şi 357 porci. | 

PNotife istorice. Tirguşorul Făl- 
ciii este foarte vechiii, și se 
crede că de la el s'a dat numi- 
rea județului,
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Il găsim ca capitala judeţu- 

lui Fălciii, pănă la 1757, cînd 

autorităţile ținutului lati părăsit 

și s'au așezat în Huși. Cauza 

acestei părăsiri se atribue fap- 

tului că tîrgul fiind așezat în 

drumul mare pe unde se pur- 
taii necontenit Turcii şi 'Tăta- 

„rii, în expediţiunile lor militare 
contra Poloniei, şi a umblărilor 

pe la cetăţile Benderul și Ho- 

tinul din Basarabia, le făcea 

mari necazuri, trebuind a fi 

- tot-de-a-una la poruncile lor. Ele 

S'aii crezut mai apărate, stră- 

mutîndu-se la Huși ce vine mai 

la o parte de șleahul mare. 

Insă prin această strămutare a 

„ autorităţilor în Huşi se aduceau 

mari greutăţi Lpiscopiei căci era 

silită a conăci pe toţi slujbașii 

„ Domnești și Impărăteşti (Turci), 
de aceea, tot atunci, Episcopia 

a stăruit cătră Domnul Mihail 

Racoviţă, care a dat un hrisov, 

pentru așezarea din noi a au- 

torităților în Fălciu, unde a stat 

reședința pănă la 1832, cînd cu a- 

plicarea Regulamentului Orga- 
nic, iarăși s'a strămutat la Huşi, 

unde se află și astă-zi. 

__ In tirgușorul Fălciii reşedeaii 

Ispravnicii de ţinut, precum și 

Căpitanul cel mare de Codru. Di- 

 mitrie Cantemir-Vodă, în «Des- 

crierea Moldovei», arată că, pe 

timpul lui, Fălciul era un tirg 

frumos situat lingă Prut; iară 

de Huşi zice că era un tirgu- 
şor, care nu avea altă însem- 

nătate de cît că în apropierea 

lui S'aii urmat războiul între 

Ruși și Turci la 1711. Astă-zi 

tîrguşorul Fălcii este căzut şi 

poate căderea sa să fi fost toc- 
- mai din cauza: acelui războiii 

- de la 1711, ale căruia urmări 

a fost desființarea multor sate 

„vechi, precum Girla-Vlădicăi de 

- pe Stănilești, ş. a. și din cauza 

“ poziţiunei sale geografice, căci 

era. aşezat la drumul mare în 

354423. Marele Diclionar Grograjie. Vol, 117. 

  

treacătul Turcilor și a Tătari- 

lor şi de aceea n'a putut pro- 
spera ca alte tirguri vechi, fiind 

adesea ori jefuit și ars. 
Din vechime, proprietatea tir- 

gului se zice că a fost Dom: 

nească și că Ipsilanti-Vodă a 
„ dăruit-o boerului Șerban Ne- 

gel. După moartea sa, fiul săi 

a vindut moșia lui Grigore C. 

Epureanu, şi de la acesta a 

trecut în proprietatea lui Ba- 

şotă, care prin testamentul săii 

de la 1862, a donat-o Institu- 

tului secundar de la Pomirla, 

jud. Dorohoiii. 
In 1675, găsim în acest tirg 

pe Dumitrașcu-Vodă Cantacu- 
zino, care fiind alungat de Petri- 

ceico-Vodă, a fugit la Impărăţie, 

de unde, înturnîndu-se cu oaste 

turcească, dinpreună cu Chir 

Husein-Pașa, s'a rădicat de la 

Galaţi pe Prut în sus pănă la 

Fălciu ; de aci a mers de sa 

unit cu Calga-Sultanul la Codral- 
Tigheciului, apoi a plecat la 

Huși, și de acolo la Bohotin 

unde se afla oastea Leșască cu 

Petriceico. 
In 1687, găsim în Fălciu pe 

Cantemir-Vodă, fugit din Iași, 

din cauza întrărei în Țară a lui 

Ioan Sobieschi, Craiul Leșesc. 

Leșii ai pornit şi ei pe Prut 
pănă la Fălcii, ca să prindă 

- pe Cantemir, dar ei trecuse la 

Tătari. Oastea în mersul ei aii 
prădat și ars, pustiind totul, 

apoi s'aă lăsat în ţară. | 

In 1698, luna lanuar, De: 

vilet Gherei- Sultanul, cu: Tă. 

tarii, înturnîndu-se de la ceta- 

tea Liovul, pe care n'a putut-o 

lua, și fiind iarnă mare, de în- 

gheța picioarele pedestrașilor, 

a pornit cu oastea spre aşi, 

Vasluiii și Fălciă, făcind mari 

prădăciuni. 

Tot în acest an, găsim în 

Fălciu pe Antioh-Vodă, cu oa- 

stea sa, după porunca împă-   
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răţiei contra Tătarilor, ce se 

învrăjbise cu Turcii; iar după 

potolirea vrajbei s'a întors în 
Iași în scaunul săi. 

In 1728, găsim aici pe Vodă 
Ghica, stînd cu oastea sa con- 

tra “Tătarilor. (Vezi Roșiești, 

sat). 

Pe la 1788, trăia, în acest 

tîrg, un boier cu multă re- 

-putaţie, anume Manole Ruset. 

Vizirul Porții, care intrase în 

ţară, şi se așezase cu urdia tur- 
. cească aici, unde a stat mai 

mult timp, auzind că Nemţii 
“ai intrat în Iași şi că Ipsi- 

lant-Vodă ţine cu dinșii, a ri- 

dicat !a Domnie pe boerul Ma- 

nole Ruset, după împuternici- 
rea ce avea de la Impăratul de 

a pune Domni după cum cer 
interesele Impărăţiei. Rădicîn- 

du-se vizirul cu oastea, aduse 

pe Ruset în Iași și l'a așezat în 

scaunul Domniei; însă după cite- 

va luni acesta muri. 

Fălciul, /2rg, jud. Fălciii. Vezi 
Fălciul, com. rur., pl. Prutul. 

Fălciul, punct de trecere, în Ba- 
- sarabia cu biroi vamal și pod 

peste apa Prutului,. în tîrgul 

Fălciă, pl. Prutul, jud. Fălciă. 

Fălciul, fa/ză, în partea de N..E. 

„a com. Fălciul, pl. Prutul, jud. 

„ Fălciul, formată din apa rîului 

Prut. Această baltă este foarte 

întinsă şi se scoate mult pește 

"din ea, 

Fălcoianca (Meri-), saţ, face 

parte din com. rur. Grădinari-Făl- 

coianca, pl. Sabarul, jud. Ilfov. E- 

ste situat la S. de Grădinari. In 

“partea de N. locul e smircos, 
Se întinde pe o suprafaţă de 

_924 hect., cu o populaţie de 
414 locuitori, | | 

D-l D. Butculescu are 730 

.hect. şi locuitorii 194 hect, Pro- 
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prietarul cultivă 300 hect. 30 
izlaz, 400 pădure. locuitorii 

cultivă tot terenul fără să rc- 

zerve locuri de izlaz. 

Are o biserică, cu hramul Sf. 

Nicolae, deservită de 1 preot şi 

2 cintăreți. Comerciul se face 

de 4 circiumari, 

Numărul vitelor mari e de 

210 şi al celor mici de 215. 

Tradiţia spune că în vechime 

foarte puţini locuitori trăiaii 

izolați prin imensele păduri de 

prin prejur, unde se află o po. 

iană cu niște meri. Mai tirziu, 

venind aci mai mulţi locuitori 

din jud. Vlașca, după 1830, s'aii 

mutat mai spre V. şi aii for- 

-- mat satul Fălcoeni, iar numele de 

Meri există numai în date. 

Fălcoieni, căzuu, jud. Olt. Vezi 

Potcoava. 

Fălcoieni, dea/, pe coasta căruia 

ește așezat căt. Flăcoianca, pi. 

Sabarul, jud. Ilfov. 

Fălcoiul, com. rur., pl. Ocolul, 

jud. Romanați, situată lingă apa 

Oltețului, pe partea dreaptă, a- 

proape de gura sa și în fața 

com. Cioroiul, 13 kil. departe 

de Caracal. Altitudinea terenu- 

lui d'asupra nivelului mării este 

de 105 m, 

Are o populaţie de 283 fa- 

milii, saii 1277 suflete, din cari: 

668 bărbaţi și 599 femei; 558 

căsătoriți, 719 necăsătoriți; 21 

ştii carte și 1256 nu știii. 

Sunt 248 contribuabili. 

Budgetul com. pe 1886—S87 a 

fost de 2776 lei lavenituri și 2753 
lei la cheltuel;, 

Vite mari 827, vite mici 1591 
şi 268 porci. : 

Are 6 stabilimente comerciale 

o școală primară condusă de 
un învățător și frecuentată de 

66 elevi, din 116 copii (66 biă.- 

eți şi 50 fete) în virstă de şcoală.   
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Este o biserică, cu hramul Sf. 

„Nicolae (1710), clădită de C. 

Math. Fălcoianu, și restaurată 

de Jienii, deservită de 2 preoți 

şi 2 cîntăreţi. 

Pe teritorul acestei com. ne 

apare în spre V. pe dealul Vii- 
lor, drumul de piatră cu 8 m. 

lăţime și 1 m. înălțime, popo- 

rul îl atribue lui Traian, împă- 

ratul Roman, care lar fi făcut 

spre a se plimba din Celeiu 

pănă la munte. 

Fălticeni, oraș, capitala jud. Su- 

ceava, așezat pe spinarea. celor 

trei ondulațiuni şi coastele dea- 

lului Tirgului ce despart piriul 

Șomuzul-Mare de piriul Buciu- 
meni. 

Se află la 340 m. d'asupra ni- 

velului mării, departe de capi- 

tala "Țării cu. 432 kil. și de a 

Moldovei cu 122 kil. 

Oraș comercial şi întru citva 

industrial, făcînd mare negoț 

cu cherestea, pielării, blănării 

(cel mai mare depozit din țară) 

şi suman, produse ale fabri- 

celor din localitate și împre- 

jurimi, și vite. 

E reședința tuturor autorită- 

ţilor administrative ale judeţu- 

lui, precum: prefectura, consi- 

lil judeţean, tribunalul de I-a 

instanță, casieria generală, cre- 

ditul agricol, telegraf şi poștă (ve- 

nit pe 1886—g97: lei 32762.79), 

primărie, revizorul școlar și pro- 

toieria judeţului ș. a. 

Are o populaţie de 2266 fa- 

milii cu 8476 suflete, din cari: 

3942 bărbaţi, 4534 femei (4659 

necăsătoriți, 3072 căsătoriţi, 703 

văduvi, 42 divorțaţi), locuind 
în 1554 case. 

După naționalitate locuitorii 

din Fălticeni se împart ast-fel: 

3018 Romini, 5110 Izraeliți, 11 

Lipoveni, 21 Bulgari și 317 Aus- 

triaci; iar după confesiuni sunt: 
3039 ortodoxi, 317 catolici, 11   
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Lipoveni şi şI10 Izraeliţi. Cei 

2266 capi de familii se împart 

ast-fel: 1oro Romiîni, 1192 Iz- 

raeliți şi 64 străini. Meseriași 

Romini sunt 47, Izraeliți 99, 

Nemţi 22; comercianţi: 6 Ro: 

mini, 313 Izraeliţi; şi 2 de alte 

naţiuni; de profesiune liberă 672 

Romini și 641 Izraeliţi; lucră- 

tori manuali: 285 Romini, 126 

Izraeliţi și 40 Nemțţi. 

Budgetul comunei pe anul 

1892—1893 avea la venituri și 

cheltueli2905 86.60 lei; iar aldru. 

murilor 17099 lei la venituri și 

cheltueli ; ps anul 1897—98, bud- 

getul ordinar a fost de 293819.60 

lei, iar al drumului de 256090 

lei. Sunt 1239 contrib. (1892). 
In Fălticeni se află: gimnaziul 

clasic Alecu Donici, înfiinţat în 

1870, frecuentat de 145 elevi, 

avind un frumos.local noă ce 

întruneşte condiţiunile didactice 

și igienice; două școale primare 

de băeţi şi două de fete: No. 

1 de băcţi, înființată la 1842 

condusă de 4 institutori şi fre- 

cuentată de 206 elevi; No. 2 

de băeţi, înființată la 1873, con- 

dusă de 3 institutori și frecu- 

entată de 117 elevi; No. 1 de 

fete, înființată în 1859, frecuen. 

tată de 146 eleve, condusă de 

4 institutoare, și No. 2 de fete, 

înființată în 1873, condusă de 

4 înstitutoare, .frecuentată de 

142 eleve ; o școală de croitorie, 

întreținută de com., frecuentată 

de 31 eleve, înființată în 1891. 

Bisericile din Fălticeni sunt 

următoarele: 

1. Adormirea-Maicei-Domnu- 

lui care e și biserică catedrală. E 

zidită de Mihail Ganea în 1827; 

iar în 1883 d-na Anastasia Ci- 

chirdic îi înalță turnul, în care 

așeză un ceasornic ce servă 

și astă-zi tirgului de orientare, 

E deservită de 3 preoți, un dia- 

con şi 4 cîntăreţi. Are 7446 

lei la venituri și cheltueli.
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„2. Sf. Ilie, cea mai vechie bi- 

serică din oraș. Unii spun că 

ar fi fost adusă din Baia. Clă- 
dită din lemnul de pe loc, în 

1765, de călugărul Calistru Sta- 

mate şi apoi zidită de orășeni 

în 18ş1. E deservită de 3 pre- 

oţi, un diacon şi 4 cîntăreţi. Are 
8562.56 lei venituri şi cheltueli. 

„Biserica Sf. [lie are următoa- 
rele bunuri: 1. O sforicică din 

moşia Pănureşti care-i aduce 

500 lei venit anual; 2. Un rînd 

de case lingă biserică aducîn- 

du-i 400 de lei venit anual; 3. 

" Alte case în str. Butnari cu 260 

lei venit pe an; 4. Vre-o 40 

prj. loc de cultură lingă bari- 

era Timpeșşti şi alte 50 prj. în 

satul Buciumeni, ambele adu- 

cîndu-i peste 115 lei pe an; și 

5. Donaţia de 100 lei anual, a 

Maicelor Olimpiada, Xenia şi 

Epraxia Ganea, dela "mănăstirea, 

Văratecul. Biserica mai are ca- 

pital numerar 5601.01 lei dat 

cu dobindă de 6.50% pe an. 

3. Paraclisul spitalului Sta- 

mate, întemeiat de Iconomul 

Iftimie Stamate, în 1860, la care 

servesc un preot și un cîntăreț. 

4. Biserica din Timpeşti. 

5. Biserica catolică, zidită de 

obştea catolicilor din tîrg, în 

1858. 

6. O sinagogă izraelită mare 

şi mai multe case de rugăciuni 
mici. 

Are: un palat administrativ 

vechiii, situat în mijlocul gră- 

dinei publice cumpărat de la 

A. Forăscu între anul 1870—76; 

“un spital «Stamate--judeţean», 

cu 26 paturi și un altul izraelit, 
„cu 195 paturi; 4 librării şi 2 ti- 

pografii. 

Afară de partea de pe lingă 

pîriiașul tirgului, oraşul e cu- 

rat, iar poziţia şi mai ales îm- 

prejurimile sale sunt din. cele 

mai frumoase. De pe dealurile 

ce-l încunjură (Tiinpeşti, Șol-   

dăneşti, Halmul și Fălticeni- 

Vechi) se vede în mai toată în- 

tinderea lui. Incă de mai nain- 

tea anului 1860, se alimentează 

cu apă de izvor, adusă din sa- 

tul Buciumeni, pe un canal de 

olane în lungime de 3 kil. 187 

metri. | 

Iarmarocul de la Sf. Ilie, din 

Fălticeni, ce durează une-ori 

I0—15 zile, e vestit și, mai 

nainte .de tariful autonom, o- 

cupa primul loc între bilciurile 

din Ţară, Și acum sunt ani 

în cari vînzările se urcă la mai 

multe milioane (3 —s5 mil.) 

Afară de iarmaroc se mai face 

bălciii în fie-care Joi. 

Sunt în Fălticeni aproape 

30 de strade, dintre cari cele 

mai însemnate sunt: Strada 

Mare, cu prelungirea sa Strada 

Maiorului Ioan, (numită ast-fel 

în amin irea Maiorului Nicolae 

Ioan, comandantul batalionului 

2 din reg. 15 de Dorob., mort 

la asaltul. dat redutei Griviţa 
Nr. 1, în ziua de 4 Sept. 1877, 

şi al căruia corp a fost sfirti- 

cat cu topoarele de Turci), Str. 
Sucevei, Botoșanilor, Timpești, 

Sf. Ilie, a Prefecturei, a Spita- 

lului, a Primăriei, Rădășenilor, 

Boian, Romiînă și Ștefan-cel- 
Mare. 

Eșirea și intrarea în oraş se 

face prin şease bariere: Șoldă- 

nești, Botoșani (care e și a Gă- 

rei), Suceava, Fălticeni-Vechi, 

Rădășeni şi Timpești. 

Din Fălticeni, pornesc urmă- 
„toarele drumuri: Șoselele sta- 

tului: la Bunești (4500 m.), la 

Cornul-Luncei (9 kil.) şi la Ro- 

man (30 kil.); șoseaua jude- 
țeană la Dolhasca (241p kil.) 

şi șos. comunale: la Baia (6 kil.) 

şi la Rădășeni (2!/. kil.) 

Din trecutul oraşului. Oraşul 

Fălticeni își trage numele de 

la satul și moșia Fălticeni-Vechi 

şi are vechimea de abia 112   

ani. EL se numea mai întii Șol- 

dăneșşti și s'a înfiinţat prin ur- 
mătoarea carte domnească : 

«Noi Constantin Moruzz Voc- 

vod, cu mila lui Dumnezeii Domn 

pămîntului Moldovei. 

Facem ştire cu această carte 

că fiind porunca Domniei melc, 

ca să se facă tirg noi la ţi- 

nutul Sucevei, încă din anul 

trecut ce ai început a se a- 

duna oameni pe moșia d-sale 

stolnicului Ioniţă Bașotă, ca să 
se facă tirg, aflindu-se la loc 
bun și larg, şi sai numit Tir- 

gul Șoldănești, de la care tirg 

viind acum înaintea Domniei 

mele o samă din tirgoveţi, aii 
arătat o scrisoare de tocmeală 

şi de așezare din anul acesta, 

1780, lulie 1, iscălită de d-lui 

stolnicul Ioniţă Bașotă, stăpînul 
moșiei, că, atit ei cit și alții 

ce se vor mai stringe, ori-cit 

de mulți, să fie volnici a-şi face 

case, dughene, crîşme, . velnițe 

şi ori-ce şi pentru venitul mo- 

şiei, aii făcut aşezare întru a- 

cest chip, ca să plătească bes- 

manul locului pe tot anul: de 

crîşmă cu pivniţă cîte doi zloți 

şi de dugheană cite un lei; 

iar cine va avea alişveriş afară 

la mahala ori cu ce fel de 

hrană, asemenea să deie cite 

un leii de casă, iar cei ce.vor 

avea casă la mahala şi nici un 

alişveriş nu vor face, aceia să 

deie cite 20 parale pe casă şi 

atît casele cit şi dughenele să 
„cuprindă loc una cinci-spre-zece 

stînjeni în - lung, iar în lat cit 
ar ținea casa saii dugheana. 

Jidovii să ţie o casă pentru în- 

“chinăciunea lor de o parte, iar 

nu între creștini, care să fie a- 

semenea ca şi a celor alte case, 

iar nu întru alt chip, cum șiun 

loc afară ca să li se dea jido- 

vilor pentru morminturi unde 

li se vor arăta de ispravnicii 

ținutului, care loc să fie în lung
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şease stinjini, iar în lat opt stin- 

jeni. Aşişderea velniți cînd vor 

vrea să facă pe moșia aceasta 

nimic bezmăn să nu dea şi ori 

unde își va apuca locul săi 

să-l stăpînească ci şi copiii lor 

tot cu această tocmeală, Iară 

cînd ar vrea cine-va ca să-şi 

vinză casa ori dugheana din- 

tracest tîrg, dator să fie a în- 

treba pe stăpinul moșiei și, de 

vor fi ei trebuitoare, le va cum- 

păra, iar cînd nu ar avea tre- 

buință atunci să fie volnic a o 

vinde cui ar vrea și cel ce ar 

cumpăra casa sai dugheana, tot 

acel preț să dea stăpînului mo- 

şiei, nu mai mult. Dar și tîr- 

goveţii aceştia, datori să fie la 

vreme ca să-și plătească bez- 

manul fără nici o pricină. Dar 

după această tocmeală, rugîn- 

“ du-se tirgoveţii ca să li se 

facă prin scris întăritură gos- 

pod, pentru aceia iată prin a- 

ceastă carte a Domniei-mele 

întărim numiţilor tîrgoveţi cre: 

ştini, armeni, jidovi, ce se vor 

aduna cu locuința la acest tirg 

ca după așezarea şi tocmeala ce 

a avut cu D-lui Stolnic Ioniţă 

Başotă, stăpinul moşiei de a- 

cum înainte şi în veci să se 

urmeze la toate după cum se 

cuprinde la această scrisoare și 

să stăpânească fieşte carele, criș- 

mele și veinițele ce vor face 

întru acest tirg şi dindu-și 

bezmanul numai pe cele ce 

se arată la scrisoărea de toc- 
mală cu mai mult să unu fie 

supăraţi nici D-lui Stolnicul 

Ioniţă Bașotă, nici fiii săi, nici 

alții să nu poată strica așeza- 

rea şi tocmala ce a făcut de 

bună voia sa, nici s'adauge vre 

o dată mai mult de cât se 

aratăprin scrisoarea de tocmală 

şi din afară dintracele pome- 

nite. Incă pentru școala şi în- 

vățătura copiilor, ce vor avea 

creştinii întru acest tîrg, să nu   

fie supăraţi cu bezmanul nici 

cît de puţin de către stăpînul 

moşiei. Ce dar întărim Dom- 

nia mea toate cele de mai sus 

arătate, ca să se urmeze pre 

deplin de a pururea cum se 

cuprinde la această carte. 
1780, August 8.» 

“Indată după înfiinţare, tirgul 

Șoldăneşti începu a creşte cu 

pași repezi, ajutat și prin inun: 

darea ce suferi tîrgul Baia, din 

revărsarea Moldovei. Tirgoveţii 

de aci se mutară în Fălticeni, 

unde se aşezaseră autoritățile 

noului jud. Suceava. 

La început tirgul Șoldănești 

era numai pănă pe unde se în- 

tilnește acum strada Sf. Ilie cu 

strada Botoșanilor, sai, după 

cum se mai zice, pănă la res- 

pintenea cea mare, pe unde tre: 

cea hotarul moșiei Șoldănești. 

In jurul târgului se  aflaii ur: 

mătoarele sate şi moșii : Broşteni, 

astăzi ulița  Broscăriei, Tim- 

pești, acum strada și satul Tim- 

pești, între ele Pădureni și mai 

la deal Buciumeni, Fălticeni- 

Vechi şi în sfîrșit la vale, Șol- 

dăneşti. 

Intinzîndu-se tirgul și din- 

colo de hotarul moşiei Șoldă- 

“nești, pe moşiile Timpeşti și 

Fălticeni-Vechi, începură a se 
isca neînţelegeri între cei trei 

proprietari mari, Spăt. Andrei 
Bașotă, Logofătul Const. Balș 

şi Căminarul Ciurea de o parte 

și între Başotă şi tirgoveţi de 

alta, pănă ce în 1809 se por- 

nesc judecăţile. În '1825, Mart 
5, Divanul, în cap cu Mitropo- 

litul Veniamin, face anafora 

către Vodă lon Sandu Sturdza 

în pricina tinguirei Spătarului 

Andrei Bașotă... «pentru strim- 

bătatea ce din nenorocirea sa 
aii pătimit în curgerea anilor 

trecuţi, de la anul 1809, de 
cînd cu nedreaptă împresurare 

s'aii fost luat de sub a sa   

stăpînire Tirgul Şoldăneşti, ce 

se zice Fălticeni, de d-lui Lo- 

gofătul Constandin Balș, sub 

cuvint că sar fi aflat piața 

târgului pe hotarul megieșitei 

moșii Fălticeni, pe care o .ai 

fost luat d-lui de la baronul 

Tuduri Musteaţă, apoi în urmă 

S'aii luat tîrgul de d-iui Că- 

minariul Ciurea, sub cuvint că 

ar fi pe hotarul moșiei sale 

Timpești ; şi în prilejul stăpi- 

nirei d-sale  Căminarului în 

curgere de 14 ani, sai silit 

d-lui. Căminariul. a adăugi în- 

tinderea tirgului pe trupul mo- 

şiei sale Timpești fără a avea 

putere dată de la stăpinire a 

întemeia tîrg pe moșia sa, şi. 

că după ce acum în lumina- 

tele zilele înălțimei Tale sai 

descoperit adevărul  împresu- 

rării, diîndu-i-se după dreptate 

tîrgul iarăşi subt a d-sale stă- 

pînire, din pricină că o bucată 

de mahala și o mică uliţă ai 

rămas cu întindere de tirg pe 

hotarul moșiei sale Timpeşti, 

pricinuindu-i multe păgubiri şi 

supărări, luînd mai tot avu- 

tul de la cei ce vin cu lucruri 

de vinzare la piața tirgului, 

bez alte păgubiri, ce i s'ar fi 
pricinuind despre căpitanii tir- 

gului şi zapcii isprăvniceşti; 

căci la toate iarmaroacele și zi- 

lele de tirg, oamenii Cămina- 

riului, la intrarea celor ce vin ca 

să facă alişverișul, le-au dat ade- 

tiul pe toată marfa ce aii în 
trăsurile lor, Osebit că despre 

locuitorii tiîrgoveţi ar fi păti- 

mind multă strimbătate, şi 

păgubire, după scrisorile ce aii 

cîştigat la mina lor, de .la 

bunul dumisale, în vremea a- 

şezării tirgului, şi carte de în- 

tăriturile de la Const. Moruzzi- 

Vodă, şi că, în loc de folos, 

d-lui alta nu cunoaște de cit 

pagubă venitului: moșiei sale, 

și zdruncinarea stării d-sale...»
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Și continuă anaforaua ară: 
tînd cu de-amănuntul acuză- 
rile lui Bașotă și îndreptăţi- 

rile proprietarilor vecini şi tir- 
goveților, încheind la sfirșit prin 

a da dreptate lui Bașotă: «Și 

d-lui  Căminariul nu poate a 

întemeia tîrg pe moșia sa sub 

cuvîntul  hrisovului Domnalui 

Scarlat Calimah Voevod, căci 

acel hrisov l-ai fost cîștigat 

d-lui, în vremea cînd d-lui 

luase cu împresurare vatra tîr- 

gului ce este moșia jăluitorului 

boer, şi pentru aceasta. uliţa ce 

ai deschis pe hotarul moșiilor 
sale 'Timpești î Fălticeni, să 

se socotească ca o mahala a 

tirgului, neavind driturile a- 

cele  hărăzite către. jăluitorul 

boer, nici poate da zminteala 
între  privilegiurile pămiîntești 

unui megieș, ce are privilegii 
mai învechit, și nici poate mai 

mult a avea voe, de a slobozi 

locuri de case i dugheni cum 

și pentru armaroacele și locul 

jarmaroacelor. .» 

In urma acestei anaforale, 

Vodă, la 2 Martie, 1826, vă- 

zind că nici tîrgoveţii din tiîr- 

gul Șoldănești, ce se zice Făl- 
ticeni, nu păzesc «îndatoririle 

cuprinse prin acele ponturi, pre- 

cum locul unei binale să fie 

numai 15 stinjeni în lung și în 

lat, cît a cuprinde binaua unsi 

case; ei din potrivă aii cuprins 

fieşte-care cit ai vrut, asemenea 

şi pentru școală, în loc de a 

avea o casă mică ca și cele- 

V'alte case, ei aii făcut trei şcoli 

de piatră, asemenea aii urmat 

din potrivă și cu îngrăditurile 

ce ai făcut pe locuri sterpe, 
cît: și cu vinzările locurilor şi 

a caselor fără ştirea stăpînului 

moşiei cu îndestulă păgubire, 
pentru această dar, de vreme 

ce ei însușiai anerisit alcăturirea 

lor, ce aii fost făcută cu bunul 

d-sale Spătarului, urmînd la   
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toate din împotrivă precum se 
arată mai sus ; rămîne acea scri- 

soare de învoeală ca o hirtie 

albă. .» Și însărcinează Divanul 

de a face un noii aranjament, 

prin care împăcînd interesele 
reciproce să se stingă toate 

neînțelegerile. 
Divanul, conformtnadu-se în- 

sărcinării, prin anaforaua din 

20 Martie 1826, face noul așeză- 

mînt între tîrgul Fălticeni şi 

tirgoveți. : | " 
Așa dar, în luna Martie a 

annlui 1826, se schimbă ofi- 

cial și cam pe nesimţite nu- 

mele orașului Șoldănești în Făl- 

ticeni. | 

__ Prin noul aranjament se în- 

datorează tirgoveţii să plătească 
proprietarului Başotă cite: 30 

parale de vadra de rachiii și 

5 parale de vadra de vin, cite 

30 parale de vadra de rachiii 
sati horilcă și ş parale de vadra 
de bere ce se vor fabrica în 

velniţele din localitate. Orinda 

dohotului aparţine stăpînului tir- 
gului, căruia i se mai plătesc cîte 

IOleipean pentru fie-care dughea. 

nă lauliță; iar cosebitbezman pen- 

tru locul dughenelor să nu fie 

volnic a lua de la dînşii.» Pentru 

casele de la mahala să dea «2 

lei pe stînjen de față cit va 
ține binaua casei şi lungul lo- 
cului să fie de 15 stinjeni>; 

iar pentru locurile sterpe ce ar 

ocupa cine-va alături cu binaua 
să plătească 20 parale de stîn- 

jen, păstrînd lungul tot de 15 

stînjeni. Fără ştirea stăpinului 

moșiei, n'are voe nimeni să facă 

clădire și nimeni n'are voe să- 

şi vinză acaretele fără să-i facă 

cunoscut. Pentru înlesnirea no- 

rodului și eftinătate, căsăpiile să 
fie ne-oprite volnic fiind și stă- 

pinul a ţine scaune de căsăpie. 

Pentru vita mare să se plătească 

proprietarului un leii, de oaie, 

4 parale și de miel 2 parale.   
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La iarmaroace, negustorii străini 
să plătească cîte 40 parale 

de toată taraba, iar .în zilele 

de tirg 20 parale. Pentru cei 

ce vor aduce cherestele și zahe- 

rele de vinzare, să dea 4 parale 

de jug. Să se facă patru iar- 

maroace: la Sf. Ilie,la Sf. Du- 

mitru, la meze Părăsime și la 

St. Gheorghe. (Acum se face 
numai cel de la Sf. Ilie). Tir- 

goveţii din mahala aii voce să 
ţină pe imaş doi boiși o vacă, 

iar cei de la uliţă un cal; peste 

acest număr să se plătească cite 

un leii de vita mare. In fine, 
«mahalii şi cotarii să fie sub. 

ascultarea stăpînului tirgului; iar 

folos-l de la aceste două bresle 
să fie a bisericei din tîrg.» 

Vodă Ioan Sturdza, la 6 Apri- 

lie același an întărește aceste, 

făcînd osebire în acest chip: 
«Ori-care tîrgovăț de la uliţă 

sai de la mahala va vinde ra- 

chiti cu deridicata saii cu oca, să 

dea stăpinului moşiei, cîte 20 

parale de vadră, asemenea și 

vînzătorii de vin să dea cite 5 

parale de vadră... și casapii 

să plătească cite 6 lei pe lună 

fieşte-care pentru trunchiul ce 
va avea; stăpînul tîrgului fiind 

liber a. avea ori cite trunchiuri». 
Acest aranjament se urmă, 

cu toate gilcevirile necurmate 

pănă pe la legea comunală. 
In condica liuzilor pe 1803 

citim: «Breslașii Armașului Ne- 

„cula din Fălticeni: 3 liuzi cu 24 
lei bir pe an!» Tot acolo se 

mai zice: «Tirgoveţii creştini ot 

Fălticeni a d-sale Banului Ștefan 

Bașotă, ocupați cu lucrul pă- 
mâîntului, ne-avind loc în destul, 

în „număr de 43 liuzi plătind 

468 lei bir pe an.» 

In Fălticeni, se afla ascuns 

Episcopul Gherasim în timpul 

eteriei, cînd, | | 

«Din Slatina, venind grecii 

Fălticenii aii prădat,
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Și 'napoi ai venit iarăși şi 

mai mult s'ati depărtat.» 

La 1832, în Fălticeni se afla 

un vamcş, 

Părți din oraș aiiars în 1787, 

1820, 1865, August 10, 1868, 

Maii 7, 1880, Aug. 25 și 1887, 

Țulie 21. 

Fălticeni, sfafie de dr. d. f.» jud. 

Suceava, pl. Moldvva-d.-s, com. 

Fălticeni, pe linia Dolhosca-lăl- 
ticeni, pusă în circulație la 10 

Oct. 1887. Se află la 11.5 kil. 

de Basarabi, staţia vecină și la 

432 kil. de București. 

Inălţimea d'asupra nivelului 
mării de 271".80. 

Venitul acestei staţii pe anul 

1896 a. fost de 333286 lei, go. 

bani. 

Fălticeni-Vechi, sa/, pe moşia 

cu același nume, judeţul Su- 
ceava, comuna Oprişeni. Așe- 

zat pe coasta dealului Cornești, 

se întinde pănă la bariera  tîr- 

gului Fălticeni. 

Are o populaţie de 71 familii, 

saii 239 suflete, din cari 119 

bărbaţi şi 120 femei (2 străini).. 

L.ocuesc în 62 case. 

Contribuabili sunt 75. 

Vatra satului ocupă 43 fălci. 

Are o biserică, cu hramul Sf. 

Voevozi, zidită de Alexandru 

Ciurea în anul 1849; e deservită 

de preoții din orașul Fălticeni. 

Şcoalele din tirg servesc și aces- 
tui sat. a | 

Locuitorii și-ai rescumpărat 
locurile din vatra satului, de la 

fostul proprietar, decedatul Du- 

mitrache Canta. 

Drumurile sunt: la Fălticeni 

(bariera Sucevei) 1 kil, 200 m., 

şi la bariera Fălticeni-Vechi şoo 
m. Cotul Oprişeni 
aproape un sat. 

'Origina și vechimea satului 
se constată din următorul zapis 
de vinzare: 

formează   

: 49 

«Noi Ștefan YVocvud 

Cu mila lui Dumnezeii Domu 'Țărei Mol- 

dovei. l'acem înştiinţare cu această carte 

a noastră tuturor cine pre diusa va căuta, 

sai citindu-se lui va auzi, precum aii 

venit înaintea noastră și înaintea tuturor 

bocrilor nostri ai Moldovei, Neacșa, fata 

Ilanăi, de a ci bună voc, de nimenisi- 

lită, nici asuprită și aă vindut a sa dreaptă 

ociuă, din uricul tatălui că Ilanăi uu sat pe 

Somuz, anume lălticeui, unde aii fost 

Stan Pintice. Acel sat l-aii vîndut ca 

credinciosului nostru boiar, lui Isac Vis- 

ternicul, drept 200 zloți tâtărești, şi 

s'aii sculat credinciosul nostru boiar Isac 

Visternicul, și aii plătit toţi acei bani 

de mai sus scriși 200 zloți în minile 

Nueacşci, fata Ilanăi, şi dresurile ce aii 

avut tatăl ci Ilanăi pe acel sat Fălticeni 

de la unchii noștri [lies Voevod şi de 

la Ștefan Voevod ea încă le-aii dat iarăși 

duzailor-sale lui Isac Visternicul, dinaintea 

boerilor noștri. Şi după aceia iarăși - aii 

venit înaintea noastră, și înaintea boerilor 

noștri, Marușca, fata Mihului Logofătul 

nepoata popii lugăi, și Dragoș Stăniţescu, 

feciorul Nanului, iarăși de a lor bună 

voe, de nimeni siliți, nici asupriţi, și aii 

vîndut a lor dreaptă ocină dintru a -lor 

drept uric, din uricul moșului Marușcăi, 

a popii lugăi și din uricul a tatului lui 

Dragoș, a Stăniţescului anume Nanul. 

Și dresul ce aii avutei delamoșul nostru, 

de la Alexandru Voevod, un sat anume 

Buciumeni din jos de Rădişeni, acel 

sat l-aii vindut ci credinciosului boerului 

nostru Isac Visternicul drept 120 zloți 

tătărești, și s'aii sculat iar d-lui Isac Vis- 

ternicul și aii: plătit acei bant de ma! 

sus scriși o sută două zeci zloți în mi- 

nile lut Dragoș Stăniţescu feciorul Na- 

nului, şi dresul ce aii avut Marușca şi 

Dragoş pe acel sat pe Buciumeni de la 

moșul nostru, de la Alexandru Voevod, 

încă l-aii dat et în minele lui Isac Vis- 

ternicul, dinaintea noastră şi dinaintea 

boerilor noștri, deci noi văzind a lor 

bună îuvoială și tucmeală și plata deplin 

aşișderea și de la noi am. dat şi am 

întărit credinciosului nostru boer, d-luf 

Isac visternicul, pe acele de mal sus zise 

sate anume: lălticeni pe Șomuz,. unde 

“aii fost Stan Pintece şi luciumenii din 

jos de Rădășeni, ca să-i fie lui de la 
noi uric, lui și feciorilor iui, nepoților 

lui și strănepoţilor lui și a tot neamului 

lui, ce se va alege mai aproape, neru- 

şuit nic: o dată în veci. iar hotarele 
a celor de mai sus scrise sate, să fie 

„despre toate părţile după hotarele vechi, 
pe unde a mai umblat din veac. Și spre 
aceasta Taste credința Domnie! mele de mai   

FĂLTICENI-VECIIĂ 

sus scrise, noi Ștefan Voevod, şi credinţa 

a prea iubiţi fiilor Domnici mele Alexandra 

şi Bogdan Voevozi și credinţa tuturor 

boerilor noștri a mari și mici. lar după 

a noastri viaţi, cine va fi Domn Ţării 

ucastre, din fiii noștri, sai din neamul 

nostru, saii ori pe cine D-zeii va alege, 

a fi Domn Ţării Moldovei, să nu strice 

a noastră danie şi întăritură, ce mai vîrtos 

să dea şi si întăreasci, de vreme ce și 

noi am dat şi am întărit pentru a sa 

credincioasă slujbi, şi pentru că aii cum- 

părat pe ai săi drepţi bani, și pentru 

mai mare tărie și întăritură a tuturor 

celor de mai sus scrise, am poruncit 

credinciosului boerului nostru, d-sale Tău- 

tului Logofăt, să scrie și a noastră pecete 

către această carte a noastră să o lege, 

S'aii scris în Suceava la anul 6998 

(1490) Mart. 15. S'aii tilmăcit de Gheor- 

ghe Evloghie, dascăl, 1785, Iunie 11.2 

Făltea este nume de familie 

pe care-l găsim încă în jumă- 

tatea a I-a veac. XVI. (Vezi do- 

cum. din 1586, al măn. Agapia, 

în «Cronica Romanului», de E- 

piscop Melhisedec, I, p. 217). 

In județul Suceava om fâltic 

se numește ori-ce om care mă- 

nîncă mult, care face foale, care 

are pintece mare; fâltice saii 
pîntece e maitotuna. Lăsăm fi- 

lologilor noştri să se pronunţe 

dacă se poate admite că satul 
Fălticeni îşi trage numele de . 

la acel Stan (poreclit poate altă- 

dată Făltice) despre care vor- 

bește uricul de mai sus. 

D-LB. P. Hasdei scrie în aceas- 

tă privință: «Dacă numele ar de- 

riva de la un Făltic, ar fi Băl- 

ticești, nu Fălticeni. Sufixul cen» 

este topic, nu personal, și indică 

proveninţa dintr'o localitate, al 

căreia nume e cuprins în tulpina 

cuvîntului. Fălticeni însemnea- 

„ză: coameni veniţi din Făltici, 

în tocmai ca lezeni, oameni veniți 
din Iezi, etc.> | 

La 1803, Fălticeni, a cliro- 

sului din Bucovina, număra 22 

liuzi, plătind 328 lei bir anual. 

Printr'o carte din 1815, Maiii 

14, de la Calimach- Vodă, se 

imputerniceşte stăpînirea Logo-
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fătului Const, Balș asupra mo- 

şiei Fălticeni, ţinutul Sucevei, 

ce aii fost a supusului austriecesc 

Teodor Mustaţă. . 

Fănăreştilor (Dealul-), Zza/, în 

partea de S.-V. a satului Ra- 

faila, jud. Vasluiii. E acoperit de 
viile locuitorilar, coboritori din 

familia Fănăreștilor, deunde și-a 

luat numele și dealul, Aceste 

vii produc cel mai bun vin în 

această localitate. 

Fără-Fund, /ac, în jud. Muscel, 

com. Jupînești, pl. Riîul-Doamnei, 

între Dealul-Crucei și Vatra-Sa- 

tului, 

Fără-Fund, Zac, situat în par- 

tea de N.-V. a comunei Iăpu- 

şata, pl. Cerna-d.-s., jud. Vilcea, 

S'a numit ast-fel pentru-că are 
o adincime de 20m,., cu toate că 

suprafaţa "i este mai mică de 1ş 
m. p. Se crede că s'a format 
înurma unui cutremuur, care s'a 

simțit destul de bine în localitate. 

Fărcaşa, com. rur., situată la 

S-E. plășei Muntele, spre V. și 
la 69 kil. de, Fălticeni, jud. Su- 

ceava. Se învecinește la E. cu 

com. Boroaia, de care se des- 

parte prin muntele Halăuca; la 

-V., cucom. Călugăreni, din jud. 

Neamţu și cu Transilvania, hotăr- 

nicită prin Bistriţa și munți, la 

S., cu com. Galul și Pipirigul din 

jud. Neamţu, prin muntele Ra- 

“zim și la N, cu com. Borca și 

Sabasa, despărțită prin munții 

Stejarul şi Arșiţa-Ungurului şi 

pîrîul “Topliţa. Forma teritorială 

a comunei e acea a unui poli- 

gon neregulat, înclinat de ambele 

părți spre albia Bistriţei, care 

străbate de la N. spre S-E. 

Compusă din satele Fărcașa, Pi- 

rîul-Piatei, Stejarul și Crăpăturile, 

cu reședința. în satul de la care 
şi-a luat numele.   

Oa 
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Are o populaţie de 391 fam. 

saii 1551 suflete, 768 bărbaţi 
şi 783 femei (7 izrailiţi). 

Știu carte 92 persoane. 
Sunt 6 comercianţi; un me- 

seriaș, 

Are 5 biserici, deservite de 

3 preoți și 7 cîntăreţi; o școală 

rurală mixtă, cu un învățător. 

Budgetul comunei pe anul 
1892—93 are la venit 6878 lei, 

74 bani și ia cheltueli 6692 lei. 

Contribuabili sunt 370. 

În com. sunt: 5 moriște; 2 

piue; 6 circiume. 
Vite: 40 cai, 206 boi, 420 

vaci, 5129 oi, 280 porci; Lo- 

cuitorii posedă 80 stupi. 

Altitudinea asupra mării, în 

virful muntelui Stejarul, e de 

1347.9 m. E udată de Bistriţa 

și pîraele: Stejarul și Pintei, Gă- 
ina, Soci, Crucei, Fărcașa, A- 

riei, Săcături şi Crăpăturei, cu 

micii lor afluenţi. Cei mai în- 
semnaţi munţi ai comunei sunt: 

Stejarul, Obcina-Stejarului, Cine- 
iul, Țifla-Fărcași (1341 m.), 

Viîrful - Scorușului,  Viîrful- Tar- 

nițelor (1261 m.); Arșiţa-Rea 

(1230 m.); Dealul-Teiului (1162 

m.); Virful-cel-Inalt (1151 m); 
Tarniţa (1086 m.) și Razimul. 

Parte din moșie ţine de Do- 

meniul Coroanei ; iar partea de-a 
stînga piriului Fărcașa, cu satul 
Crăpăturile, ţine de moșia sta- 

tului Galul, din jud. Neamţu. 

Suprafaţa teritorială a comu: 

nei e de 13344 hect., din cari 

122983 pădure, 117 cultivabile, 

920 finaţ şi restul neproductiv. 
Improprietăriți la 1864 şi 1879 

sunt: 5 fruntași, I1I9 pălmași 

şi 92 codași, stăpînind 717 fălci. 

Are o cale judeţeană, ce duce 

de la Piatra la Dorna și care 

străbate com. pe o lungime de 

12 kil. 30o m. 

Fărcaşa, sat, pe Domeniul Co- 
roanei (ocol. I silvic Mălini), şi   
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în com. cu același nume, jud. 
Suceava. Presărat pe ţărmul 

stîng al Bistriţei şi în mai tot 
lungul piriului Fărcașa. Are 151 

familii, sau 565 suflete, 297 
„bărbați şi 268 femei, din cari 

5 Izrailiți şi 2 Turci. Locuesc 
în 158 case. Contribuabili sunt 
133. . 

Improprietăriţi la 1864 și 1879 
sunt: 4 fruntași, 31 pălmași și 

20 codași, stăpănind 192 fălci. 
Are o școală rur. mixtă, cu 

un învățător plătit de stat, în- 

ființată în 1859, cu local pro- 

priii restaurat și înzestrat cu 

atelier, gimnastică,  atenanţe, 

mobilier, bibliotecă, etc. de Ad- 

ministrația Domeniului Coroa- - 
nei, Frecuentată de 41 elevi, 

din 117 băeţi și 102 fete în vir- | 

stă de școală. 

Sunt două biserici: una nouă, 

cu hramul St. Nicolae, clădită 

de locuitori în. 1852, restau- 
rată radical în 1885 de Admi- 

nistraţia Domeniului Coroanei, 

care a înzestrat-o cu odăjdii și 

toate cele necesare serviciului. 
E deservită de un preot și trei 

cîntăreţi. In vechia biserică nu 

se mai oficiază fiind ruinată; 

despre ea se păstrează urmă- 

toarea tradiție: Pe cind 'ace- 

ste locuri erai acoperite de pă- 

duri seculare, trei călugări Sirbi 
se apucară să facă o biserică 
nu însă aci, ci mai la vale pe 

un loc mai deschis. Cînd bi- 

serica lor fu abia terminată, un 

vînt puternic îi zmulse acope- 

_rămiîntul, şi-l aruncă pe locul 
unde se află acum. La o a doua 

încercare, de.a-și termina opera, 

suferiră acelăşi accident. Atunci 

strămutană biserica pe locul unde 

tot cădea acoperămîntul, iar 

unde-i puseseră prima temelie, 

înfipseră o cruce de tisă ce se 

vede şi astă-zi. 

Drumuri principale sunt: la 

Stejar (2500 m.), la Crăpături
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(3900 m.) și la Pirîul-Pintei 

(3700 m.) 
In 1803, Fărcașul, a Mănăs- 

tirei Neamţu, număra 32 liuzi, 

plătind 584 lei bir anual, locui. 

torii avînd aceeași ocupaţie de 

astăzi. 

Fărcaşa, sa/, face parte din com. 

Buda, pl. Stănișeşti, jud. Te- 

cuciii. Situat la o distanță de 

2 lil. și 156 m. departe de căt, 
de reședința, în marginea de 

5.„V. a com. 

Are o suprafață de 63 hect, 

50 arii și o populaţie de 48 fa- 

milii cu 177 suflete. Sunt 32 

contribuabili. Ştii carte 12 băr- 

baţi, 2 femei, 10 băeţi și 2 fete. 

Locuitorii sunt răzeși şi stăpă- 

nesc tot teritoriul care este de 
63 hect. 

Fărcaşa, zirii, jud. Suceava, iz- 

voreşte de sub Halăuca, udă 

teritorul com. Fărcașa, pe o lun- 

gime de 16 kil. şi, după ce a 

învirtit 4 morişte şi a străbătut 

satul de la care și-a luat nu- 

mele, se varsă în Bistriţa. Are 

de afluenţi din dreapta: Pi- 

riul-Mare, Piriul-Sec, Piriul-cu- 

Siga, Piriul-Teiului, Piriul-Bon- 

drei și Piriul Slatina, iar de-a 

stinga : Pirul - Comorei, - Cela- 

rul, Şoldanul, Pirîul - Repede, 

Ion-Petrişor și Piriul-lui-Simon- 
a Niţoaei, 

Fărcaşele sai Fărcaşul, co. 
rur., în. E. plășei Ocolul, jud, 

Romanați, formată din satele: 
Fărcaşul-d.-s.(5 10 locuitori), Făr- 
cașul-d.-mj. (316 locuitori) și Făr- 

cașul-d.-j. (246 locuitori), cîte-și 
trele situate pe un deal, aproa- 
pe de confluenţa Tesluiului cu Ol- 

tul, la 8 kil. depărtare, spre N.- 

E., de Caracal. Altitudinea te- 
renului d'asupra nivelului mă- 
rii este de 139 m. 

" Are 282 familii, saii 1072 su-   

344 

flete, din cari: 532 b.șissof.; 

497 căsătoriți şi 375 necăsăto- 

riți; 37 știi carte şi 1036 nu 

ştii, . 

Sunt 226 contribuabili. 
Budgetul com. pe 1886 —87 

a fost de 2776 lei la venituri 

şi de 2753 lei la cheltueli. 

Biserici sunt 2: Sf. Nicolae 

(din 1879 şi 1880) deservite de 
2 preoți şi 4 cintăreți. Sunt 3 

circiumi. - 

In coprinsul comunei este, 

din vechime, o strajă veche, nu- 

mită Lazaret, 2 măguri mari | 

și ruine din toate timpurile, dar 

mai însemnat un drum de pia- 

tră, care. trece dinspre Stoe- 

neşti spre Reșca, făcut, zice po-. 

porul, de Traian ori de Craiul 

de Rouă ca să se primble în- 

tre Carpaţi și Dunăre. Ori-cine 

admiră temeinicia cu care a 

fost lucrată această cale de Ro. 

mani, cale, care a rămas prin cur- 

“sul timpilor spre a ne aminti 

de vigoarea străbunilor. In îs: 
toria “Țărei, această com. e în- 

semnată și pentru că aci s'a năs- 

cut Popa Stoica, numit din Făr- 

caș, vestit tovarăș și mare general 

al lui Mihai-Viteazul. Casele lui 

se aflaii spre N. de Fărcașul-d.- 

mj., situate pe muchea dealului 

măteii Oltului-Vechiă, unde a- 

cum sunt ridicate casele urma- 

şilor lui. 

Fărcaşul, com. rur., jud. Roma- 
nați. Vezi Fărcașele, 

Fărcaşul, saf, în jud. Dolj, pl. 
Amaradia, com. Amărăști. Are 

314 suflete, 1671 bărbați și 143 

femei. L.ocuesc în 100 case, con- 

struite parte din zid, parte din 

bîrne şi parte din drueți (bîrne 

nedungite). Mai toate casele ai 
grădina lor. 

In sat este o școală mixtă, 

condusă de un învățător, retri- 

buit de stat; localul este în-   
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chiriat de comună. În anul 

1892—93, şcoala a fost frecuen- 

tată de 34 copii, 13 din Amă- 

răști, 9 din Golumb, 7 din Făr- 

caş și 5 din Baican. Cu vir- 

sta de școală sunt 50 copii. 
Știi carte 47 locuitori, dintre 

cari 7 femei. In sat sunt 3 ma- 

halale: Petrăcheşti sai Golăşei, 

Plopul și Fărcașul. 

In mahalaua Plopul este o 

biserică de birne. 

Fărcaşul, mahala, în jud. Dolj, 

plasa Amaradia, comuna Amă: 
răști. 

Fărcaşul, moșie particulară, în 

“jud. Dolj, pl. Amaradia, com. 
“Amărăști. Aparține moșnenilor 
Fărcășeni. 

Fărcaşul-de-Jos, cătun, al com. 

Fărcașele, pl. Ocolul, jud. Ro- 

manați, pe țărmul drept ala- 

pei Oltețului și foarte aproape 

de vărsarea sa în Olt. Are 60 

familii saii 246 locuitori; o bi- 

“serică Sf. Nicolae, deservită de 

1 preot şi 2 cîntăreți, Aci se 

află şi o strajă (Lazaret) din 

timpul Cirjatiilor. 

Fărcaşul-de-Mijloc, căuu al 
com. Fărcașele, unde se află 

și primăria, pl. Ocolul, jud. Ro- 

manați, la 8 kil. spre N.-E. de 

Caracal. Are 70 familii, sati 316 

suflete. 

Fărcaşul - de - Sus, căzua, : din 

spre V., al com, Fărcașele, pl. 

Ocolul, jud. Romanați, la S kil. 

spre N.-E. de Caracal şi la 4 

- il. de gara Romula. Are 120 

familii și ŞIO locuitori; o bise- 

rică, cu hramul Sf. Nicolae (1880) 

deservită de 1 preot și 2 cîn- 

tăreți. Aci se află mai multe 

măgure. 

Fărcașului (Dealul-), za, jud.



FĂRCĂȘANCA 

Dolj, pl. Amaradia, com. Bo- 
dăești, acoperit cu păduri. 

Fărcășanca, mahala, jud. Dolj, 
“pl. Amaradia, com. Amărăști, 

satul Amărăşti,. 

Fărcăşani, saţ, jud. Roman, pl. 

Siretul-d.-s., com. Scheea, spre 

N.E. de satul Scheea și la o 

depărtare de 4 kil. de el. Are 

145 familii, saii 688 suflete, locu- 

ind în 180 de case. 

Știă carte 14 persoane. Sunt 
128 contribuabili, 

Populaţia acestui sat este a- 

proape toată compusă din Un- 
guri (120 familii, sau 480 sufl.). 
Are o biserică catolică de zid. 

Ungurii din acest sat ţin de 

parohia catolică Butea. Se face 

bilciă în ziua de 18 Aug., cînd 
este și hramul bisericei catolice. 

Fărcăşeşti, com. rur., din pl. 
-. Jiului, jud. Gorj, situată pe şes 

și parte pe deal și în partea 

dreaptă a rîului Jiul. , 
Are o suprafaţă de 1013 hect, 

din care 200 hect. pădure, 184 

„hect, izlaz,. 66 hect. fineţe şi 

565 hect. arabile. 

Are o populaţie de 182 fa- 

milii, saii 755 suflete, din cari 

20 'Ţigani. Sunt 253 contrib. 

Veniţul comunei e de 1031 

lei şi 80 bani, iar cheltuelile 

de 1024 lei și 52 bani. 

Locuitorii posedă: 60 plu- 

guri, 61 care cu boi, 7 căruţe 

cu cai; 451 vite.mari cornute, 

78 cai, 6r1 porci, şII oi și 

capre. : , 

Comuna este compusă din 3 

cătune: Fărcășești-Birnici, Făr- 

căşeşti-Moşneni și Zătreni. 

Comunicaţia în comună se 

face prin șoseaua vecinală, care 
o pune în legătură. la N. cu co- 

muna Roşia, iar la S. cu com. 

„ Valea-cu-Apă. 

Comuna are o școală, frecu- 

69633. dtarela Dicționar Geografie Vol, 111. 
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entată de 34 elevi și 3 eleve, 

din 38 înscriși; 3 biserici de 

lemn, de fie-care cătun cite una, 
deservite de 2 preoţi și 4 cîn- 

tăreți. 

In comună sunt 2 circiumi, 

Fărcăşeşti - Birnici, că/uu al 
- comunei Fărcășeşti, din pl. Jiu- 

lui, jud. Gorj, pe partea dreaptă 
a Jiului și la S. comunei Roșia. 

Este cătun de reședință. 

Are o suprafață de 350 hect,, 

din care 70 hect. pădure, 84 

“hect, izlaz, 22 hect. finețe, și 

174 hectare cultivabile. 
Are o populaţie de 68 fa- 

milii, saii 290 suflete, din cari 

100 contribuabili. | 
Locuitorii posedă: 20 pluguri, 

20 care cu boi, 2 căruțe cu 
cai, 150 vite mari cornute, 14 

cai, 111 oi și capre şi 21 porci. 

Are o biserică de lemn, fon- 

- dată la anul. 1750 şi deservită 
de 1 preot și 1 cîntăreț, 

Fărcăşeşti-Moşneni, căzun, al 
comunei Fărcășeşti, din pl. Jiu- 
lui, jud. Gorj, situat la E. cătu- 
nului de reședință. 

Are o suprafață de 335 hect., 

din cari: 60 hect. pădure, 60 

hect. izlaz, 24 hect. finețe, 194 
hect. arabile. 

Are » populaţie de 54 familii, 

Saii 100 suflete, din cari 20 i- 
gani. Sunt 55 contribuabili. 

Locuitorii posedă: 21 de plu- 

- guri, 22 care cu boi. și 3 că- 

ruţe cu cai; 150 vite mari cor- 

nute, 30 cai, 200 porci, 2000i 

și capre. 

Comunicaţia, în cătun, se face 

prin şoseaua. vecinală. 

Are o biserică de lemn, făcută 

de locuitori, deservită de un 

preot şi un cîntăreţ. 

Fărimicioasa, colină nisipoasă, 

în jud, Buzăii, com. Goidești, căt. 

Ivăneţul, la capul podului Bă-   
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leanca. Din virful ei se desfă- 

şură o plăcută privire. 

Fărtaiul, dea/, numit astfel de la 

fărtaiurile de peatră ce se făceaii 

mai înainte aici; se întinde în 

partea de E. a com. Cozmești, 

pl. Stemnicul, jud. Vasluiii. 

Făşiilor (Vîrful-), p2f de deal, 
situat la N. de com. Gornetul- 

Cuib, pl. Podgoria, jud. Prahova; 
acoperit cu pădure. 

Fătăchioaia, moșie, nelocuită, 
în jud. Ialomița, pl. Ialomiţa 

Balta, com. Perieți; are 3280 
hect., din cari 3190 hect. băltiș, 
pe țărmul sting al Ialomiţei. 

Fătăciunea, zîriz, în com. rur. 

Strîmtul, pl. Văilor, jud. Mehe- 

„ dinți, 

Fătăciunea, za/e, în com. rur. 

Strîmtul, pl. Văilor, jud. Mehe- 

dinți. 

Fătăciunea-Mare, zise, la E. 

de com. Ciomăgești, pl. Oltul- 

d.-s., jud. Olt. 

Fătăciunea-Mare și Fătăciu- 

nea-Mică, zi/cele, com. Cio- 
măgeşti, pl.. Oltul-d.-s., judeţul 

Olt, cari se varsă în Cungrea- 
Mare, pe ţărmul stîng în raio- 

nul comunei Ciomăgești. | 

Fătăciuni, saz, în jud. “Tutova, 

pl. Pereschivul, com. Praja, pe pt- 
riul Pereschivul, spre N. de s. 

Praja. Are 319 loc. (din cari 

21 ştiii: carte) și 81 case. 

Fătăciuni, dea/, jud. Bacăi, pl. 

Siretul-d..s., de pe teritoriul 

com. Săcuieni. 

“Fătăciuni, moșie, în jud. Tutova, 

pl. Pereschivul, com. Praja, pro- . 

prietatea: statului, arendată în 
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ultimul period cu 3010 lei a- 

nual. 

Fătăciuni, fădure, pe moșia cu 
același nume, jud. Tutova. 

Fătuleasa, pzoșie, în jud. Buzăii, 

com. şi căt. Calvini, a moșnenilor 

Fătulești. Are 347 hect., din care 

220 pădure, restul arături, finea- 

ță, livezi, etc. E compusă din 

sforile: Fătuleasa, Teișul și Si- 

liştea, 

Făureasa, pirii, izvorește din 
jud. Dimboviţa, dela com. Gura- 

Ocniţei, trece în jud. Prahova, 

printre cătunele Pleașa și 'Ţui- 

cani şi se varsă în Cricovul- 

Dulce, pe ţărmul drept, în raio- 

nul com. Moreni, pl. Filipești, 

jud. Prahova. 

Făurei, com. rur., în jud. Putna, 

plasa Şușiţa. Este așezată! pe 

malul Putnei, pe drumul ce 

merge de la Focșani spre Siret. 

Tot pe aci trece și girla din 
“partea dreaptă a Putnei. 

Distanţa de la reședința. sub- 

prefecturei e de 16 kil., iar de la 

capitala județului, de 8 kil. 

Comuna Făurei se compune 

din cătunele: Balta-Raţei, Bi- 

zigheşti, Făurei (unde e și pri- 

măria comunei) și Precistanul. 

Populaţiunea comunei, după 

cel din urmă recensămiînt, e de 

275 familii, sai 967 suflete (504 

bărbaţi, 463 femei) ; sunt 392 ne- 

însurați, 59 văduvi (17 bărbaţi, 

42 femei); 514 însuraţi (220 băr- 

baţi, 163 femei); 936 Romini, 

12 Greci, 1 Bulgar, 5 Unguri 

și 13 de diferite naționalități; 

949 ortodoxi, 5 catolici şi 13 

mozaici; 217 agricultori, 14 me- 

seriaşi, 42 comercianţi, S pro- 

fesiuni liberale, 69 muncitori și 
26 servitori, 

Știii carte 120 persoane. 

Case de locuit sunt 278.   
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Are o biserică parohială, cu 

hramul Sf. Gheorghe. Comuna 

vine în ajutorul bisericei cu 260 

lei anual. 

Este o școală mixtă, frecu- 

entată de 19 băcți, din 50 co- 

pii (31 băcţi, 10 fete), în vîrstă 

de școală. Comuna dă o sub- 

venţie școalei de 840 lei anual. 

Sunt 227 contribuabili. 
Budgetul comunei, pe anui 

| financiar 1893 — 94 a fost la 
_venituri de 5857.50 lei şi la 

cheltueli de 5853.06 lei. 

Făurei, saţ, în jud. Ialomiţa, pl. 

-Borcea, pendinte de comuna 

Ulmul; și situat pe partea de 

N. a lacului Mostiștea, pe o 

mică vale adăpostită de mici 

dealuri și la 2 kil. spre N. 

de satul Ulmul. 
Are 186 familii, din cari 2 fa- 

milii de Greci şi 7 familii de Ți- 
gani, saii 704 suflete (240 băr- 

baţi, 208 femei și 292 copii). 

Este o biserică, deservită de 

un preot și un dascăl. 

Vite: 420 cai, 490 boi, 70 
bivoli, 790 oi, 9 capre şi 410 

rimători, 

Făurei, saz,. la 2 kil. spre V. 

de satul Surdila-Greci, jud. Bră- 

ila, aproape de hotarul com. de- 

spre Strimbul. Acest cătun era 

situat mai nainte spre N., în locul 

unde viroaga Făurei se unește 

cu Buzeelul-Sec. Are 'o biserică 

de gard, făcută la 1843 de locui- 

tori, deservită de un dascălși un 

paracliser şi de preotul din sa- 

tul Surdila-Greci, Suprafaţa ve- 

trei satului e de 17 hect.,cuo: 

populaţie de 43 familii, saii 218 
suflete (113 bărbați, 105 femei, 

82 căsătoriți, 136 necăsătoriți). 

Știii carte .5 persoane, nu știi 

213. 

Sunt 39 case; 2 circiumi. 

Vite: 60 cai, 170 vite cor- 

nute, 670 oi şi 80 rimători.   
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Făurei, sat, în jud. Neamţu, com. 

_ Budeşti-Ghicăi, plasa de Sus- 

Mijlocul, situat lingă dealul cu 

acelaşi nume; este cuprins. în- 

tre satele: Climeşti, Itrimești și 

Tatomirești. 

Are o populaţiune de 93 fa- 

milii, sati 434 suflete. 

Numărul contrib, e de 120, 

In sat este 1 biserică, cu 1 

dascăl. | 

Numărul vitelor este de 410 

capete, dintre cari: 105 boi, 

39 vaci, 162 oi, 24 cai, 44ri- 

mători, 28 junci. 

Făurei, căzuu, în jud. Putna, co- 

muna cu același nume, plasa Șu- 

şița, este așezat pe malul Put- 

nei, pe drumul ce duce de la 

Focșani spre Siret. Este ame- 

nințat vecinic de inundaţii. Are 
1 biserică parohială, cu hramul 

Sf. Gheorghe; o şcoală mixtă, 

frecuentată de 19 copii, din 50, 

în vîrstă de școală. 

Făurei, stajie de dr. d. ., jud. 
Brăila, pl. Vădeni, com.. Sur- 

dila-Greci, pe linia Buzăi-Ga- 
laţi, pusă în circulație la 13 

Sept. 1872. Se află pe această 

linie între stațiile Rosetti (10.1 

kil.) și Deduleşti (10.1). Este și 

staţie finală a liniei Făurei-Fe- 

_tești. Înălțimea d'asupra .nive- 

lului mării de 40.62. Venitul 

acestei staţii pe anul 1896 a 

fost de .229073 lei, 85 bani. 

Făurei, parohie, în. jud. Putna, 

comuna cu acelaşi nume, plasa 

„Şuşiţa, formată din cătunele: 

_Precistani, Balta-Raţei și Bizi- 

- ghești. Are o biserică paro- 

hială, cu' hramul Sf. Gheorghe, 

în cătunul Făurei şi 3 filiale, 
din cari: una în Precistani, cu 

- hramul Sf. Gheorghe, a doua 
în, Balta-Raţei, cu hramul Ador- 

mirea şi a treia în Bizighești, 

. tot cu hramul Adormirea,
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“ Făurei, deaf, în ramura Clime- 
„= Ştilor, situat lîngă satul cu ace- 

- lași nume, com. Budești-Ghicăi, 

Craiova, Slatina, Drăgășani şi 

Bălcești. Parte din locuitori sunt 

moșneni, parte s'ai împroprie- 

serică de lemn, clădită de lo-: 

cuitori. 

- plasa de Sus-Mijlocul, județul 

Neamţu. 

Făurei, moșie, jud. Brăila, pen- 

dinte de com.. Surdila-Găisean- 

ca, proprietatea d-nel Elena Iz- 

voranu, în suprafaţă 1600 hect. 

și aducînd un venit de 22000 lei, 

Făurei, viroagză, care pleacă de 

lingă riul: Buzăul, din jud. Bu- 

zăului și care poartă numirea 

de  Culbacul în acest judeţ. 

Intră în judeţul Brăila traver- 

- sînd moșia Vizireni, com. Strim- 
bul, trece pe lingă satul Făurei, 

apoi schimbă direcţia de ia V. 

spre E. şi se unește cu Buzeelul- 

Sec, unde calea ferată Brăila-Bu- 

zăii trece peste această viroagă. 

Buzeelul, ce trece pe lingă 
- satul Surdila-Greci, prin lacul 

Brateșul, se: numește tot Făurei 

de către locuitori, 

Făureşti, com. zur., pl. Olteţul- 

'd.-j.; jud. Vilcea, compusă din 

patru căt.: Mileşti, Făureşti, Pre- 

otești și Boghia. 

'Este situată pe valea rîului 

Olteţul, la 46 kil. departe 'de 
capitala jud. şi la 20 kil. de a 

plășei. 
Are o populaţie de 475 fa- 

milii, saii'1928 suflete, 1017 băr- 

baţi și o11 femei. 

Locuesc în 535 case. 

In com. sunt 4 biserici: una 

în căt: Milești, fondată de Pro- 

topopul Ivan Făurescu, la anul 

1828; două în Făurești și Bo- 
ghia făcute de lerân' de 'săteni 

și a patra în Preotești, reedifi- 
cată de D-l M. Măldărescu, din 

Dobriceni, la anul 1890, 

Locuitorii se ocupă în mod 

"regulat cu timplăria, olăria, dul- 

gheria şi ciţi-va, cu rotăria. Ei 

desfac produsele muncei lor la   

tărit la 1864 pe 315 hect. Școala 

datează în com. de la 1843. 
Clădirea e proprietatea com. 
Se frecuentă de 43 copii, 41 

băeți şi 2: fete,. din numărul de 

238 copii, 132 băeţi, 106 fete, 

în virstă de școală. Știii carte 

150 bărbaţi şi 4 femei. Cu în- 

treţinerea şcoalei statul cheltue- 
“ște anual 1200 lei. 

Femeile se ocupă mult cu cul- 

tura gîndacilor de mătase. Stupi 

cu albine sunt 20. 

Ţuică se fabrică în termen 

mijlociii pănă la 1000 decal. 'a- 

nual. 

Toată com. cu izlaz, tufăriș 

pădure, etc., se urcă la 3000 

hect. pămînt. 

Prin com. trece șoseaua ju- 

dețeană Horez-Balş. 
Veniturile com. se urcă la 

3544 lei anual și cheltuelile la 
1923 lei. Sunt 290 contrib. 

Com. Făureşti este brăzdată 

de dealurile: Laloşul, Căpriori, 

Stupinelor, Făguleti, Boghi şi 
Aninoasa şi udată de văile : La- 

loșul, Lăloșelul, Făgulesi, Ostro- 

văţul, Otăroaia, Aninoasei şi 

Ursoiului, afară de rîul Olteţul, 

“care udă partea de V. a com. 
Se mărginește cu com. Șu- 

şani-d.-j., Șuşani-d.-s., Laloșul, 

din jud. Dolj și cu com. Dicu- 

lești. 

In această com., se zice că 

S'aii făcut încercări de a se de- 

schide mine de aur lingă Olteț, 

în dreapta văilor Laloșul și Lă- 

„loșelul, pe timpul ocupaţiunei 

„ Austriace 1730, deşi nisipul 

Oltețului nu este aurifer. 

Făureşti, sas, face parte din com. 
rur. cu același nume, pl. Olte- 

țul-d.-j., jud. Vilcea. Are o po- 
pulațiune de 1235 locuitori (640 

„bărbaţi, ş9ş femei). Aci e obi-   

Făureşti, mahala, face parte 

din com. rur. Gănești, pl. Mij- 

locul, jud. Vilcea. Are o popu- 

laţiune de 137 locuitori (64 băr- 

baţi, 73 femei). Cade în partea 

de N. a com. Are o biserică 

fondată la anul 1847 de către 
repausatul Ghimpeţeanu. 

Făureşti, gea/, în raionul com. 

Făureşti, pl. Olteţul-d.-j., jud. 
Vilcea, pe care se cultivă 79 

hect. și.50 arii vie, 

Făuroaia, mahala, în jud. Me- 

hedinţi, pl. Motrul-d.-j. ; ţine de 

“com. tur. Socolești. 

Fecioara, pisc de munte. Vezi 
Panaghia, pisc. 

Fedeleşeni, sa, în jud. Roman, 

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

spre S. de băile Strunga și la 

o.depărtare de 3. kil 500 m. 

de ele. Are 79 familii, saii 365 
suflete, din cari 100 contribua- 

bili. Ştii carte 9 persoane. Sunt 

91 case. Are o biserică de lemn. 
Se lucrează rotăria. Sunt 285 

vite mari. cornute, 

Fedeleşoiul sai Fedeleşoiul- 
Feţeni, com. rur., pe riul Ol- 
tul, pl. Topologul, jud. Argeş, 

"la 17 kil. de com. rur. Tigveni, 

şi la 31 kil. de Pitești. Se compune 

din următoarele sate; Fedele- 

şoiul-Feţeni, Siliştea, Goranul, 

Lespezile, Racoviţa şi Sticlăria, 

avînd peste tot 710 familii, .saii 
3382 suflete, din cari 80 locui- 

tori 'Țigani. 

In com. sunt: 4 biserici, din 

cari 2 schituri: schitul Fedelc- 

- şoiul şi schitul Goranul; o școală 

primară rurală. 
Budgetul com. pe anul 1882 

_—S53 a fost de 2294 lei, 34 bani
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la venituri și de 2260 lei la 

cheltueli. 
După o publicaţie oficială 

(1887), această com. numără 295 

contribuabili și are un budget 

de 5583 lei la venituri și de 

5166 lei la cheltueli. 

Numărul vitelor a fost în a- 

nul 1887 de 716 vite maticor- 

nute, 13 cai, 417 oi, 82 capre 

Şi 416 rimători, 

Prin teritoriul acestei com, 
trece şoseaua Pitești-Curtea-de- 

Argeș-Rîmnicul-Vilcea, care se 

termină la podul de fer peste 

Olt, la satul Goranul. 

Fedeleşoiul, sas, face parte din 

com. rur. cu același nume, în 

jud. Argeș, pl. Topologul, si- 

tuat pe miarginea Oltului, peste 

drum: de orașul R.-Vilcea. Are 

894 locuitori; aici este reșe- 

dinţa primăriei. 

In acest sat este schitul Fe- 

deleșoiul, care depinde de Efo- 

ria Spitalelor Civile din Bucu- 

reşti. In apropiere de sat se gă- 

sesc ruine de cetăți vechi, care, 

împreună cu cele de peste Olt, 
jud. Vilcea, forma un sistem 
de apărare în contra năvălirilor 
vrăj mașe, 

Fedeleşoiul, sas, face parte din 
com. rur. Ciomăgești, plasa Ol 
tul-d.-s., jud. Olt. Are o popu- 
lațiune de 231 loc. Și-a luat 
numirea de la mănăstirea Fedele: 
şoiul, de care aparținea moșia. 
Are o biserică, fondată de unul 
Chiriac, din îndemnul starețu- 
lui mănăstirei Fedeleşoiul, din 
lemnele ce se aflai pe aci a- 
tunci; mai în urmă s'a repa- 
rat de enoriași. 

Fedeleşoiul, schz, cu hramul S-ţii 
Apostoli, lîngă satul cu ace- 
lași nume, jud. Argeș, pl. Topolo- 
gului, pe marginea Oltului, în 
faţa orașului Rimnicul - Vilcea,   
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pendinte de Eforia Spitalelor 

Civile din Bucureşti. Este re- 

dus la biserică de mir, între- 

ținută de Eforie, avind doi îie- 

romonahi, doi cîntăreți şi un 

paracliser. In apropiere de a- 

ceastă mănăstire se găsesc ruine 

de întărituri vechi. ! 

Fedeleşoiul (Vatra-Schitu- 
lui-), cu trupul Runcul, 0șze, 

în com. Fedeleşoiul, jud. Argeș, 

plasa 'Topologul, proprietatea E- 

foriei Spitalelor Civile din Bu- 

cureşti, pendinte de Schitul-Fe- 

deleşoiul. Are o întindere în 
total de 9439 pogoane, din care 

8000 pog. pădure, și aduce o 

arendă anuală de 11350 lei. 

Fedeleşoiui-Feţeni, com. rur. 
Vezi Fedeleșoiul. 

Fedeşti, saz, în jud. Tutova, pl. 

Tirgul, com. Banca; spre E. de 

S. Banca, în marginea de E. 

a jud. Are 373 loc. (din cari 

36 ştiii carte) și 81 case. 

Fefelei, căzua, al com. Mizil, jud. 

Buzăă; are 130 locuitori și 20 

case. Vezi Mizil, 

Fefelei-Istăul, moșie, în jud. 
Buzăi, com. Mizil, căt. Fefelei, 
despărțită în 4 trupuri: Mareş de 
350 hect., Brezeanul de 150 hect., 
Lungeanul de 1 şohect. și Biserica 
de 60 hect., mai toate arabile. 

Fefelei-Istăul (Soreasca), zzo- 
şe, în jud. Buzău, com. Mizil, 

„căt. Fefelei; are 350 hect., 
toate arabile, 

mai 

Feiuca, dea/, jud. Bacăi, pl. 
Tăzlăul-d..s., de pe teritoriul 
com. Slobozia-Luncani. | 

Felegi, ma/a/a, din cătunul Ve- 
țişoara; com. Vaţa, pl. Vedea- 
d.-s., jud. Ol, *   
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Feleşti, sa, compus nuniai din. 

. cite-va case, în jud. Roman, pl. 

Siretul-d.-j., com.  Brănişteni» 

şi spre N.'de s. Brănișteni. 
Este așezat pe șoseaua judeţeană 

Roman-Piatra și la o depărtare 

de 7 kil. de orașul Roman. 

Feleşti, zea/, în jud. Roman, pl, 

Siretul-d.-j., com. Brănișteni, spre 
N.-S. de Brănișteni. 

Felig a, deaf, în raionul com. Sîn- 

gerul, pl. Podgoria, jud. Prahova, 

pe care se cultivă vie și sunt 

livezi de pruni. 

Feliga, 2/a;4, la S. de com. Tir- 

“leşti, plaiul Teleajen, jud. Pra- 

hova, pe care se află pădure 
și locuri de pășune. 

Femeilor (Lacul-), ac, jud. 

Dolj, pl. Jiul-d.-j., com. Mirşani, 

cu suprafață de aproape 1 hectar 
şi conținînd pește. 

Ferăstrăul (Herăstrăul). Pen- 
tru toate cuvintele cu ' această 

numire, compusele și derivatele 
ei, vezi litera H. 

Ferburia, moșie, situată în com. 

Ştefăneşti, pl. Riul- Doamnei „Jud. 

Muscel. 

Ferburia. Vezi Maioreasca, ză- 
dure, jud. Muscel. 

Ferdinand, dza/, în partea es- 

tică a satului Horodniceni, ju- 

dețul Suceava. Cultivabil. 

Ferecaţi, numire ce purta cor." 

Vaideeni, jud. Vîlcea. 

Feredieni, com. rur., în partea 
de N.-V. a comunei Deleni, pl. 
Coșula, jud. Botoșani, care se 

compune din satele: Feredieni, 
Poiana și Unsa. 

Teritoriul său e accidentat,
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format din dealuri înalte pie- 

troase și repezi, cum e Cer- 

bătoarea, care e continuarea dea- 

lului 'Țencușa, și văi înguste, și, 

ocupăt în partea de V. de pă- 
duri, iar în partea de E. de se- 

mănături. Are o suprafață de 

2590 hect. -și o populaţie de 

240 familii, sati 941 suflete. Lo- 

cuitorii se ocupă pe lingă agri- 

cultură și cu olăria și rotăria, 

Intinderea locurilor cultivate 
e de 1010 hect. 

Pădurile ocupă tot terenul 
com, şi se întind spre S.-V. şi S,, 

avind o întindere de 1287 hect, 

Vite sunt: 416 boi şi vaci, 

98 cai, 345 oi, 125 porci. Locui- 

- torii posedă 260 stupi cu albine. 

Sunt 7 mori de apă pe pîrtul 

Cerbătoarea. 
Budgetul comunei e de 2100 

lei la venituri și cheltueli. - 

In comună sunt 2 biserici 

deservite de preot şi 2 cîntă- 

reți ; 1 şcoală mixtă, a comu- 

nel, condusă de 1 învățător și 
frecuentată de Io elevi. 

Sunt aci 20 olari şi 7 rotari. 

Feredieni, saf, în partea de S$. 

"a com. Feredieni, pl. Coșula, 

jud. Botoșani, situat pe coasta 

de N.-E. a dealului Cerbătoa- 

rea saii Gilgiitoarea. Acest deal 

nu e decit continuarea dealului 

Țencuşa, din com. Storești și 

" Rădeni, -de unde trece în com. 

Deleni. 

Moşia e a statului, rămasă de 

la Grig. Krupenschi fără urmași; 

are o întindere de 2259 hect.,, 

din. cari 1287 hect. pădure. 

Comuna are v populaţie de 
II9 familii, sai 471 suflete. Lo- 

cuitorii se ocupă cu agricultura, 

__rotăria şi olăria. 

Aici este reședința comunei. 
Are o biserică, deservită de 1 

preot și 1 cîntăreț; 1 şcoală, 

condusă de un învăţător și fre- 

cuentată de 10.elevi.   

3419 

Vite sunt: 243 boi şi vaci, 

47 cai, 181 oi şi 80 porci. Locui- 

torii aii 210 stupi cu albine. 

Sunt 7 mori de apăpe piriul 
Cerbătoarea. 

Satul e străbătut de o şosea 

petruită. 

Cea mai veche familie cunos- 

cută că a stăpînit această moșie 
este Lupu Krupenschi; aceasta 

se constată atit din testamen- 

tul lăsat de Grig. Krupenschi 

cînd a dat moșia mănăstirei 

Neamţului, cît și din inscripțiile 
bisericei, despre care vom vorbi. 

Biserica actuală din satul Fe- 

redieni este zidită de Iordache 

Krupenschi, după cum se con- 

stată din inscripția de deasupra 

ușei din pridvor, fără însă a 

pune data. Se constată însă, de 

pe o piatră mormîntală din bi- 

serică, data aproximativă a ree- 

dificărei: 

Sub această piatră sunt oasele roli- 

lor lui D-zeă Lupu IKrupenschi Stolnic 

și a soţici sale Safta Cuzoia, care aiire- 

posat la veletul 1775, Genar 2, iar repo- 

satul la 1770 April 2S, cum și viaţa sa 

a fost 73 ani, a căror oase s'aii adus 

de la alte biserici de mine Iordache 

Nrupenschi, fiul lor. 

Inainte de clădirea acestei bi- 

serici fusese alta, după cum pro- 

bează locul bisericei şi semne 

de morminte, în partea de N. a 

actualei biserici. 

O cruce aflată în actuala bi- 

serică poartă inscripția: 

Logofătul Grigorie IKrupenschi, a- 

ceastă sfintă cruce, lemnul este foarte 

„vechiii, de la biserica din satul Feredi- 

eni din vremea bunului meii vornic Lupu 

Krugpenschi, care acum s'aii ferecat cu 

argint de către mine în anul 1865, Mar- 

tie 25, spre vecinica pomenire a sa șia 

tot neamul săii. 

Aceasta probează existența 
unci alte biserici în Feredieni, 

care cu timpul și din cauze ne- 

cunoscute s'a desființat. Crucea 

despre care am vorbit e lucrată   
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în diamante, asemenea, în ge- 

nere, toate podoabele bisericci. 

sunt lucrate în aur şi argint și a- 

ceasta dovedește bogăţia ve- 

chei biserici, 

Mai sunt în biserica din Fe- 

redieni trei şiraguri de monezi 

vechi de aur, de argint şi de 

aramă : franceze, belgiene, ger- 

mane, grecești etc.,- între cele 

mai vechi sunt din: 1091, 1627, 

1753, 1761, 1594, 1596, o me- 

dalie veche cu inscripția: «Da- 

cia Lito», o icoană cu inscrip- 
ţia: «Das ist Gotes lamb vielx 

der veed sunt tergt Jonn»> și 

chipul unui miel și multe al- 

tele, 

Feregăi. Vezi Tirsa, judă Vilcea. 

Feregi, poiană, la N. comunei 

Bunești, pl. Ocolul, jud. Vilcea. 

Fereşti, com. rur., în partea de 
S. a plăşei Mijlocul, jud. Vas- 

luii, la distanță de 13 kil. de 
la orașul Vasluiă și de 17 kil. 

de com. rur. Codăești, situată 

pe valea dintre dealurile Ză. 

podeni, Dănești și Valea-Rea. 

E formată din satul Ferești. 

Are o întindere de 2907 hect. 

din cari 228 hect. pădure şi 

- 2060 loc de cultură, finaţ şi imaș 

ale proprietăţei, iar 619 hect. 

ale locuitorilor, cu 4 hect. vie. 

Populaţia este de 332 familii, 
saii 966 suflete, din cari 60 fa- 
milii de Țigani, 5 familii de Evrei. 

Pămîntul e de calitate bună 

și produce tot soiul de cereale. 

Are o biserică de vălătuci 
vechie de go ani, deservită 

de 1 preot și 2 cîntăreţi; o 

şcoală, înființată la 1865, frecu- 

entată de 35 elevi; două mori: 

una de vint, iar alta cu aburi; 

2 iazuri ; 2 crișme. 

Comerciul se face de 10 per: 
soane. | 

Numărul vitelor e de 1752: 470
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vite mari cornute, 1060 oi, 72 

cai şi 150 rimători. 

Budgetul comunei e de 2310 

lei la venituri și 2306 lei, 10 

bani, la cheltueli. 

Sunt 159 contribuabili. 
Locuitorii posedă: 30 pluguri 

şi 70 care cu boi, 8 pluguri şi 

16 căruţe cu cal; 140 stupi. 

Fereştilor (Dealul-), Zea?. Vezi 

Șurăneștilor (Dealul-), com. Dă- 

nești, plasa ] Mijlocul, județul 

Vasluiii. 

Ferica, dea/, acoperit de păduri 

şi pășuni, în 'com. Ruginoasa, 

jud. Suceava. 

Fericea, vă/cea, în jud. Teleor- 
man, pl. Teleormanului. Ince- 

putul ei este de pe izlazul din com. 

Slobozia-Trăsnitul, de unde se 

coboară la Tătărești-de-Sus și 

se termină în valea 'Teleorma- 
nului, la com. Tătărești-de-]os, 

la hotarul despre comuna U- 
dupul. 

Ca pe toate vălcelele din a- 

„ceastăplasă, pe timpuri ploioase, 

se formează piriiaşe. Cel de pe 

valea Fericea se scurge în riul” 
Teleorman. 

Ferichidoaia, pădure, supusă 
regimului silvic, com. Racoviţa, 

pl. Rîul-Doamnei, jud. Muscel, 
în întindere de2oo hect. Esenţe : 
stejar, fag, carpen, jugastru, fra- 

sin, plop şi salcie. 

Fericile, dea/, în jud. Neamţu, 
pl. Piatra-Muntele, com. Dobreni, 

Situat pe moşia Almașului. 

Fericilor, (Poiana-), poiană, 
jud. Neamţu, pl. Piatra- -Muntele, 
com. Dobreni, 

Feriga, poiană şi coastă de deal, 
jud. Muscel, pl. Rîurile, com. 
Coteşti.   
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Ferigele și Poiana-Lungă, 

munți, proprietăţi ale statului, 

pendinţi de Episcopia Arge- 

șului, în jud. Muscel; s'aii aren- 

dat pe periodul 1888 —93 cu 

1450 lei anual. 

Fermecatul, os/rov, pe Dunăre, 

în jud. Ialomiţa, pl. Borcea, com. 

Cocargea,. 

Fermecatul, pădure, în ostrovul 

cu același nume, în jud. Ialo- 

miţa, pl. Borcea; com. Cocar- 

gea; are 50 hect. Esenţe: salcie 

și plop. Estela 10 kil. de satul 

Cocargea. 

Feroagele - Dealul-Mirii, 742 

de pădure, al statului, în întin- 

dere de 302 hect., care, împre- 

ună cu trupul Turtureaua, for- 

mează pădurea Bunești, pendinte 

de com. Buneşti, pl. Ocolul, 

jud. Vilcea. 

Feroiul, Zac, în jud. Ialomiţa, pl. 
- Talomiţa-Balta, în apropiere de 

satul Iazul, 

Ferul (Fierul). Cuvintele cu a- 
ceastă numire, compusele şi de- 

rivatele ci, sunt trecute la si- 

laba Fie. - 

Feştilele, zesere, jud. Brăila, si- 
tuate în ostrovul Iapa, între ca- 

nalele Munușoaia și Vilciul, la V. 
de cit. Nedeicul, din com. Ber- 
tești-d.-j. In ele se varsă _pri- 
valul Mărăcinele. ” 

F eşca-Mare, virf de munte, 

jud. Bacăi, pl. Trotușul, com. 

Hirja,: care face parte din şira 
Oituzului. 

Feşca-Mare, ziriiaș, jud. Bacău, 

pl. Trotușul, com. Hirja, care 
ese din muntele Păltinişul şi Feş- 
ca, se încarcă cu Feşca-Mică 

şi se scurge da stinga Oitu-   
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. zului. In tot cursul săii păstrează 

direcția N.-V. spre S-E. 

Feşca-Mică, zirizaș, jud. Bacăi, 

pl. Trotușul, com. Hirja, care 

este tributar piriiașului Feșca- 
Mare. 

Fetecăul(Odaia-lui-Fetecăi), 
vale, în jud. Buzău, com, și căt, 

Piclele. Se scurge în Valea-Pi- 
clelor. 

Fetei (Crucea-), /oc szo/at, între 

munții Coriiul” şi: Zănoaga, din 
jud.  Buzăi, com. Goideşti, în-. 

semnat cu' o cruce de lemn în 

amintirea unei: fete, care intrase 

„în “ceata de haiduci a lui Gheor- 

" ghelaș și care 'a fost oniorită 

aici de poteră, 

Fetei (Dealul-), dea, în jud. 

Tulcea, -pl. Babadag, pe terito- 

riul com. Baș-Chioi și anume'pe. 

al cătunului săi Cineli; este o ra- 

- mificație de-N. a dealului Ciz-Ba- 

ir; se întinde spre N., avind o di- 

recție generală de 'la S.-E. spre 

N.-V.; se întinde pănă în riul 

Taiţa și satul 'Cineli,' brăzdind 

partea de V. a pl. și a com.; 

este acoperit! cu' puține păduri 

și pe la poale cu , păşuni şi fi- 
neţe, 

Fetei (Izvorul-), zzoor, în jud. 
Buzăiă, com. Chiojdul-din-Bisca ; 

izvoreşte din muntele Montco- 

“rul și se scurge în riul Bisca- 

Ş Chiojdului: o 

ee (Lacul-), Zac; în jud. Dolj, 
„'Jiul-d.-mj., com. - Livezile ; 

nu are scurgere și se formează 
din ploi. 

Fetei (Movila-), mozi7ă, la N. 
E. de com. Piatra; pe dealul 
Călmățuiului, jud. Teleorman. 

Fetei (Pietrele-), sas, în jud.
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R.-Sărat, plaiul Rîmnicul, cătu. 

nul com. Jitia. E așezat în par- 

tea de N. şi V. a com., la poa- 

lele muntelui Pietrele-Fetei, pe 
riulețul cu același nume, la 3 
kil. spre N.-V. de. căt. de re- 

şedinţă Jitia; e o diviziune a 

căt, Necule.. 

Fetei (Pietrele-), panze, în jud. 
R.-Sărat, plaiul Rimnicul, com. 

Jitia, căt, Pietrele-Fetei, unul 

din cele mai înalte virfuri din 

jud. R.-Sărat (1280 m.); eaco- 
perit cu păduri; frumuseţile 

sale aii fost descrise de A.I. 

Odobescu, în cartea sa : «Pse- 
udo-Kynegeticos», 

Fetei (Pietrele-), ziriă, în jud. 
- R„Sărat, plaiul Rimnicul, com. 

Jitia ; izvorește din muntele cu 

același nume, udă partea de 

„XV. a com., trece prin căt. Pie- 

trele-Fetei, şi se varsă în piriul 

Necule ; după un curs repede 

şi zgomotos, căci se lovește de 
- păreţii cei înalți -ai munţilor, 

cari. '] închid de amîndouă păr- 

țile. a 

Fetei (Plaiul-), ramificație din 
muntele Virtul-Rîpei, în jud. Bu- 
ză, com. Cătina, avînd izlazşi 

- pădure. 

Fetei (Poiana-), foc s0laz, în 

“jud. Buzău, com. Gura-Aninoa- 

sei, d'asupra muchei Răteștilor. 

Fetei (Rîpa-), punte, în jud. Bu- 
ză, com. Cătina, căt. Păsăroiul, 

avînd în partea de E. un imens 

precipiţiii, numit Vîrful-Rîpei- 

Fetei. De 

Fetei (Ripa-), pădure, în jud. 

Buzăii, com. Cătina, căt. Păsă- 

roiul; face un corp cu. Valea- 

. Seacă. | 

Fetei (Valea-), vale, în jud.   
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comuna Dolj, plasa Ocolul, 
Preajba, 

Fetei (Valea-), za/e, în jud. 
Dolj, pl. Ocolul, com; Balta- 

Verde, peste care trece limita 

de la N. a comunei către com. 

Craiova. 

Fetei (Valea-), za/e, jud. Pra- 
hova; din poalele de N.-V. ale 

muntelui Dutca, face o mare 

curbă spre S$., ia apoi direcţia 

de la E. spre V. şi se varsă în 

riul Prahova, pe țărmul sting, 

la. N. de căt. Bușteni. 

Fetei (Valea-), zzvor de apă 
minerală în jud. Prahova, pl. 
Peleșul, com. Predealul, căt. Bu- 

şteni, pe Domeniul Coroanei, 

. în apropiere.de gara Bușteni. 
Apa sa, conţine pucioasă. Izvo- 

rul e situat pe loc șes. 

Fetei. (Virful - Rîpei-), zăzure 

- în jud. Buzău, com. Cătina, căt. 

Păsăroiul; face un corp cu Va- 

lea-Seacă. 

Fetele, dea/, jud. Dolj, pl Oco- 

lul, com. Șimnicul. 

Fetele, trup de moșie nelocuit, 
proprietatea fraților C. şi - Gr. 

Olănescu, pendinte de com. 

Blejeşti-Neamţu, jud. Vlașca, pl. 

Glavaciocul ; situată pe apa Gla- 
vaciocul, d'a dreapta și de a 

stînga lui; suprafaţa totală este 
de 755 hect.; se arendează cu 

moșia. Neamţu saii Blejești. 

Fetele-Mari, cufne de munte, 
jud. Putna, din care izvorește 

Tişiţa-Mică. - 

Fetelea, /ac, în jud. Ialomiţa, pl. 

Borcea, com. Dichiseni, în in- 

sula Balta. | 

Fetelor (Măgura-), măsură,   
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pe moșia statului Beiul-S-ta-E- 

caterina, jud. Teleorman. 

Fetelor (Măgura-), măgură, 

pe moşia Șovăreşti, jud. Tele- 

orman. 

Fetelor (Movila-), 7z00;7ă, în 
jud. Dolj, pl. Cimpul, com. Pis- 

cul. 

Fetelor (Movila-), movilă, în 

jud. Ialomiţa, pl. Ialomiţa-Balta, 

lîngă satul Luciul. 

Feteşti, com. zur. în jud. Ialo- 

mița, pl.. Ialomița-Balta, situată . 

în partea de S.-E. a plășei, între 

comunele Dudeşti şi Stelnica. 
Teritoriul acestei comune se 

întinde din Dunăre spre V,, 

prin insula Balta și cîmpia Bă- 
răganului, pe osuprafață de 7000 

hect., din cari şooo hect. :băl- 

- tiș şi păduri în insula Balta, 

100 hect. izlaz şi 1900 hect. 

pămînt de cultură pe Bărăgan. 

Moșia este proprietatea sta- 
tului și înainte de secularizare, 
aparținea Episcopiei Buzăului; 
pe periodul 1883—1893, sa 

arendat cu suma de 22530 lei. 

După legea rurală din 1864, 

- sunt împroprietăriți pe moșie 
I41 locuitori şi după legea din 
1878 s'aii mai împroprietărit 11, 

iar fără proprietăţi se mai află 

77 locuitori. 
" Comuna este udată de Du- 
năre, Borcea şi de lacurile: 

Brinzeșul, Oborul, Zătonul, Pot: 

coavele, Cinurile, Codescul, Ca- 

iafa, Cătinul, Popăslicul, “Muta, 

şi Risipitul; apoi de braţele 

(privalele): Arămile, Arămile- 

Vechi, Adincătura, Vărsătura, 

Sindiorul, Scorţul, Veriga, Ză- 

valul, Vărsătura-Săpată, Portiţa,. 

Motîrtia,Privalele,Cotarca,Strim- 

„bele; Hoţul și Chiriac. 
Se compune dintrun singur 

sat, situat pe: țărmul stîng al
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Borcii, pe o mică luncă sub 

coasta Bărăganului și spre E. 

de satul Dudești, de care este 

lipit. Aici este o staţie tele- 

grafo-postală, înfiinţată la 1892 
şi al cărui venit pe anul 1896 

—97 a fost de lei g322—65; 
şi reşedinţa primăriei și a ju- 

decătoriei comunale. 
Populaţiunea comunei (1890) 

este de 218 familii, saii 1236 

suflete, din cari: 676 bărbaţi 

şi 560 femei; 1226 Romîni, 3 

Greci, 2 Ruși, 4 Turci și 1 Bul- 
gar; 1232 creștini ortodoxi și 

4 mahometani; 327 agricultori, 

5 meseriași, 12 comercianţi, 13 

profesiuni libere, 114 muncitori 

și 29 servitori. 

Știu carte 588 persoane, 

Vite: 1300 boi, 523 cai, 6700 

oi, 325 capre, 15 asini, 154 bi- 

voli şi 598 rimători. 
Comuna avea în 1886—1887 

la venituri 5279 lei și la chel- 

tueli 4949 lei. - 
Sunt două școli, una de băeţi 

frecuentată de 29 elevi și con- 

dusă de un învățător, retribuit de 

stat și comună și una de fete 

frecuentată de 25 eleve şi con- 

dusă de o învățătoare, retribuită 

de comună. Localul servește 

la amindouă școalele și este con- 

struit de comună cu suma de 

10000 lei. 

In comună este o biserică, la 

care deservesc doi preoți și 

doi dascăli, retribuiţi din bu- 

getul comunei cu suma anuală 
de 492 lei, 

Pe teritoriul comunei trece ca- 

lea ferată București-Feteşti, cu 

staţia Fetești, iar lingă sat se 

află podul de fier peste Borcea, 

al liniei ferate, 

Feteşti, saz, jud. Botoşani, în 

partea de N. a com. Satul-Bur- 

- dujeni, situat pe piriul Fetești, 

cu o populație de 245 familii, 

sai 429 suflete.   
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Vite: 60 vite mari cornute, 

5 cal, 20 oi și 15 mascuri. 

Sunt 13 stupi cu albine. 

In sat se află: 2 circiumi; 

2 comercianţi și 4 meseriași. 

Feteşti, sat, cam în centrul com. 
Bădeni, jud. lași, pl. Babhluiul, 

spre V. de satul Scobinţi; si- 

tuat pe dealul cu acelaşi nume, 

pe o întindere cam de 349 hect. 

Are o populaţie de 98 familii, 

sai 463 suflete. Aci se află o 

velniță de fabricat rachiu. Satul 

e acoperit cu livezi şi vii, iar 

în împrejur se află păduri. 

Numărul vitelor e de 3348 

capete, din cari: 481 vite mari 
cornute, 24 cai, 2788 oi și 59 

rimători. 

Feteşti, stafie de drum de fer, jud. 
Ialomița, pl. Ialomiţa-Balta, căt. 

Fetești, pe linia Ciulniţa-Feteșşti, 

pusă în circulaţie la 1 Iulie 1887. 

Se află pe această linie între 

stațiile Elena (9.9 kil.) şi Bor- 

cea (7.6 kil.) De aci calea fe- 

rată se bifurcă spre N. formînd 

linia Făurei-Fetești. Este la 88 

kit. de Făurei. Inălţimea d'asu- 

pra nivelului mării de 61 m. 

10. Venitul acestei staţii pe a- 

nul 1896 a fost de 104525 lei, : 

So bani. 

Feteşti, dea/, pe care e situat 
satul Fetești, com. Bădeni, pl. 

Babhluiul, jud. Iaşi. - 

Feteşti, fost schit de călugări, 

jud. Botoșani, așezat în pădure 

şi pe virful dealului Grigoreni. 

Biserica. e făcută de Scarlat Mi- 

clescu, pe locul unei alte biserici 

vechi, despre care nu se știe 

cînd a fost fondată. Schitul as- 

„tăzi este nelocuit de călugări. 

Feteşti, pădure, formată din mai 

multe trupuri, în jud. Ialomiţa, 

pl. Ialomiţa-Balta, peinsula Balta,   
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com. Feteşti, cu 100 hect. E- 

sențe: salcie și plop. 

Feteşti, pădure, în întindere de 
„500 fălci, pe teritoriul căt. Gura. 

Văei, com. Cimpurile, pl. Ză- 

brăuţi, jud. Putna. " 

Feteşti, ziriz, jud. Botoșani, vine 

din satul Feteşti, com. Bur- 

dujeni-Sat, de la V. spre E.,pri- 

mește în stînga Piriul-Porcului, 

intră în satul Grigorești și se 

varsă pe stinga piriului Pietrosul, 

pl. Siretul, com. Călinești, 

Feteşti, pirii, curge din Iazul- 

de-la-Velniţă, spre N., pe teri- 

toriul satului Fetești, com. Bă- 

deni, pl. Bahluiul, jud. Iași, și 

se varsă în dreapta riului Bah- 

luiul, 

Feteşti-Poiana-Capşii, județul 
Neamţu. Vezi Leţeşti - Poiana 

Capșii. 

Fetica, vă/cea, com Păulești, pl. 
Tirguşorul, jud. Prahova. 

Feticiul, pune, în jud. R.-Sărat, 

pl. Rîmnicul, com. Jitia, în par- 

„tea de V. a com,, înalt de 950 

metri, virf principal din culmea 

„munţilor Necule ; este acoperit 

în mare parte cu păduri. 

Fetifoiul, muute, în jud. Praho- 

va, pl. Peleșul, com. Predealul, 

ce servește de limită între jud. 

Prahova şi Transilvania, între 

valea Rișnoavei, piriul Predealul 

şi gara din Predeal. 

Fetigul, zriiaș, jud. Putna, format 
pe teritoriul com. Mera,. și care 

se varsă în Milcov. 

Fetişul, ziriz, jud. Vasluiii, izvo- 

rește din Valea-Rusei, din com. 

Borăști, şi se varsă în piriul 

Velna, lingă satul Alexeşti.



FETIȚA 

Fetiţa, ziriz, izvoreşte din Ţencuşa 

şi se varsă în Piriul-Satului, com. 

Storești, pl. Coșula, jud. Boto- 
- şani, 

Feţele, pante, în jud. Buzăi, com. 

Chiojdul-din-Bisca, jud. Buzău. 

Are 1642 metri înălțime, și for- 

mează partea centrală și cea 

mai importantă din catena mun- 

ților Siriul. Are păşuni bune 

şi păduri seculare de brad. Pe 

dinsul este o cășărie, ale cărei 

produse se vind în comerţ sub 

numele de Penteleii. Muntele e 

proprietatea moşnenilor Chioj- 

deni. 

Feţele, dea/, la V. de com. Că- 

lugăreni, pl. Cricovul, jud. Pra- 

hova. 

Feţele, /ac, în jud. Buzăii, com. 

Chiojdul-din-Bisca, în munţii Fe- 

ţele:Siriului. Constă din două 
-basinură: unul sec și altul plin. 

Se crede a fi un ghețar. Lacul 

are o suprafață de 300 metri 

pătraţi, înconjurat de toate păr- 

ţile cu stinci imense. In poalele 

muntelui, de sub basinul lacului, 

ese pîriiașul Mreaja. Adincimea 

nu i sa patut afla, din care 

cauză i se mai zice și Lacul-, 

Fără-Fund. 

In jurul săi sunt mulţi vul- 

turi, ceea ce face periculoasă 

vizitarea sa, mai cu seamă cind 

ei își schimbă penele atacînd 
pe oameni cu aripile; din această 

cauză îi se mai dă numele de 

Lacul-Vulturilor. Legenda zice 

că vulturii se adună aci, în fie- 

care primăvară, ca să bea apă 

și să întincrească, 

Feţele-Cheilor, zzauji, la N. co- 
munei Călinești, plaiul Cozia, jud. 

Vilcea, cu direcţia spre S.-E., la 

distanță de 12 il. de vatra co- 

munci; se numesc ast-fel fiind- 

că sunt așezați în faţa unor 
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stinci mari numite de oameni 

Cheile. 

Feţele-Griului, 7724 de pădure, 

al statului, în întindere de 175 
hect., pendinte de com. Proviţa, 

plaiul Prahova, jud. Prahova, 

care, împreună cu trupurile: 
Măgura (35 hect.) și Irimești 

(200 hect.), formează pădurea 

Valea-Pietrei, 

Feţele-Mănesei, peaafe, în jud. 

Mehedinţi, plaiul Cloșani, com. 

rur. Cloșani. Ă 

Feţeni, saz, pe riul Şimnicul, jud. 

Argeș, pl. Topologul; face parte 
- din com. rur. Fedeleșoiul;: are 

_1022 locuitori. | 

In Feţeni sunt dealuri cu vii 

care dai un vin bun; prin sat 
trece şoseaua Pitești-Rimnicul- 

Vilcea. Satul are o biserică, cu 

hramul Cuvioasa Paraschiva, de- 

servită de un preot, un cîntăreț 

şi un paracliser. | 

Feţeni, mahala, în com. rur. 

Strimtul, pl. Văilor, jud. Me- 

hedinți. 

Feţeni, mahala, în jud. Mehe- 

dinți, pl. Ocolul-d.-j.; ține de 

com. rur; Pavăţul. Această ma- 

hala, în vechime, se numea Pă- 

rul-Rotat. 

Feţeni, zzoșze, cu o întindere de 

'225 pogoane, mai toată pădure, 

jud. Argeș, pl. Topologul, pro- 

prietatea statului ; are o arendă 

anuală (1876—86) de 520 lei. 

Feţii (Virful-), pzzute, în judeţul 
Buzăi, com. Pătirlagi, acoperit 

de păduri şi izlaz. 

Feţii (Virful-), pauze, în jud. Bu- 
zăii, com. Valea-Muscelului, par- 

tea de N. a muntelui Alunișul; 

din el se ramifică Dealul-Feţii.   

FIENI 

Feţişoarele (Muntele-), zăzure, 
pe teritoriul căt. Coza, com. 

„Păuleşti, pl. Vrancea, jud. Putna, 

în întindere de 1200 fălci, apar- 
ţinînd locuitorilor din cătunul Se- 

cătura. 

Feţisoarele (Muntele-), zâ- 
" dure, pe teritoriul căt. Coza, 

com. Pâulești, pl. Vrancea, jud. 

Putna, în întindere de 1500 

fălci și aparţinînd locuitorilor din 

com. Păulești, în comunitate. 

Fiarele, zzzor, în jud. Buzăii, 

com, și căt. Păltineni; începe 
de sub virful muntelui Cătiașul 

și se scurge în riul Buzăul. 

Fiarelor (Valea-), za/e, udă 
partea de E. şi S$. a căt. Nisto- 
reşti, com. Breaza-d.-s., pl. Pra- 

hova, jud. Prahova, se îndreaptă 

către S.-E.. şi se varsă în riul 

Prahova, în raionul com. Brea- 

za-d.-s. | 

Fieni, sat, jud. Dimboviţa, plaiul 

Ialomiţa-Dîmboviţa, căt. al co- 

munei Moţăeni. 

Fieni, vechii saţ, jud. Ilfov, mu- 

tat pe partea dreaptă a apei 

Dirza, la anul 1836, de Domnul 

Al. Ghica, proprietarul lui. A- 

cest loc astă-zi poartă numirea 

de Siliștea-Fienari. Se găsesc 
aci o mulțime de lucruri vechi. 

- Aceste locuri acum sunt arabile 

şi se cultivă mai ales cu griii. 

Astă-zi cătunele Mavrodinul, 

Fieni și Căciulaţi sunt la un loc 

citeşi-trele ; le desparte numai 

şoseaua comunală, care le stră- - 

bate de la N.-V. spre S.E.: 

Fieni, moșie, jud. Ilfov, com. Că- 

ciulați, pl. Znagovul, fostă pro- 

prietatea marelui boer de divan, 

Romanov, care tot-d'a-una sta 

pe lingă Grigore Ghica, Dom- 
nul Ţărei. Acest Romanov, ne: 

45
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avind moștenitori, a dăruit mo- 
şia Domnului Grigore Ghica, ca 

vecin şi stăpîn. 

Fieni, ziriă, jud. Ilfov, pl. Zna- 
govul, trece pe lingă com. Că- 

ciulați. 

Fier (Porţile-de-), sfncz în Du- 
 năre. Vezi Porţile-de-Fier și Du- 

nărea. 

Fier (Porţile-de-), 70276, jud. 

Buzău. Vezi Porţile-de.-Lier. 

Fierari, punct trigonometric de ob- 
servaţie, în apropierea orașului 

Craiova, jud. Dolj. Are o înăl- 
țime de 200:m. 

Fierarul, dea/, jud. Botoșani, co- 
muna Brăteni, pl.” Ștefănești. 

Fierbea, /ocalitate, la V. com. 

Stoeneşti, pl. Ocolul, jud. Vil- 

cea, unde se găsesc ape mine- 

rale. 

Fierbea. Spre E. de com. Do- 

briceni, pl. Ocolul, jud. Vilcea, 

sc află două clocote de apă cari 

miroase a cocleală și a smoală. 

In aceste clocote dacă afundă 

cine-va o prăjină de 4 metri, ea 

se duce tot în jos, iar clocotele 

îşi urmează cursul lor fără să aibă 

vre-o împedicare, ba încă spu- 

mează cu mai multă tărie, azvir- 

lind apa în sus, în grosime mare. 

Apa nu merge pe faţa pămin- 

tului ci stă la un loc, făcînd un 

fel de bandă ca de un metru 
şi jumătate în lățime. 

Accastă apă. face un fel de 

zgomot, bolborosind ca și cînd 

ar afunda cine-va o ţeavă în- 

trun vas plin cu apă şi ar sufla 
într'insa. Această apă, cam căl- 
duță, iarna nu înghiață. 

Fierbea-lui-Stan-Pasăre. Spre 
I:. şi N. de com. Dobriceni,   

pl. Ocolul, jud. Vilcea, se află 

5 izvoare cu apă pucioasă, să- 
rată, neagră-cenușie, în depăr- 

tare de 10 metri unul de altul. 

Pare că fierb, producind un fel 
de zgomot ca și cind ar sforăi 

saă horcăni un cal. 

Puțin mai spre V. de aceste 

izvoare se află alte două izvoare 

de pucioasă, și lingă unul din- 

tr'insele este un nămol negru, 

care, cînd se bagă înapă "i dă 
mai multe colori: galben, roșu, 

albastru şi cenușiă, Acest nă- 

mol are un miros de catran 

saii smoală. 

Fierbintelui (Poiana-), zoiară, 
în codri Deleni, jud. Botoșani. 

Fierbinţi, cor. rur., jud. Vlașca, 

compusă din cătunele Fierbinţi 

și Glogoveanul, pl. Glavaciocul. 

Depinde de moșia statului Va- 

tra-Mănăstirei Glavaciocul și a- 

duc o arendă anuală, cu toate 

trupurile, de 45000 lei. 

Are o populație de 1587 su- 

flete, din cari 327 contribuabili. 

Venitul comunei în 1886 era 

de 109398 lei și cheltuelile de 

„18238 lei, iar în 1887 venitul 
a fost de 3332 lei şi cheltuelile 

de 3300 lei. 

Comuna este departe de Bu- 

curești, de 60 kil.; de Giurgiii, 

de 80 kil.; de Piteşti de 38 

kil.; de staţia liniei ferate Titu, 

de 22 kil.; iar de Obedeni, re- 

ședința plășei, de 34 kil. 

In această comună sunt mulți 

“Țigani rămași din vechii robi ai 

mănăstirei Glavaciocul. 

Este o biserică, deservită de 

1 preot și 2 cintăreţi; o școală 

mixtă cu 3 clase, condusă de 

un învățător. In 1888 a fost 

frecuentată de 25 băeţi şi 2 
fete, din numărul de 107 copii 
în vîrstă de şcoală. 

Comuna Fierbinţi este situată 

la N.-V. județului, unde începe   

FIERBINȚI-DEJOS... ... 

a se vecini cu jud. Argeș, pe 

"malul stîng al apei Glavaciocul. 

Pe aci trece şoseaua jude- 

ţeană ce duce în jud. Argeș şi 

care vine de la Obedeanca. 

Fierbinţi, că/un, pendinte de com. 
Fierbinţi, situat pe  proprieta. 
tea statului Glavaciocul, pl. Gla- 

vaciocul, jud. Vlașca. 

In 1864 s'aii împroprietărit 

140 locuitori pe o suprafață de 

423 hect, | 

Are o școală comunală și o 

biserică care depinde de paro- 
hia Șelarul. (Vezi com. Fierbinți). 

Cătunul este situat pe malul 

stîng al rîului Glavaciocul, 

Vite sunt: 380 vite mari cor- 

nute, 25 cai, 600 oi, 150capre 

şi 740 rimători. 

Fierbinţi (Tîrgul-), saţ, în jud. 
Ilfov, pl. Mostiştea ; face parte 

din com. rur, Fierbinţi-Stroești. 

Este așezat spre V. de Fier. 

binți-d.-s., aproape de vărsarea 

girlei Pociovaliştea în riul Ialo- 
miţa. 

In fie-care Duminecă se face 

aci un bilciit. In tirg este o fa- 

brică de lumînări de ceară. 

Populaţia satului e de 201 

locuitori: Are o biserică, cu hra- 

mul Sf. Gheorghe, deservită de 
I preot și 2 cîntăreți. 

Comerciul se face de 8 cir- 

ciumari. S'ai stabilit în sat 28 
străini. 

Numărul vitelor mari e de 52 

şi al celor mici de 210, 

Fierbinţi-de-Jos, sas, în jud. II. 
fov, pl. Mostiștea ; face parte 

din com. rur, Fierbinţi-Stroeşti. 

Este situat spre N. de Fier- 

binţi-d..s., pe ţărmul sting al 
riului Ialomiţa. 

Se întinde pe o suprafață de 
374 hect., cu o populaţie de 
502 locuitori. 

Proprietarul, d. Iîr. Arion, are
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numai 7 hect,; restul din pă- 

mint este al locuitorilor, cari 

cultivă 367 hect, 

Are o biserică,cu hramul Sf. 

Nicolae, deservită de2 preoţi și 

1 cîntăreț. S'aii stabilit: în sat 

7 străini. 

_ Comerciul se face de 1 cîr- 

ciumar și 1 hangii. 

Numărul vitelor mari e de 

461 și al celor mici de 359. 

Fierbinţi - de-Sus (Fierbinţi- 
Ghicăi), saţ, în jud. Ilfov, pl. 

Mostiștea ; face parte din com. 
rur. Fierbinţi-Stroești. Este si- 

tuat la N.-E. de Bucureşti, pe 

malul drept al riului Ialomiţa.. 
In partea de S..E., între sat și 

rii, pămîntul e mocirlos. 

Aci este reşedinţa primăriei. 
Pănă la 1 Aprilie 1882, dată 

cîud pl. Mostiştea s'a alipit de 
pl. Dimboviţa, în Fierbinţi-d.-s. 

-cra reședința subprefecturei pl. 

Mostiștea. 

Are o biserică, cu hramul Sf, 

Nicolae și Adormirea, deservită 

de 1 preot şi 1 cîntăreț; o 

şcoală de băeţi şi una de fete, 

frecuentate de 65 elevi și 27 

eleve, cu întreţinerea cărora sta- 

tul și comuna cheltuesc anual 

4968 lei. In sat e o moară cu 

apă, o mașină de treerat șiun 

pod. 

Suprafaţa totală a satului e 
de 1433 hect., cu o populaţie 
de 820 locuitori. 

Proprietarul, d. E. Arion, are 

936 hect. şi locuitorii 497 hect. 

Se cultivă de proprietar 700 

hect. (86 izlaz, 150 pădure). Lo- 

cuitorii cultivă, din pămîntul lor, 

465 hect.; restul rămîn sterpe. 

S'ai stabilit în sat 6 străini, 
Comerciul se face de 7 cîr- 

ciumatri. 

Numărul vitelor mari e de 

842 și al celor mici de 687. 

Fierbinţi-Gruiul, saţ, în jud.   

20 

Ilfov, pl. Mostiştea; face parte 
din com. rur. Fierbinţi-Stroești. 

Este asezat între Ficrbinţi-d.-s. 

și Fierbinţi-Tirgului, 

Se întinde pe o suprafaţă de 
327 hect., cu o populaţie de 
427 suflete. Tot terenul apar- 

ţine locuitorilor. Comerciul se 

face de 4 cîrciumari. 

Numărul vitelor mari e de 

387 și al celor mici de 77. 

Fierbinţi-Stroeşti, co. rur., în 
jud. Ilfov, pl. Mostiştea, situată 

la NE. de Bucureşti, lingă riul 

Ialomiţa la 41 kil. de Bucu- 

reşti, Stă în legătură cu com. Maia 

prin o șosea vecinală și cu Dri- 

dul, tot prin o şosea vecinală. 
Se compune din satele: Fier- 

binţi-d.-s., Fierbinţi-d.-j., Fier- 

binţi-Gruiul, Fierbinţi-Tirgului şi | 
Stroeşti, cu o populație de 2289 

locuitori, cari locuesc în 559 

case. | . 
Este reședința unei compauti 

de Dorobanţi şi are un biroii 

telegrafic, care face și serviciul 

poștei rurale și al cărui venit 

pe 18906—97 a fost de lei 

3262.50. 

Suprafaţa totală a comunei e 
de 3052 hect. Proprietarii ai 

1632 hect,, din cari cultivă 1037 

(160 rămîn sterpe, 85 izlaz, 350 

pădure). Locuitorii aii 1420 hect. 

din care cultivă 1320 hect., 100 

rămînind sterpe. 
In com. se face tîrg în fie- 

care Duminică. Sunt aci: 3 bise- 

rică și 2 şcoli : una de băeți și alta 

de fete, ambele sub un acope- 

remînt. Localul s'a construit de 

județ în anul 1885. 
Budgetul com. e de 10831 

lei la venituri și de 9294 lei la 

cheltueli. 

Sunt 5oo contribuabili. 

Dintre locuitori, 466 sunt plu- 

gari, 100 aii diferite profesiuni. 

Arătura se face cu 293 plu- 

guri: 245 cu boi şi 48 cu cai.   

* FIERULUI (PIRtUL.-) 

Locuitorii aă 370 cate și că- 

ruţe: 289 ca bof.şi 81 cu cai, 

Comerciul se face de 21 cir- 

ciumari și 1 hangiă. ” 

Numărul vitelor mari ce de 

2053 (4783 cai şi epe, 5 armă- 

sari,-041 boi, 475 vaci şi viței, 

43 tauri, 15 bivoli, 96 bivoliţe) 

şi al celor mici de 2901 (10 

capre, 374 porci, 2517 oi). 

In com. s'a stabilit 41 străini. 

Locuitori împroprietăriți sunt 

326 și neîmproprietăriți, 262, 

Fierea, pădure, jud. Viașca, pl. 

Glavaciocul, pe proprietatea Ble- 

jeşti-Neamţu, a fraților C. și Gr. 
Olănescu; are o suprafaţă de 

73 hect, 

Fierului (Dealul-), dea/, în ju- 
dețul R.-Sărat, plaiul Rîmnicul, 

com. Buda; se desface din Dea: 

lul-Schitului, şi brăzdează com. 

în partea de S.; este acoperit 

cu păşuni şi păduri. 

Fierului (Dealul-), gea/, în ju- 
deţul Suceava, com. Broşteni, 

- lingă satul Lungeni. 

Fierului (Dealul-), dea, jud. . 

Suceava, com. Broşteni, lingă 

Pirtul-Opăineştilor. 

Fierului (Drumul-), rest din: 
trun vechii drum, jud. Buzăii, 

ce începea din plaiul Slănicul 

(nu se știe din ce anume punct). 

Urmează malul stîng al riu- 

lui Buzăii, pe la căpătul co- 
munelor Scurtești, Săgeata și 

“ajunge la Găvăneşti. Servă ca 

limită între mai multe moşii. 

Fierului (Pirîul-), îrîă, în ju- 
dețul Suceava, com. Broşteni, 

afluent al Bistriţei, între. Piriul- 

Opăineștilor și Pirîul-Căldărei. 

Fierului (Piriul-), a/uent al 
Bistriţei, din josul satului Lun-
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geni, din com. Broşteni, jud. 

Suceava. 

Fijereşti, cătun, al com. Colți, 

jud. Buzău; are So locuitori, lo- 

cuind în 19 case. 

Filaret (Viea-lui-), parze din pă- 

durea statului, la V. de satul 

Pogleţul, com. Corbeasca, jude- 

țul Tecuciii, 

Filaretul, stație de drum de fer, 

jud. Ilfov, pl. Dîmboviţa, com. 

București. Este stație finală a 

liniei București (Filaret)-Giurgiu, 

"pusă în circulaţie la 1 Noembr. 

1869 şi staţie finală a liniei Bu- 

cureşti (Gara-de-Nord)-București 

(Gara-Filaret). Se află între sta. 
țiile Dealul-Spirei (2.8 kil.) şi Jila- 

va (8.6 kil.) Inălțimea d'asupra 
nivelului mării de 78:10, Veni- 

tul acestei stații pe anul 1896 

a fost de 536787 lei, 89 bani. 

Filaretul, 72, în jud. Ilfov, în 

“partea, de S. a orașului Bucu- 

reşti. Prin mijlocul lor trece ca- 
lea ferată Bucureşti - Giurgiii. 
(Vezi București), 

Filaretul, zea/, pe care sunt plan- 
tate viile locuitorilor din orașul 
Alexandria, în partea de S.E., 
despre com. Poroschia, județul 
Teleorman. 

Filastache, saz, face parte din 
com. rur. Ștubeiul-Orăşti, plasa 
Dimboviţa, jud. Ilfov. Este si. 
tuat la S. de Orăști, pe calea 
județeană Bucureşti-Olteniţa. 

Se întinde pe o suprafață de 
1031 hect., cu o populaţie de 
419 locuitori. 

D-l Gr. G. Cantacuzino are 
796 hect. și locuitorii 235 hect, 
Proprietarul cultivă 584 hect, 
(47 sterpe, 165 pădure). Locui- 
torii cultivă tot terenul. 

Are o biserică, cu hramul Sf.   

356 

Nicolae, deservită de 1 preot 

şi 1 .cîntăreț. Comerciul se face 

de 3 circiumari. Pe teritoriul lui 

se află 1 heleşteii. 

Numărul vitelor mari e de 

335 și al celor mici de 637. 

Fileanca, vale, în jud. Ialomiţa, 
pl. Ialomiţa-Balta, pe teritoriul 

comunelor: Andrăsești, Cruţi și 

Reviga. Are o lungime de 18 kil. 

şi se întinde de la S. spre N. 

„pănă la satul Reviga, unde se 

desparte în două ramuri. Pe 

această vale sunt trei lacuri: 

Fundata saii Sărata, cu apă mi- 

nerală, Crunţi și Reviga. La 

mijlocul acestei văi, pe amîn- 

două malurile sale, se află așe- 

zat satul Crunţi și la N. văei 

este satul Reviga. 

Fileşti, com. rur., în jud. Co- 
vurluiiă, pl. Siretul, cea mai apro-.. 

piată de Galaţi, la 3 kil. în spre 

V. Se mărginește la E. cu reșe- 

dinţa jud. și com. Tulucești, la 

V., cu Braniștea, la N., cu Fol- 

tești, şi la S,, cu rîul Siretul şi 

Dunărea. 

In: cuprinsul teritoriului aces- 

tei comuni se găsesc apele ur- 

mătoare: piriul ce trece prin 

mijlocul satului, Filești, format 

din alte patru mai mici, ce curg 

din văile: Dancăi, Satul-Costii, 

Slobozia și Fileşti, şi care pi- 

rii dă în Siret prin balta Că. 

tușa; piriiașul Filoaia saă Fă. 

loaia ce se pierde în Cătuşa; 

Siretul-Stătător - şi balta Ghe- 

boasa. 

In comuna Fileşti sunt șase 

cătune: Filești (reşedinţa) saii 
Calica, Satul-Costii, Bărboși, Mo- 

vileni, Șendreni (Serdarul) şi 
Zmiîrdan. Locuitorii sunt foști 
clăcași şi însurăţei împropietă- 
riţi. Are o populație de 457 fa- 
milii, saii 1857 suflete, din cari: 
983 bărbaţi, 874 femei; 1017 
necăsătoriți, 772 căsătoriţi, 68   
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văduvi. Sunt 332 contribuabili. 

Știi carte 273 persoane, nu 

știi 1584. 

Suprafaţa teritoriului acestei 

comune e de 10384 hect. 66 

arii,*din cari: 8183 hect. 88 

arii arabile, 1907 hect. 62 arii 

imaș, 50 fineață, 449 vii, 37 

păduri, 206 bălți, şi restul, ve- 

trele satelor și pămînt, ma! 

mult de gooo hect., aparţin pro- 

pietăţei mari; restul e al sătenilor. 

Proprietatea mare este repre- 

zentată prin următoarele moşii: 

Filești (Calica), Satul-Costii, Mo. 

vileni, Bărboși, Şendreni (Ser- 

darul), Rusca-Mare şi Rusca- 

Mică. 

Vii sunt-multe; cele mai nu- 

meroase se găsesc pe moșii par- 

ticulare cu bezman sati dijmă ; 

producția mijlocie se socotește 

la 7110 hectol. vin anual. Cele mat 

multe vii sunt pe valea Cătuşa 

şi aparțin Gălăţenilor. 

Numărul vitelor e de 4142: 
capete, din cari: 10 tauri, 562 

boi, 595 vaci, 362 viței, 214 

cai, 151 epe, 103 mînji, 33 mîn- 

zați, 110 mînzate, 6 bivoli, 7 

„bivoliţe, 1601 oi, 11 capre şi 

435 porci. 

Circiume sunt 40. 

Veniturile comunei se urcă 

la 29912 lei, 65 bani, iar chel- 

tuelile la 19992 lei, 3o bani. 

Biserici sunt 4: Sf. Treime, 

în Fileşti, înfiinţată în 1852, 

se găseşte sub îngrijirea moş- 

tenitorilor D-rului Aristide Ser- 

fiotti; a doua, Sf. Vocvozi, în 

satul Costi, datează din 1876— 

77; a treia, Sf. Voevozi, în Șen- 
dreni, din 1872; a patra, Sf. 

Gheorghe, în Movileni, a pro- 

prietăţei ; cele dintii treia pă- 
miînt; la biserica din Filești este 
cavoul familiei Serfiotti, iar la 
Movileni a familiei Petre. Con- 

stantin, Com. Filești formează 

două parohii: parohia Fileşti, 

cuj catedrala Sf. Treime, 'for-
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mată din satele Fileşti, satul 

Costi și Smirdanul, 2 biserici, 

deservite de 1 preot paroh, 1 

preot ajutor şi 3 cîntăreţi; pa- 

rohia Serdarul, cu catedrala Sf. 

Voevozi, din satul omonim, for- 

mată din căt. Serdarul.și Băr- 

boși-Movileni, 3 biserici, deser- 

vite de 1 preot paroh și 3 cîn- 

tăreți. 

In Fileşti (Calica), proprieta- 

tea. are o grădină frumoasă. În 

ziua Sf. Treimi, cu ocazia hra- 

mului bisericei, se face o tra- 

"dițională serbare religioasă și 

populară, la care îa parte multă 

lume din Galaţi. 

Scoli sunt 3: una în Filești, 
mixtă, cu 25 €levi; a doua în 

Şendreni, cu 36 elevi; a treia 

în satul Costi, cu 35 elevi. 

Pe. teritoriul acestei comune 

trece șoseaua naţională și linia 

drumului de fer; iar la Bărboși 

se află gara cu același nume, 
în apropierea căreia, pe Siret, e 

podul de la Bărboşi. Tot pe 

aici trece linia fortificațiilor Ga- 

laţi-Nămoloasa-Focșani. Prin sa- 

tul Filești străbate șoseaua ve- 

-cinală-comunală precum și linia 

" telegrafo-poștală, ce merge la 

Pechea. 

Pe teritoriul comunei Filești, 

lîngă Bărboşi, sunt şi urmele 

vechei cetăţi romane Gherghina. 

Fileşti (Calica), saz și reședința 
comunei cu același nume, în 

jud. Covurluiă, pl. Siretul; are 

137 familii, sait 486 suflete; o bi- 

serică; o şcoală. Vezi Fileșşti, 

com. ” 

Fileşti, zoșie particulară, de 2431 
hect., în jud. Covurluiii, com. cu 

același nume, din plasa Şire- 

tului. 

Fileşti, piriă, în comuna cu a- 

celași nume, pl. Siretul, jud. 

Covurluiii. 
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Fileşti, za/e, în comuna cu același 

nume, pl. Siretului, judeţul Co- 
vurluiiă. 

Filiaşi, co. rur., în jud. Dolj, 

Jiul-d.-s., la 35 kil. de orașul 

Craiova. 
Situată pe ambele maluri ale 

rîului Jiul. 
Se învecineşte la N. cu com. 

Fratoștiţa și com. Ținţăreni, 

la S. ca com. Bralostiţa şi Ar- 

getoaia, la V. cu com. Bralostiţa. 

- Limita, liniei de N. începe de 

la Conacul-lui-Buza, merge îi 

linie dreaptă pănă la gura sa, 

de unde dă în Viea-lui-Dragomir, 

unde se mărgineşte cu teritoriul 

comun ei Ținţăreni, apoi: după 
ce mai merge puţin în linie 

dreaptă, dă în riul Jiul. De aci 

începe hotarul de V., cu direc: 
țiunea N.-S.; trece prin dealul 

Motrului, valea Racoviţa, pe 

care o urmează cu îndreptarea 

spre E. pănă la cătunul Cotina 

ce ține de com. Bralostița, for- 

mînd limita de S. de Argetoaia. 

De aci se îndreptează iarăși spre 

"N. pănă în valea Stroeni, merge 

de alungul acestei văi pănă a- 

junge în Jiii, apoi, ocolind în 

linie ondulată, cătunul Schitul 

formează linia de S. și E. către 

com. Braloştiţa; de aci "merge 

iar în linie dreaptă spre N. 

pănă atinge cătunul Almăjelul 
aşezat pe ambele maluri ale 

riului Almăjelul şi formează li- 

mita de V. către cătunul Răcari 

din comuna cu același nume. 

Teritoriul comunei este acci- 

dentat de mai multe dealuri și a: 

nume: dealul Siova, cu o înălțime 
de 600 m., acoperit pe coasta de 

S. cu vi,îar pe cea de N. cu 
pădure; dealul Cioaca saii Ra- 

covița, acoperit pe toată întinde- 

reasa cu pădure, afară de ripele 

Stroeni și Balta; Dealul-Cirneş- 

tilor, în cătunul Filiași. 

Este udată în direcţiunea N.- 
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V.—S.-E., de riul Jiul, peste care 

se află, în dreptul căt. Balta, 

un vad cu pod plutitor pe scri- 
pete, înlesnind comunicaţa lo- 

cuitorilor din dreapta rîului, 

cu cei din stinga, unde este re- 
ședința comunei. Jiul primeşte 

“ în această com. două mici piriia- 

şe, numite Racoviţa şi Almă- 
jelul cari străbat cătunele cu 

acelaşi nume. 

Pe teritoriul acestei com. sunt 
următoarele bălți : Răchita, la E. 

com., în întindere der hect. şi 

care se scurge pe moșia Răcari, 

Lacul Izvorul, la S. comunei, 

în întindere de 1; hect., se 

scurge în balta Vladu. Riioasa, 

la V. com., cu o suprafaţă de 

21j2 hect., se scurge în Jiii. Toate 

aceste bălți sunt pline cu peşti: 

ştiucă, şalăii, crap şi plătică. 

In Schitul se găseşte balta 

Schitului, de 1 hect. întindere. 

Fintîni: Fintîna-Mare și Fin- 
tina de-la-Capela; ambele se 

scurg în lacul Izvorul. 
Com. se compune din cinci 

căt. şi anume : Almăjelul, Balta, 

Filiaşi (căt. de reşedinţă al com. 

şi al pl.) Racoviţa și Schitul. 

Sunt ast-fel așezate: Filiaşi, pe 

stînga r. Jiul, Racoviţa și Balta 

pe dreapta Jialui; la 5 Kkil. 
spre S. de căt. de reședință se 

află căt. Schitul, pe dreapta 
Jiului, la E. de căt. Bala și 

Almăjelul și pe valea Almăjelul, 

în stinga Jiului. 
Despre locuitorii acestei com. 

se spune că erait răspindiţi în 

multe locuri pe laanul 1828, cind 

prin execuție s'aii adunat pe 

locul unde se găsesc aztă-zi. 
In căt. Filiaşi, se află urmă- 

toarele silişte : Siliștea - de - la 
Roșu, Siliştea-de-la-Piești, unde 

este şi biserica, Siliștea - de- la 

Săftești,  Spinişor, Siliștea- de- 

la-Mănești, Siliştea-de-la-Mănoai- 

ca, Siliștea de la Băcești, care se 

află în Corneşti.
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Coline sunt: Racoviţa, Balta, 

Stroeni şi Almăjelul. 

In cuprinsul acestei com. sunt 

4 biserici: două în ruină în căt. 

Filiaşi, servă azi de cimitir, fiind 

în Siliștea-Vechie; ai fost cons- 

truite la anul 1800 de Gheor. 

ghe Peia, Neagoe Peia, Ion Peia 
şi Ilie Blindu. 

Biserica din Schitul a fost 

fondată la anul 1883 de preotul 

Ştefan, cu ajutorul locuitorilor. 

Biserica din Balta e construită 

din zid, din anul 1820, de lo- 

cuitori. 

Trei din ele ai proprietate 
de cîte 17 pogoane. 

In com., și anume în căt. de 

reședință, sunt două școlf pri- 

mare, una de băeți și una de fete. 

Ambele funcţionează din anul 
1836, întreținute de com. Lo- 
calurile, făcute din zid, sunt con- 
struite de către particulari. Aii 
o împrejmuire de 0.1250 hect. 

Şcoala de băeţi are doi în- 
vățători ; iar cea de fete, o în- 

văţătoare. Școala de băeți a 
fost frecventată în anul școlar 
1892—93 de 131 băeți din Fi- 
liași şi 6 din Balta; cea de 
fete a fost frecuentată de 32 
fete din Filiași. In vîrstă de 

școală sunt 326 băeți și 201 
fete. Știii carte 658 bărbaţi şi 
187 femei. 

Totalul populaţiunei este de 

3383 suflete, dintre cari 1 Ita- 
lian, 2 Unguri şi 15 Bulgari. 

Sunt 920 case şi 5 bordee. 
Casele sunt construite din zid, 
paianteși prea puţine din lemn și 
nuele; dintre ele 689 au gră- 
dină cu pomi și vre-o 15 ati 
grădini cu flori. 

Suprafaţa teritoriului comu- 
nei este de 60485 hect,, dintre 
care: 2319 pămint arabil, 600 
hect. fineață, 545 hect. izlaz, 
318 hect. lac şi teren sterp, 

2266 pădure. 

Moşiile aii o întindere de 2319   
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hect. și aduc un venit anual de 

63000 lei. Ele se numesc: Fi- 

liaşi, Almăjelul, Balta şi Raco- 

vița. Aparţin d-nei Filişianu, 

d-lul Baron de Gliinek şi lo- 

cuitorilor. 

Păduri: o parte din pădurea 

Cirnești-L.unca-din-Vale și Ză- 

voaie, în întindere de 596 hect., 

sunt pe moșia d-nei Smaranda 

Filişianu, în căt, Filiaşi. Partea 

cea-V'altă, din Cîrnești-Lunga-de 

la-Jiu și Zăvoaiele, situată tot în 

Filiași, aparţin d-lui Baron de 

Gliinek, avînd o întindere de 

753 hect; iar restul de g9r7 

hect. se găsesc în căt. Balta, 

tot pe moșia d-lui Baron de 

Gliinek. Inainte aparțineaii dece- 

datului Dimitrie Filişianu. Pă- 

durea din căt. Balta este ame- 

najată. Pădurile Cîrnești sunt 

compuse din: cer, girniță, ste- 

jar; iar cele din Balta, din: fag, 

frasin, ulm,. alun, etc. 

Viile aparţin locuitorilor, ocu- 

pîind o suprafață de 31 hect. 

Livezile de pruni și nuci ai 

o întindere cam de 3ş hect. . 

In comună se află un atelier de 
ficrărie și unul de tîmplărie. Se 
lucrează cărămidă. Pe moşia 

d-nei Filişianu se află o moară 

de aburi. Pe ambele moșii se 

află stîne, unde se fabrică brînză, 

Locuitorii desfac productele 
cîmpului la staţia de drum de 

fer ce se află în com. Filiaşi; 

duc porumb, griă, orz, fasole, 

ceapă și importă objecte manu- 
facturarii și băcănii. 

Se duc asemenea și la tirgul 
săptăminal din Craiova. 

In comună se face de 3 ori 

bilciă şi anume: la Sf. Ilie (20 

Iulie), la Sf. Dumitru (26 Orc- 
tombrie) și la 24 Februarie. 

Transportul îl fac sai pe ca- 

lea naţională ce duce la Craiova 
saii cu drumul de fer, 

În com. și căt. Filiași se gă- 

sesc 15 cîrciumi și 4 băcănii;.   
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iar în căt. Balta se află 3 cir. 

ciumi. Comercianţi sunt 24, din- 

tre cari trei sunt străini, 

Prin comună trece calea fe- 

rată Craiova-Severin, avînd chiar 

în comună stația de drum de 

fer Filiaşi, la 200 metri departe 

de vatra satului Filiași. Calea 

națională  Craiova-Severin are 

prin comună o lungime de 6 

kil. Calea naţională, spre Tirgul- 

Jiă, are în comună o lungime 

de 5 kil. Mai sunt: calea ju- 

dețeană Filiași-Melinești, calea 

vecinală Filiași-Fratoștiţa. Po- 

teca din Filiași merge la Al- 

măjelul, șerpuind pe valea Cîr- 

neştilor, trece valea Răcări, pănă 

în căt. Răcari. Din Filiași trece 

un drum vechii pe Dealul-Cir- 

neștilor și răspunde în culmea 

dealului Bodăești (pl. Amaradia), 

O potecă tae acest deal pănă în 

căt. Almăjelul. 

In căt. Filiași se află un spi- 

tal cu 10 paturi, întreținut din 
fondurile judeţului. 

Judecătoria de ocol îşi are aici 
reședința ; tot aici se află și o- 

ficiul telegrafo-poştal, fondat în 

1895 şi al cărui venit pe 1896— 

97 a fost de lei 6022, bani 80. 

Venitul comunei pe exerci- 

țiul 1893—94 era de 10542,36 

lei și cheltuelile de 10088,53 

lei. 

Vite mari cornute sunt 450, 

cai 140, oi 300 și porci 89. 

Filiaşi, sa, jud. Dolj, pl. Jiul-de- 

Sus, com. Filiași. Este așezat 

aproape pe loc șes. Singurul 

accident este Dealul-Cîrneștilor. 

In sat sunt bălțile: Răchita, la 
E., în întindere de 1 hect,, se 
scurgepe moșia Răcari. Izvorul, la 
S. com., în întindere de 1; hect., 
se scurge în Vlad; Riioasa la 
V. com.; în întindere de 1/2 hect., 
se scurge în rîul Jiul. In cite 
trele lacuri se. găseşte știucă, 
şalăi, crap și plătică. In sat
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Sunt siliștele următoare: Siliştea: 

de-la-Roşu, 

unde este și biserica, Siliștea- 

de-la-Săfteşti, Siliştea-Spinișor, 

Siliștea-de-la-Mănești,Siliștea-de- 

la-cotul-Mănoaiea, Siliştea-de-la- 

Băcești. 

Popaulaţiunea se urcă la 2327 

suflete: 1165 bărbaţi și 1162 
femei. Locuesc în 620 case și: 

5 bordee, construite din zid, 

patante și puține din nuele. Mai 

toate aii grădină cu pomi şi 

zarzavaturi și 15 aă grădină 

cu flori. În sat sunt 2 școli 

primare, una de băcți și alta 

de fete. Ambele funcţionează 

din 1836, fiind întreţinute de 
com. Şcoala de băeţi are 2 

învățători și cea de fete o învăţă- 

toate. Localurile construite din 
zid este în bună stare. In anul 

școlar 1892—93 școala de băeți 

a fost frecuentată de 137 băcţi, 

131 din Filiași și 6 din Balta; 

şcoala de fete a fost frecuen- 

tată de 32 eleve, toate din 
Filiaşi. Cu virstă de școală sunt 

241 băeţi și 125 fete. 

Știu carte 583 bărbaţi şi 184 

femei, Sunt 2 biserici în ruină, 

în Siliştea-Vechie. Au fost fon- 

date la anul 1800 de Gheorghe 

Peia, Neagoe Peia, loan Peia, 

și Ilie Blindu, 

Aci se află oficiul telegrafo- 

poştal; judecătoria de ocol, o 
farmacie și un spital întreţinut de 

județ, cu 10 paturi, un medic, 

un sub-chirurg și o farmacie. 

Satul Filiași este reședința 

plășei Jiul-de-Sus. 

Filiaşi, stajie de dr-a-f., jud. 
Dolj, pl. Jiul-de-Sus, com. Filiași 

pelinia Craiova-T.-Severin, pusă 

în circulație la 5 lan.1875. Se 

află între staţiile Răcari (64 kil.) 

şi Butoești (131 kil.) Inălțimea 

d'asupra nivelului mării de 10370. 

Venitul acestei stații pe 1896 

a fostde 100243 lci şi 26 bani. 

Siliştea-de-la-Piești, . 
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Filiaşi, zpoş:e, particulară, jud, 
Dolj, pl. Jiul-de-Sus, com. Fili- 

aşi, satul Filiași, aparţintud D-nei 

Filişianu. Se găsește pe dinsa 
şi pădure. 

Filioara, cor. rur., situată în cen- 

trul plășei de Sus-Mijlocul, ju- 
deţul Neamţu. Se mărginește la 

V. cu comuna Humulești și Gru- 
măzești; la S. cu comuna Băl- 

țiteşti și Crăcăoani; la V., cu 

comuna Vinători-Neamţul; la N., 

cu comuna Humulești şi Vină- 

tori-Neamţul. 
Teritoriul săii în partea despre 

V. este de natură muntoasă, pre- 
zintind lanţuri și piscuri de munţi 

dintre cari cele mai însemnate 

sunt: Măgura, Ciurgii, Poiana- 
igăncei, Dealul-Mare,Ceardacul 

Piatra-lui-Aron, Văraticul, mun- 

tele Sihlei, etc., iar în partea des- 

pre E. se scobor în terase delu- 

roase, constituind, mai cu seamă 

pe cursul rîurilor, șesuri (podişe) 
întinse. Linia de despărțire a 

munților “de dealuri se poate 

considera aceea ce aruni orașul 

Piatra cu mănăstirile Văraticul, 

Agapia, Vinători-Neamţul (din 

com. Vînători). 

In privinţa geologică, vezi Bit- 
cele-Focșei, Sirghii. 

Este formată din cătunele: 
Filioara, Agapia, Văraticul, Ce- 

hlăești - Gropii, Piriul- Tirnovei, 

Zembeşti, împreună cu mănăs- 

tirile  Văraticul, Agapia și A- 

gapia-Vechie. Are o populațiune 

de 487 familii, saii 3196 suflete: 

1094 bărbaţi, 2102 femei; 2004 

necăsătoriți, 940 căsătoriți, 240 

văduvi, 12 divorțaţi. Știii carte 

727 persoane, nu știii 2469. 

Dintre locuitorii împroprietă- 

riți în 1864, sunt astăzi 96 cari 

mai stăpînesc înși-și locurile lor, 

116 cu urmași ai celor împro- 

prietăriţi; 3 locuri sunt părăsite 

şi stăpînite de către alții. Dintre 

locuitorii împroprietăriți în 1878,   
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sunt 3 inși cari stăpînesc locu- 
rile lor; iar 55 cari de şi însu- 
raţi și cultivatori de pămint 

însă nu aii nici un fel de pro- 
prietate precum nici putinţa de 

a imoșteni după urma părinţilor 

lor legiuiţi. 

Agricultura se face pe o în- 
tindere de 1362 hect. 

Numărul vitelor e de 2191 

capete, 

In com. Filioara sunt 12 bi- 

serici cu 75 deservenți, plătiți de 

la stat cu 10360 lei și de la - 

com. cu 1050 lei (în care intră 
şi indemnizarea pentru mănăs- 

tiri); venitul fonciar al. pămin- 
turilor bisericești se urcă la suma 

de 1100 lei anual. 

„Multe dintre locuitoare: se o- 
cupă cu industria țesătoriei; 

așa, numai în Mănăstirile Aga- 

pia și Văraticul sunt 55 de ţe- 
sătoare de șaiac. Ministerul a nu- 

mit şi o maestră pentru aceste 

ateliere. 
Budgetul com. e de 14696 

lei la venituri. și de 13441 lei 

la cheltueli. 
Comunicaţiunea cu satele ve- 

cine se face prin: șoseaua ju- 

deţeană Piatra-Neamţul, care o 

parcurge prin mijloc; prin un 

drum care duce de la mănăsti- : 

rea Văraticul în șoseaua pre- 

cedentă, între kil. 29—30; prin 
un drum care unește mănăsti- 

rea Văraticul cu s. Valea-Seacă . 

din com. Bălțătești; printr'un 

drum care uneşte mănăstirea Vă- 

raticul cu mănăstirea Agapia, 

trecînd prin s. Filioara; printr'un 

drum care uneşte Agapia-Ve- | 

chie, trecînd prin s. Agapia, 

cu șoseaua Piatra-Neamţul, între 
kil. 33—34; printr'un drum care 

duce din şoseaua Piatra-Neam- 

țul (dia fața drumului precedent, 

lil. 33—34), prin s. Cehlăeşti, 

la s. Topolița. 

Filioara, saţ, în com. Filioara,
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pl. de Sus-Muntele, jud. Neam- 

țul, situat la 35 kil. depărtare 

de orașul Piatra. 

Are o populaţie de 185 fam. 

In sat se află: reședința com.; 
iar în apropiere, mănăstirile de 

călugărițe: Agapia și Văraticul. 

Filioara sau Făloaea, pirizaș, 

format din alte patru mai mici, 

in valea unde e satul Filești, 

pl. Siretul, jud. Covurluiii. 

Filioara sai Fâloaea, va/e, pe 

care e așezat satul Filești și pe 

unde curge un piriiaș, jud. Co- 

vurluiii. Această vale se unește 

cu valea Fileşti, spre S. de sa- 

tul cu același nume; prin ele 

curg piriiașele ce se varsă în 
balta Cătușa, 

Filiorul, ziriiaș, ce izvorește din- 

tre ramurile munţilor Măgura 

şi Săhăstria, com. Filioara, pl. 

de Sus-Mijlocul, jud. Neamţul; 

curge spre E., traversînd dru- 

„mul care unește s. Filioara cu 

Agapia, vărsîndu-se în piriul 

Agapia, puţin mai spre E. de 

“satul Agapia. 

Filiorul, jud. Neamţul. Vezi Fi- 

lioara, sa, 

Filip, dea/, în raionul com. Re- 

tevoești, pl. Nucșoara, jud. Mus- 
cel. 

Filip, dea/, în jud. Vilcea, pl. Ol- 

tețul-d.-s., com. Mateeşti, care, 

împreună cu dealurile Comoara 

și Seaca, formează un șir pa- 

ralel cu dealurile: Carantina, 

Măgura şi Cornăţelul, întinzîn- 

du-se de la N. spre S. 

Filip, Zraz (prival), în jud. Ialo- 

__miţa,pl. Ialomiţa-Balta, pe terito- 

riul comunei Giurgeni. 

Filip, draț (prival), în jud. lalo-   
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mița, pl. Ialomița-Balta, pe terito- 

riul com. Chioara; trece prin pă- 

durea numită Filip, făcind legă- 

tură între Borcea și lacul Mo- 

cilna. 

Filip, rup al pădurei Filip şi 

Gura-Bobului, în jud. Ialomiţa, 

pl. Ialomiţa-Balta, com. Chioara, 

în întindere de 60 hect. Esenţe: 

salcie și plop. 

Filip, vag, jud. Vilcea, pl. Cerna- 

d.-s., com. Modoia, 

Filip (Stinca-lui-), s/ncă mare, 
în munții Calului, jud, Neamţu, 
pl. Piatra-Muntele, com. Calul: 

lapa. In această localitate se 

află cariere de piatră pentru 

construcții. 

Filip și Gura-Bobului, pădure, 

= moșia Blagodeasca, în jud. 

Ialomiţa, pl. Ialomiţa-Balta, com. 

Chioara. Are 110 hect,, din cari 

20 hect. răspîndite în mici pil- 

curi, cu esențe: salcie și plop. 

Filipache, zrival, jud. Brăila. 
care unește lacul Moise, din 

com. Stăncuța, cu canalul Pașca. 

Filipaş, dea/, spre S.-V. de satul 
Coasta-Măgurei, com. Băiceni, 

pl. Bahluiul, jud. Iași, 

Filipea. Vezi Lunca, sa4, jud. 

Bacău, 

Filipea, zădure, jud. Bacăi, pl. 

Tazlăul-d.-j, de. pe teritoriul 

com, Tirgul-Valea-Rea. 

Filipea, ziriaș, jud. Bacău, pl. 

Tazlăul-d.-j., com. Tirgul-Valea- 

Rea, care curge prin valea cu 

același nume și se varsă d'a 

stinga -Tazlăului-Mare. 

Filipea, za/e, jud. Bacău, pl. 

Tazlăul-d.-j., com. Tirgul-Valea-   

FILIPENI 

Rea, de pe moșia Statului Bi- 

sericani, 

Filipeasca, pumire, ce a maipur- 

tat moşia Zorești, din com. 

Valea - Teancului, jud. Buzăi, 

o sfoară de pădure ca de şo 

hect., precum şi c. Cliserul şi 

moșia Simileasca din com. Si- 

mileasca. 

Filipeasca, zăzure particulară, 

supusă regimului silvic încă din 
“anul 1883, pe moșia Filipeasca, 
com. Drajna-d.-j., pl. Teleajciuul, 

jud. Prahova. 

Filipeni, com. rur.! jud. Bacăi, 

pl. Bistrița-d.-s., situată în valea 

piriului Dunăvăţul și a afluen- 

tului săi Sălașul-Roșu. 

Se compune din 3 cătune: 

Lunca, reședință; Filipeni-Slo- 

bozia, cu secția Filipeni, Pirli- 

turile, Valea-Botului ; Frunteşti 

și Moara-Conachi. 

Această comună, pănă la anul 

1874, a făcut parte din județul 

Tecuciii, şi era compusă din că- 

tunele: Dobriana, azi Siliștea, 

Filipeni, Fruntești și Ștubeiana. 

Se mărginește la E. cu com. 

Oncești (jud, Tecuciii), de care 

se desparte prin zarea dealului 

Tarniţa și cu com. Oţelești, de 

care se desparte prin dealul 

Dobriana; la N. cu com. Mă- 

rești: la V., cu com. Lecca, de 

care se desparte prin dealurile: 

Runcul, Popei, Ungureni și 

- Poeni, și cu com. Godineşti 

(ud. Tecuciii); la $., cu comu- 

nele Godineşti și Oncești (jud. 

Tecuciii). | 

Are o școală, înființată la 1863, 

în satul Lunca, întreţinută de 

stat, într'un local bun de biîrne, 

construit de particulari și cu o 

împrejmuire de 22 prj. pămînt. 

Școala a fost frecuentată în 

1891 de 38 elevi, dintre cari 

4 fete...
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Sunt 2 biserici: una în satul 

Lunca și alta în satul Frun- 

teşti, deservite de 2 preoți și 

2 cîntăreţi; cîrciumi sunt 6. 

Are o populaţie de 572 fa- 
“ milii, saii 2288 suflete, dintre 

care 2226 Romini, 49 Izraeliţi, 
7 Armeni, 1 German șiun Un- 

gur; 900 agricultori, 30 mese- 

riași, 13 comercianți, 45 pro- 

fesiuni libere, 60 muncitori și 

30 servitori. Știii carte 136, din- 

tre cari: 6 femei, nu știi 2152, 

dintre cari 1126 femei. Contri- 

buabili, după recensămîntul pen- 

tru periodul 1891 —1896, sunt 

443. 
Teritoriul comunei are o în- 

tindere de 4500 hect. 

Proprietari mari sunt: George 

Sterian, cu o moșie de 750 

hect., dintre care 646.54 hec- 

tare pămînt productiv, care îl 

dai un venit anual de 12038 

“lei; Eufrosina Rosetti, cu copiii 

“săi, Virginia Lambrino, -Vasile 

_ Rosetti și Sofia Boteanu, ai o 
moşie de 1716 hect., cu un ve- 

nit de 20000 lei. 

“Sunt 790 hect. pădure din- 
tre care 550 hect. măruntă (tu- 

făriș). 
Viile aii o întindere de 36.78 

hect., care, în 1890, aii dat 28.88 

hectol. vin negru și 1088.32 

hectol. vin alb. 
După controalele diviziei fi- 

loxerice (1891), viea lucrătoare 
ocupă 871; hect. 

Vite sunt (1890): 113 cai, 1259 

vite cornute, 318 porci, S8 

capre şi 1885 oi. 

Stupi de albine sunt: 123. 
Budgetul comunei, pe exer- 

cițiul 1891—92, avea la venituri 

8298 lei, 33 bani, iar la cheltu- 

"eli 4541 lei, 

Comuna este străbătută de 

- calea vecinală Obirşia-Mărăşti. 

Lunca. 
-Distanţele : la: Bacăii, capitala 

- districtului, 36 kil,; la -comuna   
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Secuieni, reședința .plășei, 13 
kil.; la com. Mărăști, 6 kil.; la 

Oţeleşti, 5 kil.; şi la com. Lecca, 

10 kil. 

Filipeni, săfzșor, jud. Bacăi, pl. 

Siretul-d.-s,, com. Filipeni, care 

intră în compunerea satului Fi- 
lipeni-Slobozia. 

Filipeni-Slobozia, sat, județul 

Bacău, pl. Siretul-d.-s. al com, 
Filipeni, așezat între piriul Să- 

laşul-Roșu și piriul Dunăvăţul, 

la o depărtare de 3600 m. de 

căt. Lunca. Se crede că în ve- 

chime era așezat pe coasta dea- 

lului dintre dreapta pîriului Du- 
năvăţul, unde astă-zi se află o 

o silişte. Are o populaţie de 
99 fam. sai 435 loc. Este o cir- 

ciumă. Vite sunt: 18 cai, 174 

vite cornute,. 16 porci şi 26 
capre, 

Filipescu (Măgurelele - Fili- 
pescu), saţ, face parte din co- 
muna rurală Măgurelele, plasa 
Sabarul, jud. Ilfov. Este situat 

"pe malul stîng al rîului Sabarul. 

Spre E. trece: calea naţională 

București-Giurgiii. In partea de 
- S. locul e mlăștinos. 

Se întinde pe o suprafaţă de 

420 hect., cu o populație de 332 

locuitori. 

D-na Ana D. Laptev are 260 

hect. și locuitorii 160 hect. Pro- 

- prietarul cultivă 218 hect. (6 
sterpe, 18 izlaz, 18. pădure). Lo- 

cuitorii cultivă: 138 hect. (9 ster- 
pe, 13 îzlaz).. Comerciul se face 

de 4. cîrciumari. 

Numărul vitelor e de 

„241 şi al celor mici de 3106. 

mari 

Filipeşti, plasă, în jud. Prahova. 
Se mărginește la S.E. cu.plă- 

" şile Tirgșorul şi Vărbilăul, de 

care se desparte printr'o linie 

oblică- spre - dreapta; începind 
de la com. Mărgineni: și trecînd 

59623. Alarele Dicţionar Geograjte. Vol, I.. 

este abondentă, 

“ce o udă.. --.-   
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pe la E. de comunele: Dărmă- 

nești, Aricești și Băicoiul. 

La N.'se mărginește cu plaiul 
Prahova, de care se desparte 

printr'o linie dreaptă dusă din 

plaiul Vărbilăul (E), pănă în 
jud. Dimboviţa (V.) şi care trece 
pe la N. de-comunele:; Ederile 

și Măgureni. 

La S.-V, se mărginește cu 

jud. Dimboviţa, de care se des- 
parte printr'o linie oblică, de la 

- dreapta spre stinga şi care trece 

pe la V. de comunele: Mărgi- 

neni, Ghirdoveni, Moreni şi mer- 

ge pănă la V; de com. Ederile. 
Din punctul de vedere ad- 

ministrativ, pl. Filipești se com- 

pune din 16 comune rurale, a- 

fară de Filipești-de-Tirg, care e 

comună urbană, adică: Aricești, 

Băicoiul, Călinești, Dărmănești, 

Diţeşti, Ederile, Filipeşti-de-Pă- 

dure, Floreşti, Ghirdoveni, Hai- 

manalele, Măgureni, -Mărgineni- 

d.-j., Mărgineni-d..s;, Moreni, Ne- 

delea: și Țintea. 
Reşedinţa subprefecturei e în 

- com. Filipești-de-Tirg. 
Cea mai populată comună din 

pl. Filipești e Băicoiul, apoi vin 

Măgureni și Dărmănești. Cele 

mai puţin populate sunt: Căli- 

nești, Floreşti, Mărgineni-d.-s. 

și Haimanalele. - 

Partea de S. a acestei plăși 

este şeasă şi productivă în tot 
felul de cereale.: Producțiunea 

graţie apelor 

Partea de. N. e deluroasă, “ 

- -prielnică viței şi - livezilor de 
pruni; iar partea de V. e aco- 

- perită cu păduri seculare; 
Intinsa cîmpie dintre rîul Pra- 

: hova, Țintea și Băicoiul, numită 
- Branciocul, este productivă -în 

grîne și porumb. a 

In partea de N,, locuitorii 

plășei se ocupă: cu fabricarea 

rachiului, viticultura, transportul 

-Jemnelor - din- păduri şi -al pă- 
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curei, iar acei din partea de 

$. se ocupă cu agricultura, iar 

mulți se mai îndeletnicesc cu 
fabricarea varului negru, facerea 

vaselor de lemn și altor arti- 

cole din lină și păr de cal, 

In plasa Filipești se cultivă 
523.50 hect. vie. 

Riuri principale sunt: Crico- 

vul-Dulce, Prahoviţa și Prahova. 

Din punctul de vedere al cul. 

tului, pl. Filipești s'a împărţit 
în 16 parohii, avînd și 11 filiale: 

1.. Parohia Îlăgureni, cu bi- 

serica parohială Sf. Treime, com- 

pusă din cătunele: Păroasa și 

Cocorăști-Capli, avind ca bise- 

rică filială Sf. Dumitru, - 

2. Parohia Filipeşti-de- Pă- 
dure, cu biserica parohială Sf. 
Trei-Erarhi, compusă din căt. 
Siliștea-Dealului, avînd ca filială 
biserica Nașterea - Maicei-Dom.- 
nului. 

3. Parohia Edera, cu bise- 
rica parohială Sf. Voevozi. 

4. Parohia Îloreni, cu bise- 
'rica parohială Schimbarea-la-Fa- 
ță, compusă din cătunele: Tisa, 
"Stavropoleos, Țuicani, Pleașa, 
“avînd ca “filială biserica Ador- 
mirea. 

5. Parohia Ghirdoveni, cu bi- 
serica parohială Sf. Voevozi. 
"6, Parohia Jaimanatele, cu 
biserica parohială Sf. Voevozi, 
compusă din căt. Mănăstirea- 
Mărgineni, avînd ca filială bi- 
serica Sf. Dumitru. 

7. Parohia Diţeşti, cu bise- 
rica parohială Sf. Voevozi, com- 
pusă din căt. Seaca (Filipeşti- 
de-Tirg). 

8. Parohia Mărgineni-a.-j., 
cu biserica parohială Adormirea, 
compusă din căt. Mărgineni-d.-s., 
avind ca filială biserica Sf. A- 
postoli, 

9. Parohia Wedelea, cu bise- 
rica parohială Sf. Voevozi. 

10. Parohia Dărmăneşti, cu 
biserica parohială Sf. Nicolae,   

362 

compusă din căt. Iezeni și Bră- 
tășanca-Ungureni, avind ca fi- 

lială biserica Sf, Gheorghe. 

11. Parohia Călinești, cu bi- 

serica parohială Adormirea, com- 

pusă din cătunele: Cătina și 

Năvoeșşti (Măgureni), cu bise- 
„zica filială Sf.. Nicolae. | 

12. Parohia Aricești-d.=j., cu 

biserica parohială Sf. Ilie, com- 

pusă din căt. Aricești-d.-s., cu 
biserica parohială Sf. Nicolae. 

13. Parohia Florești, cu bi- 

serica parohială Sf. Treime, com-! 

pusă din căt. Capul-Roșu. 

14. Parohia DBăicoiul, cu bi- 

serica parohială Sf. Impărați. 
15. Parohia  Cotoiul (com. 

Băicoiul), cu biserica parohială 

Sf. Anton, compusă din căt, 

Tufeni, avind ca filială biserica 

Sf. Anton. 

„16.- Parohia Țintea, cu bise- 

„rica parohială Duminica-Trei- 
Sfinților, compusă din cătunele : 
Dimbul și Liliești, avind ca fi- 
liale . bisericile Sf. Voevozi şi 
Sf. Nicolae. 

Filipeşti,(Başa-Gropăria), com. 
rur., jud. Brăila, pl. Ianca, așe- 
zată pe şes. Se mărginește la 

“E. cu Perișorul, la N., cu De- 
dulești și rîul Buzăul și la S$,, 
cu Surdila-Găiseanca și căt Bra- 
teșul. Suprafața com. e de 2000 
hect. Are o populație de 262 
familii saă 1012 suflete, din cari 
217 ştii carte şi 835 nu știi. 

Sunt 194 contribuabili. 
Venitul com. e de768glei, iar 

cheltuelile de 6733 lei. Sunt 107 
împroprietăriți din 1864 şi 23: 
neimproprietăriți. In Filipești 
sunt 5 debite și 10 ciîrciumi. , 

Vite mari cornute sunt 1239 
(boi 622, vacă 424, tauri 34, viței 
149); cai sunt 489; măgari, 2 ; oi, 
712; porci, 389 şi capre, 3. Suha- 
tul e de 500 hect. Com. are 1 
moară de aburi ce macină 3500 
hectol. anual; 1 brutărie, 
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Drumuri: la Dedulești, spre 

N., prin căt. Bagdat (11 kil,); la 

Surdila-Greci, spre S$., traver- 

„_sînd calea ferată Brăila-Bucu- 

rești- (6 kil.), la Batogul, spre 

$.-E. pe la cantonul 113, (15 

kil.); la Brăila (ş1 kil.) Com. are 

9 strade aliniate. Pe aci trecea 

drumulvechi: alpoştei Brăila-Bu- 

curești. Acum trece calea ferată 

Brăila-București pe o întindere de 

4 kil. la coprinsulcom. eo pădure 

de salcie de 21 kil. p. a d-lui Fi- 
lipescu. 

Se face tirg în fie-care Dumi- 
nică, 

Com. s'a înființat la 1835 și 

se numia Bașa, după numele u- 

„nui turc, Bașa saii Isbașa, ce a 

avut tîrle aci. Era situată lîngă 

Movila-Morţilor, spre S. 

La 1840, a fost strămutată 

unde se află azi și sa numit 

Filipești, după numele proprie- 

tarului, C. Filipescu. S'a mai 

numit Gropăria după multele 

gropi în cari se păstraii bucate. 

Filipeşti, saț, în jud. Bacăii, pl. 

Trotușul, com. Onești, situat în 

valea Oituzului şi la poalele dea- 

lului Cuciurul, la o depărtare 

de 4 kil. de satul Oneşti. Din 

acest căt., în 1891, ai urmat 

la şcoală 15 băeţi, din 188 co- 
pii în virstă de școală. 

Are o biserică, de cărămidă, 

zidită la 1855, deservită de un 

preot şi 2 cîntăreți, și care a 

fost restaurată de săteni la 1870. 

Are o populație de 99 familii, 

sai 300 suflete, Este o cîrciu- 
mă, Vite sunt: 14 cai, 182 vite 
mari cornute și 45 porci, 

Are mori de apă și o fabrică 
de olărie. 

Filipeşti, sa, pe hotarul de N. 
al com. Filipești, jud. Brăila, 
lingă viroaga Buzeelul-Sec, pe 
muchea acestei viroage și la şi 
kil. spre V. de orașul Brăila.
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Locuitorii cunosc acest sat sub 

numele de Bașa :sai Gropăria. 

S'a înființat la 1835, cînd purta 

numele de Bașa,: și numai de la 

-1864 s'a numit Filipești, după 
numele proprietarului. Are o 

biserică zidită la 1848 şi lingă 

care sunt casele proprietăţei, 

cu o frumoasă grădină ca de 
:3 hect, bine întreţinută, a- 

vind şi un han mare. Are o 

şcoală de băeți, înființată la 1860 
întreţinută de stat, cu 50 de e- 

levi şi o şcoală de fete, înfiin- 

țată la 1877, cu 28 eleve. Su- 

prafața satului e de 47 hect., cu 

106: case; 10 circiume; o rotă- 

rie; 1 boiangerie; 6 fierării; 1 

moară cu aburi. Populaţia sa- 

- tului e de 260 familii, sai 1074 

suflete, din cari: 525 bărbați, 

549 femei; 403 căsătoriţi, şi 

670 necăsătoriți. Știii carte 217 

persoane; 857 nu știii. 

_ Wite sunt: 1230 vite mari 

cornute,. 490 cai, 2 asini, 880 

oi, 6 capre, 390 rimători. 
Sunt și 32 stupi cu albine. 

Aci se află îngropat Const. 

N. Filipescu, născut la 1807, 

mort la 1854, fost mădular la 

Obșteasca Adunare. Pe piatra 

- mormântului se află săpate niște 

versuri de Gh. Creţeanu. 

Filipeşti, sa/, face parte din com. 

rur. Dărăşști, pl. Sabarul, jud. 

Ilfov. 
Se întinde pe o suprafaţă de 

341 hect., cu o pop. de 418 loc. 

Fraţii Laptev aă 113 .hect. 

şi locuitorii 228 hect. Proprie- 

tarii cultivă go hect. (5 'izlaz, 

18 pădure). Locuitorii cultivă 

180 hect. (46 izlaz, 2 vie). Are: 

o biserică, cu hramul St. Nico- 

lae, deservită de 1 preot si 1 

cîntăreţ; 1 povarnă, 
Comerciul se face de 2 

ciumari și 2 hangii. 
Numărul vitelor mari e de 177 

- şi al celor mici de 399. 

A 
Cir-   

Filipeşti, saț, în jnd. Roman, pl. 

Siretul-d.-j., com. Galbeni, pe 
şoseaua națională Bacăii-Roman. 

Are 40 familii, saii go suflete, 

din cari 39 contribuabili. Ştii 

carte .16 persoane. Locuesc în 

10 case. | 
Sunt 60 vite mari cornute. 

Filipeşti, pawzre, ce a mai pur- 

tat că/. Cindeşti-d.-j., din com. 

Cindeşti, jud. Buzău, după nu- 

mele Hatmanului Mihăiţă Fili- 

pescu (Buzatul), fost proprietar 

aci, 

Filipeşti, fost sat, numit și Capul- 

Dealului, în localitatea cu ace- 

laşi nume, din com. Uidești, jud. 

Suceava. 

Filipeşti, moșie răzășească, în jud. 
Bacăii, pl. Trotușul, com. Oneşti. 

Actele de proprietăți, păstrate 

de bătrîni, sunt o dovadă că 

aceste pămînturi li s'aii dat de 

însu-și Ștefan-cel-Mare. 

Filipeşti, moșie, peidinte de com. 
cu același nume, jud. Brăila, cu 

o suprafață de 2700 hect. și cu: 

venit de 45000 lei. 

Filipeşti-de-Tîrg, com. urb., în 
jud. Prahova, pl. Filipești. Se 

zice că s'a înfiinţat cam de 300 

ani, de familia Filipescu. 

Comuna este situată pe un 

iaz ce dă în rîul Prahova, la 20 

kil. departe de capitala judeţu- 

lui. Aci e:-un biroii telegrafo- 

poștal fondat în 1869 şi al că- 

rui venit pe 1896—97 a fost 

de 3515 lei, 95 bani; reședin- 
ţa pl. Filipești. Tot aci se află 

o prea frumoasă grădină cu 
heleșteii, cu casele proprietaru- 

lui moşiei. 

Se compune din 2 căt.: cel 
de reşedinţă și Seaca, avind o 

populațiune de 341 familii, saii 

1422 suflete (686 bărbaţi 736   

FILIPEŞTI-DE-TÎRG 

femei), şi 7 familii de 'Ţigani 

1 de Evrei, 3 Bulgari şi 3 Un- 

guri fierari. 

Sunt 244 contribuabili şi 314 

case de locuit, 

In com. e o biserică, fondată 
la anul 1802, de familia Filipe- 

scu și reparată în anul 1890; 
are un preot. 

Afară de agricultură, 20 lo- 

cuitori se mai ocupă cu dul- 
gheria, zidăria, rotăria, cizmăria 

și fierăria. Produsul muncei îl 

desfac în comună, la tîrgul săp- 

tămînal de Duminică. 
Pe iazul ce vine din rîul Pra- 

hova, sunt, în raionul comunci, 

2 mori de măcinat. 

Locuitorii, în număr de 236, 

S'ait împroprietărit la 1864, pe 

moșiile Filipescu şi Slătineanu, 

cînd li saă dat 5ş$S hect. Ei 

ai: 93 cai, 689 vaci, 12 bivoli, 

30 capre, 587 oi și 796 porci, 

afară de vitele trebuincioase la 

„munca cîmpului, 

Şcoala datează în com. de la 

1856. Localul e proprietatea 

comunei. S'a frequentat în 1891 

de 54 băeți și 28 fete. Cu în- 

treținerea personalului, statul 

cheltueşte anual 2484 lei. Ştiu 

carte în toată comuna 200 băr- 

baţi și 74 femei. 
Toată comuna, cu vatra sa- 

tului, izlaz, livezi, locuri arabile, 

etc., se întinde pe o suprafaţă 

de 1822 hect. 
Pămîntul e prielnic culturei. 

Țuică se fabrică în termen 

medii pănă la 5000 dec. anual. 

„Stupi cu albine sunt go.. 
Comerciul se exercită în com. 

de 10 circiumari. 

Veniturile com. se urcă la 

17806 lei anual și cheltuelile 

la 13685 lei. 

Trei şosele principale îi înles- 
neşte comunicaţia cu Mărgineni- - 

d.-j., Nedelea, Călinești și Di- 

țești. 
E cuprinsă între riurile Pra-
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hova şi Prahoviţa; iar prin cen- 

tru trece un iaz cu maluri ri- 

dicate. 

Se mărginește cu comunele: 

Brătășanca, Mărgineni, Diţeşti, 

Călinești și Nedelea. 

Filipeşti-de-Pădure, co. rur., 

pl. Filipești, jud. Prahova. Mai 

înainte s'a numit Filipeşti-Un- 
gureni. Acte vechi privitoare 

la înființarea com. lipsesc. Se 

crede că datează cam de vr'o 

370 ani, 

Este situată sub dealul Cia- 

cirul și pe lingă Valea-Rea și 

Vilceaua-Roșioara, la 25  kil. 

depărtare de capitala jud. și la 

7 kil. de reședința plășei. 
Se compune din 2: cătune: 

Siliștea - Dealului și Călinești, 

afară de Filipești-de-Pădure şi 

Ungureni, avind o populaţie de 

323 familii, sai 1329 suflete 

(748 b., 551 f.). Călinești, deși 

e una cu satul Filipești, ţine de 

con. Călinești, , 

In populațiunea acestei com. 

intră şi S familii de Țigani şi o 

familie Germană, la minele de 

lignit, care s'a stabilit acolo de 

mai mulți ani, ocupîndu-se cu 

transportul cărbunilor depămint. 

Sunt 290 contribuabili și 400 

case de locuit. 

In com. sunt două biserici: 
una în Filipești-de-Pădure, zidită 

la anul 1688 de familia Canta: 

cuzinilor, reparată în anul 1893; 

a doua în cătunul Siliștea- 

Dealului, zidită la anul 1833 de 

preoții State și Mitrea, doi mo- 

nahi, cari aii stat acolo. Sunt 

deservite de 2 preoți, 2 cîntă- 

reţi şi 2 paracliseri. Serviciul 

divin se celebrează în biserica 

din cătun numai la anumite zile 

şi în sărbătorile împărătești. 

A fost schit de maici, dar 

în urma unei hotărîri consistoti- 
ale s'a desființat. Călugărițele 

„aii trecut toate la M-rea Zam-   

fira, plaiul Teleajenul, și la M-rea 

Susana. 
Meșşteşugari sunt: 5 fierari, 3 

rotari, 7 tîmplari, 5 zidari, 7 

cizmari, 20 dogari, 1 strungar, 

4 cojocari și 3 croitori. 

Locuitorii desfac produsul 

muncei lor la Ploeşti.Ei se ocupă 

cu agricultura, viticultura, fabri- 

carea rachiului, cu transportul 

lemnelor şi a lignitului la gară. 

Vite sunt: 74 cai şi epe, 274 boi, 

152 vaci, 1199 oi, 1734 porci. 

Comerţul se exercită în co- 

mună de 10 circiumari. 

Sunt 60 locuitori moșneni; 

iar restul s'aii improprietărit la 

1864, pe moșiile -D-lor Anton 

Arion și Alex. Zisu, 

Școala există în com. de 40 

ani. Localul e proprietatea com. 

In anul'şcolar 1892—93 s'a fre- 

cuentat de 36 băeți şi 4 fete, 

din numărul de 238 copil (136 

b., 102 f.), cu virsta de școală. 

Cu întreţinerea person., statul 

cheltuește anual 1080 lei. Ştii 

carte 150 bărbaţi și 60 femei. 

Țuică se fabrică anual ca la 

4000 d. |. și vincala zoood.l. 

In raionulacestei com., spre 

N. de sat, pe valea Palanca şi 

pe valeaHeleșteul, suntdouă mine 

de cărbuni de pămitnt, cari func- 

ționează de la 1884. Tot pe 

valea Heleșteului și Cervenia, pe 

moșia proprietarului și chiar pe 

moșia sătenilor, la Valea-Greci-. 

lor, Valea-lui-Dop și Baltac, se 

presupune a fi păcură, 

Stupi de albine sunt vr'o 200. 
Comuna are o suprafață de 

aproape 1165 hect. pămînt. 

Parte din teritoriul com. e 

prielnic culturei; iar parte, mai 

ales cel din partea de V., e ar- 

gilos, humos și pietros. 

Budgetul comunei se ridică la 
21885.17 

10201.71. 

Stă în legătură prin şosele 

cu comunele: Călinești, Diţești 

lei, şi cheltuelile la   

și Moreni, Ghirdoveni și Fili- 

“ peşti-de-Tirg. 

In partea de N.-E. acom.,se 

află movilele: Rădoaia, Mavru- . 

leasa şi Chioșcul-lui-Ioil. La N., .. 

se întind dealurile cu vii şi 

“pometuri, ce poartă numele de: 
Cintul, Beldia, Sichireţi, al Tuliei, 

Călugărul, Bucheazgoaia. Tot 

în partea de N. sunt piscurile: 

Măţiana, La-Stină, Cărăbuşi şi 

Piscul-Bulzului. La poalele a- 

cestor piscuri sunt pădurile pro-_ 
prietarilor. Pentru izlaz servesc 

poenele : Angheleștilor, Cu-Mă- 

„laiii și Tomșeneanu. 

E străbătută de văile: Ro- 

şioara, Palanga, Valea-Rea, Gre- 

cilor, Valea-lui-Dop, Valea-lui- 

Baltac și riul Proviţa (Prahoviţa). 

Girle periodice sunt Valea-Mă- 

roaica şi a Grecilor. 

Pe aceste văi, se zice, în tim- 

purile vechi, fugeaii locuitorii de - 

groaza păginilor. 

In raionul acestei com. se 

văd ruinele palatelor familici 

Cantacuzineștilor. 

Se mărginește cu comunele: 

Filipeşti-de-Tirg, Diţeşti şi Că- 

linești, . 

Filipeşti-de-Pădure, dea/, com. 
Filipești, pl. Filipești, jud. Pra- 

hova, pe care se cultivă 168! 

hect. vie. 

Filipeşti-Ungureni, numire ce 

"se mai dă comunei Filipeşti-de- 

Pădure, pl. Filipeşti, jud. Pra- 

_hova. 

Filipoiul, movilă, jud. Brăila, si. 

tuată pe malul drept al priva- 

lului Baba-Sanda, în faţa cana- 

lului Porcul. 

Filipoiul, os4roz, jud. Brăila, co- 

prins între Corotișca și Dunăre, 

la N. de ostrovul Corotișca. 

Filipoiul, prival, judeţul Brăila,
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" unește iezerul Șerbanul cu Du- 

nărea-Vechie. Aproape de con- 

fluența sa cu Dunărea, se află 

o cherhanea în dreptul căreia, în 

războiul dia 1877, Rușii aii scufun- 

dat vaporul turcesc Lufti Djelil». 

Filitis (Răduleşti-Filitis), sas, 
face parte din com. rur. Rădu- 

lești-Resimnicea, pl. Mostiștea, 

judeţul Ilfov. Este situat spre 
N. .de București, pe la extremi- 
tatea judeţului despre jud. Pra- 

hova; pe malul drept al rîului 

Prahova. Aci este reședința pri- 

măriei. | e 

Se întinde pe o suprafață de 

810 hect., cu o populaţie de 

455 locuitorii. 
Fraţii Filitis au 750 hect. şi 

locuitorii 60 hect. Proprietarii 

cultivă 600 hect. (50 sterpe, 100 
pădure). Locuitorii rezervă tere- 

nul pentru izlaz. 
Are o biserică, cu hramul Sf. 

Nicolae, deservită de 2 preoți 

și 2 cîntăreţi; o școală mixtă, 

frecuentată de 14 elevi și eleve, 
cu întreţinerea căreia statul și 

comuna cheltuesc anual 1849 

lei. i 
Comerciul se face de 1 han- 

giii. S'au stabilit în sat 2 străini. 
Numărul vitelor mari e de 

558 şi al celor mici de 1043. 

Filitis, namire dată unei gărzi 

din moșia Stilpul, jud. Buzăii, 

-ca să se distingă de Stilpul- 
Monteorul. (Vezi Stilpul, moșie). 

Filitis, sfoară de moşie, în jud. 
Buzăii, com. Lipia, ca de'15 hect. 

Filiul (Budişteanu), co. rur., 
jud. Brăila, pl. Balta, așezată pe 
malul stîng al Călmățuiului . și 

ca la 260 m. depărtare de acest 

rîti. Se învecineşte la E. cu Vizi- 

„rul; la V., cu Berlești-lonești; la 

N., cu. Perișorul și la S., cu Slu- 

„jitori-Albotești. Forma sa este a   
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unui poligon neregulat. Supra- 

fața comunei e de 7192 hect. 

Are o populaţie de 265 fa- 

milii, saii 110$ suflete, din cari 

114 ştiă carte, si 964 nu știii. 

Sunt 173 contribuabili. 
Venitul comunei e de 4022 

lei și cheltuelile de 4004 lei. 

Improprietăriți sunt 96 locui- 
tori, Sunt 3 debite și 6 cîrciumi. 

Vite mari cornute: 1873 (boi 
1006, vaci 856, tauri 98, viței 

11), cai 580, oi 3002, rimători 

367 şi 2 capre. Suhatul e de 

1315 hectare. 

Comuna are: o biserică zidită 

la 1843 "de Ioniţă Clucerul-Bu-. 

dișteanu, reparată la 1873 .de 

proprietarul, N. Protopopescu 

“şi de locuitori, deservită de 1 

preot, 1 cîntăreț şi 1 paracliser ; 
o școală de băeţi, înființată la 

1858, frecuentată de 142 elevi 

“şi una de fete, înfiinţată la 1881, 

- frecuentată de .20 fete; ambele 

şcoli instalate întrun frumos 

local. În partea S.S.-E. a com. 

e un pod peste Călmăţuii. 
Drumuri: la -Slujitori- Albo- 

teşti, spre S., peste apa Călmă- 

țuiul ; la Insurăţei, spre S.E., 
peste podul “Călmățuiului; la 

Vizirul, spre E., prin căt. Liş- 

coteanca; la. gara Ianca, spre 
N., prin tîrlele Filiul, Perișorul- 

şi apoi la Ianca; la loneşti, că- 

tunul din spre V. Are 2 strade. 
Comuna s'a înființat la 1845: de 

Ioniţă Budişteanu, fostul pro- 

prietar, după care se numește 

Budişteanca, pe 'lingă numirea 

oficială ; iar Filiul se. numește 

„ după numele Fileanca, fosta pro- 

pietară a unei părți de moșii. 

Filiul, sa, jud. Brăila, la S$. păr- 

ţei de V, a comunei Filiul, pe 

lunca stîngă a Călmățuiului, a- 

proape de acest piriii, la 49 kil. 

„spre S. de oraşul Brăila, înfi- 

înțat la 1845: de fostul propri- 

etar Ioniţă Budișteanu și numit   
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Filiul, după numele proprietă- 
resei Filianca. Loc. cunosc acest 

sat sub numele de Budiștean- 

ca. Satul este străbătut în par- 

tea de N. de o vălcea peste 

care se află un pod, această 

vălcea dă în Călmăţuiul, la If 
kil. spre S. de sat. In sat sunt 
109 case, 2 mori de vînt, și o pră- 

vălie. Vatra satului e de 49 hect. 

Are o școală de băețţi, înfi- 
inţată la 18556, întreținută de 

stat, frecuentată de 42 clevi şi 

o școală de fete, înfiinţată, la 

1881 întreținută de comună şi 

frecuentată de 25 eleve. Am: 

bele școli aă-un bun local pro- 

prii de zid. Este o biserică, zi- 
dită de proprietar la' 1845, de- 

servită de 1 preot, 1 cintăreț 

şi 1 paracliser. Populația este 

“de 170 familii, saii 539 suflete, 

din cari 283 bărbaţi, 256 femei. 

Știii carte 116 loc: 
Vite sunt: 290 cai, 730 vite 

mari cornute, 500 oi şi 200 riî- 

- mători, Ea 

Filiul, cătun, pendinte de com. 

cu același nume, pl. 'Balta, jud. 

Brăila, situat la N.-V. de. com. 

la 5 kil.. Populaţia cec de zi fa- 

“_miliă, sai 151" suflete. Știii carte 

„29 persoane, 
- Vite mari cornute sunt: 649 
(boi 310; vaci 320, tauri 9, bivoli 

2, viței 5), măgari 3, cai 147, 
oi 1874, rimători 94, capre 2. 

Are 1 moară cu aburi și 2 

mori de vint. 

Filiul, pzoșie, pendinte de. com. 

cu același nume, pl. Balta, jud. 

Brăila, are o suprafață de 3000 
hect. şi aduce un venit de 

40500 lei. ia 

Filiul, vzovilă, jud. Brăila, situată 

„la 7 -kil. spre N.-V. de satul. 

Filiul; servă de hotar între mo- 

- şia Filiul și Colţica, pendinte de 

com. Bordeiul-Verde.'
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Filosoful, dea/, jud. Vasluiu, în- 

cepînd puţin despre E. de la 

satul Căueşti, și mergind spre S.- 

E. prin com. Șcheia, de unde 

trece în com. Drăgușeni. 

Fimeşti, zale, com. Spineni, pl. 

Vedea-d..j., jud. Olt. 

Fincăi, vă/cea, com. Romani, pla- 

iul Horezul, jud. Vilcea, 

Finei (Valea-), va/e, în jud. Bu- 

ză, com. Grabicina; servă ca 

izlaz de vite. 

Finta, com. rur., pl. Ialomiţa, jud. 

Dimboviţa, situată pe cîmpie, pe 

malul stîng al Ialomiţei, la 25 

kil. spre S.E. de Tirgovişte. 

Această com. se compune din 

„patru cătune: Finta, Bechinești, 

Finta-Vechie și Ibrianul, cu o 

populaţiune de 1209 loc. | 

Are o biserică și o şcoală; 

se învecineşte: la E, cu com. 

Traian ; la V., cu com. Dobra; 

de care se desparte tot prin riul 

Ialomiţa; la N., cu com. Ghe- 

boaia şi la S., cu Bilciureşti, de 

care se desparte tot prin Ialo- 

mița. In raionul acestei com. 

este o movilă. Aci a fost bă- 

tălia între Mateiu Basarab, dom- 

nitorul Munteniei, și Vasile Lupu, 

domnul Moldovei, la anul 1653, 

cînd Mateiii birui pe Vasile, lă- 

sîndu-i pe cîmpul de luptă peste 

3000 soldaţi a căror oase zac 

sub movila dela Finta. 

Finţeasca, zoșie, în jud. Ialo- 
miţa, pl. Borcea, com Lupșani. 

Are o suprafață de 6000 hect. 

Pe această moșie este un căt, 

(tirlă), numit Moşul. 

Finţeasca (Pietricica), codru, 
cam de 6 hect., în cătunul La: 

poşul, com. Pietricica, județul 

Buzăii, posedat de moșnenii Fin- 

țeşti.   
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Finţeasca, piriiay, jud. Buzăii, în- 

cepe de la Şipot, com. Jugureni, 

curge în cascade peste dealul 

Colţi, udă în lung com. Finţești 

şi dă în piriiașul Tohăncanca, 

la căt. Gura-Vadului, din com. 

Tohani. 

Finţeşti, com. rur., în jud. Bu- 

ză, pl. Tohani, situată pe am- 

bele maluri ale piriului Finţeasca, 

la distanță de 46 kil. 120 m. 

de orașul Buzău şi la 12 kil.de 

orașul Mizil. La N., printr'o 

limbă îngustă de pămînt, se în- 

tinde pănă la Piatra-Cislăului și 

Făntîna-Hoţilor;, la V., se lasă 

din muntele Făntîna-Hoţilor, prin 

hot. moşiei Răil, trece pe lingă 

com. Pictricica și com. Glodul şi 

ajunge în pădurea Archimandrita, 

o iapela Fântina-Mărului, pe hot. 

moșiei Jugureni, atinge com. 

Perşunari și ajunge în hotarul 

Dumitrești, în drumul Buzăului; 

la S., din hotarul Dumitreşti, 

merge pe drumul Buzăului, pănă 

în apa, Năianca, de unde, la E., 

urcă pe Năianca în sus, apoi pe 

hotarul moșiei Gliza, trece peste 

colinele Doamna și Zănoaga, 

peste riul Nişcov şi se suie foarte 

mult pănă în Piatra-Cislăului, 

ceea ce face cateritoriul acestei 

comune, de şi îngustă, să aibă 

o lungime de peste 20 kil. în- 

trînd neregulat în teritorul com. 

Tisăul și Lapoşul. Suprafața sa 

este de 3441 hect., din care 

384 arab., 1772 pădure, 114 

fineață, 128 izlaz, 709 vii și 334 | 
sterp. Tot teritoriul e propri- 

etatea  cetelor de moșneni: 

Răii, Bunii, Băduleştii, Călinescu, 

Glogoveanu şi Saru. Terenul 
comunei e accidentat de nu- 

meroase coline, acoperite de 

vii și pădure, E avută în sub-. 

stanţe minerale, precum: fier, 

sare şi mai cu seamă gips fi- 

bros, în mari plăci transversale. 

In via Mustagiului are o puternică   

FINȚEȘTILOR (VALIEA-) 

sursă de apă minerală, conţiind 

mai cu seamă sulf. Are 2 stîne. 

Comerţul constă în desfacerea. . 

de producţiuni agricole și a lem- 

nelor. Căi decomunicaţie are: şo- 

şeaua Tohani-Finţeşti, prin Jugu- 

- reni; drumul natural Tohăneanca- 

Finţeşti și drumul Buzăului. 

Vite sunt: 254 boi, 111 vaci, 

59 viței, 3 bivoliţe, 25 cai, 34 

jepe, 12 mînji, 906 oi, 41 capre, 

3 asini și 211 porci. Stupi sunt 60. 

Comuna e formată din căt. 

Finţești şi cătunașul Tufele- 

Finţeşti. Populaţia ci este de. 

1240 locuitori, din cari: băr- 

baţi însuraţi 241, neînsuraţi 35, 

vădivi 16, băeţi. 322, femei 

măritate 241, văduve GI, fete 

324. "Ei trăesc în 284 case. 

Străini sunt: 2 Greci şi6 Aus- 

tro-Ungari. Meseriași sunt: 3 

lemnari, 1 fierar, 2 zidari şi 1 

brutar. 

Sunt 274 contribuabili, din care 

8 comercianți romiîni. Stabili- 

mente: 7. 

Budgetul comunei e de 2653 

lei. 
Comuna are o școală în căt. 

Finţeşti, frecuentată de s6elevi 

şi 6 eleve. Carte ştiii 122 per- 

soane. Are o biserică, deservită: 

de 2 preoți, 1 cîntăreț şi 1 

paracliser. Hramul e la 6 De- 

cembre. 

Finţeşti (Glogoveanca), căzu 

de reședință al com. Finţeşti, 

jud. Buzăi. Are 1140 locuitori 

şi 262 case. 

Finţeşti-Tufele, cătunaş, al com. 
Finţești, jud. Buzăii. Are 100 

locuitori şi 23 case. 

Finţeştilor (Valea-), va/e, în 
com. Finţești, jud. Buzăi, prin 

mijlocul căreia curge apa Fin- 

ţești. Casele sunt aşezate pe am: 

bele sale maluri; iar de jur îm- 

-prejur are dealuri înalte, aco-



FIRESTRA 

perite cu vii, livezi, fineață și 
păduri. 

Firestra, petic de pădure, de 10 

hect., în lunca dintre Cilniştea 

și Argeșul, pe proprietatea Gră- 
diștea a d-lui Em. Grădișteanu, 

pl. Cilniştea, jud. Vlașca. 

Fireşti, căruu, jud. Vilcea, pl. O- 

colul, com. Titireciul. 

Firijba, saţ, face parte din com. 

rur. Popești, pl. Cerna-d.-s., jud. 

Vilcea. Are o populaţie de 145 
locuitori; (70 bărbaţi şi 75. fe- 

__mei), Este situat între dealul 

Frînceşti (la E.) şi deaiul numit 

Delușelul, d'alungui gîrlei Fi- 
“rijba. E la distanţă de 212 kil. 
de căt. Meeni, unde e şcoala. 

Copii în virstă de şcoală: 15 

(7 băeţi şi 8 fete). 

Firijba, rup de pădure, al sta- 
tului, în întindere 375 hect., for- 
mînd pădurea Dăeşti, situată în 

com. Popești, plasa Cerna-d..s., 

jud. Vilcea, împreună cu trupu- 
rile: Valea-Marcului și Calului, 

Băeasa-Schitul şi Brătășanca. 

Firijba, gîrlă, ramură din riul 
Bistriţa, ce trece prin căt. Firijba, 

printre dealurile Frincești și De- 

lușelul şi se varsă în riul Lun- 

căvăţul, lingă com. Şirineasa, 

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

Firilor (Valea-), za/e, izvorește 
din poalele Virfului - Frumos, 

com. Șotrile, plaiul Prahova, jud. 

„Prahova; udă partea de V. a 

căt. Seciurile şi se varsă în riul 

Doftana. 

Firişbeiul, /oc îzo/aţ, com. Frin- 

cești, pl. Oltul-d.-s., jud. Vilcea. 

Firişti; pădure, în jud. Mehedinţi, 
pl. Blahnița; ține de com. rur. 

Scăpăul.   
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Firizul, saz, în jud. Mehedinţi, 

plaiul Cerna, com. rur, Ilovăţul; 

are 69 case, cu 350 locuitori. 

Firtele-Miliţoeştilor, jud. Iaşi. 
(Vezi Firtele-Zbirnei). 

Firtele-Zbiîrnei, foen, în pădu- 

rea Poeni, com. Poeni, pl. Co- 

drul, jud. Iași, pe cari se gă- 
sesc urme de livezi cu pomi 

roditori; se zice că în aceste 

locuri aii fost aşezate cite-va fa- 

milii de locuitori, pe cari, de la 

1835, proprietarul le-ai stră- 

mutat în satul de astă-zi numit 

Poeni. 

Fişcălia, com. rur., pl. Oltul-d.-s., 

jud. Vilcea. E compusă din 3 
mahalale: Fiscălia, Țăcăliile şi 

Răscăeți. Se zice că numele co-, 

munei vine dela Fișcălie, nume 

ce se da în vechime morilor, şi 

aceasta pentru-că aci se găseaii 

mulțime de mori pe apa Ol- 
tului. 

Este situată pe valea riului 

Oltul, la 24 kil. departe de ca-. 

pitala judeţului şi la 23 kil. de 

reședința plășei. 

"- Are: o populaţie de 186 fa- 
milii, sait 696 suflete, (în care 

intră şi 15 familii de Tigani); 
186 contribuabili; 156 case și 

4 bordee. 

Sunt 2 biserici: una făcută 

de unul Diaconul, reparată la 

1847 și azi ruinată. A doua s'a 

reparat la 1862 și 1882 de Ni- 

colae Stavrescu și G. Petculescu, 
Meșteșugari sunt: 1 timplar, 

2 fierari și 1 cizmar, 

Vite sunt: 20 cai, 240 boi, 

I9I vaci, 240 oi și 200 porci. 

Pe -riul Oltul, în raionul co- 

munci, e o moară, R 

Cea mai mare parte din lo- 
cuitori sunt moșneni; puțini, de- 

limitați pe moşiile moșnenilor 

cu cite 3—4 pogoane; iar alții 

aii numai locul de casă.   
. 
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Şcoala există în comună de 
la 1847. Se frecuentă de 30 
copii, (27 băeţi şi 3 fete), din 
numărul de 86 (54 băeți şi 
32 fete) în virstă de școală. 

Știi carte 150 bărbaţi şi 12 fe- 
mei. Cu întreţinerea școalei sta- 
tul cheltuește anual 1080 lei. 

“Pe 750 hect. se cultivă po- 
rumb și pe 5 hect. grii. Fine- 

țele se întind -pe 25 hect. și 

izlazul pe 400 hect. 
Sunt 43 stupi cu albine. 

Venitul comunei se urcă la 
1122 lei și cheltuelile la 1047 
lei. | 

In partea de E. este șoseaua 

națională, numită a Oltului, care 

înlesneşte comunicaţia între co- 
munele Orleasca (la S$.) şi Io- 
nești (la N.) şi două șosele co- 

munale. 
E brăzdată de Dealul-Oltului 

(spre V.) și Fișcălia saii Dealul- 
Viilor. Intre riul Oltul şi şo- 

seaua națională este balta Răs- 

căiatul și alte cite-va bălți pe 

malul Oltului. 

Calea ferată Piatra-Rîmnicul- 
Vilcea străbate partea de E. a 

"comunei. Sa 
Se mărginește cu jud. Oltul (la 

E.), de care se desparte prin riul 
Oltul, cu Dealul-Oltului (la V.), 

Ionești-Mincului (la N.) şi Or- 

leşti (la S$.). Riul Oltul face în 

dreptul comunei un mare ostrov, 

acoperit pe alocurea cu richită. . 

Fişcălia, căzun. Vezi Plăviceni, . 

jud. Olt, * 

Fişcălia, mahala, jud. Vilcea, 
com. Fișcălia, situată între Dea- 

lul-cu-Vii și Lunca-Oltului. In 

partea de E. trece calea ferată 

Piatra-Rîmnicul. 

Fişcălia, dea, în raionul com. 
Fișcălia, pl. Oltul-d.-s., jud. Vil- 

„cea, pe care se cultivă 68 hec- 

tare yie.
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Fişcălia (Dealul-Viilor), gea/, 
care traversează de la S. spre 

N. com. Fișcălia, pl. Oltul-d.-s., 

jud. Vilcea. 

Fişicani, /oc de cultură, pe mo- 
şia şi com. Boţeşti, pl. Crasna, 

jud. Fălciu. 

Fişici, cătun, al com. Boziorul, 

jud. Buzăi; are 140 locuitori 

şi 38 case. 

Fiţicheşti, saz, în jud. Tutova, 

pl. Pereschivul, com. Coroești, 

spre S. de satul Corcești-d.-j., 
pe pîriul Pereschivul, la con- 

fluența acestuia cu Pereschivul; 

are 187 locuitori și 45 case. 

Fiţioneşti, cozi. rur., în jud. Put- 
na, pl. Zăbrăuțul, așezată în 

valea Zăbrăuţului, care de aci 
merge de se înfundă în schitul 

Moșinoaele, așezat pe teritoriul 

acestei comune, 

Distanţa comunei de reșe- 

dința sub-prefecturei e de 5 kil., 

iar de capitala judeţului e de 

35 kil. . 

Com. Fiţionești se compune 
din cătunele: Fiţioneșşti (unde e 

ȘI primăria) și Holbănești. 

Populaţiunea comunei, după 

cel din urmă recensămiînt, e de 

352 familii, sai 1272 suflete, 

din cari: 642 bărbaţi și 630 fe- 

mei; 6309 neinsuraţi (322 băr- 

baţi şi 317 femei), 562 însuraţi, 

67 văduvi, 4 divorțaţi; 1264 

Romini și 8 de diferite națio- 

nalități ; 1264 ortodoxi, 5 mo- 

zaici și 3 armeni; 260 agricul- 

tori, 5 meseriași, 10 comercianți, 

12 avind profesiuni libere, 97 

“ muncitori şi 12 servitori.. 

Știu carte 82 bărbaţi și 7 fe- 

mei. E 

Case de locuit sunt 306. 

- Sunt. 2 biserici: una paro- 

hială, cu hramul Sf. Nicolae şi 

a doua, filială, cu hramul Pogo-   
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rîrea Sf. Duh. Cam la 20 kil. 

se află schitul Moșinoaele, 

Este o şcoală mixtă, frecuen- 

tată de 47 copii, din numărul 

de 150: în virstă de școală. 

Școala este subvenționată de 

comună cu 374 lei anual. 

Sunt 221 contribuabili. 

Budgetul comunei pe 1893— 

1894 avea la. venituri 8017.26 

lei și la cheltueli 7991.65 lei. 

Vite sunt 1165, din cari: 342 

boi, 111 vaci, 99 cai, 4000i, 

67 capre şi 146 porci. 

Sunt 33 stupi cu albine. 
Industria şi comerciui se prac- 

tică de 2 circiumari, 1 băcan, 

6 fierari, 12 rotari, 1 vărar. Sunt 

6 pive; 17 fabricanți de rachiiă 
„şi 5 comercianți feluriţi. 

- Numărul cultivatorilor din co- 

mună: 92. - 

Cultura viei în anul 1893 a 

produs vin în valoarede 582801. 

Pe matca Zăbrăuţului sunt 

pietre calcaroase, din care lo-. 

cuitorii fabrică var. 

In com. sunt două ripe nu- 

mite: Valea-Lungă și Glodiş- 
teanca. 

Fiţioneşti, căzun, în jud. Putna, 
com. Fiţionești din pl. Zăbră- 

uţului. [Este așezat în Valea- 

Zăbrăuţului, care de aci merge 

de se înfundă în schitul Mo- 
șinoaele. 

Are 2 biserici, una parohială, 

cu hramul Sf. Nicolae şi a doua, 

filială, cu hramul Pogorirea Sf. 

Duh; o școală mixtă, frecuentată 

de 38 copii (34 băeţi, 4 fete), 
din numărul de 145 cu virstă 

- de școală. 

Fiţioneşti, faro/ie, în jud. Putna, 
com. Fiţioneşti, din pl. Zăbră- 

- uţului, formată din 2 biserici, 

ambele în cătunul -Fiţionești, 
cea parohială, cu hramul Sf. 
Nicolae, iar cea filială, cu hra- 

mul Pogorirea Sf. Duh.   

FÎNEŢELE SAU FINATURI 

Fiţiugheşti, moșze. a Statului, 

în jud. Putna, a cărei arendă 

anuală pe periodu! 18850—85 a 

fost de 1256 lei. 

Filfiia, dea/, se întinde în partea 

vestică a satului Tansa, pl. 

Funduri, jud. Vasluiii; pe podi- 

şul acestui deal, e situată cea 

mai mare parte a satului Tansa; 

la poalele dealuluise prelungeşte 

Şesul-Dagiţei, care, lățindu-se 

spre S..E., ia numirea de.Lunca- 

Dagiţei. 

Fînacari, ziriiaș, format pe teri- 

toriul comunei Paltinul, pl. Vran- 

cea, jud. Putna şi care se varsă în 

Zăbala, 

Fînari, sa/, face parte din com. 

rur. Crivina, pl. Crivina, jud. 

Prahova. 

Fînatul, ziriiaș, jud. Bacăi, pl. 

Tazlăul-d.-j., care desparte teri- 

toriile comunelor Boşoteni și 

Bereşti și se scurge în piriul 

Strimba. 

Fînatul, ziriiaș, jud. Bacăii.,. pl. 

Siretul-d.-j., care curge pe teri- 

- toriul com. Botești și se scurge 

în piriul Răcătăul. 

Fînatul, za/e, jud. Bacăii, pl. 

Tazlăul-d..j., de pe teritoriul com, 
Boşoteni. 

Fînaţi, dea, jud. Vilcea, com. 

Cacova, pl. Ocolul. 

Fînațul,2î7/ de munte, jud. Bacăii, 

pl. Trotușul, com. Tirgul-Tro- 

tușul din şira Slănicului, situat 

lingă muntele Cireşoaia. 

Fineţele sai Fînaturi, 247/ de 
munte, jud. Bacăii, pl. Trotușul, 
com. Tirgul-Trotuș, situat lingă 
muntele Măgura și. în șira Slă- 
nicului,
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Fîneţul-Mezinca, vîrf de munte, 
jud. Bacău, pl. Trotuș, com. 

Tirgul-Trotuș, situat lingă mun- 

tele Fineţele și în culmea Slăni- 

cului. 

Fiîniişului (Podul-), găzure, în 
jud. Buzăă, com. Colţi; face par- 
te din pădurea statului Aluni- 
șul, avind singură 108 hect. 

Vezi Aunișul-Mlăjet. 

Fintîna, firii, numit și Piriul- 

Fintînei, în com. rur. Izvorul- 

Birzei, pl. Ocolul-d.-s., jud. Me- 

hedinţi. 

Fintîna, “firii, afluent al piriu- 

lui Sabasa, jud. Suceava. 

Fîntina, zale, numită şi Valea- 

Fintînei, în com. rur. Bresnița, 

pl. Ocolul-d.-s., jud. Mehedinţi. 

(Vezi com. rur. Bresniţa). 

Fintîna, va/e, jud. Prahova, pla- 
iul Teleajenul, com. Tirlești. 

Fîntîna, va/e, jud. Prahova, pla- 

iul Teleajenul, com. Gura-Vi- 

tioarci. 

Fiîntîna, ză/cea, jud. Prahova, 

pl. Podgoria, com. Apostolache. 

Fintîna-Banului, comp. rur., jud. 

Dolj, pl. Cîmpul, la 73 kil. de 

Craiova și la 21 kil. de Cala- 

fat, reședința plăşei. 

Situată pe un loc şes, la N. 

Dunărei, în fața schelei Coșova 

din Bulgaria și Stanotîraul. 
Se învecinește la. E. cu: co- 

munele Hunia şi Moţăţei; la V., 

cu com. Cetatea; la N., cu com, 

Dobridor și Risipiţi; la S$., cu 

Dunărea. Pe teritoriul acestei 

comune, Dunărea are o îndrep- 

tare V.-E.,: făcînd un: cot spre 

.S., după ce iese din hotarul a- 

cestei comune, pentru a trece 

pe acel al comunei Maglavitul. 

69623. Afarele Dicționar Geografie Vol, III. 

  

369 

Se găsesc pe teritoriul comu- 
nci cîte-va movile între cari: Ca- 
rantina, Măgura-lui-Guliman și 

Măgura-cu-Cercul. 
Pe teritoriul comunal se află 

cîte-va bălți, formate din izvoa- 
rele mai multor fintîni, cari toate 

se varsă în balta numită Fintina- 
-Banului, iar aceasta la rindul 

săi se scurge în Dunăre. 
Pănă la anul 1875, coprindea 

şi com, Cetatea. Se compune: 
din două cătune: Fintina-Banu- 
lui, care este cătunul de reșe- 

dință și căt. Moreni, care era 

altă-dată cătun - de” reşedinţă. 

Cele două cătune suntla 1 kil. 
depărtare unul de altul. 

In fie-care cătun se află cite 

o biserică, fondată de locuitori; 

bisericile sunt făcute din zid. 

Sunt deservite fie-care de cite 
un preot și un cîntăreț. După 
legea din 1864, fie-care biserică 

are o proprietate de 17 pogoane 

pămînt arabil. 
In ambele cătune se află cite 

o şcoală mixtă. Cea din căt. 

Fintina-Banului, funcţionează din 

1865; localul, de zid, este făcut 

cu cheltuiala comunei. În anul 
şcolar 1892 —93 această școală 

a fost frecuentată de go băeți. 

Școala din Moreni funcționează 
din 1885. În anul școlar 1892— 
93 a fost frecuentată de 25 

băeți. Ambele şcoli aii o pro- 

prietate de 17 pogoane arabile. 

Fie-care din ele este condusă «le 

- cîte -un învățător. In virstă de 

școală sunt - 185 băeţi și 149 

fete. Știu carte 160 locuitori în 

cătunul de reședință și 50 în 

Moreni, din cari 195 bărbaţi şi 

15 femei. 

Populaţia com. este de 1488 

suflete. - 

Suprafaţa comunei este de 

5940 pogoane, din cari 103 po- 

goane, 231 stj. p., ocupă. vatra 

„satului; 5703 pog. sunt pămînt 

arabil, în cari se coprind şi viile   
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de ş00 pog.; iar 140 pog. sunt 

pămint băltos. 

Moșia din comună se numeşte 

Fintina-Banului. Din această mo- 

şie, o parte este dată în loturi 
sătenilor. Restul de 600 pogoane 
a fost arendat de la 1884-- 

1894 cu 5562.50 lei. Viile a- 

parțin locuitorilor, proprietate 
“după legea rurală din 1564; de 
asemenea aparţin acestei comune 

și 2 ostroave formate de Du- 

năre, acoperite cu sălcii, 

In comună se află o stină, la 

care se adună turmele întregului 

sat. Mori de apă sunt 16. 
In comună sunt 6 circiumi, 

din cari 2 în Moreni. Comer- 

cianți sunt 11. . 
Productele le desfac loc. la tiîr- 

gul de cereale din Cetatea, unde 

duc grine, legume, pui, ouă și 

importă băcănie, braşovenie și 

cizmărie. Afară de Cetatea se 

mai duc la tirgul săptăminal 

din Calafat. 
O cale comunală vecirială, 

“lungă de 3 kil. duce la Hunia 
şi una de 9 kil. duce la Moţăţei. 

Venitul, pe 1893—94, a fost 

de 3632.79 lei și cheltuelile, de 

3533.87 li. 
| Sunt 180 vite mari cornute, 

_86 oi, 14 cai și 17 porci, 

Fintîna-Banului, sas, jud. Dolj, 

pl. Cimpul, com. Fintina-Banu- 
lui. Are o populaţie de 1036 

suflete, din cari 546 bărbaţi şi 

490 femei; locuesc în 155 case 

şi 70 bordee. Este o școală 

mixtă, ce funcționează din 1865, 

fiind întreținută de stat și co- 
mună, Localul: construit de co- 
mună, este de zid și în bună 

stare. Școala. are 81 hect. pro- 

___ prietate şi e condusă de un în- 

vățător. In anul școlar 1892— 

93, a fost frecuentată de. 90 
băeți. In. virstă de școală sunt 

279 copii, 145 băeți şi 134 fete. 

Știii carte 160 bărb. și 15 fem.
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In sat este o biserică de zid 

fondată de enoriași ; e deservită 

de un preot şi un cîntăreţ; are 

17 pogoane arabile ca proprie- 

tate, Circiumi sunt 4, 

Inainte de construirea liniei 

ferate, cînd călătoria se făcea 

cu diligenţa, la Fintina-Banului 

era prima stație a diligenței Ca. 

lafat-T.-Severin, avind o căpi- 

tănie de poștă cu 16 cai. 

In timpul războiului Romîno. | 

Ruso-Turc, se afla postat aci, în 

lunile Iunie-lulie 1877, regimen- 

tul al 8-lea de Dorobanţi. 

Fîntina-Banului, /a/7ă, judeţul 
Dolj, pl. Cimpul, com. Fintîna- 

Banului. 

Fintîna-Banului, moșie a sta- 

tului, jud. Dolj, plasa Cîmpul, 

com. Fintîna-Banului, arendată 

de la 1884—94, cu 5562.50 lei. 
Are o suprafață de 316 hect, 

Fiîntîna-Banului, moșie parti- 

culară, jud. Dolj, pl. Cîmpul, 

com. Fintina-Banului ; aparţine 

sătenilor, cărora li s'a dat în 

loturi. 

Fîntina-Bălăneşti, /oc, în pădu- 
rea moşiei Hilișeul-Curt, com, cu 
aceeași numire, pl. Coșula, jud. 
Dorohoi. Aci se află o fintînă 
cu izvor mare de unde începe 
a se forma riul Jijia. 

Fintîna-Blănarului, saz, în jud. 

Tutova, pl. Simila, com. Bogda- 

na, pe piriul Bogdana și aproape 

de sorgintea sa, în marginea 

de N. a jud. Are 280 locuitori 
și 72 case. Inainte se numea 

Vistilești, | 

Fintina-Blănarului, oșie, în 
jud. Tutova, pl. Simila, com. 
Bogdana, proprietatea statului, 
arendată în ultimul period cu 
700 lei anual.   

Fîntîna-Bodei, zădure, jud. Ba- 

căă, pl. Bistriţa-d.-j., de pe te- 
ritoriul com. Răcăciuni. 

Fîntîna-Boului, foc șes, jud. Dolj, 
pl. Băilești, com. Galicea-Mare, 

pe care se întinde com. Galicea- 
Mare. 

Fintina-Bună, /oc izolat, în par- 
tea de V. a com. Păhnești, pl. 

Podoleni, jud. Fălciii, de unde 

ia naştere piriul Arsura, 

Fîntina-Caprei, numire vechie, a 

căt. “Toropăleşti, com. Buda, 

jud. R.-Sărat, 

Fintina-Catir, /oc 7zo/at, jud. 

Vilcea, situat afară din raionul 

com. urb, Rîmnicul- Vilcea, A fost 

pendinte de Episcopia Rimnicu- 

lui. Este în întindere de 1 hect. 

3581 m. p. Se învecinește cu 

"şoseaua Ocna-Rimnic, cu pro- 

prietatea D-lui căpitan Avra- 

mescu și cu moșia statului Su- 

hașul. S'a vîndut de veci. 

Fîntîna-Cerbului, ma/ala, în 

jud. Mehedinţi, pl. Ocolul-de- 

Sus; ţine de: com. rur.Husni- 
cioara. 

Fîntîna-Ciobanului, dea, în 

partea de V. a com. Ferești, 

“pl. Mijlocul, jud. Vasluiii; face 

limită cu com. Telejna. 

Fintîna-cu-Metanele, /osză ma- 

hala, în jud. Mehedinţi, pl. Oco- 

colu-d.-s., com. rur. Bresniţa. 

Actualmente este aci numai o 

fîntînă în pădurea Bresniţei, cu- 

noscută sub numele de Fintîna- 
Metanelor. 

Fîntîna-de-Leac, îsvor, își ia 

naştere din raionul com. Gor- 

netul-Cuib, pl. Podgoria, jud. 
Prahova și se varsă în valea Beni, 
tot în raionul com. Gornetul-   

Cuib, şi amîndouă în valea Nu- 

ceţeanca. 

Fîntîna-de-Leac, fintînă, în căt, 

Măcelarul, com. Cimpina, plaiul 

Prahova, jud. Prahova, de unde 

în ziua de «Izvorul Tămăduirei» 

poporul, în credința lui, se duce 

de iea apă, pentru a spăla pe 
cei ce sufăr de ochi. 

Fintina-de-Leac, 7zvor de apă 

minerală, în com. Călugări, pl. 

Vedea-d.-j., jud. Olt; izvorește 
din Dealul-Vedei. 

Fintîna-de-Leac, îsvor, cu apă 

ce are miros de pucioasă, com. 
Podeni-Vechi, pl. Podgoria, jud. 

Prahova, pe care locuitorii o 

întrebuințează la «Izvorul Tă- 

măduirei» ca leac în contra a 

diferite boale. 

Fîntîna-de-Leac, fîntină, în pă- 

durea numită Ghirdoveanca, pl. 

Filipești, jud. Prahova, din care 

se iea apă de locuitori, contra 

frigurilor. 

Fîntîna-de-Leac, izvor de apă 

minerală, într'o pozițiune fru- 

moasă, înconjurată de păduri, 

vii şi livezi de pruni, com. Gor- 

netul-Cuib, pl. Podgoria, jud. Pra- 

hova. Apa sa conține fier și 

pucioasă. Această localitate este 

pe proprietatea moșnenilor Gor- 

neni și Cuibeni. Apa se între- 

buinţează de bolnavi fie pentru 
băut, fie pentru băi, 

Fîntina-Dimei, prelungirea dea- 
Iului  Bulboasa, spre satul 
Chircești, din .com. Micleștii, 
pl. Crasna, jud. Vasluiii; se 
numeşte ast-fel, fiind-că pe coa- 
sta lui spre E. se află o fintînă 
a unuia numit Dima. 

Fîntina-din-Silişte, 7oc, unde se 
zice că S'aii așezat, în 1692, în-
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temeetorii com. Galicea-Mare, 

jud. Dolj, pl. Băileşti. 

Fintina-Doamnei, pisc de deal, 
pe moșia “Tătărășeni, jud. Do- 

rohoiit, pl. Prutul-d.-j., com. Mi- 

leanca. 

Fîntîna-Domnească, cop. rar. și 

sat, în jud. Mehedinți, pl. Ocolul- 
d.-j., la distanţă de 20 kil. de ora- 

şul T.-Severin, iar de Malovă- 

țul, reședința pl., de 29 kil. 

Formează comună cu satele Dră- 

goteşti şi Mijarca. 

Are 1300 locuitori, din cari 

200 contribuabili şi 252 case. 

Locuitorii posedă: 38. plu- 

guri, 92 care cu'boi, 5 căruţe 

cu cai. Sunt 88 stupi. 

Are 3; biserici, deservite de 

2 preoţi şi 5 cîntăreți. 

Budgetul com. este de 2322 
lei la venituri și de 10533 lei 

la cheltueli. 
Vite sunt: 6oo vite mari cor- 

nute, 17 cai, 500 oi și 460 ri- 

mători. 

Această com. altă dată se 

numea Frăsiniorul. Numele ce-l 
poartă astă-zi de Fintîna-Dom- 

nească îi vine de la o fintină 

ce se vede și astă-zi în această 

com., care este făcută de Ma- 

teiaș-Craiul ce îi zicea și Basa- 

rab, care a avut casă și a stat 

în această comună. ” 

Com. Fintîna-Domnească are 

şosele comunale cari o leagă 

cu şoseaua naționălă și șoseaua 

judeţeană a Dumbrăvei. 

Fîntîina-Domnească, fîntînă, cu 
apă foarte limpede şi rece, si- 

tuată în com. Ocnele-Mari, pl. 

Ocolul, jud. Vilcea, într'o po- 
ziție frumoasă. Îi se mai zice şi 

Fintîna-lui-Radu-Negru. 

Fîntina-Domnească, fîntînă ve- 

chie a - mănăstirei Arnota, ju- 

*ndeţul Vilcea, pe care' se află   

371 

o piatră cu următoarea inscrip- 

iune: 

« Această fintînă fiind făcută de bu- 

nul (şi luminatul) Domn strămoșul Dotn- 

nici mele,.:.... Mat. Basarab Vv., ce 

aii fost oblăduitor “Țărel romînești și cîtă 

va: seamă încoace de ani, stînd stricată 

și închisă, dintru bun gîndul inimei Dom- 

nici mele Io Constantin Basarab Voe- 

vod, am voit de o am făcut de iznoavă 

din temelie ca să fie de mult ajutor 1ă- 

cuitorilor în sfinta mănăstire și domnici 

mele pomană în veci, fiind egumen kir 

- Varlaam Eromonah, leat 7207 (1699)». 

Fiîntina-Dulce, vî7f/ de munte, 

în jud. Bacăiă, pl. Trotușul, de: 

_pe teritoriul com. Mănăstirea- 
Cașinul. 

Fiîntina-Gerului, pzoşie particu- 
lară, în 2 trupuri, din cari unul 

de 1086 hect. 8 arii și altulde 

672 hect. 10 arii, în com. Min- 

jina, pl. Siretul, județul Covur- 

lui. 

Fiîntîna-Hăneală,/n1înă (izvor), 

jud. Neamţu, situată între poiana 

Stănilă, de unde începe suișul 

cel adevărat, pe muntele Ceah- 
lăul și cîmpenița numită Mitiă- 

toarea, în drumul ce ducespre 
virful muntelui Ceahlăul pe la 
stîncile Gardurile. 

Fîntîna-Hoţilor, zzvor, jud. II- 
fov, în coasta unei mici vălcele 

între Cioplani și Tincăbeşti şi 

lîngă pădurea Cioplani, a sta- 

tului. 

Fîntîna-lui-Bortică, odirșia zi- 

rîului Bortică, în com. Cris- 

tești, jud. Suceava. 

Fîntina-lui-Briciu, oJirşia pi- 
rîului Ciuri, în com. Șoldănești, 

jud. Suceava. Poate că tot a- 

ceasta este și Șipotul-Cucului, 
despre care pomenește actul 

de hotărnicie al fostului sat Pă- 

dureni,   

FÎNTINA-MARE 

Fintina-lui-Burău. Vezi piriul 
Șinca; jud. Suceava. 

Fintîna-lui-Dobromir, /in/înă 
părăsită, aproape de altarul 

bisericei Maica- Domnului, din 

com. Ocnele-Mari, . pl. Ocolul, 

jud. Vilcea, făcută de Dobro- 

mir Creţulescu, la anul 1590. 
D. Gr. G. Tocilescu, directo- 

rul Muzeului Naţional, acum cîţi- 

va ani, a ridicat piatra care co- 

prindea inscripția acestei fîn- 

tîni şi a depus-o la Muzeii, spre 
conservare, 

Fintina-lui-Fum, dea/, în com. 
rur. Jidoştiţa, pl. Ocolul-d.-s,, 

jud. Mehedinţi. 

Fintina-lui-Ovăz, /ocalitate, în 

com. Tătăruși, jud. Suceava, 
unde se zice că altă dată a 

fost sat. 

Fîntîna-Lungă, pădure, pe moşia 
Proboteşti, com. Tirnanca, pl. 

Herţa, jud. Dorohoiii, 

Fîntîna-Mare, corp. rur-., situată 

în centrul plăşei Moldova-d.s., 

jud. Suceava, spre S.-V. şi la 

7 il. de Fălticeni. Se mărgi- 

nește la E. cu comuna Șoldă- 
neşti, la V. cu com. Baia, la 

S. cu com. Bogdănești şi la N. 

cu com. Baia. Are forma unui 

poligon neregulat. E compusă 

din satele : Fintina-Mare, Cotul- 
Băei, Dumbrăviţa și. Praxia, cu 

reședința în satul de la care 

şi-a luat numele. i 

Are o populație de 409 fa- 

- miliă, sait 1570 suflete (800 băr- 
baţi şi 770 femei), din cari .6 
Izraeliţi și 2 Bulgari. Sunt 420 

contribuabili. Case de locuit: 

379. 
Are 3 biserici, deservite de 

3 preoți şi 6 cîntăreţi; o școală 

mixtă. | 

Budgetul comunei pe anul



FÎN'TINA-MARE 

1892—93 arela venituri 4304.61 

lei și la cheltueli 4302.40 lei; 

iar al drumurilor 965.50 lei ve- 

nituri şi 958.75 lei cheltueli. 
Vite sunt: 4 buhai, 398 boi, 

317 vaci, 317 viței, 18 cai, 

1080 oi, 34 iepe, 17 mînji, 260 

gonitori, 264 gonitoare, 5 striș- 

nică, 2 strişnice şi 364 porci. 

Altitudinea comunei d'asupra 

mării variază între 340 -- 345 m. 

E udată de Moldova (3 kil.), 

Șomuzul-Băei (3 kil.) și de Pi- 
rîul-Satului. | 

Suprafaţa ei e de 2162 hect., 

din cari 17585 hect. cultivabile 

și restul prundiș şi smircuri ne- 

productive. 

Locuitori împroprietăriți la 

1864 sunt: 144 fruntași şi 78 

pălmași, stăpînind 786 fălci și 

70 prăjini, 

In comună sunt trei mori și 

5 circiumi, 

Fîntîna-Mare, cătun, în judeţul 

Mehedinţi, plasa Ocolul-de-]Jos; 

ţine de com. rur. Poroina-Mare; 

are o biserică, deservită de un 

preot și doi cîntăreți. 

Fîntîna-Mare, saț, jud. Suceava, 

în care se afli reședința com. 

cu acest nume. In centrul săi 

-sunt niște izvoare abundente, 

de unde îi vine şi numele. E 

așezat pe șesul stîng al Moldo- 

vei, Are o populaţie de 101 fa- 
milii, saii 442 suflete, din cari 

223 bărbaţi și 209 femei (6 stră- 

ini). Contribuabili sunt 105, 

Case de locuit, 109. Vatra sa- 
tului ocupă 18 fălci. 

"* Are o biserică, cu hramul Sf. 

"Arhangheli, clădită din lemn la 

1832 de Alecu Drăgușanu și 

restaurată de Gh. Ghiţescu, de- 

servită de 1 preot și 2 ciîntă- 

tăreți și împroprietărită cu S$ 

fălci ; o şcoală rurală mixtă, con- 

dusă de un invăţător plătit de 

stat, înființată în 1863, frecuen-   
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tată de 34 elevi, din 175 băeţi 

și 151 fete în vîrstă de şcoală, 

Moşia e proprietatea D-lui 

Alex. Rod-de-Deal. Are o întin- 

dere de 35o hect. cultivabile, 

143 hect. prundiş şi mlaștini 

neproductive şi 123 hect. finaț. 

Improprietăriţi la 1864 sunt 

42 fruntași și 23 pălmași, stă- 

pînind 233 fălci și so prăjini. 

Drumuri principale sunt: la 

Bogdănești (9 kil.) și la Fălti- 

ceni (8460 m.). 
In 1874—1875, Fintina-Mare, 

cu Cotui-Băei, făcea parte din 

com. Baia; iar Dumbrăviţa, cu' 

Praxia, ţinea de Ciumulești. De 

la 1884 —1886 a fost aci reșe- 

dința subprefecturei plășei Mol- 

dova. | 

„La 1803, Fintina-Mare, a Pi- 

tarului Nicolae Calmuschi, nu- 

măra 32 liuzi, plătind 380 lei 
bir anual. 

Fîntina-Mare, Jea/, jud. Bacăii, 

pl. Bistriţa-d..j., com. Răcăciuni, 

care face parte din dealurile 

ce despart Siretul de Trotușul. 

Fîntina-Mare, cîmpie, în com. 

rur, Cernaia, pl. Motrul-de-Jos, 

jud. Mehedinţi. NE 

Fîntina-Mare, /ac, în com. Ne- 

grilești, pl. Nicorești, jud. Te- 
cuciii, 

Are o suprafață de 20 m.p. 

„Se mai numește și Resuflătoarea- 

de - Pămînt, fiind-că e un lac 

foarte adînc. 

Fintîna-Mare, /oc cu izvoare, 
jud. Bacăă, pl. Bistriţa-de.Jos, 

com. Răcăciuni, pe teritoriul 
moşiei Gişteni. 

Fintina-Mare, ziriiaş, în cuprin- 

sul com. Gănești, pl. 'Horincea, 

jud. Covurluii, izvorind din o 
rîpă cu sălcii, în apropiere de 

biserica Sf. Nicolae, din Gănești.   

FÎNTINA-MITROPOLITULUI 

Fîntîna-Mare, /iriz, „în comuna 

rurală Cernaia, pl. Motrul-d.-j., 

judeţul Mehedinţi. Se varsă în 
Balta-Rece.: 

Fîntina-Mare, pâriii, izvorește 

din lacul cu același nume în 

com. Negrilești, jud. 'Tecuciii, 

şi se varsă în Birlăzel. 

Fintina-Măcărescului, fîp/înă, 

pe muntele  Ceahlăul,: judeţul 

Neamţu, 

Fintina - Măzăreanului, za/e, 
în com. Roznov, pl. Bistriţa, 
jud. Neamţu, situată în apro- 
pierea satului Negriţești. 

Fîntina-Mircei, /în7înă, în com, 

_ Govora, pl. Ocolul, jud. Vilcea, 

făcută la anul 1706-de un să: 

tean, Mircea și soția sa, Idita. 

Această fintină se găseşte în 

pădurea statului, la 4 kil. de - 

reședința comunei și la 1!/2 kil. 

de cătunul Prajila. Are o apă 
foarte bună de băut și este 

mult vizitată de persoanele cară 

vin la băile Govora. 

Fîntîina-Mircei, /intină, în jud. 

Mehedinţi, plaiul Cloșani, com. 

rur, Ponoarele. 

Această fîntînă este trecută 

_în hrisoavele 'vechi ca punct de 

hotar. Ea a servit și lucrătorilor 

din minele Jriţei, ca cel mai 

bun izvor de apă pentru băut, 

fiindu-le în apropiere. 

Fintîna-Mitropolitului, f2n/jnă, 

jud. Neamţu, pe muntele Cea- 

hlăul, la o înălțime vrednică de 

mirare. Se numește ast-fel, pen- 

tru că la 1809 Mitropolitul Ve: 
niamin Costachi a sfințit apele 
ci. Temperatura apei e de 21» 
grade Reaumur. : 

Toţi Cnejii Cantacuzini, pen- 
tru înlesnirea excursiunilor pe 
Ceahlău, aii îndreptat căra-



FINTINA-NUCULUI - 

rea de la schitul Durău pănă 

pe virful muntelui, care mai 
înainte era foarte rea și peri- 

culoasă, îngrijind şi de fintîna 
aceasta ; asemenea reparații și 

mari înbunătăţiri ai făcut și 

D-l Vasile Măcărescu, cum și 

alți proprietari ai moșiei Hangu. 

Fîntîna-Nucului, giriiaș, ce cur- 
ge prin jud. Tutova, plasa Pe- 

reschivul, com. Prisăcani ; izvo- 

rește de pe teritoriul acestei 

comune şi după ce se îngroașă 

cu pîriiașul Fîntina-Trifului, se 

varsă în piriul Bolborosoaia. 

Fiîntina-Olarului, șes, în jud. 
Neamţu, pl. Piatra-Muntele, co- 

muna Girovul. 

Fîntîna-Pitii, îszor, jud. Mus- 

cel, pl. Rîul-Doamnei, com. Mi- 

cești. 

Fîntîna-Pirvului, zsvor, județul 

Vilcea, care împreună cu izvo- 

rul Furcitura, formează riul Lun- 

căvăciorul. 

Fîntîna-Popii, 7rup de moşie, ne- 

locuit, pe coasta stîngă a Neajlo- 

vului, jud. Vlaşca, pl. Cilniștea, 

din care se compune moşia Ie- 

pureşti, proprietate a statului. 

Aci se află şi două petice de 

pădure în suprafaţă de 20 hect. 

Fîntîina-Popii, izvor, de unde 
iese Piriul-Banului, sub dealul 

Brătenilor, com. Dingeni, pl. 

Jijia, jud. Botoșani. 

Fîntina-Radului, rîz/e/, numit 

şi Ograda, ce izvorește din imar- 

ginea com. Bătești, pl. Crivina, 

jud. Prahova, şi se varsă în apa 

Leaotul, în fața bisericei. 

Fintîna-Rece, fîntină, jud. Dolj, 
pl. Jiul-d.-s., com. Poiana, fâ- 

cută de Banul Barbu Craiovescu. 
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Fintina-Teilor, sat, jud. Tecuci, 

face parte din com. Buciumeni, 

aşezat pe partea dreaptă a şo- 

selei ce duce din Tecucii la 

Baciumeni. 

Locuitorii sunt Țigani. Vara 
călătoresc din sat în sat. L.o- 

cuinţele -lor sunt numai niște 

bordeie. 

Fiîntîna-Tilharilor, /irfp, pe 

moșia Prelipca, com. Văculești, 

pl. Coşula, jud. Dorohoiii. 

Fîntina-Tilharilor, fîutină, pe 
locul numit Poiana-lngrozitoare, 

teritoriul moșiei Baranca-Herţei, 

com. Movila, plasa Herţa, jud. 

Dorohoiii. 

Fiîntîna-Tilharului, odirşia pi- 
riului Boura, în pădurea com, 

Cristești, la hotarul moșiei Paș- 

cani, jud. Suceava. 

Fîntîna-Trifului, zîriiaş, ce cur- 

ge prin plasa Pereschivul, com. 

Prisăcani, jud. Tutova ; izvoreşte 

de pe teritoriul acestei comune 

şi se varsă în piriiaşul Fîntîna- 

Nucului. 

Fiîntîna - Ţiganului, /oca/itate 
isolată, lîngă mănăstirea Mislea, 

plaiul Prahova, jud.. Prahova, 

unde Radu-Vodă Călugărul se 
bate cu Laiot Basarab, la 1535. 

Radu-Vodă bate pe Laiot Basa- 

rab şi-l taie, împreună cu toţi bo- 

erii lui, după cum spune Fotino. 

Fîntîna-Ţiganului, moșie par- 

ticulară, de 1145 hect. 84 arii, 

în com. Vlădeşti, pl. Prutul, jud. 

Covurluiii. 

Fintîneanul, sa/, în jud. Bacăii, 

pl. Siretul-d.-j., com. Tămași; 

situat d'a stinga Siretului, la o 

depărtare de 2 kil. 130 m. de 

satul Tămaşi. Are 24 familii,   saii 111 suflete.   

FÎNTINEL (GÎRLA-) 

Vite sunt: 3 cai, 64 vite mari 

cornute, 32 porci şi 2 capre. 

Fîntîneaua, mute, jud. Muscel, 

com. Dragoslavele, pe care-l stă- 

pînesc în indiviziune locuitorii 

din comună, 

'“Fîntineaua, mute, jud. Muscel, 

plaiul Dimboviţa, com. Rucărul. 

Fîntîneaua, fădure, supusă re- 
" gimului silvic, pe muntele Fin- 

„ tîneaua, proprietate a d-lui I. 

Anastase şi alţii,: pendinte de 

com. Rucărul, plaiul Dimboviţa, 

jud. Muscel, în întindere apro- 

ximativă de 100 hect. Esenţa 

dominantă e fagul. 

Fîntineaua, zise, jud. Olt pl. 

Oltul-d.-s., com. Dobroteasa. 

Fîntineaua, zaf/e, jud. Olt, pl. 
Oltul-d.-s., com. Dobroteasa. 

Fîntîneaua, ză/cea, care se for. - 

mează pe teritoriul com. Co- 
teana, pl. Siul-d.-s., jud. Olt, 

spre E.com., unde-i servă cit-va 

"şi de hotar; apoi dă în vălceaua 
Purcelul, care, unindu-se cu Mi- 

loveanul și Ciocîrlia, îa numirea 

de Coteniţa. S'a numit ast-fel 

de la o fintînă, care există şi 

astă-zi, numită Fintîna-Neam- 

"ţului. 

Fîntînei (Dealul-), «ea/, în jud. 

Gorj, com. Valea-cu-Apă, situat 

spre E. com.; începe din raio- 

nul comunei, din pădurea d-lui 

Creţulescu şi se dirige spre S.- 

V., pănă aproape de com. Ne- 

gomirul, din jud. Mehedinţi. 

Fintinei (Dealul-), «deal, în jud. 

Muscel, pl. Rîurile, com. Golești. 

Fîntînei (Girla-), zirîă, izvoreşte 

din dealurile Piscanilor, com. 

Piscani, pl. Riul-Doamnei, jud.



FÎINTINEI (VALEA-) 

Muscel; trece prin mijlocul co- 
munei Negoești şi se varsă în 

riul Doamna. 

Fiîntînei (Valea-), căzuu, al com. 
Pânătăul, jud. Buzău; are 170 
loc. și 43 case. 

Fintînei (Valea-), căzzu, al com. 
Odăile, jud. Buzăii; are 490 lo- 
cuitori și 116 case, 

Fintinei (Valea-), zzoor, în jud. 
Buzăti, com. Odăile; începe din 

moșia Valea-Fîntinei și se scurge 

- în piriul Brăești. 

Fîntînei (Valea-), za/e, în jud. 

Buzăi, com. Pleşcoi; începe din 

Virful-Neculei și, în mijlocul sa- 
tului Pleșcoi, se unește cu văile: 

Hotărasca, a-Brinzei, a-Niculei şi 

a-lui-Anghel şi toate împreună 
merg în riul Buzăul. 

Fîntînei (Valea-), zoșie, în jud. 

Buzăii, com. şi căt. Pleșcoi; are 

o întindere de 80 hect,, din cari 

5o hect. pădure, restul arături, 

fineață și vie, | 

Fîntinei (Valea-), moșie, în jud. 
Buzăii, com. Odăile, căt. Valea- 

Fintînei, fostă proprietate a sta- 

tului, pendinte de schitul Poea- 

na-Mărului; are 502 hect. ară- 

turi, fineaţă, livezi și 20 hect. 

pădure. Sunt 2 mori: la Vișeni 

și Ja Cătănești, pe Sărățelul-Brăe- 

ști. Acum e proprietate - parti- 
culară. 

Fintinei (Valea-), zăzure, a 

statului, în jud. Buzăă, com. O- 

dăile, căt. Valea-Fintinei, pen- 

dinte de Poeana-Mărului. Are 300 
hect. şi e împărțită în două tru- 

puri: Valea-Fintinei și Glodul. 

Fintinei (Valea-), va/e, zisă şi 
Valea-lui-Duică. Iese din Dealul 
Ordiilor, com. Rădeşti, pl. Rîu-   
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rile, jud. Muscel; curge de la 

E. spre V. şi se varsă în Riul- 

Tirgului. 

Fintînei (Valea-), za/e, com. 

Vasilaţi, pl. Olteţul-d..j., jud. 

Vilcea. Se varsă în rîul Olteţul, 

în raionul acestei com. 

Fintinele, com. rur., situată în 

partea de S. a plășei Siretul, 

„jud; Botoșani. Se întinde pe 
dealul Deleni, șesurile Sucevei şi 

Siretului și parte pe .valea și 

dealurile din stînga Siretului și 

se compune din satele: Băloșeni 
(Stamatele), Băneşti, Fintinele, 

Joldeşti, Roșcani și Slobozia 
(Buştiucul), 

. Teritoriul comunei, care ocupă 

o supraf. de 1386 hect., este mai 

mult șes, ocupînd văile Siretului 

şi Sucevei. Are o suprafață de 

4359 hect., și o populaţie de 

927 familii, sau 4000 suflete. 
locuitori Romini şi parte Ruși 

romanizați, sunt și cite-va fa- 

milii de evrei, germani și armeni, 

Sunt 3903 hect. pămînt de 

cultură. ” 

Comuna este de ajuns udată 

de apele Siretului la E. şi de Su- 

ceavala V. de mai multe piriiașe 

şi de un mare număr de bălți şi 

iazuri, parte avind izvoare pro- 

prii, parte formate din vărsăturile 

Siretului și care sunt foarte bo- 

gate în pești și raci. 

Numărul vitelor e de 2073: 

1100 boi şi vaci, 209 cai și 764 
porci. 

Sunt 3 prisăci, care produc 
pe an 3000 kil. miere și 300 

kil. ceară; 3 mori de apă. 

Șosele petruite străbat com. 

în toate părțile; ast-fel sunt: calea 

județeană Burdujeni - Slobozia- 
Hancea; altă ramură caretrece Si- 

retul la Joldești, pe un pod 
umblător făcut de judeţ. 

“ Sunt 6 biserici, deservite de 

5 preoţi şi 7 cintăreţi; 4 școli   

FÎNTÎNELE 

mixte, conduse de 4 învăţători 

și frecuentate de 230' şcolari. 

Budgetul comunei are la: veni: 
turi 8961 lei și la cheltueli 8933 

lei. 

Pănă la 1868, com. a purtat 

numele de Băneşti, 

In com. sunt 8 circiumi, 15 

comercianți și 41 meseriași. 

Fintinele, sa, situat pe loc şes, 

în centrul com. Fintinelele, pl. 
Siretul, jud. Botoșani. Are 3 

sate: Fintinele, Roșcani şi Slo- 

-bozia, așezate pe o întindere de 
1929 hect., cu o populație de 

104 familii, sai 528 suflete, 

- Moșia -de pe sat e proprie- 

tate particulară. 

Teritoriul ei este aproape 

un șes care se întinde între Si- 

retul și Suceava și care în mare 

parte este inundat în timpul re- 

vărsărilor; are multe bălți, ia- 
zuri și girle. 

“Numărul vitelor e de 284 boi 

şi vaci, 41 cai, 702 oi, 167 porci. 

Sunt 295 stupi cu albine. 

Pe moșie se află o pădure de 

20 hect. 

Este reşedinţa com. Fintinele. 

Are 1 biserică, cu 1 preot și 1 

cintăreț; 1 şcoală mixtă, cu 1 

învăţător și 39 școlari. 

Se află aci: 1 cîrciumă; 3 co- 
mercianți și 7 meseriași. 

Fintinele, căzu, al com. Vis- 
peşti, jud. Buzău, cu 130 locui- 

tori şi 36 case, 

Fintinele, sa, în com. Tuluceşti, 

pl. Siretul, jud. Covurluiii. (Vezi 

Tulucești, com.). : 

Fintinele, sa, în com. Folteşti, 

pl. Prutul, jud. Covurluii, cu 

131 familii, sai 588 suflete. 
Are o biserică și o şcoală. (Vezi 

Foltești, com.). 

Fintinele, sa/, în jud. Dimboviţa,
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pl. Ialomița, căt. al com. Co- 
jasca. 

Fintînele, sa, jud. Dolj, pl. O- 
colul, com. Mălăeşti, grămadă, 

cu 292 suflete, 145 bărbaţi și 

147 femei. Locuesc în 70 case. 

Copiii din sat urmează la școala 
mixtă din satul Milești-d.-j., 

care este la 1700 metri de- 

părtare. In anui școlar '1892 

—93 aii frecuentat școala 12 

băeți. Cu vîrstă de şcoală sunt 

16 băeţi. Satul Fintinele este 

așezat spre N. de satul de re- 

şedinţă, Milești-d.-s., cu care e- 

ste legat printr'o potecă. 

In sat sunt 2. cîrciumi. 

Fîntînele, sa, în jud. Dolj, .pl. 
Jiul-d.-mj., com. Virvorul, gră- 

mad, cu 609 suflete, 321 băr- 

baţi și 288 femei. Locuesc în 

8o case și 6r bordee. Copiii 

din sat urmează la școala mixtă 

din satul Tirnava, ce este la 

4290 m. depărtare. Cu vîrstă 

de şcoală sunt 40 copii. Ştiu 

carte 5 locuitori. In anul şco- 

lar 1892—93 ati frecuentatşcoala 

19 băeți. 
In sat este o biserică foarte 

vechie, fondată de locuitori 

între anii 1540—1543. Nu are 

preot și se servește de preo- 

"tul bisericei din Tirnava. Are 

17 pogoane proprietate. 

Fîntînele (Cioara), sas, în par- 

tea de E. a comunei Șipotele, 

pl. Bahluiul, jud. Iași, situat în- 

tre dealurile: Catargiului, Cioara, 

Juncul şi între piraiele Miletinul 

şi Jijioara. Acest sat e înfiin- 

țat în 1879, cu locuitori îm- 

proprietăriţi în număr de 157 

familii, sai 750 suflete, parte 

Romini și parte Unguri. Are o 

biserică catolică. 
Vite sunt 1143 capete, din 

cari: 400 vite mari cornute, 52 

cai, 601 oi și 90 rimători, 
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Fintinele. Vezi Spinenii-Noi, sat, 
din com. Epureni, pl.. Turia, 
jud. Iași. 

Fintinele, sa, face parte din 
com. Nicorești, jud. Tecuciii. 

Situat pe coastă, în partea de 
V. a com., față cu satul Gro- 

zăveşti. Are o întindere de 

492 hect., din care 290 hect. 

sunt plantate cu vii. | 

Are o populaţie de 204 fam., 

sai Sg suflete, cari locuesc în 

194 case. 
Sunt aci 2 biserici: una cu 

hramul Adormirea-Maicei-Dom- 

nului, numită și biserica Cenușă, 

Actuala biserică este fâcută de 

Zamfir Săndulescu la 1851, Oc- 

tombre 20, după cum se vede: 

din inscripţie. In locul ei a fost 
alta făcută nu se ştie cînd de 

Urs Cenușă; aceasta se. con- 

firmă printrun pomelnic din 
1777; în fruntea pomelnicului 

se află Ursu Cenușă, de aici și 

denumirea și astăzi a bisericei, 

de Cenușă. . 

A doua are patronul Cuvi- 
oasa-Paraschiva, căreia îi mai 

zice şi Biserica-Domnească. Ac- 

tuala este făcută de locuitori în 
1865, după cum se vede pe 

piatra ce se află în mijlocul bi- 

sericei. îi 

In locul ei era alta, despre 

care, se spune, că era făcută 

de Ștefan-cel-Mare, după cum 

sa găsit scris pe o piatră ce 

se află acum sub sfinta masă. 

Se mai constată aceasta și din 

inscripţia ce se găsește pe o 

icoană. Satul se numește ast- 

fel, din cauza multor fîntîni de 

aci, care aii o apă foarte bună 

de băut. 

Fîntînele, sa, în jud. şi pl. Tu- 
tova, com. Sălești, spre E. de 

satul Sălești. 

Are 100 locuitori, din cari 

25 ştiii carte și 25 case. Pe aici   
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trece șoseaua jud. Birlad-Bacăti. 
Inainte se numea Croitori, 

Fintinele, saf, pe moșia și în 

com. Pâșcani, jud. Suceava. A- 
şezat pe piriiașul dela care și- 

„a luat numele și la 2 kil. de 

reședința comunei. Are 99 fa- 
milii, sai 332 suflete (158 băr- 

baţi și 187 femei), din cari 3 
Izraeliți ; 108 case de locuit, 

Sunt 99 contribuabili. 
Vatra satului ocupă 216 hect. 
Improprietăriți în 1864 sunt 

6 fruntași, 35 pălmași și 29 

codași, stăpînind 136 fălci. 

Biserica și școalele din Paș- 

cani servesc şi acestui sat. Dru- 

muri principale sunt: la Paș- 
cani (2!/2 kil.) şi la Cotești (8 kil. 
224 m.) 

Fintinele, dJea/, căruia s'a dat 
acest nume de la fintinele ce 

sint peel; se întinde în. partea 
de N. a com. Șchiopeni, pl. 
Mijlocul, jud. Fălciii. 

Fintinele, dea/, lingă satul Spi- 
"neni-Noi, com. epureni, pl. Tu- - 

ria, jud. Iaşi. 

Fintinele, dea, în jud, Neamţu, 

com. Mesteacănul, pl. Bistriţa. 

Fintinele, dea/, acoperit cu . fi- 
- neţe, în jud. Suceava, com. Preu- 

teşti. 

Fîntînele, moșie particulară, jud. 
Dolj, pl. Ocolul, com. Mălăeșşti, 

satul Fintinele. Pe dinsa se gă- 

sește pădure. 

Fîntînele, 7poșie nelocuită, pl. 
Olteniţa, jud. Ilfov, lingă Dunăre, : 

Fîntînele, pădure, jud. Dolj, pl. 

Ocolul, com. Mălăești, în întin- 

dere de 123 hect, Se găsește 

pe moșia Fîntinele. 

Esenţe: cer și girniță..
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* Fintînele, zirîz, județul Fălciă. 
Ia naştere din mai multe fin- 

tîni și din şipotele ce se scurg 

din mijlocul mahalale! din sus a 
satului și com. Deleni, pl. Mij- 

locul; curge în direcţie spre E. 

și se varsă în piriul Bujorul. 

Fintinele, ziriiaş, format pe te- 

ritoriul comunei Sascut, plasa 

Răcăciuni, judeţul Putna; se 

varsă în Bălcuța. 

Fintinele, pîriz, afluent al pi- 
rîului Suha-Mare, jud. Suceava. 

Fintinele, piriiaș, afluent al Si- 

retului, ce străbate satul cu a- 

cest nume, jud. Suceava. 

Fintînele, o/irșia piriului Glo- 
durile, în com. Preuteşti, județul 

Suceava. 

Fîntînele, piriiaş, jud. Tecuciii, 

izvorește din ripa cu acelaşi nu- 

me şi se varsă în partea dreaptă 

a piriului Zeletinul, în raionul 

“comunei Valea-Rea. 

Fintinele, va/e, jud. Dolj, plasa 
Ocolul, com. Ghindeni, pe care 

este așezată o parte din com. 

Ghindeni. 

-Fiîntinele-cu- Virvorul, oș:e, 

„a statului, situată pe teritorul 

com. Vîrvorul, pl. Jiul-d.-mj., 

jud. Dolj. Pănă la secularizarea 

averilor mănăstirești, era pen- 
dinte de mănăstirea Bucovăţul. 

A fost arendată, pe periodul 

1803—94, cu 15000 lei anual. 

Fîntînele-Negre, co. rur., în 

jud. Mehedinţi, pl. Blahniţa-Cîm- 
pul, la distanță de 31 kil. de 

orașul Severin, iar de Vînjul- 

Mare, de g9 kil. Are 1000 locui- 

tori, din cari 166 contrib. Lo- 

cuesc în 200 case. Locuitorii 

posedă: 41 pluguri, 107 care   
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cu boi, 11 căruțe cu cai; 76 

stupi.. 

Este o biserică, cu hramul Sf. 

Voevozi, la care deserveşte 1 

preot și 2 cîntăreți. | 
Budgetul com. are: la veni- 

turi 1049 lei și la cheltueli 636 

lei, 

Vite sunt: 690 vite mari cor- 

nute, 700 oi, 782 rimători și 

36 cai. 

Această com. are o șosea 

comunală, care o leagă cu com. 

rur. Poroina-Mare. 

Fintinele-Săpate, vdâ/cea, pe mo- 

şia Seaca, . jud. Teleorman, o 

ramificațiune din Valea Duh- 

nei, avînd direcțiunea spre mo- 

șia Secara; începutul ei este 

la N. com. Seaca, de pe deal. 

Fintinelele, cor. rur., jud. Ba- 
căii, pl. Bistrița-d.-s., cu 5 căt: 

- Andrieşești, Hemeiuși (reședință), 

Fîntînelele, 'Trebişul și Secătura, 

situate: pe dealul Andrieșești, 

pe coastă (Fintinele), în valea 
gîrlei Bistricioara (Hemeiuși) și 

în valea pirîului Trebișul (Tre- 

bișul şi Secătura). 

Apele Bistricioara și Trebișul 

încărcat de piriiașul Cirligata, 
-mișcă mai multe mori. 

Teritoriul acestei com. se în- 

vecinește la E. cu comunele: 

Săucești, Schineni și Ciumași, 

de care se desparte prin riul 

Bistrița; la V., cu com. Lun- 
cani; la S., cu com. Mărginceni- 

Munteni și la N., cu com. Gir- 

leni. 

In această com. se află un 

izvor de apă sulfuroasă și cu 

fier, în pădurea de pe dealul 
Căpăţina și altul cu apă sărată 

(slatină);, sunt ambele în' secţia 

Secătura. In Chestionarul Arche- 
ologic (1873, Academia-Romînă) 

se spune că: în partea de V, 

a moșiei Fintinelele se afiă Pis- 

cul-lui-Stan, de unde se scotea   
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înainte sare. La picioarele mun- 
telui se află un șanț, prin care 
curge un. mic piriiaș, cu nu- 

mele Piriul.Leşilor. Acest șanț 

se crede să se fi făcut cu oca- 
zia unei lupte cu Leșii. 

In apropiere de el se a- 

flă două izvoare cu ape mine- 

rale părăsite. Numele săii pare 

a deriva de la numeroasele iz- 

voare minerale de aci, desco- 

perite de un pădurar. Despre a- 

ceste izvoare, care se găsesc 

chiar în pădurea Fîntinelele, 

Dimitrie Frunzescu («Dicţionar 

Topografic și Statistic al Ro- 

miniei») se exprimă astfel: 
«Această apă izvorește de sub 

un fag bătrîn și în apropierea 

unui deluț, unde mai sunt și 

alte două izvoare; apa lui e 

turbure, din cauză că n'are curs 

liber și seamănă cu coloarea lap- 

'telui; are gustul şi mirosul ape- 

lor de pucioasă; temperatura 

ei s'a găsit la 9 grade Reau- 

mur, cînd aerul avea 17 grade; 

greutatea ei specifică este de 

1,003. In 16 uncii de apă sa 

găsit următoarele materii com- 

pacte: 3,633 grame sulfat de 
natron, 6,116 sulfat de var, 1,1 50 

muriat de natron (sare), 1,950 

carbonat de natron, 2,866 car- 

bonat de var, 1,400 carbonat 

de magnezie, 1,600 pămint de 

cremene (silicie), 0,100 rășină 

de pucioasă, peste tot 18,815 

gr. ; iar părți gazoase alcătuitoa- 

re, s'aii găsit 6,620 palme cu- 

bice de acrime. idrosulfurică. 

De însemnat este, că la. Fiînti- 

nelele se găsesc mai multe bur- 
huturi tot așa de bune, ca şi 

cele de la Borsec». 

În comună sunt 3 biserici, de- 

servite de 2 preoţi și 3 cîntă-: 

reți; 1 biserică catolică, cu un 

preot din Liuzii-Călugăra; o ca- 

pelă protestantă; 11. cîrciumi; 

o velniță; o şcoală, întreținută 

cu procentele de - 8560 lei ale
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donațiunei principesei Wittgen- 
stein, în secția Hemeiuși. In anul 
1891 școala a fost frecuentată 
de 14 copii, dintre cari 1 fată. 

Populaţia se compune din: 
451 familii, sai 1708 suflete: 

1063 Romini, 1 Grec, 5 Bulgari, 

29 Germani, 464 Unguri şi 146 
Izraeliți ; 1664 sunt de protec- 

țiune romînă, 10 de protecțiune 
austro-ungară, 29 de protecţiune 

germană și 5 de protecţiune 

bulgară; 849 agricultori, 14 

meseriaşi, 1 industriaș, 7 comer- 

cianţi, 1o avind profesiuni libere 
şi 40 servitori. 

Ştii carte 152 persoane, din 

cari 41 femei. 

Totalul pămînturilor de cul- 

tură este de 978.12 hect. 

Sunt 400 contribuabili, după 
recensemintul din 1891. După 
legea rurală din 1864 s'a dat, 
în această comuna și în secția 
Itești din com. Ciumași, la 295 

locuitori, 866 fălci şi 40 prăjini. 

Tot teritoriul com. este de 

3399 hect., dintre care numai 

vre-o 900 aparţin locuitorilor; 
restul, alipit pe lingă proprieta- 
tea din Girleni, formează una 

din cele mai bogate moșii din 

district, care, cu pădurea (5728 

hect.), bine exploatată şi necon- 
tenit reînoită prin răsaduri de 

arbori noi, aduce proprieta- 

rei, Principesa hereditară Lu- 

cie-Francoise Euphrosine- Anne- 
Alexandrine- Georgine-Schoen - 

burg-Woaldenburg, născută Prin- 

- cipesa Sayn-Wittgenstein-Berle- 
burg, moștenitoarea mumei sale 
Principesa Pulcherie- Wittgens- 

"tein, născută Principesă Canta- 
cuzene, un venitanual de peste 

100000 lei. . 
" Impozitul moșiei este de 4560 

lei anual. 
Viile ocupă o întindere de 

26.79 hect. după statistica din 

1890, în care an aii produs 21,28 

hect. vin negru şi 793.44 hect. 

7 
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vinalb; iar după controalele divi- 

ziei filoxerice (1 891), întinderea 
viilor lucrătoare este de 3754 
hect, 

Velnița din Hemeiuși produce 
2555.12 hect. spirt de bucate. 

Vite sunt: 120 cai, 1159 vite 

mari cornute, 262 porci şi 131 oi. 

Stupi de albine sunt 86. 
Budgetul com. pe 1891 —- 

92, avea 8575 lei, 25 bani, la 

venituri şi 4879 lei, go bani, la 
cheltueli. 

Teritoriul acestei com. este 
străbătut: de calea vecinală Măr- 
gineni - Munteni-Fîntînelele-Les - 

pezi, lungă de 9600 kil. și de 

calea ferată Bacăii-Roman, avind 

aci halta Fintinelele. Satul He- 

meiuși este legat cu satul Lun- 

cani printr'o cale comunală. 
Distanța la capitala judeţului 

- Bacăi, este de 8 kil.; spre Giz- 

leni, reședința pl., 6 kil.; spre 

Luncani, 8 kil.; iar spre Mărgi- 

neni-Munteni, ş kil. 

Fintînelele, co. rzr., pl. Cricovul, 

jud. Prahova. Se crede a fi 

foarte vechie. | 

Se zice, că la început a fost 

formată numai din satul Ma- 

zili şi că, mai tirziă, ar fi venit 

un boier, din ţinutul Ardealului, 

cu ciţi-va oameni aisăi, de sai 

așezat în partea de V.a co- 

munei, și aii format cătunul Un- 

gureni, despărțit de Mazili prin 

girla periodică Valea-Cosii. 
Este situată la poalele Dea- 

lului-Mare, între văile: Valea-Co- 

"sii și Valea-lui-Stan, la 35 kil. 

- de capitala județului și la 18 

_kil. de Urlaţi, reședința plăşei. 
Se compune din două cătune: 

Mazili şi Ungureni, avîndo po- 
pulațiune de 260 familii, saii 

“1112 suflete (623 bărbaţi şi 489 

femei), dintre cari 5 familii Ţi- 

gani, 2 familii Bulgari şi 2 fa- 

milii Greci. 

Sunt 190 contribuabili.   
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In com. sunt: 239 case de 

locuitori; 2 biserici: una în 

Mazili, fondată în anul 1786 

de fraţii Bozieni și reparată în 

- anul 1866, şi a doua în căt. Un- 

gureni, fondată la anul 1802 de 

Enuţă şi soţia sa Ecaterina. Am- 
bele au hramul Adormirea-Mai- 

cei-Domnului şi sunt deservite 

de 2 preoți. 

De cind viile s'a floxerat, . 

locuitorii se ocupă numai cu 

agricultura. Ei desfac produsul 
muncei lor la orașele Ploești și 

Mizil. 

„Pe văile din satsunt 2 mori 

cu aburi. 

Parte din locuitorii comunei 

sunt moșneni; 86 s'aii împro- 

"prietărit la 1864, pe moșiile d-lor 

Mirzea, Dr. S=verin, Bălașa Ci- 

reșanu, Manolache Bozianu și 

Nicolae Picleanu, cînd li s'aii 

dat 275 hect. Ei au: 100 cai 
și epe, 264 boi, 105 vaci, 900 

oi şi 318 porci. 

Școala există în com, de la 

1879. In anul 1894 a fost fre- 

cuentată de 40 elevi și 2 eleve. 
Ştii carte 74 bărbaţi şi 9 femei. 

Cu întreținerea personalului se 

cheltueşte anual 1080 lei. 

Stupi cu albine sunt 60.. 

Comerţul se exercită în com. 

de ş cîrciumari. | 

Veniturile comunei se urcă 
la suma de lei 2912.97 şi chel- 

tuelile la suma de lei 2917.18. 

In com. sunt 2 şosele: una 

îi înlesnește comunicația cu co- 
- munele: Conduratul și Vadul- 

Săpat şi a doua, cu comunele: 

Mizilu şi Ceptura. 

In partea de N. a comunei, 

se întinde o culme de dealuri, 

cari nu sunt de cît ramificațiuni 
ale Dealului-Mare, şi care aci 

poartă numele de Dealul-Valea- 

Cosii și Valea-lui-Stan. Aii fost 

odată acoperite cu vii. De cînd 

s'au filoxerat viile, se cultivă pe 

dealuri porumb și griă, iar parte 

48
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se lasă pentru pășunatul vitelor. 

Com. este străbătută de Valea- 

Cosi! şi Valea-lui-Stan şi de gir- 

la Ceptura. Prin centrul comu- 

nei trece un mic şanţ, pe care 

în timpurile ploioase vine apa 

așa de mare în cit îneacă toate 

grădinile pe unde trece. 
Se mărginește cu comunele 

Inoteşti, Conduratul, Mizilul-Cep- 

tura și Vadul-Săpat. 

Fîntînelele, con. rur., la extre- 

mitatea de S. a pl. Marginea, 

jud. Teleorman, situată pe dea- 

lul de d'asupra Suhaiei, la N.-V. 

de orașul Zimnicea, 

Teritoriul ei se limitează la 

N. cu moșiile Șoimul și parte 

din hotarul moșiei Piatra; la S., 

cu balta Suhaia; la E., cu do- 

meniul Zimnicei, din care face 

parte, şi la V., cu com. Suhaia 

și proprietatea rezervată pentru 

școală. | 

Din toate satele acestui ju- 

deţ, înşirate de-alungul țărmu- 

lui stîng al Dunărei, satul Fin- 

tinelele are cea mai frumoasă 

poziţiune, De pe dealurile ace- 

stui sat se desfăşură frumoasa 

panoramă a Dunărei: în jos, 

pănă aproape de riul bulgăresc 

Iantra, în sus, pănă la gura Os- 

molului, din dreptul Izlazului, 

unde se varsă Oltul în Dunăre. 
Din Fintinelele se vede foarte 

bine orașul Șiştov, din Bulga- 

ria; iar la poalele dealurilor se 

întinde marea baltă a Suhaiei, 

care, plecind de la marginea o- 

rașului Zimnicea, se  sfirşește: 

dincolo de com. Lisa şi Vînă- 

tori, pe o distanță de peste 10 
kil. în lungime. 

Din domeniul Zimnicei, 4000 

hect. sunt pe teritoriul acestei 

com.; 165 locuitori ai proprie- 

tăţi pe 700 hect.; școala şi bi- 

serica sunt dotate cu 30 hect., 

500 arii. 

Pe platoul, care se întinde în   

părțile de N., N.-E. și S.-V.ale 

com., sunt multe găvanuri, cari 

poartă diferite numiri. 
Tot dealul despre baltă este 

format din pămînt argilo-nisipos 

(chișai), ast-fel că adese-ori se 

surpă blocuri mari şi se prăvă- 

lesc în vale, mincind neconte- 

nit din terenul comunei. Valea 

pe unde se face comunicaţiunea 

este tot-d'a-una expusă inunda- 

țiunilor, mai cu seamă primăvara. 

Viile situate de alungul dea- 

lului pe care e pusă comuna 

ocupă o suprafață de 96hect.; 

ele produc vin bun. 
Populaţiunea este de 269 fa- 

milii, sai 1332 suflete, din cari 

199 contribuabili. 
“Vite sunt: 766vite mari cor- 

nute, 1476 vite mici cornute, 

440 cai și 144 rimători. 

Căile de comunicaţiune sunt: 

„pe deal, spre oraşul Zimnicea, 

şi spre com. Suhaia pe calea 

mixtă “Furnu-Zimnicea ; iar pe 

vale pe mai multe coborișuri 

repezi saii ruști. Cele mai prin- 

cipale sunt: Duduita, care ser- 

vește și de hotar cu com. Zim- 

nicea ; rusca Surduleasa, Rusca- 

Oltenilor și Rusca-de-la-Hotar, 

spre com. Suhaia. Mai sunt și 

alte ruști mai mici, de puțină 

importanţă, cari duc din vale 
în sat. | 

Mulţime de măguri. și movile 
sunt înşirate pe teritoriul aces- 

tei com., de la S. spreN. Cele 
mai principale sunt: Măgura- 

Păroiului la E., Măgura-lui-Moș- 

Barbu la N.-E., Măgura-Ciurei 

spre V.; Măgura-de.-la-Rusca- 

Oltenilor şi Măgura-de-la-Hotar, 
spre com. Suhaia. 

Distanța com. de reședința 

judeţului este de 38 kil, de la 
Zimnicea sunt Ş kil. şidela A- 

lexandria, 44 kil. 

In sat sunt mai multe cîr- 
ciumi și o moară cu aburi, iar 

pe moşie se află un conac fru-   

mos cu magazii, pătule și case 

de locuit, unde se adăposteşte 

o mică colonie de muncitori 

unguri. 

Satul Fintînelele este din cele 

mai vechi ale judeţului. Il ve- 

dem trecut în catagrafia sate- 

lor întocmită la anul 1741, fă- 
cind parte din pl. Marginea. 

Dionisie Fotino îl citează ca 

sat de frontieră spre Dunăre, 

iar despre moşie ne spune că 

“era proprietatea  paharnicului 

Nicolache. o 

Pănă în anul 1876, comuna 

a fost întrunită cu Suhaia; mai 

“în urmă ai fost deslipite, făcind 

parte din plasa -Marginea. 

Fiîntinelele, saz, în: jud. Argeş, 
pl. Pitești; face parte din com. 

rur. Borleşti-Vărzari. 

Fintinelele, sat, în jud. Bacău, 

pl. Bistriţa-d.-s., din com. cu a- 

celași nume, situată pe coasta 

- dealului din dreapta Bistriţei lin- 

să orașul Bacău. Biserica este 

zidită de Lascarache Cilighiul 

la 1786 şi este deservită de un 
preot şi de un cîntăreţ. Tot aci 

se află castelul Princesei Lu- 

cia Schânburg-Waldenburg. De 
castel este alipită o capelă pro- 

testantă. Castelul şi capela sunt 

înconjurate de un frumos parc 

cu florile cele mai rare, croit 

chiar în pădure. Tot aci se a- 

fiă grădini de legume şi livezi 

de arbori fructiferi. 

Populaţia se compune din: 

212 Romîni, 12 Unguri, 4 E- 

vrei și 88 Țigani, împrăștiați 

în 82 familii. Vite sunt: 53 cai, 

94 vite mari cornute, 1601 oi 

și 54 porci. Cîrciumi sunt 2. 

Acest sat este depărtat de 2 kil. 

de căt. cu școală (Hemeiuși). 

Fîntinelele, sas, face parte din 
com. rur, Fîntînelele,. pl. Crico- 

vul, jud. Prahova.



- FÎNTÎINELELE 

Fiîntînelele, căzu, în com. Pău- 

cești, pl. Răcăciuni, jud. Putna. 

Se numește ast-fel de la niște 

fîntîni ce se aflati aci în vechime. 

Are o populaţiune de 120 su- 

flete, cari locuesc în 25 case. 

Fîntinelele, că/uz, în com. Sas- 
cut, pl. Răcăciuni, jud. Putna. 

„Este situat pe valea piriului ce 

trece prin satul Sascut și care 

se varsă în Siret, 
Are o populaţiune de 402 su- 

flete, “cari locnesc în 103 case. 

Fintinelele, căzu, al com. SIă- 

veni, pl. Ocolul, jud. Romanați, 

situat spre N. com. la gura 

rîului Caracal, unde Oltul face 

3 insule mari, 14 kil. departe 
de Caracal. Are 45 familii și 217 

locuitori. 

Fiîntînelele, sta/ze de dr.-d.-f., jud. 
Bacăi, pl... Bistriţa-d.-s., com. 
Ciumași, pe linia Bacăi-Roman, 

pusă în circulație la 13 Sept. 
1872. Se află între staţiile Bacăii 

(2.1 kil.) și Galbeni: (8.9 kil.) 

Inălțimea d'asupra nivelului mă- 

rii e de 184":31. Venitul acestei 

staţii pe anul 1896 a fost de 
25205 lei. 20 bani. 

Fintinelele, Zea/, jud. Bacăii, pl. 

Bistrița-d.-s., de. pe teritoriul 

„com. Fintinelele, 

Fîntînelele, /oc cu 2svoare, jud, 

Bacăi, pl. Tazlăul-d..j., de pe 

teritoriul com. Gropile. 

"Fîntinelele, moşie, jud. Bacăii, pl. 

Bistriţa -d.-s., com. Fintînelele, 

- “proprietatea Principesei Lucia- 

Schoenburg - Waldenburg; are 

715 hect. pămînt productiv și 

un venit de 38000 lei. 

Fîntînelele, proprietate, a Eforiei 

Spitalelor civile din București, 

fostă pendinte de schitul Găi- 
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seni, com. Fîntînelele, pl. Crico- 

vul, jud. Prahova, în întindere de 

183 hect., toate arabile și fineţe, 

care pe periodul 1888—93 s'a 
arendat cu 3720 lei anual. 

Fîntînelele, z0ș:e a statului, a- 
rendată pe 1887—88 cu 14000 lei 
anual. Are 80 pog. Este pen- 
dinte de mănăstirea Glavaciocul, 

situată lingă com. Slăveni, pl. 

Ocolul, jud. Romanați. 

Fîntînelele, zădre, jud. Bacăii, 

pl. Bistriţa-d.-s., com. -Fintîne- 

lele. Esenţe: stejari, fagi, car- 
peni. Este foarte bine exploatată 

şi reinoită necontenit prin răsa- 
duri de arbori noi. Proprieta- 

tea este a Epitropiei Sf. Spiri- 

don din Iași. Intinderea ei e 
de 5728 hect. 

Fintînelele, zăzure, în jud. Iaşi, 

com. Mogoșești, pl. Stavnicul, 

numită ast-fel de la două fin- 

tîni ce se află în ea. 

Fîntînelele, ziriz, izvorește de 
la nişte fîntîni, de pe teritoriul 

satului Spineni-Noi, com. lepu- 

reni, pl. Turia, jud. laşi și se 

varsă în iazul Suricea. 

AA 
Fîntineleie, ziriii, format pe te- 

ritoriul com. Colacul, pl. Vran- 
cea, judeţul Putna; se varsă în 

Putna, 

Fiîntinelele, vă/cea, com. Ciomă- 

geşti, pl. Oltul-d.-s., jud. Olt; 

se varsă în Cungrea-Mare, pe 

țărmul stîng, în raionul comu- 

nei Ciomăgeşti. 

Fintinelelor (Balta-), zorfiune 
din balta Suhaiei, care cade pe 

domeniul Zimnicei, jud. Tele- 

orman. Este situată între hota- 

rul orașului Zimnicea și hotarul 

„moșiei Suhaia; Suprafața ei este 

de peste şoo hect. Se scoate   

FÎNTINELOR (PÎRtUL-) 

dintr'insa mari cantităţi de peș- 
te de tot felul și pescarii din 

- Roșiori, Alexandria, T.-Măgu- 

rele şi din multe comune din 

jud. Teleorman şi Olt se apro- 
vizionează de aci cu pește proas- 

păt și sărat. La coada bălții 
despre Zimnicea sunt zăgazu- 

„rile pe unde se scurge apa și 

cari opresc peștele; iar la mar- 
ginea bălții, între satul Finti- 
nelele și Zimnicea, se află că- 

“tunele Fintinelelor, unde se face 

vinzarea peștelui. Aci este şi 
„ administrațiunea bălții. 

Fintînelelor (Dealul-), ea, 
între valea cu acelaşi nume și 

Valea-Vacei, comuna Davidești, 

pl. Argeșelul, jud. Muscel. 

Fîntînelelor (Valea-), za/e, pe 

teritoriul comunei Davidești, ju- 
dețul Muscel; curge aproape 
paralel cu riurile Argeșelul și 

Cîrcinovul. 

Fîntinelelor (Vîrful-), zise, co: 
muna Rîjleţul- Vieroşi, pl. Ve- 
dea-d.-s,, jud. Olt. 

Fîntînelelor (Valea-), va/e, stră- 
bate partea de N. a com. Cor- 
nățelui, pl. Oltul-d.-s., jud. Olt. 
„Se zice că în această vale ar 

fi fost în timpurile vechi un 

cătun cu I10—Iş bordee. Ur- 

mele acelor bordee se văd și 

azi. - 

Fîntînelor (Dealul-), dea, în 

jud. R.-Sărat, pl. Rimnicul-d.-s., 
com. Sgârciţi. Se desface din 
Dealul Fintina-Turcului şi brăz- 

dează partea de N. a comunti; 

este acoperit în parte cu pă- 

duri, în parte cu imașuri. 

Fîntînelor (Dealul-), pauze, în 

com. Mălini, jud. Suceava. 

Fîntînelor (Piriul-), zîr?z, ce ia
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naştere din niște fîntîni din sa- 

tul Trohanul, com. Girceni, pl. 

Racova, jud. Vasluii, şi, unin- 

du-se cu piriul Chetrosul, se 

varsă în pîriul Racova. 

Fintînelor (Valea-), va/e, jud. 
Dolj, pl. Băileşti, com. Galiciu- 

ca, pe care este așezată co- 

muna. Se numeşte ast-fel, din 

cauza multelor fintîni ce se gă- 

scsc pe dinsa. 

Fîntîniţa, ;zvorde apă, amestecată 

cu păcură, situat în com. Vi- 

zantea, plasa Zăbrăuţul, judeţul 
Putna. 

Firfuescul, zpuute, plaiul Nuc- 

şoara, pe linia graniţei, judeţul 
Muscel. 

Firlofaia, zale, com. Poenari, 

pl. Olteţul-d.-j., jud. Vilcea. 

Firțăneşti, com. rur., în plasa 
Prutul, jud. Covurluiii, așezată pe 

valea Covurluiului, la distanță 

de 41 kil. de Galaţi. Se măr- 

gineşte la: N. cu căt. Roșcani 
(com. Vlădești), la S. cu căt. 

Fintinele (com. Foltești), la E. 

cu com. Măstăcani şi la V. cu 

Băleni. 

Această comună este udată în 

partea estică de piriul Covur- 

luiul. Este formată dintr'un sin- 
gur sat răzășesc; mai la o parte 

se află un grup de cite-va case 

numit Slobozia-Butora, care ţine 

tot de Firțănești, fără a con- 
stitui un cătun a-parte. 

Comuna Firţăneşti este ve- 
chie. 

Are o populație de 428 fa- 

milii, sai 1726 suflete, din cari: 

870 bărbaţi, 856 femei; 889 ne- 
căsătoriţi, 732 căsătoriți și 105 

văduvi. . 
Contrib. sunt 293; case de 

locuit 397; ştii carte 154 per- 
soane, nu știă 1572.   
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Teritoriul comunei e mai mult 

"făcut din ridicături, puţine văi 

și șesuri. Pămîntul e favorabil 

culturei, mai ales părțile numite 

Valea-Părului și Valea-Rădiciu- 

lui; sunt însă și terenuri mai 

năsipoase, favorabile mai mult 

culturei ovăzului şi cartoafelor. 

Suprafaţa sa e de 4776 hect., 

din cari 2646 hect. arabile, 1000 

imaș, 340 pădure, .540 tufăriș, 

10 fineață și 18 vatra satului. 
Dintr'acestea, vr'o 200 hect. aii 

fost proprietatea statului, cari 

S'ai “vîndut în loturi sătenilor. 
Numărul vitelor e de 1755 

capete, din cari: 8 tauri, 738 

boi, 471 vaci, 41 junci, 36 junce, 

55 gonitori, 71 gonitoare, 85 
miînzați, 95 minzate şi 155 viței. | 

Locuitorii ai 160 pluguri, din 

cari 20 sistematice; 3 grape de 

fer; 1 mașină agricolă, 

Sunt 5 circiumi, 2 mori cu 

aburi. 
Veniturile comunale se urcă 

la 5399 lei, 30 bani, iar chel- 

tuelile la 4102 lei, 5o bani. | 

- In com. Firţănești a fost o 

biserică cu hramul Sf. Voevozi, 

foarte vechie ; în locul ei s'a 

construit alta nouă, Această 

comună, împreună cu satul Pu- 

ţichioaea (com. Bujor) formează 

o parohie, cu 1 preot paroh, 1 

preot ajutor și 4 cîntăreţi. 

Este o școală mixtă, care, în 

1889—90, s'a frecuentat de 42 

elevi. 

Calea județeană Galaţi-Birlad 

„trece pe lingă viile Firțăneș- 

tilor,. în partea S.-V.; mai sunt 

apoi căi vecinale-comunale, cari 

leagă această comună cu Măs- 

tăcani, Puţichioaea și Roșcani. 

Firțăneşti, 7zoșie a Statului ce-i 

zice și Mavromolul, în întindere 

de 160 hect. (osebit de 3571 

hect. pădure), în com. Firțănești, 
pl. Prutului, jud. Covurlui. Se 
arendează cu 3000 lei anual.   

FÎIRȚIGUL 

Fîrtăţeşti, saz, face parte din com. 

rur. Dozeşti, pl. Cerna-d.-j. jud. 
Vilcea. Are o populaţie de 277 

locuitori (130' bărbaţi şi 147 

femei). Cade la E. com., pe valea 

Gemineaua. Are o biserică, cu 

hramul Sfintul-Gheorghe, rezidită 

la anul 1838de Gheorghe Firtat 

și alți enoriași. Copii în. vîrstă 

de scoală sunt 23 (11 b., 12 f.). 

E la 212 kil. departe de cătunul 
Dozeşti, unde e școala. 

Fîrţeşti, zumire ce se da mai 
înainte şi se dă chiar și acum de 

unii din loc., satului Buhoanca 

din plasa Siretul-d.-s, jud. Ro- 
man. 

Firţigi, saț, în com. Hangul, pl. 
Piatra-Muntele, jud. . Neamţu, 

situat la 40 kil. depărtare de 

orașul Piatra, pe dreapta rîului 

Bistrița, lingă .gura piriiașului 
Boura-Fîrţigi. 

Are o pepulațiune de 21 fa- 

milii, sai 111 suflete: ş2 băr- 

baţi, 58 femei; 6o necăsătoriți, 

45 căsătoriți, 7 văduvi. 

Știii carte 2 persoane, nu 

ştii 109. 

Locuitorii se îndeletnicesc, pe 

lingă munca cîmpului, mai cu 

seamă cu plutăria. 

Fiîrţigi. Vezi Răpciuniţa, judeţul 
Neamţu. 

Firţigi, ramură de munţi. Vezi 

Boura-Firţigi, jud.. Neamţu. 

Fîrțigi, piriiaș, jud. Neamţu, Vezi 
Boura-Firţigi. 

Firţigul, trua de sat, în com. 
Bicazul, pl. Piatra-Muntele, jud. 
Neamţu. 

Fîrţigul, ramură de munţi, ce se 
detaşează din muntele Ceahlăul, 
pe teritoriul com. Hangul, jud. 
Neamţu.
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Fisiiţi, mumire, ce se mat dă 
căt. Sibigiul-d.-i., din com. Pă- 
nătăul, jud. Buzău. 

„cul, jud. Vasluiu, zidită la 1721 
de către Mihail Racoviţă, Dom- 
nul Moldovei, după cum se 
vede din inscripția de pe piatra 
aflată în zid deasupra ușei de 
la intrarea în biserică. Această 

mănăstire a fost înzestrată cu 

mai multe moșii de către ctți- 

torii ce se văd trecuți în un 

pomelnic, cu data de la 1808 
și anume: Mihai Racoviţă-Voe- 
vod, Ana Monahala, Sultana- 

Doamna,  Constantin- Voevod, 

Ștefan-Voevod, Ioniţă-Voevod, 

Mihai-Voevod, Ruxandra-Doam- 

Fişteica, 7ru4 de moșie, în jud. 

Teleorman, pl. Marginea, făcînd 

parte din moșia Zimnicelele. 

Fîstica, ziriz, izvorește din par- 
tea de N. a dealului Secătura, 
din com. Cozmeşti, pl. Stemnicul, 
jud. Vasluiii, curge spre Băleni, 
străbătînd șesul Băleștilor, şi se 
varsă în dreapta Stemnicului, 
după ce primește afluenții: Bă- 
leşti, Sapa și Prisaca. 

Fişteica-Sfințeştilor, moșie, si- 

tuată pe teritoriul com. Sfin- 
țeşști, jud, Teleorman. 

Fiîţa, zirii, jud. Bacăi, pl. Tro- 

tuşul, com. ]Jăvreni, care sescurge 

da stinga Trotușului, 

Fiţa, zirizaș, jud. Bacăi, pl. Tro- 
Fistica, dea/, în partea de V. tuș, com. Jăvreni, care se varsă 

a com. Cozmești, pl. Stemnicul, 

jud. Vasluiii. 

In marginea de E. a acestui 

deal se zice că s'a găsit de că- 
tre locuitori, cînd arati pămîn- 

tul, plumbi de tucii, cea ce 

probează urmele vr'unui războiiă. 

Din acest deal se formează 

văile următoare : Secătura, Rîpa- 

Galbenă, Rogoazele, Beila, Che- 

troasa, Chicușa și șesul Fistica. 

Acest deal, cu toate văile, 

sunt acoperite de păduri. 

In partea de S.a dealului 

se află Valea-Babei şi Dealul.Mă- 

gura, cel mai înalt pisc al dea: 
lului Fistica. 

na, Ecaterina-Doamna, Ioniţă 

Racoviţă și alți răposaţi, 

Tot între ctitori se mai con- 

sideră și răposaţii Dumitraşcu, 

Elena, Manoil, Anastasia, Ioan, 

Ioana și alții din familia Palade, 

trecuți tot în acest pomelnic. 

Apoi Archimandritul Iosif Gin- 
dul, a zidit casele și zidul îm- 

prejurul bisericei la 1834. 

După aceasta, Episcopul Sina- 
iului, Strichide, fiind egumen, a: 

înălțat. zidul, a acoperit biserica 

cu table, a făcut din nou ca- 

tapeteazma, a pardosit-o pe jos 

cu marmură, a dotat-o cu vest: 

minte, cărți şi argintării, la 1850. 

în riul Trotuşul, d'a stînga. 

Flăminda, cop. rur. şi saț, în 

jud. Mehedinţi, pl. Blahniţa, la 
45 kil. de orașul Severin și 

la 21 kil. de com. rur. Vinjul- 

Mare. E situată pe un platoi. 
Se mărginește la E. cu com. 

Cioroboreni; la S,, cu com. Dăn- 

ciul; la V,, cu com. Jiana-Mare; 

iar la N., cu com. Scăpăul. Este 
reședința subprefecturei plășei 
Blahniţa. 

"Are 1100 locuitori, locuind în 

210 case. 

Locuitorii posedă: 32 plu- 
guri, 74 care cu boi, 7 căruțe 

cu cai; 82 stupi. 
Fiştica, șes, jud. Vasluiii. Vezi Se află aci: o biserică, de: 

Fistica, deal. . 

. Fistici, saţ, în partea de N.-V.a 

com. - Cozmeşti, pl. Stemnicul, 

jud. Vasluiii, situat pe văile 

Secătura, Ripa şi Dealul-Viei, 

pe o întindere de 2302 hect,, 

din cari 786 hect. pădure, 371 
hect. loc arabil, 129 hect. imaş 

proprietatea locuitorilor clăcași. 

Are o populaţie de 219 fami- 

lii, saii 832 suflete, din cari 70 

Țigani şi 4 Evrei. 

Numărul vitelor e de 1340: 
520 vite mari cornute, 70 cai, 

350 oi și 400 rimători. 

Fistici, zpânăstire, în satul Fis- 

tici, com. Cozmeşti, pl. Stemni- 

  
  
Fisticul, pîrîz, în com. Pleșești, 

jud. Suceava, formînd hotar din- 

spre Bucovina, peo lungime de 

1 kil. Mic afluent al Șomuzu- 
lui-Mic. 

Fişteica, însulă pe Dunăre, si- 

tuată în partea de S.-E. aora- 

şului Zimnicea, jud. Teleorman, 

la depărtare de 4 kil. de oraș. 

Numirea acestei insule se gă- 
sește răi pocită, atit pe harta 

stat-majorului austriac, cît și în 

Dicționarul de Frunzescu şi în 
unele manuale de geografie, în 
cît nici că ar putea să fie re- 

cunoscută. Toţi, copiind numi- 

„rea după Nemţi, i-ai zis Fise- 

tecu, în loc de Fișteica,   
servită de 1 preot: și 2 cîntă- 
reţi; o şcoală, condusă de 1 în- 

vățător, frecuentată de so elevi; 
o circiumă. 

Budgetul comunei arc la ve- 
nituri lei 5787, iar la cheltueli 

1792 lei. Sunt 183 contribuabili. 

Vite mari cornute sunt 678, 

24 cai, 762 oi și 659 rimători. 

Prin comună trece şoseaua 

Hinova-Scăpăul-Flămînda-Gruia. 

In Flăminda se află Dealul- 
Manda, care este acoperit cu vii. 

Pe marginea de V. şi S. trece 
piriul ce vine de la com. De- 

veselul și se varsă în piriul 
Blahniţa, la Vicașul. 

Flămiînda, comp. rar. şi saț, în
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partea de S. a plășci Călmăţuiul, 

jud. Teleorman, situată pe malul 
sting al Dunărei, la gura bălței 

Berceluiului, pe loc șes. 

Are un cătun, Ciuperceni, si- 

tuat în partea de N. a comu- 

nei, la depărtare de 1 kil. Dis- 

tanța comunei de la malul Du- 

nărei este de aproape i! kil. 

Limitele sale sunt: 

La N., dincolo de căt. Ciu- 

perceni, dealul numit Suroaia; 

la S., fluviul Dunărea şi lunca 

dimpreună cu girla şi balta 

Berceluiului; la E., com. Tra- 

ian și la V., comuna Măgu- 
rele. | 

In dreptul acestei comune se 

află pe Dunăre insulele Cătina- 

Mare și Insula-Porcului, precum 

și pichetele de paza fruntariilor 
No. 3 și 4. 

In partea de S. sunt mai 

multe lacuri formate din revăr- 

sările Dunărei și cari adese-ori 

seacă vara cu desăvirșire. 

Balta-Berceluiului este pe teri- 

toriul acestei comune. Cele.l'alte 

lacuri, care se formează periodic 

prin răvărsările Dunărei, sunt: 

lacul Lișteava între căt. Ciu- 

perceni şi com. Traian; Lacul- 
lui-Vlad și altele mat mici. 

Cu toate revărsările Dunărei, 

com. Flămînda este ast-fel si- 

tuată în cît nu este nici o dată 

inundată ; mai înaintțe de a se 

construi cheul din portul Tur- 

nului, vapoarele și vasele de 

comerciii își făceaii încărcătu- 

rile aci. 

In partea de N.-V. a comu- 

nei, dincolo de căt. Ciuperceni, 

se află dealul Suroaia, pe care 

sunt plantate vii. Tot aci se gă- 

sește și partea de deal care se 

numește Groapa-Viei, pe care 

toți scriitorii și cartografi aii 
numit-o greșit Grapavia. 

Populațiunea comunei este de | 
405 familii, sai 1220 suflete 
(345 contribuabili), din cari 656   

382 

suflete şi 127 contribuabili în 

căt. Ciuperceni. 

Vite sunt 4293 capete: 483 

cai, 981 vite mari cornute, 2610 

vite mici cornute şi 219 porci. 

Mare parte din domeniul sta- 

tului Turnul, cu trupul Suroaia, 

se află pe teritoriul acestei com. 

Pe harta geologică a d-lui M. 

Drăghiceanu, ca şi pe a statu: 

lui major austriac, se vede no- 
tată existența în aceasta comună 

a unui izvor de ape sulfuro-mu- 

riatice. 

Pe teritoriul ei se află multe 
măgure; unele din ele ai fost 

punct de hotar între zona raialei 

turcești de la Turnul și restul 

Țării; în altele sai făcut săpă- 

turi cu ocaziunea cercetărilor 

“ archeologice. Ast-fel, la estul 

comunei, este măgura Goicea, 

unde s'ai făcut în mai multe 

rînduri săpături; la S., Măgura- 

Stupii, foarte vechie, și la V., 

măgura de la: Groapa-Viei, bo- 

tezată de străini Grapavia. La | 

E., spre căt. Ciuperceni, se a- 

flă Valea-Bisericei, pe care o gă- 

sim citată de Dionisie Fotino 

în descrierea hotarelor” “Ţării- 
Romînești. 

Drumul-lui-Traian se afă tot 

în această comună; începutul 

lui este la Dunăre și după ce 

străbate comuna, o ia prin căt. 

Ciuperceni, apucă pe muchea 

dealului Suroaia, ia direcțiunea 

spre șoseaua naţională Turnul- 

Alexandria și de acolo pornește, 

pe lingă com. Putineiul, mai de- 

parte. 
- Satul actual Flămînda și par- 

tea din moșia domeniului Turnul 

purta mai înainte numirea de 
Atirnaţi, 

Aceste locuri ai fost popu- 

late de “mult timp. încă, apoi, 

după invaziunile turcești, ait fost 
părăsite. 

In secolul trecut, satele Ciu- 
perceni și Atirnaţi (astă-zi Flă-   
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mînda) făceaii parte din jud. 

Oltului. Pe aci era hotarul Ţării - 
despre Dunăre, precum şi li- 

mita zonei ocupată de raiaua 
Turnului (Turkissi-Kule). 

Iată cum descrie Dionisie Fo- 

tino aceste hotare: 
«Despre capătul jud. Olt, ho- 

tarul începe din marginea Du- 

nărei, despărțind împrejmuirea 

Kulei de Cetatea-de-Pămiînt ; de 

la Traian, pe uscat, trece pe a- 

proape de o movilă ce este pe 

marginea Traianului; de acolo 

merge la alte două movile tot 

pe marginea 'Traianului, de unde 

merge pe drumul numit al Ba- 

nului, drept în sus la apa nu- 

mită Hirlăul și se întinde printre 

vii pănă la biserica ce era pe 

un sat desființat al 'Țării-Ro- 
A pă 

„ minești. 

«Hotarul urmează pe măgură 
printre viile Ciupercenilor, dintre 

cari jumătate rămîn la Kula și 

jumătate în "Țara-Rominească, 
De la. măgură se întinde pănă 

la altă măgură și iarăşi pănă la 

gura Rusciucului și -la Negura 

de la Gunviul-Duman, tot pe 

drumul Banului, întins la mar- 

ginea moșiei lui Pehlivanoglul 

spre Kula; iar moșia lui (parte 

din domeniul actual al Statului) 

rămîne în Ţară pănă în apa Hir- 
lăului, la moara Beilicului.» 

Pănă acum cîți-va ani se ve- 

” deaii încă aci ruinele unei gia- 
mii, După ce Turcii părăsiră ra- 

iaua Turnului, se mai dedau încă 

la dese prădăciuni, venind de 

peste Dunăre şi jefuind pe locui- 
torii acestui sat, 

<a Flămînda încă se află la 
marginea Dunărei, scrie Aug. 
Laurian, în « Magazinul Istoric», 
o cetate de pămînt foarte mare, 
în formă pătrată, lungă de 3şo 
paşi, și lată de 300, care astă-zi 
este cu totuldistrusă. Din partea 
de către E. a acestei cetăţi 
se întinde drumul lui Traian.»
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In dreptul pichetului No. 4 

se văd încă întăriturile, în cari 

eraii așezate bateriile rusești, în 

resbelul din 1877; puţin mai 

departe, cala şo metri, erao a 

doua baterie. Din aceste nouă 

pozițiuni (din marginea Oltului) 

bateriile romîne ajutară pe cele 

ruseşti de la Flămînda, prin fo- 

cul ce aii deschis asupra Nico- 
polei, și trecerea spre Șiştov a 

pontoanelor rusești, în zilele de 

27 — 30 lunie. 

Com. Flămîinda, după modi- 

ficarea administrativă a. jude- 

ţelor Oltului și Teleormanului, 

a făcut parte din pl. Călmăţu- 

iului, iar la 1871 a fost întru- 

nită cu com. Măgurele. 

Flămînda, com. rur., compusă 
din cătunele Flămînda, Călugărul 

şi Bujoreanca, din pl. Glavacio- 
cul, jud. Vlașca, situate pe pla- 
toul d'intre apele Cilniștea și 
Cleniţia, la N.-V. judeţului, și la 

o depărtare de București de 60 

kil., de Giurgiii de 54 kil., iar 

de Obedeni, reședința pl., de 21 

kilom.. - 

Suprafaţa întregei com. cu 

cătunele ci, este de 3300 hect., 
din care pădure în suprafață de 

120 hect. 
In 1887 avea 421 familii, saii 

2081 suflete, din cari 395 con- 

tribuabili. 
Venitul com. în 1886 era de 

11056 lei şi cheltuelile de 2600 

lei. | 

Vite sunt: 800 boi şi vaci, 

45 bivoli, 140 cai, 120 oi, 20 

capre, 410 rîimători şi 5 asini. 

In com. Flămînda sunt două 

biserici: una la Flămînda,  clă- 
dită la 1868 şi alta la Călugă- 

rul, clădită la 1850, cu hramul 

Cuvioasa Paraschiva, ambele de- 

servite de 2 preoți și 4 dascăli; 

o şcoală mixtă cu 4 clase, con- 

dusă de: un învățător, care în 

1888 a fost frecuentată de 21 

asa 

băeţi, şi 2 fete; în satul Călu- 
sărul altă școală cu 3 clase, care 

în 1888 a fost frecuentată de 

40 băeți şi 7 fete, 
Prin Flămînda curge Cilniştea 

ce vine din spre Frăsinet, Este și 

un heleşteii care servă la adă- 

patul vitelor. Trece pe aci șo- 
seaua judeţeană Giurgiul.Piteşti. 

In toată com. sunt 10 cir- 

ciume. 

Flămînda, sa, cu 250 locuitori, 

pe riul Topologul, jud. Argeș, 
pl. Oltului; face parte din com. 

rur. Galicea-Flăminda ; aici este 

schitul Flămînda, făcut de Șer- 

ban-Vodă Cantacuzino. 

Flămînda, sa, cu 38 familii, 
jud. Argeș, pl. Oltul; face parte 

din com. rur. Cremenari-Flă- 

miînda. 

Flămînda, ze, ce purta sa- 
(ul Malul-Mic, din jud. Dolj, pl. 

Ocolul, com. Malul-Mare. 

Flămiînda, saz, ţine de com. rur. 

Prundul, pl. Olteniţa, jud. Ilfov. 

Se întinde spre E. de satul 

Flăminda, din jud. Vlașca, cu 

care este aproape lipit“şi spre   V. de fluviul Dunărea, la o di- 

stanță de 6 kil. Se crede a fi tot 

așa de vechiii ca satul Prundul. 

Este aşezat pe un loc șes şi 

jos.: Cite o-dată cind Dunărea 

vine mare, îi face mari strică- 

ciuni. 

Are 13 familii, saii 65 suflete. 

Flămînda, sas, în jud. R.-Sărat, 

pl. Rimnicul-d.-s., căt. com. Ţi- 
deni, la 11 kil. și spre'V. de 

căt. de reședință pe rîul Rimnicul- 
Sărat; are o întindere de 115 

hect., cu o populaţie de 65 fa- 

milii, saii 261 suflete, din cari 61 

contribuabili,   Flămiînda, sai Valea Soarelui-   
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şi-Chinteşti, câz., pl. Ocolul, 
jud. Romanați, situat pe un te- 
ren șes, la S. com. Redea şila . 

2 kil. de reședință. Altitudinea 
terenului d'asupra nivelului mă- 

rii pe măgura Pancii este de 

138 m. Are 75 familii, sai 332 

suflete. Este la 9 kil. depărtare 
de Caracal, pe drumul ce merge 

spre Bechet. 

Flămînda,căzuu,pendinte de com. 

cu același nume, pl. Glavacio- 
cul, jud. Vlașca. Moșia este 

proprietate moștenească, cu o 
suprafață de 1o5o hect. și cu 
un venit aproximativ de 20000 |. 

Are:o şcoală, la care ai urmat 
în 1888 21 băeți şi 2 fete, din 

numărul de 69 băeţi și 25 fete 
în vîrstă de școală; o biserică, 

zidită la 1860, cu hramul sf. Pa- 

raschiva, și deservită de un 

preot și 2 dascăli; 3 cîrciumi. 

Flămiînda, cătun, pendinte de 

com. Pueni, pl. Marginea, jud. 

Vlașca, situat pe proprietatea 

Statului, Pruntul, 

Aci sunt 35 locuitori împro- 

prietăriți la 1864 pe o suprafață . 

de 105 hect. 

Flămînda, s2b-divizie a căt, So- 

rești, din jud. Buzăi, com. Blă- 

jani. 

Flămiînda, mahala, căt. Pruntul- 

Comenei, com. Pueni,jud. Vlașca. 

Flămînda, mănăstire, cu hramul 

„Sf. Apostoli, lingă satul cu a- 
celaşi nume, pl. Oltul, jud. Ar- 
geș, întemeiată de Şerban-Vodă- 
Cantacuzino. Servea de metoh 

Episcopiei Rimnicului. După se- 

cularizare, s'a redus la biserică 
de mir. E deservită de un preot, 

un cîntăreţ şi un paracliser și 

se înscrie în budgetul Statului 
pentru întreținerea cultului di- 

vin o sumă anuală de r07olei.
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Biserica este în bună stare, 

iar casele mănăstirești sunt ru- 

inate. 

Flămînda sai Schitul-Mărcu- 

leşti, colină, pe teritoriul 'ora- 

şului Cîmpulung, jud Muscel, pe 
malul sting al riului Tirgul, co- 

ronată de o bisericuţă de stil 

grec, ce pare o cetate de apă: 

rare a Cîmpulungului. Ea are 

doi nași: pe Negru-Vodă, fon- 

datorul Cîmpulungului şi pe 

Hagi Marcu Rosetti, fondatorul 

schitului. Acela o numi Flămiîn- 

da; acesta Schitul-Mărculeşti. 

. Flămiînda intră în domeniul 

tradiţiei; Mărculești în dome- 
niul Istoriei. “Tradiţia, după 

cum se vede, a predominat căci 

colina și azi se numește FIlă- 

mînda. 

D. C. D. Aricescu,în cartea 

sa intitulată «Istoria Cîmpulun- 

gului» (1855), arată ceea ce se 

spune asupra istoriei acestei 
„coline: _ 

«După săvirşirea bisericei şi 

a cetăţei, la leatul 1290, Negru- 

Vodă, după datina vechie a Ro- 

manilor de a consulta augu- 

rii la facerea de cetăți și de 

templuri, vru să cunoască soarta 

orașului Cimpulung; deci luînd 

cîți-va boeri d'ai săi, se urcară pe 

movilă din fața orașului, des- 

pre E., ca de acolo să poată 
- observa augurul ; iar la porţile 

cetăței puse custozi armaţi, ca 

să oprească pe cei ce mai în- 

tiii ar vrea să intre în lăuntru, 

ţiindu-i sub bună pază pănă la 

reîntoarcerea sa din acea pre- 
umblare. 

Negru-Vodă şi boerii se așe- 

zară jos, pe poeniţa de deasu- 
pra. dealului numit Flămînda, 

şi începură a se mira de frumu- 

seţile firei și a vorbi .de vitejia 

strămoşilor lor și de soarta a- 

cestui oraș după moartea lor. 

Și așteptară ei aci de dimi-   
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neața pănă seara, fâră a vedea 

pe nimeni intrîind în cetate. 

Tocmai cînd eraii să se coboare, 

iată că zăreșşte Negru-Vodă vi- 

ind despre Apa-Sărată un om 
zdrențuros, cu o pălărie mare în. 

cap, cu traista de git și cu un 

băț noduros în mină. 
Negru-Vodă își puse ocheanul 

la ochi și văzind că era un ţigan, 

mult riîseră toţi de augurul a- 
cesta! Şi zise un boer lui Ne- 
gru-Vodă: 

— Cu triste va fi cetatea Mă- 
riei tale; căci țiganul e om deș- 

tept şi priceput. 

— Insă va fi lipsită de ale hră- 

nei, ca și soiul acesta de rătă- 

citori, zise alt boer. 

Și Negru-Vodă răspunse boe- 

rilor: 

-— Toată boala cu leacul e. 

Precum D-zei îngrijește de pa- 

sările cerului, așa vom avea și 

noi purtare de grije de orașul 

„nostru, în cît, dăruit cu drep- 

turi și privilegiuri, să nu păti- 

mească d'ale hrănii, de care 

sunt lipsite aceste locuri mun- 

toase și pietroase. 

— Să trăieşti, Măria Ta, răs- 

punseră boerii. Urmașii vor în- 

nălța Măriei Tale, în aceste lo- 

curi unde ai descălicat Măria 

Ta, un monument neperitor, ca 

tutulor fondatorilor de cetăţi și 

de ţări. 

-—- Să mergem, zise Negru-Vo- 

"dă, căci am ftăminzit, şi fiind-că 

Negru-Vodă a flăminzit aci, aș- 

teptîind augurul Cimpulungului, 

Flămînda să se cheme în viitor 

colina aceasta, spre. aducere a 

minte a acestei zile, 

De atunci. s'a numit locul a- 
cesta Flămînda», 

Istoria ne spune că: 

Din timpuri vechi era da- 

tină a se aduna Cimpulunge- 
nii la ziua înălțărei lui Crist, 
pe virful Flămîndei, cu tot cle- 
rul, avînd în frunte pe Egume-   
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nul mănăstirei, toţi în vestminte 

de sărbătoare. 
Aci ei fâceai sfinţirea apei, 

lingă o cruce de piatră, ridi- 

cată la 1630, în onoarea înăl- 

țărei Domnului, de mai mulți 

pietoși creștini, mireni şi că- 

lugări. După spusa bătrinilor, 

ei ar fi ridicat astă cruce pe 

urmele altei cruci, înălțată tot 

de Cimpulungeni, și tot în me- 

moria Inălțărei Domnului Cris- 
tos la cer, 

Urcarea Cîmpulungenilor pe 

creasta Flămîndei, în ziua de 

Inălțarea Mintuitorului, şi ruga 

făcută aci de preoți cu sfinţi- 

rea apei, închipuiai Iuălțarea 
Domnului la cer, după muntele 
Măslinilor. 

După siinţirea apei și bote- 
zarea creștinilor de faţă, se în- 

tindea apoi pe creasta colinei 

o masă mare pentru săraci, fă- 

cută prin contribuţie; în urmă 

se întindea o altă masă, boe- 

rească și negustorească, unde 
se deșertaă butie cu vin și se 

sacrificai miei fripți și coșuri 

cu ouă. În vale, pe poiana de 

lîngă drumul ce duce la Tir- 

goviște, 'se făcea un mic zbor, 

unde flăcăii și fetele, în sunetul 

muzicei naționale, învîrteaii hora 

pănă pe la miezul nopţei. 
Dar nu numai la ziua Inăl- 

țărei Domnului, ci și în timpi 

de secetă, de epidemii, de ploi 

multe, Cimpulungenii tot la Flă- 

mînda se urcaii cu tot clerul și 

cu icoanele făcătoare de minuni, 

ca să roage cerul a'și întoarce 

mănia de la dinșii şi a-i mîntui 
de flagelele cerești trimise lor 
pentru curățirea păcatelor. 

La 1764; Maiti, cu ocaziunea 
sfințirei apei în ziua de Inălţa- 
rea Domnului, figura între au- 
ditori și unul din Ispravnicii 
judeţului, anume Hagi Marcu 
Rosetti, biv-vel Paharnic. Incîn- 
tat de frumuseţile naturei și de
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datinile străbune, el vru să ri- 
dice pe creasta acestui deal o 

bisericnță, și se adresă către 
unul din cei de față: 

— AL cui e locul acesta? în- 
trebă el. 

— Al unei văduve din oraș, 

anume Anastasia sin Dumitrașcu 

Ogu. 

— Ie ce n'a ridicat nimeni 

aici o bisericuță pentru prazni- 

cul Inălțărei Domnului nostru 

Isus Cristos? | 
— Era vorba odată să se facă 

aici o bisericuţă, dar oamenii 
ai dat zi peste zi și a rămas 

nefăcută, şi apoi, destule bise- 

rici sunt în oraș! 

—. Voi să văd pe stăpîna 

locului. 
Proprietara fu înfăţişată îna- 

întea ispravnicului, 

— Dita ești Jupineasa Anas- 

tasia a lui Dumitraşcu Ogu? 

„— Ei, coconule, zise văduva 

cu umilință. 

— Dealul acesta numit Coas- 

ta-Vlaicului al d-tale e? 

— Al mei. 

— ţi e de vinzare? 
— Este al copiilor, 

— Aşi dori să înalţ aci, în faţa 

oraşului, o bisericuţă, în slava 

Inălţărei Domnului nostru Isus 

Cristos, şi a sfintului marelui 

Mucenic Dimitrie. Vei fi trecută 

la pomelnicul ctitorilor și voiii în- 
tocmi așezăminturi folositoare de 

suflet cu facerea acestei biserici. 
— Dacă este pentru casă de 

rugăciune, bucuros; dăruesc și 

eii locul acesta, fără nici o para. 
— Dar acesta este locul co- 

piilor. 
— Copiii mei nu sunt creștini ? 

Nu le trebue și lor pomană 
pentru suflet? Și apoi, Cristos, 

care s'a răstignit pentru păca- 

tele oamenilor, va da el copii- 

lor mei, pentru aceasta dar din 

cer, care e mai scump de cit 

toate avuţiile lumei acestea. 
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— Să trăești Jupîneasă, zise 

Rosetti, mişcat pănă la lacrimi de 

credința şi pietatea acestei fe- 

mei, care lua bucătura copiilor 

ca s'o dea săracului, fratele 

Domnului. | 

Așa dar, văduva Ogu dărui 
Coasta-Vlaicului în actul săi 

de donare, cu data din Maiii 

1765 pentru fondarea Schitului 

Mărculeşti. 

Intrun an biserica fu termi- 

nată și tot în ziua Inălțărei Dom- 
nului, anul 1765, fu tirnosită de- 

dicîndu-se Inălțărei Domnului, 
în memoria suirei lui Cristos la 
cer şi sfintului Martir Dimitrie, 

în memoria lui Rosetti și apă- 

rintelui Anastasiei Ogn. Atunci 

Coasta-Vlaicului, numită și Flă- 
mînda, primi numirea de Schitul 
Mărculești, de la Marcu, fon- 

datorul săi, 

Danaizle făcute S: hztuluă. Intre 

hrisoavele schitului, trase din 

condica Flămîndei, cari se aflaii 

la obșteasca epitropie, găsim pe 

cele următoare privitoare la da- 

niile Schitului : | 

2) Cartea de dar a Anasta- 

siei Ogu, din 1765, prin care 
dăruește Coasta-Vlaicului, pen- 

tru facerea schitului Mărculeşti. 

4) Înscrisul de dar din 1770, 

Aprilie, al comisului loan Craio- 
veanu, prin care dărueşte schitu- 
lui o casă în suburbia Sf. Ilie. 

c) Hrisovul lui Manoil Rosetti, 

din 1770, Octombrie 26, prin 

care întărește dările pietoșilor 
donatori, scutind 3 oameni de 

contribuțiune în folosul schitului- 

şi dindu-i cîte 10 lei pe lună 

dela vama Dragoslavele cum și 
300 oca sare pe an dela Ocna 

Telega. 
d) Cartea de dar din 1772, 

a lui Matei Vlădescu, prin care 

dăruește schitului partea sa de 
moșie dela Găureni, pe Bratia. 

e) Hrisovul lui Mihail Șuţu 
din 1784, Februarie 14, prin   
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care mai adaugă 4 scutelnici 
la cei 3 ai lui M. Rosetti, scu- 
tind încă bucatele schitului de 

- vamă şi vinul de dijma legiuită 
_și mai adăugind 60 oca sare, 

tot de la Ocna Telega și 5o lei 

tot dela Dragoslavele. 

7) Hrisovul lui Mihail Şuţu 

din 1792, lulie 22, prin care 

mai adaugă 3 scuteinici la cei 

7; şi alţi 50 la cei dela Drago- 

slavele, cum și 50 bolovani sare, 

apărînd și productele schitului 

de dijmărit. 
£) Hrisovul lui Mihail Șuţu 

din 1792, Iulie, prin care mai 
dăruește schitului 20 familii ȚȚi- 

gani, dintre cei domneşti. 

In acest hrisov figurează și 

următoarele rinduri: 

«Acest schit e zidit de Biv- 

vel Spătar (atunci era Spătar) 
Dumitraşcu Rosetti, nu numai 

pentru podoabă și închinăciune, 

ci mai mult spre a se face 
într'însul  bunătăți;. precum: 

„învățătură de copii, ajutor de 

sărmani și altele; căci, pentru | 

închinăciuni aii creștinii destule 

biserici în oraș (în Cîmpulung)». 

k) Hrisovul lui Moruzzi din 

1703, 17 August, şi al lui Ipsi- 
lante din 1793, August 22, ai 

coprinderea celor de sus. 
î) Inscrisul Mariei, soţia lui 

Nicolae Băcanu, din 29 Martie 

1799, prin care dărueşte schi- 

tului o vie în dealul Gorgani. 
7). Iascrisul de dar, dela 1797, 

1 lunie,al Egumenului Dositeiii 
Cimpulungeanu, prin care dă- 

ruește schitului doi Tigani şi 
un loc de casă în oraş în mar- 

ginea țigăniei despre rilii. 
Afară de aceste proprietăţi 

şi privilegii, schitul Mărculești 
mai avea o vie cu otașniţă, Ja 

Dealul-cel-Mare, ce s'a părăsit 
şi alte vii la Drăgășani și la 

Viţichești, cum și livezi de fin . 

„în Argeșel și la Jugur. 
Schitul dlărculeşti în urmă 
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«de 1788, Marcu Rosetti, după 

plecarea sa din Cîmpulung, lăsă 
epitropi ai bisericei pe Archi- 

mandritul Dositeii și pe biv- 

vel Clucer Apostol Ilumbăşoiul. 
Ei îngrijiră de schit foarte bine 

pănă la războiul Turciei cu Aus- 

tria, 1788, cînd schitul fu ars 

și prădat, ca şi Cîmpulungul. 

Epistatul orașului la 1789 re- 

înoi schitul, dar la 1790 iar 

fu ruinat de un corp de Nemți, 
cari se reînturnai în Austria 
pe la Cîmpulung. 

In timpul acesta Rosetti se 

afla în Constantinopole. 
Sub domnia lui Mihail Șuţu 

(cumnatul lui Rosetti) acesta 
intră în ţară și căpătă de la 

Șuţa hrisovul din 1792, Iulie 

22, prin care se da schitului 

pe fie-care un cîte 20 scutel. 

nici, 20 familii de Țigani, 1200 

lei dela vama Dragoslavele și 

50 bolovani de sare dela Ocna 

Telega. 

Cu aceste ajutoare cu cele 

date de creştini, şi cu cele ce 

mai dărui Rosetti, se repară 
biserica și chiliile, făcîndu-se o 

şcoală de băeţi de limba Ro- 

mină, în locul școalei domnești 

a Doamnei Chiajna, şcoală care 

încetase din cauza turburărilor 

politice. Se fixă profesorului o 

gratificație anuală, afară de sa- 

lariul ce primea de la Mitro- 

polie; în fine, din venitul schi- 

tului se asigură untul-de-lemn, 
cărțile și făcliile trebuincioase 

bisericei, cum şi salariul pre- 

otului și a tot personalului schi- 
tului. 

Rosetti regulă legaturile ur- 
mătoare : 

a) A se mărita pe tot anul 
cite 3 fete orfane, de părinți 

scăpătaţi, din Cimpulung; însă 
două fete la Inălţare și una la Sf. 

Dumitru și acestor fete să se 

dea ca zestre, de fie-care, cîte 

un rînd de haine și cîte o vacă   
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cu lapte, cheltuindu-se pentru 

măritişul lor de la schit cîte 

5o lei. 
4) A se îmbrăca cite ş săraci 

din oraș, cheltuind pentru îm- 

brăcămintea lor cite 10 lei de 

fie-care; însă, 3 săraci la Inăl- 

țare și 2 la Sf. Dumitru, 

c) A se plăti dascălului de 
copii, la Sf. Dumitru, 20 lei, 

afară de salariul ce-i dă de la 

Sf. Mitropolie. | 

(1) A se cheltui la cele două 
praznice ale schitului, 30 lei și 

cite 1ş lei de fie-care praznic, 

pentru mîncarea săracilor. 

După aceea, așeză un econom 

în schit, puse schitul sub epi- 

tropiavornicului Const. Filipescu 

(tatăl lui baș boer Iordache Fili- 

pescu), legînd ca epitropia nu- 

mitului boer să treacă şi la ur- 

mașii săi; supuse la blestemul 

soborului de la Nicheea pe ori-ci- 

ne, sai Domn sait particular 

mirean, sai călugăr, care ar în- 

drăzni sai ar cerca să calce vr'o 

dată una din așezămintele de 

mai sus. | 

Cît a trăit Banul Iordache 

Filipescu, folosul schitului Flă- 

mînda l-a avut un neguțător 

din Cîmpulung, însărcinat a în- 

trebuinţa folosul acesta la ţinerea 

în bună stare a bisericet; iar 

mai tîrzii a trecut de la fa- 

milia Filipescului la Obșteasca 
Epitropie. 

Căzind în ruină la anul 1887 

S'a reparat de primăria locală, 

care în prezent o întreține. 

Flămînda, 7pozifă, în faţa o- 

rașului Cimpulung, jud. Muscel. 

In vechime se numea Coasta- 

Vlaicului. A fost dăruită de 

văduva Anastasia Ogu, propri: 

etară, cu actul de danie din 

Maiui 1765 (7273) pentru fon- 
darea schitului Flămînda. 

Flămînda, z4su/ă, în Dunăre la   
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S. de com. Prundul, pl. Olte- | 
niţa, jud. Ilfov. 

Flămiînda, pichez de graniţă, pe 

Dunăre, cu No. 1, lingă insula 

Flămînda și la S$. de lacul Greaca, 

jud. Ilfov. 

Flămiînda, /oczzo/az, la N. de 

com. Prundul, pl. Olteniţa, jud. 

Ilfov. Are spre E. dealuri.pe 
cari se cultivă vița. 

Flămiînda, foc sola, pl. Zna- 

gov, jud. Ilfov. 

Flămiînda (Canela), arte din 

fădurea Cheea, com. Zilişteanca, 
jud. Buzăă. 

Flămînda, zîrfiaş, format pe te- 
ritoriul com. Cîmpurile şi care 

se varsă în Șuşiţa, jud. Putna. 

Flămînda (Vatra-Schitului-), 
moşie, jud. Argeş, pl. Oltul, cu 

o întindere de 572 pogoane, din 

care 400 pogoane pădure, pro- 

prietatea statului, pendinte mai 

înainte de mănăstirea Flămînda. 
La 1877 avea un venit anual 

de 6803 lei, 94 bani și a fost 

ipotecată împreună cu alte pro- 

prietăți ale statului, pentru aco- 

perirea emisiunei biletelor ipo- 

tecare în sumă de 27 milioane. 

Pe periodul 1883—88, arenda 

acestei moșii a fost de 680 lei. 

Pe această moşie sunt 2 mori 

Şi 4 piue, case mari și ma- 

gazii. 

Flămindei (Valea-), vaz, în 
jud. Buzăi, com. Blăjani. Se 

„zice că aci ar fi fost în vechime 

un schit, pe ruinele căruia s'a 

ridicat biserica satului. 

Flămînzeni, saz, jud. Ilfov, pl. 
Znagovul; face parte din com. 
rur. Bucoveni. Este situat pe 
malul drept al rîului Colentina,
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„la E. pădurei Riioasa. Spre V. 
trece calea ferată Bucureşti-Plo- 

ești şi calea naţională București- 

Pitești. 

Satul, împreună cu Atîrnaţi 

şi Buftea, se întinde pe o s1- 

prafață de 3458 hect., cu o po- 

pulație de 595 locuitori. Prin- 

cipele Al. B. Știrbeii are 2350 

hect. și locuitorii 1108 hect. 

Proprietarul cultivă 1032. hect. 

(15 sterpe, 1305 pădure). Lo- 

cuitorii cultivă 1053 hect., restul 

fiind sterp. | 
Are o biserică, cu hramul A- 

dormirea, deservită de 1 preot 

și 2 cintăreți. 
Comerciul se face de 2 cir- 

ciumari şi 1 hangii. 

Numărul vitelor mari e de 

551 şi al celor mici de 398. 

Flămiînzeşti, com. 7ur., judeţul 
Argeș, pl. Argeș, la 1 kil. de 

Curtea-de-Argeș (reședința sub. 
prefecturei) şi la 29 kil. de Pi. 
teşti, Se compune din satele: 
Bolniţa, 'Ţigănia, Flămîuzești, 

Marina și Valea-Uleiului, avînd 

peste tot 150 familii, saii 452 

suflete, din cari 22 Țigani. Este 

udată de riul Argeș. Se află la 
N. de orașul Curtea-de-Argeș, 

la o depărtare de vro 3 kil. 
Are o biserică ; o școală primară 

rurală, 
Budgetul comunei, pe anul 

1882— 83, a fost de 1058 lei, 

73 bani la venituri şi de 969 

lei la cheltucli. 
După o publicație oficială 

(1887), această comună numără 

119 contribuabili și are un bud- 

get de 1733 lei la venituri şi 

de 1534 lei la cheltueli. 

Numărul vitelor a fost în a- 
nul 1887 de 260 capete vite 

mari (250 boi și vaci, 8 cai, 2 

bivol) şi de 295 vite mărunte 

(180 oi și 115 rimători). 

LR lămînzeşti, saz, pe malul stîng 
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al Argeșului, în jud. și pl. Ar- 
geșul; formează împreună cu 

alte sate com. rur. Flămînzești. 

Aici este reședința primăriei. Are 
o biserică, cu hramul Sfinţii In- 

geri, deservită de 1 preot și 1 
cîntăreț ; o şcoală primară rurală. 

Flămiînzeşti, moşie, din jud. Ar- 
geș. Vezi Vatra-Episcopiei-Ar- 

geş. 

Flămiînzi, com. rur., situată în 

centrul plășei Coșula, jud. Bo- 

toșani. Se întinde la Nord-Ves- 

tul dealului 'Țencușa, pe un 

teritoriă ondulat de dealuri și a- 

coperit cu păduri. Comuna se 
compune din satele: Cordunul, 

Flămînzi, Poiana și Prisăcani. 

Are o suprafaţă de ş9oo hect.,, 
din cari 1753 hect. ale locuito- 
rilor şi 4147 hect., proprietate 
mare, din cari 1287 _ hect. sunt 

acoperite cu pădure, în care pre- 

domină fagul, carpenul, plopul 

şi teiul. | 

Locurile cultivate ai o întin- 

dere de 3600 hect.; viile aii o 

întindere de 10 hect. 
Are o populaţie de 2895 su- 

flete, saii 516 familii, locuind în 

534 case; sunt 458 contrib. 
Numărul vitelor e de 2984: 

1300 boi și vaci, 261 cai, 1120 

oi şi 303 porci, 

_- Comuna e străbătută în partea 
de N.-E. de calea naţională Bo- 
toşani-Hîrlăui şi de șosele co- 

munale. 

Are o moară de apă pe pi- 

riul Miletin. 
Sunt 4 biserici, deservite de 

2 preoți și 5 cîntăreți; o şcoală 

de băeţi, condusă de-1 învăţă- 

tor plătit de stat şi 53 elevi; 

o școală de fete, cu 1 învăţă- 

toare și 19 eleve. 
Numărul copiilor cu etatea de 

a frecuenta școala e de 158 băeți 

și 143 fete. 

Budgetul comunei e de 6390   
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lei la venituri și 6367 lei, 3o 
bani la cheltueli, 

In acest cătun se află S$ cir- 

ciumi; 10 comercianţi și 17 me- 

seriași. 

Flămînzi, saț, așezat pe valea 
Fundoaia, în partea de S. a co- 

munei Flăminzi, pl. Coșula, jud. 
Botoșani. Moșia Flăminzi for- 

mează tot teritoriul com. Flă- 
mînzi, cu toate satele din cari 

e compusă. 
Are o populaţie de 175 fa- 
milii, sati 982 suflete. 

Sunt 3 biserici, deservite de 
2 preoți și 5 cîntăreți; 1 școală 

de băeți, condusă de un învă- 
țător și frecuentată de 53 elevi; 

1 școală de fete, condusă deo . 
învățătoare şi frecuentată de 19 

eleve. 

Satul Flămînzi nu pare a avea 
o vechime mare. Cel mai vechii 

proprietar: cunoscut a fost Teo- 

dor Balș, care și-a făcut case 

de cărămidă, în partea de N. a 

satului și o biserică de zid, pe 
care o sfinți la 1813. Treptat își 

mări moșia prin cumpărături 

de la Alex. Mavrocordat, fostul 

proprietar-al Storeștilor şi de. 
pe la răzăși, cari, se zice, eraii 

stabiliţi în partea cîmpului. Însă, 

în satul vechii, fiind puţini lo- 

cuitori, Balş a adus oameni 

din diferite părți, cum și din Bu- 

covina şi din Galiţia, le-a dat 

voe să-și facă case și să fie ca 

muncitori pe moșie și cum cei 

mai mulți eraii săraci și lipsiți 

de toate, vecinii i-aii numit Flă- 

miînzi, de unde a rămas numele 

şi satului şi comunei. *O parte 

de sat mai e numit şi Valea- 

Fundoasi, de la numele văei pe 

care e aşezată. 
Vite sunt: 280 boi și vaci, 

92 cai, 602 oi, 8 capre și 89 

mascuri. Sunt 96 stupi. 

In sat sunt 2 cîrciumi; 3 co- 

mercianţi; 8 meseriași. .
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Fleanca, cîmpie, judeţul Vilcea. 
Vezi Porcilor (Dealul-). 

Fleaşca, com. rur., situată la S. 

de lacul Fleașca, jud. Brăila, 

pl. Călmăţuiul, la depărtare de 

2 kil. Spre N. curge apa Căl- 

mățuiului. Se mărginește la Ii. 

cu com. Dudescu; la N.-V., cu 

Ulmul și com. Slobozia-Cireșul; 

la V., cu com. Jugureanul; la 
N.-E., cu căt. Scărlăteşti şi la 

$., cu com. Colțea. Suprafața 
com. este de 4417 hect. 

Are o populaţie de 207 fa- 

milii, sat 908 suflete, din cari 

148 contribuabili. Știii carte 87 

persoane; nu știii, 821, a 

Veniturile com. sunt de 3100 

lei și cheltuelile de 3035 ki, 
30 bani. 

Loc. împroprietăriți, după le- 

gea din 1864, sunt 114 şi ne- 
împroprietăriți, 13. 

Sunt 5 debite; 7 cârciumi. 

Vite: 1531 vite mari cornute, 

456 cai, 1194 oi și 400 porci. 

Suhatul vitelor e de :800 hect. 

Are o biserică, fondată la 

1875 de proprietarul moşiei, A. 
Simu, deservită de 1 preot, 1 

cîntăreț și 1 paracliser ; o școală 

mixtă, înființată la 1863, frecu- 

entată de 60 elevi și 19 eleve. 
Drumuri: la Vizirul, spre E., 

trecînd calea ferată Făurei-Fe- 
tești, la cantonul 12 și de aci 
peste podul de pe Călmăţuiă 
la com. Filiul și apoi spre Vi- 
zirul (28 kil.); la Colțea, spre S,, 
pe lingă Movila-Ţiganului pănă 
în drumul ce duce la com. Col- 
țea (11 kil.); la com. Ulmul, spre 
N.-V. pe deal pe la movila Be- 
chet (6 kil); la com. Slobozia. 
Cireșul, spre N..N.-V,, peste şo- 
sea la Brăila, spre N.-E. (62 kil.). 
In comună sunt. 5 strade neali- 
niate. S'a înființat la anul 1841 
de locuitori, prin stăruința d-lui 
Conte “Petru de Roma; și-a Inat 
numele de la lacul mocirlos din   
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apropiere. Mai înainte comuna 

se afla în vale lingă lac și s'a 
desființat din cauza ciumei de 

la 1821. 

Fleaşca, saf, în jud. Brăila, pe 

muchea platoului de S,, în par- 

tea de N. a com. cu acelaşi 

nume, la 62 kil. spre S.-V, de 

orașul Brăila S'a înființat la 1848 

prin stăruința d. Petru Conte de 

Roma, fostul proprietar al mo- 

şiei. Suprafața satului este de 

35 hect., avind 88 case, 3 cîr- 

ciumi şi 2 lipscănii. Are o 

şcoală mixtă, înființată la 1863 

întreținută de stat, frecuentată 

de 60 elevi şi 19 eleve, cu un 
local propriii; o biserică zidită 

la 1875 de d. Anastase Simu 

proprietarul moşiei, deservită 

de un preot și un paracliser. 

Populația: este de 110 fami- 

lii, sati. 403 suflete, din cari: 

145 bărbaţi, 258 femei; 202 că- 

sătoriți și 301 necăsătoriți; 69 

persoane știii carte, 444 persoa- 

ne nu știi. 

Vite sunt: 850 vite mari cor- 

nute, 210 cai, 390 oi și 230 ri. 
mători. 

Fleaşca, moșie, pendinte de com. 

cu același nume, pl. Călmăţu- 

iul, jud. Brăila ; proprietatea d. 
A. Simu, cu o suprafață de 
2500 hect. și un venit de 20459 

lei, 

Fleaşca, /ac, situat la N. com. 
Fleașca, jud. Brăila, între mu- 
chea şi viroaga Puturosul, între 

- șosea și calea ferată, în pl. Căl- 
măţuiul. Se formează din ploi 
şi zăpezi și vara seacă. Altă-dată 
se zice, era mai mare și pro- 

ducea mult stuf, fiind alimentat 

din partea de N. de apa Căl- 
mățuiul. In partea de S. se scur- 
gea și acolo se află o moară, 

Fleaşca, movilă, la 500 m. de   
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satul Fleașca, jud. Brăila, pe 

muchea platoului. Lîngă acea- 

stă movilă sunt casele proprie- 

tăţei, cu o frumoasă grădină şi 
vie. 

Fleondoroaia, numire vechie, 
dată de locuitori Zocu/u? unde 

astă-zi se află satul Griviţa, jud. 
Tecuciii, pl. Birlad, com. Căl- 
mățuiul. 

Flescinoagele, căzu, com. Be. 

chetul, pl. Olteţal-Oltul-d.-s., jud. 

“Romanați, situat în valea cu a- 

celași nume, spre E. de com;; 
are 42 locuitori. 

Flescinoagele, za/e, în jud. Ro- 

manaţi, spre N.-E. de Dealul - 
Sarului. Incepe de la com. Co- - 
corești, trece pe lingă satul 
Flescinoagele și se termină la 
Spurcaţi, în Valea-Oltului. Prin 

această vale curge rîul Corne- 

șul și în partea superioară des- 

parte Dealul-Sarului de Dealul- 
Secilor. 

Fleşti, zzoșie, cu o întindere de 
2285 pogoane, din cari 1700 
pogoane pădure, în jud. Argeș, 
pl. Pitești. Este proprietatea sta- 
tului, fostă pendinte de Mitropo- 
lia din București. Are o arendă 
anuală de 3600 lei. Pe moșie 
sunt 4 mori, case, han şi ma- 
gazii. | 

Floarea, că/uu, în com. Bicazul, 

plasa Piatra - Muntele, județul 
Neamţu. 

Floarea, ante, pe hotarul jud. 
Neamţu, despre Transilvania. 
Este situat în grupa munților 

“Cicul - Tarcăul. Vezi Carpaţi, 
munți. 

Floarea, za, în raionul com. 
Dobreni, pl. : Podgoria, județul 
Muscel, care, după ce udă par-
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tea de E. a comunei, se varsă 
A A A - 

în girla Circinovul. 

Floarea, ză/cea, jud. Vilcea, pl. 

Cerna-d.-s., com. Popeşti. 

Floarei (Balta-), /ac, pe valea 
Glavaciocul, pe proprietatea Fe- 

tele, pendinte de com, Blejești- 
Neamţu, pl. Glavaciocul, judeţul 

Vlașca. . 

Floarei (Lacul-), ac, în com. 
rur. Almăjelul, pl. Cimpul, jud. 

Mehedinţi. 

Floca, vîpf de munte, în dreapta 

rîului Argeș, jud. Argeș, plaiul 

Loviștea. 

Flocea, zîf de munte, jud. Ba- 

căii, pl. Tazlăul-d.-s., com. Schi- 

tul-Frumoasa, din care izvorește 

Tazlăul-Sărat. 

Fioceşti, saz, jud. Bacăi, plasa 

Trotușul, com. Jăvreni, situat 

d'a stînga Trotușului. Are o 

populaţie de 22 familii, sai 54 

suflete. 

Vite sunt: 29 vite cornute; 

15 cai şi 19 rimători, 

Floceşti, sub-divisie a satulni 
Hirja, situată d'a dreapta Oitu- 
zului, jud. Bacăiă. 

Floceşti, moşie, jud. Bacăii, pl. 

Trotușul, com. Jăvreni. 

Floceşti, pădure, jud. Bacăi, pl. 

Trotușul, com. Jăvreni, de 270 

hect., amenajată (sistemul adop- 

tat: crîng compus). Esenţe: ste- 

jar și fag. Proprietar Alex. Iu- 

raşcu. 

Floci(Cetatea saii Oraşul-de-), 

fost oraş şi cetate, în jud. Ialo- 

miţa, pl. Ialomița-Balta, pe ma: 

lul stîng al rîului Ialomiţa, în 

apropiere de Dunăre.   
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Romanii colonizind Dacia, ait 

ridicat mai multe cetăţi și orașe, 

între cari zidiră şi o cetate pe 
malul sting al Dunărei, aproa- 

pe de gura rîului Ialomiţa, care 

după unii istorici, s'ar fi numit 

Ziriclava. 

Pe la jumătatea secolului al 
cincelea, Dacia lui Traian fiind 

cotropită de Slavi, orașul de 

Floci şi locurile de prin prejur 

eraii punctul cel mai populat de 

cotropitori. Aceștia erai mai pu- 
țin deși cu cit se depărtaii spre 

V, fără însă să treacă dincolo 

de riul Argeș. De la dinșii a 

rămas numirea de Ialomiţa ce 

s'a dat riului și mai tirziă. jud. 

întreg, precum și mai multe 
movile, ce se mai conservă şi 

ază risipite pe cîmpiile județului. 
La 1573, Alexandru- Vodă, 

Domnul Munteniei, dindajutorlui 

Petre Şchiopul ca săia tronul Mol- 
dovei, a fost.bătut la Rîmnicul 

Sărat de loan I, Domnul -Mol- 

dovei, și fugind după cîmpul 
de luptă s'a adăpostit în Ceta- 

tea-de-Floci, 
La 1594, Mihaiii-Viteazul, vo- 

ind a curăţi cu totul “Țara de 

Turci, trimise pe Banul Calom- 

firescu cu un corp de armată; 

acesta după ce bătu pe Turci, luă 

Ceiatea-de-Floci și îi dădu foc; 

“apoi trecu Dunărea, bătu Hir- 

şova și o luă. 

La 1689, Hâusler, general aus- 

triac, intrînd în București, Dom- 

nul “Țării, Constantin II Vodă 

Basarab Briîncoveanu, a trimis 

după ajutor la Tătari, cari aă 

şi venit cu Galga, sultanul lor 

şi la Orașul-de-Floci sai unit 

cu Constantin-Vodă, pornind că- 
tre Bucureşti în contra lui Hău- 

sler. 

Oraşul-de-Floci era cea mai 

principală localitate a județului ; 

avea 38 biserici, o  căpitănie 

militară și făcea parte din pl. 

oraşului, care avea 26 sate. Fiind 

FLOCI (CETATEA SAU ORAȘUL-DI-) 

port însemnat în țară, aici era 
mare mişcare comercială ; se ex- 

porta pentru Orient: boi, oi, 

cai, sare, unt, seii, vin, pastra: 

mă, miere, piei de vite, vina- . 

tură, lemne, etc. Era cea mai 

însemnată piaţă a Ţării, unde 
se vindea multă lină, penru 

care și orașul a luat numirea 

de Orașul-de-Floci. | 

“Pe la începutul secolului tre- 
cut, mișcarea comercială a în-. 

cetat și oraşul a mers spre de- 

cădere, căci încetase de a mai fi 

capitala judeţului. Incetul cu 

încetul s'a părăsit şi din marele 

şi vestitul oraş nu a mai rămas 

de cit o silişte. 

Alexandru Ipsilante, Domnul 

Munteniei, printr'un hrisov cu 

data 1779, a donat mănăstirei 

Mărcuţa, de lîngă București, 

moşia Domnească (& statului), 

numită : «ot oraş sud lalomiţă», 

adică orașul cel vechii de Floci, 

la gura Ialomiţei, două mii stîn- 

jeni moşie, cu condiţiune ca 

mănăstirea Mărcuţa, să iea ve- 

nit din ori-ce ar rodi pe dinsa, 

iar pe sătenii, cîţi vor mai lo- 

cui în vechea silişte a tirgului 

orașului, să nu-i mai supere de-. 

clacă, ci să dea numai dijmă și 

numai mănăstirea să aibă drep- 

tul să vindă vin și rachiti. 

Locuitorii ciţi se mai găseaii 

pe moșia dăruită ai protestat 

contra acelui legat al Domnu- 

lui Țărci, arătînd ca dinșii au 

fost din vechime orășeni, și nici 

odată nu aii fost clăcași și nici 

dijmă n'ai plătit, ci s'aii bucu- 

rat pe moșie de toate dreptu- 

rile ce le aveai pe atunci toţi 

locuitorii din alte orașe ale Ță- 

rii. La protestul făcut, neobți- 

nînd nici o dreptate și nemul- 
ţumiţi cu soarta celi se crease 

prin acea. donațiune, locuitorii 

S'aii împrăștiat prin satele de 

prinprejur, unii purtind şi pănă 

azi numele de Crășeni.  
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În hati-humaiunul întăritor ve- 

chilor privilegii ale “Ţării-Romi- 

nești și: Moldovei, dat de Sul-" 

tanul Selim IV în anul 1803, 

pe timpul domniei lui Constan- 
tin-Vodă Ipsilante în “Țara-Ro- 
mînească, între altele se citește: 

«Dacă trebuința ar cere ca să 

se innoească și să se deschidă 

ca mai înainte schelele vechi 

ale Țării-Romănești, precum O- 

rașul-de-Floci și altele, pentru 

inlesnirea exportațiunii produc- 
telor ţării, să aibă drept locui- 

torii a le înnoi şi a se folosi 

de ele întru cît nu vor duce 

pagubă înaltei mele împărății». 
' Spre V. desatul Piua-Petrei, 

pe partea stingă a şoselei din- 

tre Piua-Petrei şi "Țăndărei, pe 

o cîmpie plană, se află azi un 

bloc de zid de cărămidă, ultima 

urmă a acelui mare și vechii 
oraș, 

Este confirmat de cronicari, 
că Mihaii-Viteazul a fost fiul 
lui Pătrașcu-Vodă-cel-Bun şi al 
Doamnei Tudora şi că a fost 
născut în Tirgoviște la anul 
1557; cu toate acestea un isto- 
ric străin, scriind despre Mi- 

haiii-Viteazul, zice, că pe timpul 
domniei lui Pătrașcu-Vodă, se 
afla în orașul de Floci o femee 
frumoasă, văduvă, vinzătoare de 

vinuri, care avea la casa ci pe 
un grec bogat, beiliccii, adică 
negustor trimis de Poartă a 
cumpăra în ţară oi, bucate, etc. 
Acea femec, dind naștere unui 
copil a dat fiului săi inel, şi 
ducindu-se la Constantinopol, 
a găsit pc tată-său devenit om 
puternic și avut, care recunos- 
cînd, după inel, pe fiul săi, a 
mijlocit pe lîngă Poartă, prin 
dare de bani și prin influența 
ce avea, pentru a-l face Domn 

- în Muntenia, 

Flocoasa, măgură şi punct îrigo- 
nometric de observaţie, lingă Du:   

năre, la N. de Golenţi, plasa 
Cimpul, jud. Dolj; are o înălțime 
de 85 m. 

Flocoasa, zpovî/ă, în jud. R.- 

Sărat, pl. Gradiștea, com. Săl- 
cioara, în partea dc V. acei; 

locuitorii o ară necontenit, așa 

că cu timpul o să dispară. 

Flocoasa, fopină, jud. Brăila, la 

I!fe kil. spre N.-E, de satul Ju- 

gureanu, pe lunca Călmățuiului. 

Flocoasă (Măgura-),măgură, în 

jud. Teleorman, com. Şegarcea- 

din-Deal, numită ast-fel din ca- 

uza ierbei mari ce creşte pe 
dînsa. 

Flocosul, 7zovî/ă, pe domeniul 
Giurgiului, pl. Marginea, jud. 

Vlașca, însemnată pentru că 

pe dinsa, la toate rezbelele în- 

tre Turci şi Ruşi, cînd aceștia 

ai venit la Giurgiu, așezaă aci 

un post de observaţie. 

Flocoşanca, p2ire, ce purta în 

vechime oșia Elizabeta, jud. 
Teleorman. 

Flocoşeaua-Mare, măgzură, pe 
moșia Furculești, jud, Teleorman. 

Flocoşeaua-Mică, măgură, în- 
tre moșiile Furculeşti și Șovă- 

reşti, jud. Teleorman. 

Flondora, sa, la care este ali- 

pit şi Domoșani-Crupenschi, co- 

muna Manoleasa, plasa Bașeul, 

jud. Dorohoiii. 

Are o populaţie de S3 familii, 
sai 314 suflete. 

E situat pe malul Volovăţului. 

Are o biserică, cu hramul Sf. 

Nicolae, deservită de 1 preot, 

I cîntăreț și 1 pălămar; este 

de lemn şi tencuită, făcută la 

1804, de preotul Vasile Flondor. 
Sătenii înproprietăriți au S2   

hect. 89 aril pămînt; iar stă- 
pinul moșiei are 1366 hect. 31 

arii cimp. laz este unul, numit 

al-lui-Flondor, pe o întindere de 

42 hect. 97 arii; conține pești 

și raci. Pe teritoriul satului este: 

o livadă și 4 pog. vie. 

Piriul ce trece pe moșie este 
Volovăţul. 

Drumuri principale sunt: a- . 

cel de la Domoșani, de la Li- 

veni, de la Șerpeniţa și de la 

Tescureni, cari toate, unindu-se 

la podul de pe Volovăţ, se duc 
la Săveni. 

Hotarele moșiei sunt: Liveni, 

Șerpenița, Domoșani, Sirbi și 
Avrămeni. | 

Aci e leagănul familiei Flon- 

dor, una din cele mai vechi fa- 

milii ale Moldovei, 

Toader Flondor era Armaș- 
Mare, în timpul Domniei a z-a | 

a lui Duca-Vodă, pe la 1679 

pănă la 1684. Din porunca lui 

Vodă el tăiă capetele: Vister- 

nicului Vasile Gheuca, Jignice- 

rului Gheorghe Bogdan și Slu- 

gerului Lupu Bogdan, dinaintea 

porţei Curţilor Domnești din 

Tași. Invinovăţirea lor era că, 

făcuse cărţi de piră asupra Dom- 

nului, conspirind contra lui și 

atrăgind cu ei pe mai mulţi 

boeri. Denunţaţi fiind de Hat: 

manul Buhuș, s'a însărcinat pe 

Sărdarul Gheorghe Ciudin, de 

a-i prinde; aducindu-i la Iaşi, 

îndată i-aii judecat Divanul Dom-: 

nesc și i-ait condamnat la moarte, 

măcar că soția lui Gheuca era 

vară-primară cu Nastasia, Doam- 

na lui Vodă-Duca. 

Flondora, iaz, judeţul Dorohoiii. 
Vezi Flondora, sat, 

Floranui, sa/, pendinte de com. 
rur. Căciulatul, pl. Dumbrava- 
d.-s., jud. Dolj, situat la o de- 
părtare de 100 m. de Căciulatul, 
unde e reședința comune.
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Floranul, moșie, jud. Dolj, pl. 

Dumbrava-d.-s., com. Răchita, 

aparţinînd statului împreună cu 
Vilcomul și Ștubeiul. Este a- 

rendată de la 1892—98 cu 35050 

lei anual. 

Florea, saz, cu 10 fam., jud. Ar- 

geș, pl. Piteşti; face parte din 

com. rur. Bascovul-Flești. 

Florea, dea/, pe teritoriul satului 

Hărpășeşti, com Popești, plasa 

Cîrligătura, jud. Iași. 

Florea, faltă, situată în valea 

Urşi, spre V, de com. Giuvă- 

rești, pl. Balta-Oltul-d.-j., jud. 

Romanați. 

Florea-Mitroi (Măgura-lui-), 
măgură, la Nordul moșiei Riioşi, 
pl. Tirgului, jud. Teleorman; 

serveşte ca semn de hotar. 

Florea-Savu (La-), /oc zz0/at, 

“pe moșia Foleşti-d.-s., pl. Ho- 

rezul, jud. Vilcea, fost pendinte 
de mănăstirea Bistriţa și în în- 

tindere de 3 kil. 

Floreasca, saf, jud. Ilfov, plasa 

Dimboviţa ; face parte din com. 

rur. Băneasa-Herăstrăui. Este si- 
tuat la S.-E. de Bineasa,. pe 

malul drept al rîului Colintina, 
unde formează lacul Floreasca, În 

partea de N. satul e mlăștinos. 
Se întinde pe o suprafaţă de 

153 hect., cu o populație de 

174 locuitori. ” 
D-na Elena Cornescu are 110 

hect., din cari cultivă 60 hect,, 

iar şo sunt rezervate pentru iz- 

laz. Locuitorii au 43 hect. 

Comerciul se face de 7 cir- 
ciumari. S'aii stabilit în. sat 13 

străini. 

Numărul vitelor mari e de 

131 şi al celor mici de 5. 

Floreasca, cătun, în jud. Ialo-   
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mița, plasa Ialomiţa-Balta, pen- 

dinte de com. Dormărunt. 

Floreasca, /ac, jud. Ilfov, la N. 

de Bucureşti, lingă căt. Flo- 

reasca, format de iul Colen- 

tina. 

Floreasca, vechie numire a 1o- 

șiei Corbul, din jud. Buzăii, 

com. Cătina, 

Floreasca, pzrire, ce se mai dă 

moşiei Gomoeşti, din jud. Bu- 

zăii, com. Costești, 

Floreasca, zmîâre, ce se mai 

dă moșiei şi pădurei Gura-Di- 
mienci, jud. Buzăă, după vechii 

proprietari. 

Floreasca, 7p0șfe, pe care s'aii 
împroprietărit la 1864 o parte 

din locuitorii comunei Tirlești, 

plaiul 'Teleajenul, jud. Prahova. 

Floreasca, șes, pe teritoriul sa- 
tului Șchiopeni, com. cu același 

nume, pl. Mijlocul, jud. Fălciă. 

Are o suprafaţă cam de 46 hect. 
O parte din acest șes, din cauza 

locului accidentat, se numește 

Hirtopul. 

Floreiul, /oca/itate, în jud. Pra- 
hova, plaiul Peleșul, com. Te- 

șila. 

Floreiul, zzuze, jud. Prahova, 
plaiul Peleșul, com. Teșila, a- 

coperit peste tot cu verdeață. 

Floreiul, zăzuse particulară, su- 
pusă regimului silvic încă din 

anul 1883, pe moșia Comarni- 

cul, pendinte de com. Comar- 

nicul, plaiul Peleșul, jud. Pra- 

„_hova, 

Floreiul, ziriă, jud. Dolj, pl. A- 

" maradia, com. Velești, pe stînga 
riului Geamartaluiul. 
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Floreiul, rîușor, izvorește dintre 
munții com. Sinaia şi Teşila, 

plaiul Peleşul, jud. Prahova; cur- 

ge de la N-V. către SI. şi 

se varsă în riul Doftana, pe 
malul drept, în raionul com. Te- 

şila. 

Florentinul, 7zs4/ă în Dunăre, 
în apropiere de com. rur. Sal- 

cea, pl. Cimpul, jud. Mehedinţi. 

Florentinul, ficher de graniţă, 
pe marginea Dunărei, pl. Cîm- 
pul, jud. Mehedinţi. 

Fioreşti, cor. rur., jud. Dolj, pl. 
Jiul-d.-s., la 46 kil. de orașul 

Craiova și la 11 kil. de Filiași, 

reședința sub-prefecturei. 
Este situată parte pe valea 

Arpadiei, parte pe şesul Gilor- 

tului și parte pe dealul Icleaiiul. 
Se mărginește la N. cu com, 

Poiana, de care se desparte prin 

semne convenționale; la S. se 

învecinește cu com. Ţinţăreni 

şi cu com. Fratoștiţa; la E, cu 

com. Valea-Boului de care se 
desparte printr'un drum ce mer- 

ge pe dealu! Icleanul; ia V. se 
“mărgineşte cu com. Braniștea 

și Ionești din jud. Gorj, de 
care se desparte prin riul Gi- 
lortul. Limita de N. începe de 

peste Gilort, merge cînd drept 

cînd șerpuind prin Valea-Gar- 

dului, Valea-Budișoarei, culmea 

dealului Icleanul și a dealului 

Mălăeţel. Limita de S. începe 

din riul Gilortul, merge cotind 

pe lingă comuna Țînţăreni, prin 
Valea-Epei pănă în culmea, dea- 

lului Icleanul. Limita de E. mer- - 

ge asemenea cotind pe lingă 
dealul Icleanul, chiar pe muchea 

sa. Limita de V. merge aproape 

pe malul stîng al Gilortului. 
Comuna e accidentată de dea- 

lul Icleanul, care areo înălțime 

de 400 m. şi prezintă 2 virfuri : 

al-Bobiceanului și al-Cocoșatu-
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lui. Are cite-va cimpiişi anume: 

Șesul- Căpintenilor, Șesul-Chi- 

cioarei și Cimpul-Cerbului. 
Este udată de riul Gilortul, a- 

fluent din stinga Jiului; vine 

din com. Poiana, trece în com. 

Popeşti pe la N., face în mare 

parte limita comunei către cele 

vecine din Gorj şi se varsă în 

ii, pe teritoriul acestei com. 

în dreptul com. Ţinţăreni. Gi- 

lortul primeşte în stinga urmă: 

toarele piriiaşe: Arpadia care îz- 

voreşte din dreptul cătunului 

Florești, curge cu direcțiunea 

[.-V. şi se varsă în Gilort, în 

dreptul bălții Edului; Valea- 

Lungă care izvorește din dealul 

Icleanul, din căt. Chicioara, cur- 

ge pe Valea-Lungă de la E.-V. 
pănă ce întilnește calea jude- 

țeană Gilort-Tirgu-Jiul, de unde: 
se îndreptează spre N.-V. pănă 

ce se varsă în Gilort la Balta- 

cu-Pește. Al 3-lea afluent al Gi- 

lortului este 'Valea-Epei ce ia 

naștere din dreptul com. Fra- 

toștița, din Cimpul-Căpintenilor, 

merge aproape pe limita de S. 

a comunei, se varsă în. Gilort, 

aproape de unirea acestuia cu 

Jiul. Cele trei girle curg toate 

pe văile cu acelaşi nume; pe 

lingă acestea mai sunt în com.: 

Valea-Gardului, Valea-Budula- 

nului și Valea- Virvoreanului. 

Peste riul Gilortul se află un 

pod şi un vad, în dreptul morii 

lui Bălcescu, care nu mai umblă. 

In com. sunt 3 bălți: Balta- 

Edului, Balta-cu-Pește și Cotul, 

cari sunt mai toată vara secate. 

Sunt şi 3 fîntîni: Securea, Fin- 

tina-Rece şi Fintîna-Mare. Pe 

lingă Gilort se află smircurile 
Gilortului. 

Numele de Florești al comu- 

nei vine de la unul Florea ce 
a fost capul unei cete şi carea 
stat aci pănă la 1858, cînd s'a 

mutat și mai departe de unde se 

află acum comuna. Azi comuna   

302. 

se compune din 4 cătune: Flo- 

rești, căt. de reședință, Arpa- 

dia, Căpinteni și Chicioara. Ca- 

tunul Arpadia este situat pe o 

vale, coprins în stinga și în 

dreapta între două șiruri de dea- 

luri, acoperite cu păduri şi cu 

pometuri. Cătunul Chicioara este 

așezat pe un deal, așa că satul 

se vede de jos de la luncă. Cele- 

V'alte două cătune sunt așezate 

pe şesul Gilortului. Căt. Arpa- 

dia este legat cu căt. de reșe- 

“dință printr'un drum de care, iar 
cele-l'alte sunt legate prin șosea. 

In vechime comuna coprindea 

6 cătune: cele 4 de sus la cari 

se mai adaugă cătunele: Istră- 

teşti şi Valea-Lungă, astă-zi pă- 

răsite. 
Are o populaţiune de 1519 

suflete. 

După legea rur. din 1864, 

sunt împămînteniți 264 locuitori. 

In toată com. sunt cu totul 

365 case şi două bordee și 

anume : - 
Florești, 142 case; Căpinteni, 

137 case ; Chicioara, 49 case; Ar- 

padia, 37 case. Casele sunt fă- 

cute parte din birne și numai 

cite-va din zid. Intre aceste sunt 

3 case vechi, una zidită de B. 

Bălcescu, alta de B. Bălănoiii şi 

alta de D-na Anica Steni. 

In com. sunt 3 biserici de 

lemn fondate de locuitori. Una 

se află in căt. Arpadia, fondată 

la anul 1805, cu hramul Sf. Pa. 

raschiva ; a doua se află în căt. 

Florești și a treia în Căpinteni; 

ambele ai hramul S ţii Vocvozi; 

cea din urmă este fondată de 

Bălan Poenaru. Un preot ofi- 

ciază la biserica din Florești și 

unu) [a cele-l'alte două. Fie-care 

biserică are cite un ciîntăreţ, 

După legea rurală din 1864, 

fie-care biserică are cite 17 pog. 
pămînt arabil. 

In căt. Florești este o școală 

mixtă care funcționează din anul   
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1857. Localul este de birne, con: 

struit de comună. 

In anul 1892—93 a fost fre- 

cuentată de 57 băeţi și 3 fete. 

Suprafaţa com.: este de 7000 

pogoane aproximativ, din care: 

pămînt arabil 2884 pog, îi: 

neață 483 pog., izlaz 300 pog, 

lac şi teren sterp 7 pog., pă 

dure 3326 pog. 
Moșiile de pe teritoriul comu- 

net sunt moşia Arpadia, în căt. 

cu același nume, care aparține 

Statului şi are un venit numai 

de 300 lei, de oare-ce toată ce 

pădure; moșia Chicioara, în căt, 

cu același nume, are o supra 

față de 200 pogoane și dă un 

venit de 5090 lei. Aparține D-lui 

Nicolae Mandrea, iar înainte 

lui Barbu Bălcescu. Moșia Flo- 

rești în căt. cu același nume 

aparține D-nului Mihail Sterie, 

altă-dată lui Coţofeanu; are o 

suprafață de 600 pogoane și 

un -venit de 15,000 lei. Moșia 

D-lui Iancu Urdăreanu și a lui 

Miloteanu, altă-dată a lui Ioan 

Cernătescu, cu 400 pogoane și 

3000 lei venit. Moșia lui I. Con- 

stantinescu și Milian, altă dată 

a lui Poenaru, cu 684 pogoa- 

ne. Moșia locuitorilor ce are în 

total 1000 pogoane și 'un venit 

de 30000 lei, și care altă dată 

aparținea proprietarilor de mai 

sus. Pe toate aceste moșii se 

seamănă gri, porumb, orz, ovăz 

şi rapiţă. 

Păduri: Păd area Arpadia, pe 

moşia cu acelaşi nume, are o 

suprafață de 863 hect.; se gă:- 

sește pe moșia Statului ; această 

pădure este amenajată. Pădu- 

rea Chicioara în căt. cu a- 

celaşi nume, are o îutindere 

de 750 hect., se găseşte pe moșia 

D-lor Mandrea, a lui Mihail 

Sterie, I. Urdăreanu, M. Milo- 

teanu, G. Milian şi 1. Cons- 

tantinescu. Cea a d-lui Mandrea 

" aparţinea răposatului I. Cernă-
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tescu, asemenea şi a lui Alilo- 
teanu. Iar a lui Milian şi I. Con- 

_stantinescu, repausatului Bălan 
Poenaru și alui Sterie aparţine 

lui Coţofeanu. Pădurea Floreşti, 

în căt. cu același nume pe moșia 

D-lui Mandrea. Lemnele, ce com- 

pun pădurile sunt: cer, gîrniță, 

fag şi stejar. 
In com. se găsesc poie- 

nele: "Țigăneasca, Cercel, Barbu, 

Poiana Gardului, a-lui-Semene, 

Pogoanele, Gadovan. 
Izlazuri sunt patru, în com.: 

Florești, Arpadia, Chicioara și 

Căpinteni. 
Viile aii o întindere de 69 pog., 

din care 62 aparţin locuitorilor, 

iar 7 d-lui N. Mandrea. Produc 
vin alb. Livezile de pruni sunt în 

întindere de 28 hect. şi se gă- 

sesc pe delimitările locuitorilor. 
In căt. Florești se află o mică 

carieră de piatră. 

In Arpadia se află un rotar 

și un zidar. In Chicioara, trei 

dulgheri. In Florești, un rotar, 

trei lemnari și un fierar. In Căpin- 

teni: 2 lemnari. 

Căile de comunicaţiune ce 
străbat com. sunt cele urmă- 

toare: Calea ferată Filiași-T..]ii, 

are staţiede drum de fier în com. 

Gilort, departe de 3 kil. de com. 
Florești; stația Filiași este la 

10 kil. depărtare; calea jude- 
ţeană, lungă de 3 kil., numită 

Gilortul, ce trece prin centrul 

com.; calea națională, numită 

Pasul-Vulcanul, lungă de 2 kil.; 
3 căi de 3 kil. lungime trec 

prin centrul comunei. 
Venitul com. pe 1893-—04 a 

fost de 2359,58 lei și cheltu- 

elile de 2355,71 lei. 

Distanţa. la comunele vecine: 

de. la Floreşti la Craiova este 

de 64 kil.; de la Florești la Po- 

iana'este de 13 kil.; de la Floreşti 

la Ținţăreni este de 4 kil., 

de la Florești la Valea-Boului 

este de '25 kil.; de la Florești 
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la Fratoştița este de 3 kil.; de 

la Floreşti la Filiaşi, reşedinţa 

sub-prefecturei, este de 11 kil: 
Vite cornute 240, oi 124, 

cai 40, porci 82. 

Floreşti, cor. rur., pl. Sabarul, 
jud. Ilfov, situată pe malul stîng 
al rîului Răstoaca, spre V. de 

București, 35 lil. departe de a- 

cest oraș. 

Se compune din satele: Flo- 
reşti-d.-s. şi Floreşti-d.-j., cu o 

populaţie de 1445 locuitori, cari 

locuesc în 370 case. 

Se întinde pe o suprafață de 

1900 hect. D-nii N. Negri și 

Gr. Porumbaru aă 1146 hect. 

şi locuitorii 754 hect. Proprie- 

tarii cultivă 970 hect. (30 sterpe, 

100 îizlaz, 46 pădure). Locui- 
torii cultivă tot terenul, afară de 

74 hect. cari rămîn sterpe. 
Sunt 308 contribuabili. 

Budgetul com. are la veni- 

turi 39856 lei și la cheltueli 

_3947 lei. 
Arc o biserică (la Florești- 

d.j.), deservită de 1 preot; o 

şcoală mixtă; 1 mașină de treerat 

cu aburi. 
Numărul vitelor mari e de 

1136 (163 cai şi epe, 5 armă- 
sari, 426 boi, 462 vaci și viței, 

76 tauri, 4 bivoliţe) şi al celor 

mici de 1728 (176 capre, 1552 
oi). 

Dintre locuitori, 374 sunt plu- 

gari, 5 ai diferite profesiuni. 
Arătura se face cu 84 plu- 

guri: 63 cu boi și 21 cu cai. 

Locuitorii ai: 252 care și că- 

ruţe, 200 cu boi şi 52 cu cai. 
Locuitori împroprietăriți sunt 

252 şi neimproprietăriți, 131. 

Comerciul sc face de 4 cir- 

ciumari. ” 

S'aă stabilit în comună 12 

străini, | 

  

  

Floreşti, com. rur. și sat, în jud.. 
Mehedinţi, pl. Motrul-d.-s., la dis:           
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tanţă de 32 kil. de orașul Tur- 

nul-Sceverin, iar de Broşteni, re- 

ședința plăşei, de 6 kil. 
Este situat pe văi, formează 

comună cu cătunele: Bisaci, Că- 

lieni, Copăcioasa, Floreşti-d.-j., 

Florești-d.-s., Gărdoaia şi Moj- 

neni. 

Are o populaţie de 700 lo- 
cuitori, din cari 121 contribua- 

bili; locuesc în 170 case. 

Locuitorii posedă: 23 pluguri, 
37 care cu boi, 9 căruțe cu 

cai; so stupi. 

Are o biserică, deservită de 

1 preot şi 2 cîntăreți; o cîr- 

ciumă. 

Budgetul comunei are la ve- 

nitură 1270 lei, iar la -cheltueli 

1032 Iei. | 
Numărul vitelor este de 1412: 

500 vite mari cornute, 22 cai, 

460 oi, 8o capre, 10 bivoli şi 

340 rimători. 

Prin com. trece şoseaua ju- 

deţeană Severin-Tirgu - Jiul, din 

care, la Florești, începe șoseaua 

vecinală Florești-Baia-de-Aramă. 

Prin această comună curge 

pirîul Peșceana. 

Floreşti, com. rur., jud. Prahova, 

plasa Filipești. Este situată pe 

malul. rîului Prahova, lae20 kil. 

departe de Ploeşti, capitala ju- 

- deţului, şi la 7 kil. de reședința 

plășei. 

Se compune din 2 cătune: 

Florești şi Capul-Roșu, cu o po- 

pulație de 139 familii, sai 723 

suflete, 365 bărbați şi 358 fe- 

mei, 47 familii de Țigani și 3 

fam. de Nemţi. Sunt 117 contrib. 

In comună e o biserică, zidită 

între anii 1826 —30 de repau: 

satul Vornicul Grigore Canta- 

cuzino şi care s'a rezidit în anul 

1888 cu cheltueala Doamnei 

Luxiţa Gr. Cantacuzino. E de: 

servită de un preot și 2 cîntă- 

reți, plătiți de proprietari şi de 

comună. “
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Pe iazul format de riul Pra- 

hova sunt două mori de mici- 

nat porumb şi griu; o fabrică 
de var hidraulic cu moara sa 

pentru măcinat var. 

Sunt 86 locuitori împroprie- 

tăriți la 1864, pe moșiile Flo- 

rești şi Capul-Roșu, cînd li s'aii 
dat 289 hect. 

Vite sunt: 65 cai şi epe, 86 

vaci, 31 bivoli, 1821 oi și 522 

porci. 

Scoala datează în comună de 
la 1879. S'a frecuentat în anul 

trecut de 27 băcţi și 7 fete, 

din numărul de 92 copii (60 

băeţi și 32 fete), cu virsta de 

şcoală. Cu întreţinerea perso- 

nalului se cheltuește anual 1080 

lei, Ştii carte 95 bărbaţi şi 24 

femei. 
Comuna are o suprafață de 

2659 hect. pămînt de muncă, 

izlaz, fineţe şi pădure. 

Aci e o frumoasă grădină și 

un castel ale proprietarului mo- 

șiei. " 

Comerciul se exercită în co- 

mună de 4 circiumari. 
Budgetul comunei pe anul 

1893-04 avea la venituri 321417: 

lei, iar la cheltueli 3081,85 lei. 

In Floreşti sunt 3 drumuri 

principale şoseluite : şoseaua na- 

țională Ploești Predeal; drumul 

ce vine despre Cimpina şi mer- 

ge spre comuna Nedelea şi Fi- 

lipeşti, pe marginea riului Pra- 
hova și drumul ce vine de la 

com. Călinești şi trectud Pra- 

hova merge la gara Băicoiul. 
In partea de V. a comunei 

trece riul Prahova și iazul ce 

vine din Prahova. 

Se mărginește cu comunele: 

Nedelea, Băicoiul, Măgureni şi 

Călinesul și riul Prahova, 

Floreşti, saț, jud. Baciii, plasa 
Bistriţa-d.-j,, lingă satul Valea, 

din com. Valea-Seacă, la poa- 

lele dealului Cărunta.   

Are o biserică catolică, clă- 

dită în 1871 de locuitori; două 

cîrciumi. 

Populaţia este de 120 familii, 

Saii 542 suflete. 

Vite sunt: 19 cai, 236 vite 

mari cornute, 140 porci şi 20 

capre. 

Floreşti, căzu, al com. Gura- 
Dimienci, jud. Buzăi; are 420 

locuitori și 54 case, 

Floreşti, saf, jud. Dolj, pl. Jiul- 

d.-s:, com. Florești. Are ş81 lo- 
cuitori, (295 bărbaţi și 286 fe- 

mei); locuesc în 142 case. 

In sat este o şcoală mixtă, 

care funcţionează din 1857. Este 

întreținută de stat și comună. 

Localul construit din birne este 
în bună stare. Este sub același 

acoperiș cu primăria. În anul 

şcolar 1892—93, a fost frecu- 

entată de 57 băcţi şi 3 fete 

(din: Arpadia 5 băeţi, Chicioara 

8 băeţi, Căpinteni 18, Floreşti 

26 băeţi și 3 fete). Știii carte 
40 locuitori. 

Este o biserică de lemn, fon: 

dată de Bălan Poenaru, cu hra- 

mul S-ţii Voevozi și posedind 

17 pogoane pămint, 

Sunt 3 lemnari și 1 fierar. 

Floreşti, saţ, jud. Dolj, pl. O- 
colul, com. Șimnicul. Are 545 

suflete, (297 bărbaţi și 248 fe- 

mei). ].ocuesc în 209 case, con- 

struite din zid și birne. Copiii 

din sat urmează la școala mixtă 

din satul Șimnicul-d.-s., ce este 
la 400 m. depărtare. In virstă 

de școală sunt 30 copii. 

Floreşti, saz, face parte din com. 
rur. Vața, pl. Vedca-d.-s., jud. 

Olt. Are o populaţiune de 206 

locuitori. Este situat pe Dealul: 

Ciureştilor. 

Floreşti, sat, face parte din com.   

rur. Florești, pl. Filipești, jud. 

Prahova. 

Floreşti, sa, în jud. Putna, co- 

muna Păţești, pl. Girlele, așezat 

pe malul Milcovului, între Foc- 

șani și Odobeşti, la o distanță 

de 2 ore de orașul Focșani. 

Are o populaţiune de 95 su- 

flete, cari locuesc în 25 case. 

Este o biserică parohială, cu 
"hramul Sf. Ilie. 

Floreşti, sat, face parte din com. 

Colonești, jud. Tecuciii. Situat 

pe coasta dealului cu același 

nume. Aici este reședința co- 

munei. Teritoriul satului este 

de 506 hect. 

Are o populaţie de 42 familii, 

saă 154 suflete, cari locuesc în 

39 case. 
In sat este o școală mixtă 

care datează de la 1867 și se fre- 

cuentă de zo copii (29 băeţi 

şi 1 fată); o biserică, cu hra- 

mul Sf. Dimitrie, care este fă- 

cută la 1822 de locuitori, cu aju- 

torul Catincăi Vîrnav, după cum 

se vede din o inscripţie ce se 

află d'asupra ușei, biserica care 

s'a reparat la 1845. 

Floreşti, saț, în jud. Tutova, pl. 

Simila, pe piriul Simila, în mar- 

ginea de N. a judeţului. E si- 

tuat-într'o vale și înconţurat 

de jur împrejur de niște plato- 

uri frumoase acoperite cu pă- 

duri. Are 769 locuitori, din cari 

79 ştii carte; locuesc în 210 

case. Formează com. Florești, 

cu căt. Morile. In toată com. 

sunt 1227 locuitori. 

Are 18 hect. vie, din cari 

75 arii necultivate și 7 hect. 

pruni. Locuitorii se ocupă cu 

rotăria, lemnăria, fierăria și cio- 
botăria. 

Comerciul se face de 14 per- 

soane, în 12 stabilimente co- 

merciale, din cari 10 cîrciumi,
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Aici se face la 20 Iulie un 
iarmaroc anual. 

Arc un spital rural cu 48 
de paturi; o școală de băeți; 

o biserică. 

Contribuţiunile directe ale lo- 

cuitorilor acestei com. sunt de 

4039 lei, Sr bani. 

Prin aceste locuri Turcii, cîți 

ati mai scăpat de sabia lui Şte- 

fan-cel-Mare, în urma bătăliei de 

la Racova, ai făcut întiiul lor 

popas. 

Floreşti, sa, în jud. Tutova, pl. 

Simila, com. Bogdănești, spre 

-S. de satul Bogdănești. Are 

179 locuitori şi 57 case, 

Floreşti, mahala, din com. rur. 

Tometeşti, pl. Horezul, jud. Vil- 

cea. Are o biserică, cu hramul 
Cuv. Paraschiva, fondată la a- 

nul 1750. 

Floreşti, mănăstire, în jud. 'Tu- 

tova, pl. Simila, com. cu ace-: 

lași nume, făcută din piatră și 

întreținută foarte bine. Are o 

grădină frumoasă cu pomi fruc- 
tiferi şi o curte spațioasă, în 

care se află spitalul. 

Floreşti, deal, în jud. Dolj, pl. 
Jiul-d.-s., com. Floreşti. 

Floreşti, dea/, în jud. Dolj, pl. 
Amaradia, com. Veleşti şi Ba- 

lota ; se lasă din Dealul-Muerei 

şi desparte riîurile ce se varsăpe 

malul drept al rîului Geamar- 

tul, de riurile ce se varsă pe 

malul stîng al riului Amara- 
dia. 

Floreşti, dea/, în partea de S. 

a com.' Stoeneşti, pl. Rahova, 

jud. Vasluiii; face hotarul des- 

pre jud. Tutova. 

Floreşti, 25/45, în jud. Dolj, pl. 

Jiul-d.-s., com. Floreşti. 
> 
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Floreşti, îzvor cu apă minerală 
(feruginoasă), în satul cu ace- 
lași nume, jud. Tutova. 

Floreşti, /oc zso/az, în jud. Ro- 

man, pl. Siretul-d.-j., com. Bah- 

na. pe piriul Bahna, în apro- 
piere de satul Arămești-Răzeși. 

Floreşti, moșie particulară, în 
jud. Dolj, pl. Ocolul, com. Şim- 

nicul, pe care se găseşte și pă- 

dure. 

Floreşti, moșie. particulară, în 

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

Florești, satul Florești; apar- 

ţine d-lui N. Mandrea şi îna- 
inte era alui Barbu Bălcescu, Are 

o întindere de 600 pogoane ara- 

bile. Pe dinsa se găsește şi pă- 
„dure, 

Floreşti, moșie, în jud. Tutova, 

pl. Simila, com. Florești, pro- 
prielate a statului, arendată în 
ultimul period cu 6000 lei a- 

nual. 

Floreşti, zădure particulară, jud. 
Dolj, pl. Jiul-de-Sus, com. Flo- 
rești, satul Florești, pe moșia 

Florești. Are o întindere de so 

hect. Aparține d-lui N. Mandrea 

și înainte era a lui Barbu Băl- 

cescu. Esenţe: cer, gîrniță, fag 
și stejar. 

Floreşti, pădure particulară, jud. 

Dolj, pl. Ocolul, com. Șimnicul, 

Floreşti, pădure, în jud. Tutova, 
pl.. Simila, com. Florești, are 

aproape 763 hect., proprietatea 
statului, “ 

Floreşti, zâriiaș, jud. Tutova, 
ce curge prin com. Florești și 

se varsă în piriul Simila. 

Floreşti, punct trigonometric de 

observaţie, lingă cătunul cu ace-   
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laşi nume, pl. Ocolul, jud. Dolj; 

are o înălțime de 212 m. 

Floreşti-de-Jos (Căscioarele), 

sat, face parte din com. rur. 
Floreşti, pl. Sabarul, jud. Ilfov. 

Este situat spre V. de Bucu- 

rești, la extremitatea judeţului, 

între jud, Dimboviţa şi jud. 
Vlașca, pe malul stîngal rîului 

Răstoaca. Aci este reședința 
primăriei, ” 

Se întinde pe o suprafaţă de 

1256 hect., cu o populație de 
1093 locuitori. 

D-l Gr. Porumbaru are 796 

hect, și locuitorii 460 hect. Pro- 

prietarul cultivă 630 hect. (20 

sterpe, 50 izlaz, 46 pădure). Lo- 
cuitorii cultivă tot terenul (48 
hect. rămîn sterpe). 

Are o biserică cu hramul Sf. 
Nicolae, deservită de 1 preot și 
I cîntăreţ; o școală mixtă, fre- 

cuentată de 15 elevi și 10 eleve, 

cu întreţinerea căreia jud. și 

com. cheltuesc anual 1350 lei. 

Localul s'a construit de com. 

în anul 1882, cu ajutorul jud, 
Școala e laun loc cu primăria. 

Comerciul se face de 3 cîr- 
ciumari, 

S'ai stabilit în sat 12 străini. 
Numărul vitelor mari e de 

803 şi al celor mici de 1299. 

Floreşti-de-Jos, sa, în jud. Me: 

hedinţi, pl. -Motrul-d.-s., com. 

-rur. Floreşti. 

Floreşti-de-Sus (Măgureni), 
sat, face parte din com. rur. 

Floreşti, pl. Sabarul, jud. Ilfov. 
Este situat la N..de Florești- 

d.-j., pe malul stîng al riului 

Răstoaca. Stă - în legătură cu 
căt. Stoeneşti prin o șosea ve- 

cinală și cu Poenari-Florescu, 

prin căt. Icoana. | | 
„Se întinde pe-o suprafaţă de 
644 hect., cu o populaţie de 352 
locuitori, -
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D-l N. Negri are 350 hect. și 

locuitorii 294 hect. Proprietarul 

cultivă 290 hect. (10 sterpe, 
5o izlaz). Locuitorii cultivă tot 

terenul. 

Comerciul se face de 1 circiu- 

mar. 

Numărul vitelor mari e de 

338 şi al celor mici de 429. 

Floreşti-de-Sus, saţ, în jud. Me- 

hedinţi, pl. Motrul-d.-s., com. 

rur. Florești. 

Floreştilor (Vaiea-), ae, si-- 
tuată la V. de satul cu acelaşi 

nunc, merge în direcție N..S. şi 

continuă pănă în com. Hurue- 
şti, jud. 'Tecuciii, 

Floreştilor (Valea-), va/e, în 

com. Păușești-Otăsăul, pl. Oco- 

lul, jud. Vilcea. 

Flori (Piscul-cu-), pisc, în com. 
Rijleţul-Vieroşi, pl. Vedca-d.-s., 

jud. Olt. 

Flori (Valea-cu-), ae, jud. 
Muscel, izvorește după terito- 

riul pădurei Grădiștea, proprie- 

tatea statului, și se varsă în 

Rîul-Tirgului, pe malul stîng, 

după ce udă com. Schitul-Gole- 
şti, pl. Rîurile. 

Florica, căt, format din însură- 

(ci, pe moşia Znagoveanca, din 
com. Glodeanul-Sărat, jud. Bu-. 

zăit; are 580 locuitori şi 130 
" Casc, 

Florica, sfazie de dr-df., jud. 
Muscel, pl. Podgoria, com. Ște- 

făneşti, pe linia Goleşti-Cimpu- 

“lung, pusă în circulație la 1 Iu- 

lie 1887. Se află între stațiile 

Goleşti, (4 kil. 842 m.) şi Gro- 

peni (3 kil. 638 m.) 

Inălțimea d'asupra nivelului 

mării: 257 m. 09. Venitul sta- 

ţiei pe anul 1896: 15258.20 lei.   

Florica, dea/, în jud. Muscel, pl. 

Riul- Doamnei, pe moșia Florica, 

renumit pentru strugurii săi cei 

buni şi persicile sale cele gus- 

toase și mari. Spre E. de Flo: 

rica, sub deal, se află o fintînă 

cu apă minerală, care este a- 

proape necunoscută, 

Viîriul dealului se află la 429 

m. Wasupra Mării-Negre și la 

342 m. d'asupra Bucureştilor. 

In. virful acestui deal este 

mormîntul lui I. C. Brătianu. 

EI iubea această localitate pen- 

tru-că aci înmormiîntase pe pri- 

mul săi copil, pe fetița Florica, 

al cărui nume a dat localităței, 

şi pentru-că aci şi:a petrecut cu 

familia cei mai frumoși ani ai 

vieţei sale. 

Florica, 7oșie, proprietatea fa- 

miliei I. C. Brătianu, com. Va- 

lea-Mare, pl. Rîul-Doamnei, jud. 

Muscel. Pămîntul săii se cultivă 

în modul cel mai sistematic. 

Arbori-cultura şi Viti-cultura pe 

această proprietate nu lasă ni- 

mic de dorit. Aci se află casa 

lui 1. C. Brătianu. 

Florica, da/ti, în jud. Mehe- 

dinți, pl. Blahniţa.: 

Florica, poiană, în com. rur, 

Albulești, pl. Dumbrava, jud. 

Mehedinţi. 

Floricelui, Za//ă, jud. Dolj, pl. 

Cimpul, com. Poiana. 

Floricica, nume, dat de locuitori 

cătunului Florica, din com. Glo- 

deanul-Sărat, jud, Buzăi, 

Floricica, colină, în jud. Buzău, 
com, Policiori, cătunul Plopeasa- 

d.-j., acoperită de vie și fineaţă. 

Floricica, sfoară. de moșie, în 
jud. Buzăi, com. Piclele, fostă 

proprietate a statului, pendinte   

de mănăstirea Banul, încorporată 

cu moșia Piclele și cu Sforile- 

„Banului, din com. Piclele, 

Floricica, pădure, jud. Buzău, 

divizată în două părți: una în 

com. Puliciori, căt. Plopeasa, cu 

150 hect,,' și alta în com. Pi- 

clele, căt. Joseni, numită și Mu- 

chea-Aninoasei. 

Floricul, foc zsofat, jud. Vilcea, 

com. Cracova, pl. Ocolul. 

Florii (Dealul-), dea, în jud. 

R.-Sărat, pl. Rîmnicul-d.-s., com. 

Putrida; se desface din dealul 

Strejeni, și brăzdează partea de 

V. a comunei, e acoperit cu 

pășuni și păduri. | 

Florii (Movila-), zzo0v:7ă, în jud. - 
Buzău, 

Sudiţi. 
com.  Gherăseni, căt, 

Florii (Poiana-), dea/, în jud. 
Buzău, com. și căt. Calvini, a-! . 

coperit cu fineaţă și pădure. 

Florii (Tufele-), pădure, în jud. 
Buzău, com. Gherăseni, căt. Su- 

diți. Are 240 hect. și se află 

pe moşia Schei, proprietatea 

biscricei - Sf. Nicolae din Bra- 

șov. 

Florile-Albe, mraufe, jud. Gorj, 

plaiul Novaci, la S. muntelui 

Corneșiul și la N. comunei Cer- 
nădia. 

Florile-Albe, wzzpze, despre mo- 

șia Radoși, plaiul Novaci, jud. 

Gorj, situat între munţii: Plă- 

sala, Macaria, Băileasa, plaiurile 

Frunţei şi Negrișorul. 

Florilor (Movila-), pzoo:7ă, spre 

N. de com. Orlea, jud. Roma: 

nai; face parte din un lung şir 

de măgure ce urmează paralel 

cu cursul Dunărei,
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Florişorul, firii, izvoreşte din 
dealurile situate la V. de com. 

Sineşti, curge către S.-E..pe te- 

ritoriul comunei Florul, pl. Mij- 

locul, jud. Olt, traversează co- 

mana și dă în riul Vedea pe 
dreapta lui, 

Floriul, munte, la E. de cătunul 
Posada, com. Comarnicul, pl. 
Peleșul, jud. Prahova. 

Floriul, va/e, izvorește de la poa- 

lele muntelui Floriul, com. Co- 

marnicul, plaiul Peleșul, jud. Pra- 

hova, curge de la N.-E. către 

S.-V. şi se varsă în riul Pra- 

hova, pe malul stîng, tot în ra- 

ionul com. Comarnicul. 

Floroaia-Arvinte, dea, în jud. 
Vaslui, pl. Stemnicul, com. 

Biîrzești. Vezi Ludești-Budăiul, 

sat. 

- Floroiul, pădure, pe moşia Hu- 

deşti, com. Iludești, pl. Prutul- 

de-Sus, jud. Dorohoiii. 

Floroiul, /irfop, pe moşia O: 
„roftiana, com. Oroftiana, plasa 

Herţa, jud. Dorohoi. 

Floroiului (Hirtopul-), /z2r%op, 
pe moşia Hudești, com. Ilu- 

deşti, pl. Prutul-d.:s., jud. Do- 

rohoiii. 

Florul, com. rur., jud. Olt, pl. 

Mijlocul, situată pe piîriul Flo- 

rişorul și malul dreptal Vedei, 

la 35 kil. departe de capitala 

județului și la 13 kil. de reșe- 
dinţa plășei, 

Se compune'din satele Flurul 
și Jarcaleți, cu o populațiune 

de 110 familii, sati 580 locuitori, 

din cari 138 contribuabili; lo- 

cuesc în 98 case și 4 bordee. 

Comuna are o vechime de 

-vr'o 100 ani. Se zice că s'a în- 

fiinţat de un anume Constantin   
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Caracostea, care fiind mare an- 

treprenor al dijmăritului Tur- 
cesc, din Constantinopole, avea 

aci un conac mare și frumos, 

înconjurat de mari și numeroase 

tîrle, cari s'aii transformat mai 

tirziă în bordeie. Constantin 

Caracostea, negustor grec, avea 

mari  relaţiuni comerciale cu 

Constantinopole. Tudor Vladi- 

mirescu, socotindu-l de iscoadă 

în ţară, a pus de i-a prădat 
casa şi jefuit averile. Ela lăsat 
o fată şi doi fi: Hristodor şi 

George Caracostea. Fata deveni 

soția lui Constantin Șetrarul, 
proprietarul Stoicăneştilor, care 

fu tăiat de Turci, chiar în bra- 

țele soţiei sale, 

Locuitorii, la început mai toţi 

păstori, sunt Romini şi se o- 

cupă 'cu plugăria, afară de 4 
Bulgari, grădinari. 

Sant 86 locuitori împroprie- 

tării după legea rurală cu 286 

hect., afară de alţi 12, împro- 

prietăriți numai cu locuri de 

casă, din proprietatea d-lui Ca- 

racostea. 

Vite sunt: 30 cai, 110 boi, 

70 vaci, 600 oi şi 100 porci. 

Teritoriul comunci se întinde 

pe o suprafață de 2560 hect. 
In raionul comunei se află o 

moară cu aburi sistematică şi o 

grădină foarte bine îngrijită, de 

grădinari speciali, sunt propri- 

ctâţi ale d-lui C. H. Guva. In 

com. sunt localurile de: școală, 

primărie şi biserică, Biserica a 

fost fondată în satul Florul, de 

numitul C. Caracostea, la 1814, 

și reparată la 1836, de fiii săi 
Hristodor și George C. Cara- 
costea. E deservită de 1 preot 

şi 1 cîntăreţ, plătiţi de enoriași. 

Școala s'a înființat aci la 1873. 

Se frecuentă de 25 copii (toţi 

băeţi) din numărul de 97 (55 

băeţi şi 42-fete) cu virsta de 

şcoală. Intreţinerea ei costă pe 

stat 1080 lei anual. .   
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Știi carte 30 bărbaţi și 5 
femei. 

Sunt 3o stupi. 
Pămîntul de cultură e mai 

mult șes și fertil. 

Comerciul se face în comună 

de 2 ciîrciumatri, 

Budgetul comunei pe ultimul 

an financiar, prezintă la veni- 
turi suma de 8649 lei și la 
cheltueli 8643. 

O șosea comunală leagă co- 
muna la N. cu Icoana, la E. cu 

Tufeni din Teleorman și la S$.- 

V. cu Șerbănești-d.-j. Terito- 

riul comunei e udat la E. de 

riul Vedea, în care dă piriul 
Florişorul. 

La N.E. se întinde, cu direc- 

țiunea N.-V. către S.-E., Dealul- 
Vedei numit și Stircul, care for- 

mează în malul Vedei o ripă 
foarte mare; iar pe luncă este 
un zăvoiii, numit Cringul-Morei, 

şi alte ruine. 

La V. lingă cătunul Jarcalcți 

se află ruinele caselor d-lui C. 

Caracostea, prădate de pandurii 

lui Tudor, la 1821. 

La S.-V. se înalță dealul Al- 
bota, și aproape de piriul Flo- 

rişorul, la V. de satul Florul, 

se află un heleştei. 

Se mărginește la N. cu com. 
Icoana, la E. cu riul Vedea, 

care servă de limită între Olt 

şi Teleorman, şi o separă de 
com. Tufani, la S. cu Serbă- 

y 

„neşti și la V. cu Timpeni. 

Florul, cătun, pendinte de com. 

Florul, pl. Mijlocul, jud. Olt, 

situat pe piîriul Florişorul şi ma- 
lul drept al rîului Vedea. E re- 

şedinţa comunei. Are o bise- 

rică cu următoarea inscripţiune: 

Doamne, cela ce cu puterea ta pro- 

siiveşti pe cel ce iubesc podoaba casei 

tate şi lăcaşul slavel Sfinţiet-Tale, pri- 

meşte şi acest sfint lacaş, care întru slava 

şi cinstea Sf. ImpăraţY Constantin şi E- 

lena şi a înaltului mucenic Dimitrie, s'aii 

zugrăvit şi zidit din temelie de D-lui Ju-
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pin Constantin Ioanid Caracostea. la lea- 

tul 1S1 şi în anul 1536 sa reparat şi 

zugrăvit de feciori! răposatului C.I. Ca- 

racostea: Ilristodor C. Caracostea, Geor- 

pe Caracostea, în zilele Prea Inălţatulut 

Down Alexandru Dumitru Ghica Voce: 

vod, fiind Episcop Prea Sfinţia Sa, ir 

Harion Argeşii, 1836, Octomb:e 24. 

Fluerarului (Movila-), pzo47ă, 
pe teritoriul com. Tirguşorul- 

Noi, pl. Tirgşorul, jud. Pra- 

hova, situată între Tirguşor şi 

Țigănia, pe malul sting al Leao- 

tului, 

Pe această movilă se cultivă 

cereale. 

Fluerea, «ea?, în com. rur. Bu- 

sesci, plaiul Cerna, satul Nada- 

nova, jud. Mehedinţi. 

Fluturele, fanct de hotar, în par- 

tea de V. a văci Lozova, com, 

Braniștea, pl. Siretul, jud. Co- 
vurluiti, 

Foaia-în-Fir, fostă a/ala, în 

jud. Mehedinţi, pl. Ocolul, com. 

rur. Bresniţa. | 

Foamea, movilă, pe teritoriul 

com. Cegani, pl. Ialomiţa-Balta, 

jud. Ialomiţa ; are 13 m. înăl- 
țime. 

Foarfeca, /oc isolat, la 4 kil. 

spre S.-E. de com. Brezoiul, pl. 
Cozia, jud. Vilcea. 

Pochide, pumire dată unei sfory 
de pâdure, cam de 2 hect., din 
com. Gura-Nişcovului, căt. Să- 
seni-Noi, jud. Buzău, 

Focşa, saii Bordea, sa, în par- 
tea de N. a com. Lunca Banu- 
lui, pl. Prutul, jud. Fălciu; e a- 
șşezat pe şesul rîului Prutul, în 
loc mlăștinos. 

Are o populaţie de 22 fami- 
li, sai $2 suflete, din cari 17 

contribuabili.   

Locuitorii de aici, sc zice, ati 

răzăşii în trupul moşiei Măldă- 

reni, căpătate în timpul Hatma- 
nului Costache Ghica. 

Focşa. Vezi Bitca-Focşa, jud. Su- 

ccava, 

Focşa, sulurbie a orașului Te- 
cucii, jud. Tecuciii, în partea 

de N.E., pe malul drept al Bir- 

Iadului. 

Focşa, deal, jud. Bacău, pl. Si- 
retul-d.-j., de pe teritoriul com. 

Leca, 

Focșa, dea/, în partea de V. a 
com. . Şchiopeni, pl. Mijlocul, 

jud. Fălciu. 

Focșa, poiană, jud. Bacăi, pl. 

Bistriţa-d.-s., com. Racova, din 

pădurea Racova. 

Focşa, //atoi, pe teritoriul sa. 

tului Valea- Caselor, com. Li- 

pova, pl. Racova, .jud. Vasluiii, 

Focşani, com. urd., reședința 

prefecturei jud. Putna, situată 

la limita jud. Putna, spre S. 

Distanţa orașului de capitala 
Țărei e de 198 kil. 

Altitudinea orașului e de 85 

m. deasupra nivelului Mării-Ne- 
gre. 

De jur-împrejurul orașului se 

întinde o vastă cîmpie, pe care 

sunt așezate la N. căt. Făurei, 

Precistanul și Balta-Raţei, în 

partea dreaptă a Putnei; la E. 

căt. Jorești, Vinători și Min- 

drești din al cărui lac se scot 

peşti şi se aduc în Focşani; 

la S. e jud. R.-Sărat, de care 

se desparte prin rîul Milcov, 
iar la V., Odobeşti, pe a că- 

ruia şosea se întinde, de la mar- 

ginea Focșanilor și pănă la O- 
dobești, casele ce aparţin cătu- 

nelor: Gugești, Florești, Pinti-   

cești, Boteşti și Păţeşti, ce fac 

parte din com. Păţești. 

Populațiunea comuntă, după 

cel din urmă recensămînt, e de 

3819 familii, saii 17039 suflete: 

8272 bărbaţi, 8767 femei; 11516 

Romini, 39 Greci, 48 Sîrbi,32 Bul- 

gari, 43 Ruși, 25 Germani, 3360 

Unguri şi Austriaci,-13 Francezi, 

27 Italieni şi 1933 de alte naţio- 

nalități; 11627 ortodoxă, 673 
catolici, 462 armeni, 4259 mo- 

zaici şi 18 lipoveni. o 

Ştii carte 6283 persoane: 

4152 bărbaţi, 2131 femci. 

Cultul. — In oraş sunt 10 bi- 

serici parohiale și 14 filiale: 

Parohiale : Biserica Cuv. Pa- 

raschiva (Domnească), Sf. Gheor- 

ghe, Adormirea-Maicei-Domnu- 

lui (Donie), Sf. Mina, Naşte- 
rea Sf. loan Botezătorul, des- 

pre care se vorbește şi în hri- 

sovul cu anul 7172, al răposatu- 

lui Grigore - Ghica-Basarab-cel- 

Bătriîn, prin care se dovedește 

că această sfintă mănăstire este 

fondată de acest domnitor, cînd 

a şi înzestrat-o cu moșiile Po- 

pești şi Bărbulești, precum și 

cu trupurile Cilnigele-Focşenean- 

-ca, Buzăeneasca şi Obileasca, 

din prejurul Focșanilor. 

Moşiile Tătuleasca, Retezaţii, 

Budeşti, Mindreşti, Golești, Vir- 

teșcoiul și Gătejul sunt donaţii, 
făcute acestei mănăstiri, de moș- 

nenii de pe lingă aceste locuri. 

Moșiile Dragosloveni, cu tru- 

purile Virzești şi Gălădoșani, 

sunt donaţii făcute mănăstirei 

de răposatul Grigorie-Ghica cel 
tînăr şi de moșnenii din partea 
locului, cum se arată în hriso- 
vul, din anul 7241, al acestui 

domnitor, 

Moșiile Ursești, Codreni, cu 

trupul Tulăurești, Zăboeni, cu 
trupul Olteni, sunt cumpărate 
de Egumenul Filoteii, ca şi 
alte petice, tot de el, de la 
moșnenii răzoreni pe seama mă-
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năstirei și cu banii din venitu- 

rile mănăstirei. . 

Intre hărtiile acestei miănăs- 

tiri, se mai află şi hrisovul lui 

Duca Bb., cu anul 7182, prin 
care zice că.de la locuitorii de 

pe moșia Netezaţi să ia mă- 

năstirea numai dijmă, oerit și 

vinărit. 

Tot asemenca dispoziții se 

găsesc luate și prin hrisovul cu 

anul 7223 al lui Nicolae Voe- 

vod pentru locuitorii satului Go- 

lești. | 

Către acesta, prin cartea ră- 
posatului Grigore-Ghica cu a. 
nul 7243, se îndatorează mănă- 
stirea a da cite 5o lei învăţă- 
torului școalei din Focşani. 

Oscbit de acestea, se mai 

găsește trecută și chiria ce 

cată să ia mănăstirea de la cîr- 

ciumele și casele de pe pămiîn- 

tul mănăstirei, printre cărți dom- 

nești a lui Const. Basarab, a 

Iui Grigore-Ghica Bb. şi a lui 
Const. Nicolae Bb., părtinind pe 

mănăstire ca de la cei ce vor 

vinde vinul să ia chirie numai 

bani 132, iar de la case numai 

bani 32. 

Metanul bisericei Udricanul 

din București, cu două moșii 

Frasinul și Netezesc, s'a închi- 

nat mănăstirei de unul, Maxa. 

laţiă, care n'a fost nici fonda- 

tor nici înzestrător al acestei 
biserici, | 

Iată Hrisovul lui lo. Grigorie 

Ghica Vv,, feciorul prea bunu: 

lui bătrăn Io. Gheorghe Gh. 

Vv., asupra mănăstirei Sf. Ioan 

din Focșani: 

Ca să fie domniei mele ocină din Bu- 

tuleşti, din hotarul Yăsneştilor pănă la 

hotarul Găurenilur, din cîmp din Siliștea 

satului cu vie, cu pomnet de preste tot 

hotarul, care cît se va alege, însă stin- 

jeni 561, afară de patru funii de ocină 

ce sunt ale lui 'Tânasie Căpitanul, pen- 

tru că o am cumpărat Domnia mea, de 

la Badiii, ficiorul lui lonașcu Ciocan, ot 

Girbovi și de la Roman ficicrul Buteşă   
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ot Siclea şi de la Avram, ficiorul Ba- 

doiului ot Budoleşti și de la Radul, fi- 

cicrul Radului nt Sam și de la Constan- 

tin, ficiorul uștelui ot Sihle și de la 

Marina, fata lui Vladu ot cumplitul, și 

de la Stana, fata 'lomei ot Burlești, drept 

bani gata ugi S4; și iar să fie Domniei 

mele uu vad de moară gata în apa Mil- 

covului la sat la Virteşcoiii, care vad 

Vam cumpărat Domnia mea de la popa 

Vasile din Ciorăști, drept bani gata 3600 ; 

şi iar să fie Domniei mele, + pogoane 

de vie fiicătoare în dealul Virteșcoiului 

la Jarişte care le am cumpărat Domnia 

mea de la popa Tudor din Virteşcoiă, 

drept bani gata 7400; şi iar 'să fie Dom- 

nici mele, 4 pogoane de vie făcătoare 

și loc 2 pogoane sterp în dealul Vir- 

teșcoiului, la Poeniţă; care le am cumpă- 

rat Domnia mea la Stan, leciorul lui Du- 

mitru Cojocarul din Virtezcoiii, drept 

bani gata 6000; și îar să fie Domnici 

mele, un pogou și jumătate şie făcătoare 

în dealul Vîrteșcoiului, în Jarişte, care 

Yam cumpărat Domnia mea de la Petco- 

feciorul Vladului din Virteşcoiii, drept 

bani gata 1S00; și iar să fie Domnici 

mele, 2 pogoane de vie făcătoare in dea- 

lul Virteşcoiului la Jariște, care le am 

cumpărat Domnia mea de la Oancea cu 

Cec;ari, din Vîrteșcoiii, drept bani gata 

2760; şi iar să fie Domnici mele 4 pu- 

goanc de vie făcătoare în dealul Virteș- 

coiului la Poeniţă, care le-am cumpărat 

Domnia mea de la Stan și de la frate- 

săi lonaşeo, ficiorii lui lonașco din Vir- 

teşcoiii, drept bani gata G1So; și iar să 

fie Dumniei mele, ş pogoane de vie -cu 

loc de casă, vie fâcătoare în dealul Cir- 

ligelor la Iălgi, care le-am cumpărat 

Domnia mea, de la Lazărul din Cirlige, 

drept bani gata 6ooo și iar să fie Dum- 

pici mele un pogon de vie făcătoare în 

jarişte, care le-am cumpărat Domnia 

mea ae la Drăgan, feciorul Ilărlitei, din 

Virteşcoiii, drept bani gata 1300; şi iar 

să fie Domnici mele un pogon și jumă- 

tate vie, făcătoare, în dealul Virteşcoiul 

care lam cumpărat Domnia mea de la 

popa Vasile, drept bani gata 1600, pen- 

tru că aceste moșii și vaduri de moară - 

şi pogoane de vie, cumpăratule-am Dom- 

uia-mea tot pe bani gata de la stăpinii 

„lor, viuziud de a lor bună-voe fâră de 

nici-o silă, cu zapise și cu știrea tuturor 

boierilor, dinprejurul locului, luînd toţi 

banii deplin la miinele lor, ca să fie 

Domniei mele moșie stătătoare îu veci ; 

deci după aceasta datu-le-am Domnia 

mea, la sfinta și Dumnezeiasca mănăstire 

de la Focșani, unde este hramul Naşte- 

ret lui Sf, Ioan Botezătorul, care mă-   
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năstire Domnia mea o am făcut din te- 

melie, și le-am dat Domnia mea acestea 

toate care mai sus scrisc, ca să fie sfin- 

tet mănăstiri de întărire și călugărilor 

de hrană; iar Domnici mele și părinţi- 

lor Domnici mele de pomană în veci 

şi de nimeni să nu fie clintit după cu- 

vintul Domnici mele. 

Leat 7172 (1664) August 26, 

Iw. Grigore Ghica Vv. 

Mai tirziu cu 10 ani, adecă 

în 7181 (1673), Aprilie 16, prin 
un hrisov, același Domnitor a 

făcut danie aceleași biserică: 

In satul Stanomireşti ot sud Slam Rîm- 

nic, stînjeni 235 şi în Siliștea Coianilor 

stinjeni 250, din cîzap din pădure, din 

apă și din, șederea satului de peste tot 

hotarul veri cît se va alcge. Pentru că 

aceasta ce este mai sus ocină, din Stanomi- 

rești și din Coiani, fost-a a lui Ghiorghiţă 

şi a frăţine-săii Cirstea, ficiorul lui Ghceor- 

ghe Căpitanu, din Răchinet și toată a 

fost pe scama lor si o aii ţinut cu bună 

pace; iar cind aii fost acum în zilele 

Domniei mele, iar Ghiorghiţă și cu frate- 

săii Cirstea, ficiorul lui Gheorghe Căpitan, 

ci de a lor bună-voe aii venit la Dom- 

nia mea de aii vîndut din Stanomi- 

rești stinjeni 235 si din Siliștea Coianilor 

stinjeni 250, care fac împreună stinjeni 

485, stinjenul cite bani 30, care fac gale 

beni 72 și 5 bani; și le-am dat Domnia 

mea toți banii gata și deplin în mînile 

lor, dind zapisul lor de vînzare la mina 

Domnici mele “şi cu toți boerii cei mari 

ai divanului mărturie, cari scriii în za- 

pis ca să fie Domnici mele moșia stă- 

tătoare ; iară după aceea fiind această 

siintă mănăstire ce scrie mai sus Dom- 

nici mele, socotit-am: Domnia mea de 

am dat și am adus sfintei mănăstiri cu 

această ocină ce scrie mai sus, ca să fie 

sfintei mănăstiri de ajutor și de întărire 

și călugărilor de hrană și de îmbrăcăminte, 

iar Domnici mele și răposaţilor Domnici 

mele de pomană în veci şi de nimenea 

neclintită după cuvîntul Domnici mele, 

(Urmează iscăliturile martorilor). 

Hrisovul sfintei mănăstiri din 

oraşul Focșani, prin care i se 

încuviințează «să iae pe an bo- 

lovani sare. 200, îi al zecelea 

“ban din părcălăbia de Focșani»: 

Sfintei și Dumnezecştei mănăstiri din 

orașul Iomnici mele Focșani, care este 

făcută şi înălțată din temelie de reposatul
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ww. Grigore Vodă, unde se prăsnueşte 

hramul sfiutului pururea înainte mergă- 

toriă și botezătorului Ivan și Părintelui 

Egumen și tuturor părinţilor călugări câţi 
varii locuitori la această sfintă mănăstire, 

ca sâ fe sfintei mănăstiri milă de la 

Domnia mea din toată vama și păr- 

călăbia tirgului Foc;anilor al 10-lea ban, 

care este dată și miluită încă şi de ră- 

posatul Grigore Vodă, ctitor sfintei mă- 

năstiri și să aibă a pune călugării omul 

lor ispravuic, ca să fie de-impreună cu 

vameșii și ce s'ar stringe, mult sai pu- 

țin, să aibă a lua vameșii 9 bani și is- 

pravuicul sf. mănăstiri un ban, pentru 

că răposatul Grigore Vodă cînd aii fost 

în domnia Domnici sale încă d'intiiii aii 

înălţat această sfintă mănăstire ot Focșani 

și o aii întemeiat și cu altele sunt 

împrejur și cu a ci stare și a părinţilor 

chiverniseală o aii întărit-o și o aii a- 

daus cu moșii, cu Țigani și cu alte ce 

trebue sfintei mănăstiri, precum și alți 

pravoslawnici și milostivi domni mai 

dinainte vreme aii fost miluit a le lor 

sfinte şi Dumuezeești mănăstiri de aici 

din ţară şi de prin ţară și de prin alte 

părți cu ale cinstite hrisoave cu vbișnu- 

itele mili, că acestea stătătoare și vecinice 

din venitul țărci care se ţin de sunt de 

ajutor sfintei mănăstiri și de hrana părin- 

ţilor ce sunt pănă în ziua de astă-zi, Așis- 

derea și răposatul Grigore Vodă, lîngă 

altele ce aii dat și aiiadaus la acestă sfintă 

mănăstire, aă fost miluit şi cu această 

milă ca să aibă a lua sfima mănăstire 

din vama l'ocșanilor, din dece bani un 

ban, cum s'a scris mai -sus, și că în 

urma răposatului Vodă Grigore întărit-a 

mila această şi răposatul Duca-Vodă, 

și răposatul Şertan-Vodă, şi răposatul 

Constantin-Vodă Brîncoveanu și răpo- 

satul Ștefan-Vodă și răposatul Nicolae 

Vodă, pe tocmeala şi așezămîntul ce 

serie mai sus; și iarăși să fie milă sfiu- 

tei mănăstiri de la Domnia mea de la 

Ocna ce se chiamă “Telega, mertie de 

sare pe an bolovani 200, să aibă a lua 

părinţii călugări această sare la vremea 

cînd iaii şi alte mănăstiri şi să o în- 

carce de la gura Ocnei, să o ducă să 
"o vînză măcar la ori-ce vad ar vrea fâră 

vamă şi fără ghiumbruc, şi de către va- 

meșii aceia să aibă pace; și iar să fie 

sfintei mănăstiri două cîrciumi în orașul 

Domnici mele Focșani ca săvînză vinul 

mănăstirii şi aceste două cîrciumi să fie 

în pace și icrtate de fumărit, de cămi- 

nărit și de alte orinducli; de toate cîte 

ar mai cși pe ting, de nici unele nimic 

val sait bintuială să nu aibă, ca să poată 

h de vînzare vinul mănăstirit pentru că   
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aceste mile sunt date și miluite la acea- 

stă sfintă mănăstire încă şi de la alţi ră- 

posaţi domni, precum am văzut Domuia 

mea hrisoavele Domniilor sale, încă și 

- hrisovul lDomnici sale Mihail Racoviţă 

Vodă, ficut și întărit unul după altul 

pe aceste mile ale acestei sfinte mănăs- 

tiri de la Focșani, cum scrie mai sus; 

drept aceca și Domnia mea încă am 

înoit și am întărit mila și cu acest 

hrisov al Domniei mele, ca să fie stin- 

tei mănăstiri aceste mili şi venituri de 

ajutor şi întărire părinților călugări 

hrană și îmbrăcăminte, iar Domnici me- 

le vecinică pomenire; așișderea și în 

urma Domniet mele pe care va alege 

Domnul Dumnezeii a fi Domn și stă 

pinitor al acestui cinstit scaun al "Țârci 

Romineşti încă îl rugăm și-l poftim, 

pentru numele Domnului și Mîntuitorului 

nostru Isus Ilristus, ce este în troiță 

slăvit, ca să înnuiască și să întărească 

mila aceasta și veniturile ce sunt mat 

„sus zise, ca să fie pentru lolosul și ier- 

tarea păcatelor lui şi ca Domnul Dum- 

nezeii p2 acel blogosestiv Domn să-l 

ciustească și să-l milucască întru a sa 

stăpinire lină pace şi îndelungată viați 

şi în veacul ce va să fie, la repausul 

veciuic sufletul lui să fie, și am întărit 

Domnia inca hrisovul acesta cu însă-și 

'credinţia Domnici mele, Îw Alexandru 

Ioan lIpsilante Voevod şi ca credinţa 

prea iubiţilor Domnici mele fii, Cons 

tantin-Vodă și cu sfatul cinstiţilur și 

credincioşilor bocri celor mari ai diva- 

nului Domniei mele, Pan Dumitrache 

Ghica vel Bau, Nicolae Dudescu vel 

Vornic de ţara de sus... (urmează iscă- 

liturile celor-Valţi boeri) și s'aii scris 

hrisovul acesta întru întiiul an din dom- 

nia Domniei mele, aici în “Țara Romi- 

nească, în orașul lucurești, la anii de 

la zidirea lumei 72S3, iar de la nașterea 

Domnului Dumnezeii și mîntuitorului 

nostru Isus Ilristos, 1775,de Constantin 

Dascălul slovenesc ot Seti Gheorghe 

vechiii. 

Parohiale mai sunt biserici- 

le: Nașterea - Maicei - Domnului 

(Săpunarul), Bis. Profetul Sa- 
muil care şi aceasta posedă hri- 

sovul următor: 

Jiserica profetului Samuil din Focșani 

a fost zidită din temelie de fericitul în- 

tru amintire Mihai Cihan Racoviţă Vw. 

pe locul hărăzit de Ioniţă Zugravul, după 

actul din 17 Octombrie 7252 (1744); 

Domnia sa le-a înzestrat cu toate cele 
trebuincioase, adecă : cu odăjdii, vase,   
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țigani, ete. prin hrisovul din 7263 

(1757) Ianuarie 20, hotărăşte ca biseri- 

ca profetului Samuil din Focșani să fie 

sucursală a mănăstirei Precista, adăupind 

ca: “Tustrele aceste sfinte locașuri să 

fie una (adecă și cu biserica de piatră 

din Bodești) adecă una pe alta să se a- 

jute și toate trebuinţele ce vor avea după 

vreme, precum atit Sf. Samuil, așa cit 

şi biserica de la Bodești să fie datoare 

Sfinta mănăstire Precista din Roman a 

le înplini. 

Pentru mai bună stare și chiverniseala 

acestor sfinte mănăstiri, mam voit a le 

închina la alte mănăstiri străine saii de 

țară, că am așezat hotărind, că nicăeri 

nici odată închinate să nu fie, fâră de 

cît mănăstiri din țară, să se uneiscă și 

slobod să petreacă întru așezămiîntul lur 

ce mai sus arătăm. 

După încetarea din viață a 

fericitului întru amintire ctitor, 

fratele săi, Ștefan Mihail Raco- 

viță Voevod ce era Domnitor 

în Valahia, prin hrisovul din 

7272 (1764) Septembrie, dă şi 

închină spitalul din Iași a mă- 

năstirci sfintului Spiridon, ctito-: 

reasca sa mănăstire din Roman, 

d'impreună cu sucursalele ei, o- 

rinduind ca să fie supuse și sub 

stăpînirea acestui spital d'im- 

preună cu toate daniile mișcă- 

toare şi nemişcătoare. 

Asupra acestei închinări, Ar- 

hiereul Ionichie, Episcopul Epar- 

hiei Romanului, ce era tot odată 

şi Egumen Precistei, a protes- 

tat la Domnitorul d'atunci' Gri- 

gorie Alexandru Ghica Voevod, 

sub cuvint că mănăstirea Pre- 

cista este din temelie zidită cu 

cheltuiala și osteneala sa și că 

fericitul întru amintire Constan- 

tin Mihail Cihan Racoviţă Voe- 

vod ar fi dat numai 1275 lei 

înzestrind-o cu afierosiri (închi- 

nări) din veniturile Donineștă și 

că Măria Sa Ștefan Voevod n'ar 

fi avut drept de a închina a- 

ceastă mănăstire la spitalul Sf. 

Spiridon şi întru susținerea a- 

cestei pro:estații a înfățișat un 
hrisov al fericitului întru amin.
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tire Mihail Cehan Voevod, cu 

data de 7265 (1757),Ghenarie 30. 

In “urma acestei protestări 
Domnul Grigorie Ghica Voevod, 

„prin hrisovul din 1764, Noem- 

* brie 20 decise 'ca: . 

_ Pănă la sheșitul vieței Sf. Sale, mă. 
măstirea Precista cu sucursalele ci să fie 

„În seama şi partarea de grijă a sfinţii 

sale; iar după săvîrşirea vieţi sale, mă- 

năstirea Precista cu metoacele „ci, va 

rămînea cu purtarea de grijă a Epitropilor 

" mănăstirei Sf. Spiridon. 

„.. Dar în urma unor înstrăinări 

de bani din averea Precistei, fâ- 

cută de Episcopul Ioanichie, prin 

„hrisovul din 1765, Ianuarie 15, 

sa dat această mănăstire, cu 

metoacele ei, în stăpînirea bi- 

sericei Sf. Spiridon. 
După trecerea de un an, vă- 

zîndu-se că veniturile ei nu în- 

trec de loc cheltuelile făcute, 

tot Domnul Grigorie Ghica, prin 
hrisovul din 20 Maiii 1766, le-a 

dat iarăși în stăpînirea și pur: 
tarea de grijă a Sf. Sale Epis- 

copului de Roman Chir Ioanichie. 

__ Cele-l'alte biserici parohiale 

sunt: Sf. Dumitru, Adormirea- 

Maicei-Domnului (elăboiti), In- 
trarea-în-Biserică (Lăbăcari). . 

Filiale: Sf. Dumitru, Sf. Nico- 

lae (Nou), S-ţii Impărați (Robes- 
cu), Intrarea-în-Biserică (Gher- 
gheasa), Sf. Nicolae (Strola), S-ţii 

Voevozi (Stamatinești), S-ţii A- 
postoli, Adormirea-Maicei-Dom- 

nului, Sf. Nicolae (Vechii), In- 

trarea - în - Biserică (Vovidenia), 

Sf. Spiridon, Sf. Gheorghe (Su- 

„“dic), Sf. Nicolae (Tăbăcari), S-ţii 

Voevozi. - 

Justrucțiunea publică. — Invă- 

țămîntul se predă în 10 școli 
- primare, din cari 5. de băeţi şi 

5 de fete. Sunt frecuentate de 

1464 copii (875 băeţi şi 598 fete). 

Numărul totalal copiilor în virstă 

de şcoală e de 2106. Toate a- 

ceste școli sunt construite de 

comună, 'după--un același mo- 

60299 3farele Dicţionar Grografic Pol. II7, 

  

del, afară de cea din strada E: 

lisabeta (Ocol), care e de o con- 
strucție deosebită, după un sis- 

tem foarte bun și cea de pe şo- 
seaua Tecuciului (a lui Puiu), 

care e într'un local închiriat. 
Invățămîntul secundar se pre- 

dă într'un liceii de băeți, cu 7 
clase ordinare și 2 divizionare, 

situat într'un local propriă și 1 
gimnaziă de fete (cu 5 clase), 

“situat într'un: local închiriat. 

Tot aci mai e o școală pro- 
fesională de fete, care, de la A- 

prilie 1893, a intrat pe soco- 

teala statului. Această școală a 

fost fondată de societatea doam- 

nelor din Focșani și acum e 
situată într'un local propriii, con- 

„struit în stil elveţian și situată 

pe şoseaua Tecuciului. 
Tot în Focșani se mai află 

orfelinatul, care a fost pănă anii 
trecuţi în str. Teilor din Bucu- 
rești, 2 școli” mixte izraelite și 

2 şcoli (1 de băeți și 1 de fete) 
armenești. N 

Spitale.— În acest oraș se află 

- 3 spitale, din cari: unul judeţean, 

cu 20 paturi, înființat în 1867, 

spitalul Profetul Samuil, cu 34 
paturi, înființat în 1838 și apar- 

ţinind Epitropiei generale a bi- 
sericilor Sf. Spiridon din Iași 

și unul -izraelit (întreţinut de co- 
munitate) cu 6 paturi, înființat 

în 1871. 
La anul 1838, Principele Dom- 

nitor, Mihail Grigorie Sturdza 
Voevod, avind în privire starea 
de prosperitate a casei Sf. Spi- 

ridon, constatată din darea de 

seamă pe anul 1837 şi budge- 

tul pe anul 1838 și conform 
prescripţiunilor Regulamentului 

Organic de la Cap. III, Anexa 

lit. F, secția I, art. . LX, aii or- 

donat prin înalta rezoluție, pusă 

asupra . anaforalei comitetului 

central din anul citat: «se vor 

clădi și așeza spitale, pe la cele 
cinci mai de căpetenie oraşe ale   

“Principatului : Botoşani, Birlad, 

Galaţi și Focşani, din specialele 

mijloace ale acelor oraşe și întru 

deplinirea după trebuințe şi din 
- prisosurile veniturilor general 

nicului spital, lăsînd cea de a- 
proape îngrijire epitropiei ge- 

neralnicului spital din Sf. Spi- 
ridon, numind pe acele de a- 

fară, părți a generalnicului spi- 
tal». ” 

In urma acestui înalt ordin, 

Epitropia casei Sf. Spiridon, 
luînd măsuri' pentru aducerea 

lui la îndeplinire, pe lingă refe- 
- ratul No.63,din 10 Martie 1838, 

ai inaintat, Comitetului Central, 

un proiect pentru chipul înfiinţă- 

rei unui spital. în Focșani, prin 

care, între altele, se propune ca: 
«la Focșani găsindu-se biserica 
Sf. Prooroc Samuil, metohul Sf. 

Spiridon de aici din Iași, cu ale 
sale venituri osebite, care de și 

se află dată în posesie cu em- 
batic 200 galbeni pe an (lero- 

- monahului Ioachim Piru, pe viea- 
"ță), dar după trataţiile urmate 

S'aii desființat contractul în- 
cheiat şi peritru că această bi- 
serică în a ci ogradă, are și pu- 

ține acareturi, în . care îngrijin- 

du-se și meremetisindu-se, lucru 

ce s'aii și pus în lucrare să se 

şi așeze cite crivaturi ar încă- 

pea; socotește că veniturile a- 

cestei biserici, care după ta- 

xim se socotesc a fi de 12 
mii lei, bez venitul moșiilor a- 

flătoare sub împresurare, să se 

scoată cu totul :din încărcătu- 

rile veniturilor Sf. Spiridon și 

să se lase ca venituri pentru 

cheltuelile bisericei pomenite și 

a spitalului ce se înființează: a- 
- coloz. Și indicînd măsurile ne- 

cesarii pentru zidirea unui 'spi- 

tal şi reparația a 3 odăi și o 

cuhnie, aflătoare atunci în o- 
grada acelei biserici, fixează și 

sumele anuale necesarii în ţi- 

nerea bisericei și a spitalului 

ol
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şi anume: 3000 lei se socotesc 

pentru cheltuiala bisericei cu le- 
furile slujitorilor, 3000 lei pen- 

tru cheltuelile și leafa Egume- 

nului, ce urmează a fi şi pur- 

tător de grijă spitalului, 6ooo 

lei pentru ţinerea a 12 crivaturi 

bolnavi, socotindu-se cite 500 

lei de un crivat, peste tot 12 
mii lei. 

Acest .proiect aprobat de că- 

tre Comitetul Central a fost su- 

pus întărirei Domnului, care o 

şi dete prin înalta rezoluţie din 
$ Aprilie 1838. 

Epitropia locală compusă din 
arhimandritul Nectarie, cămina- 

rul Ştefan Dăscălescu și negu- 

țătorii Hagi-Pavel şi Hagi-Di- 

mitriu, către finele anului 1842 

a și deschis spitalul, cu 12 cri- 

vate, iar la. confecționarea bud- 

getului general pe anul 1844 

hotărîndu-se la spitalul din Foc- 

- şani un adaus de 12 crivaturi, 

peste acele înființate acolo, care 

se şi aprobă, așa în cît de lar 

Septembrie 1844, ai fost deja 

24 crivate. 

La anul 1846, după rapor- 

turile epitropiei acelui spital, sub 

No. 2 și 151, se constată că 

unii din boerii acelui oraș, ai 

dat un ajutor bănesc de 3184 

lei, cu care. s'aii adaus zidin- 

du-se din noii vr'o cîte-va odăi 
în ograda acelei biserici spre 

trebuința spitalului. 

"La 1 Iulie 1858, se opri fune- 
ţionarea spitalului pănă cînd 

succesiv se va face îmbunătă- 

ţirile necesarii, atît la biserica 

Proorocului Samuil, în care nu 

se mai putea face serviciul di- 

vin, din cauză că era crăpată 
“şi deteriorată, cît şi reparațiu- 
nile radicale necesarii la bina- 
lele spitalului din cuprinsul o- 
grăzei acelei biserici, 

La 1 Iulie 1860, s'a redes- 
chis spitalul cu 24 crivaturi, iar 
la confecţionarea budgetului ge-   
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neral pe anul 1863 s'aii adaus 

încă 7 crivaturi, în cit în pre- 
zent acel spital are 31 crivaturi. 

Budgetul. — Budgetul orașului 

atinge ţifra de 325145 lei la ve- 

nituri și se compune din două 

zecimi adiționale asupra princi- 
palelor contribuțiuni către stat 

și alte taxe comunale acordate 

prin diferite legi. 

Cheltuelile orașului sunt re- 

partizate ast-fel: 
Serviciul primăriei cu casie- 

ria comunală, 72433 lei; poliţia 

şi siguranța publică, 32202 lei; 
subvenţia pentru întreţinerea 

pompierilor, 380090 lei; servi- 

ciul sanitar şi salubritatea pu- 

blică, 31500 lei; instrucțiunea 

publică, 10101 lei; cultul, 7120 

lei ; iluminatul, 28552 lei; da- 

toria comunei (rate, procente, 

anuități), 49750 lei; cheltueli 

diverse, 55487 lei. Total325 145|. 

Numărul contribuabililor e de 

2136. In anul 1886 se afla în 

acest oraș 2718 contribuabili, 
iar în anul 1869 erati 2300. 

Diviziunea administrativă. — 

Comuna, care ocupă un teritoriii 

prea mare în raport cu populația, 

se divide în 4 despărțiri saii 

colori, avînd 49 suburbii şi 125 

strade. Iată și despărțirile cu 

suburbiile respective : 

Despărțirea I(coloarea deroșu), 

la $..V., coprinzind suburbiile: 

Vălcelele, “Tăbăcari, S-ţii Voe- 

vozi,Jălăboiul, Caramzulea, Gher- 

gheasa, Ştirbei, Emancipaţii, 

Pastieştii, Vovidenie, Hanu-Mu- 

tului, Precista, Grigoriană și Sf. 

Nicolae-Vechiii, 

Despărțirea II (coloarea de 

verde), la N.-V., cu suburbiile: 

Cimitirul,. Călieni, Casa-Apelor, 

Gherasim,. Sf. Gheorghe, Ispir- |. 

liul, Poșta-Vechie, Lefteriul, Per- 

joiul, Grigoriană și Domnească. 

Despărțirea III (coloarea gal- 

benă), la N.-E., cu suburbiile: 

Ovreiască, Profetul-Samuil, Sf.   
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Apostoli, Ocolul-de-vite, Amor- 

ţitul, Cazarma Unirea, Chicioru- 

şul, Ionășeşti, Pruncul, Peniten- 

- ciarul Central şi Stroia. 

Despărțirea IV (coloarea al- 

bastră), la, S.-E., cu suburbiile : 

Săpunarul,  Stamatinești, Sf, 

Mina, Sf. Dumitru (din Bahne), 

Bahnele, Cotul-Oancei, Balta-lui- 

Asanache, Grama, Robești, Sîr- 

beasca și Cotul-Bumbacului. 

Stradele principale ale orașu- 
lui, sunt: 

a) Strada Mare a Unirei, care 

începe de la vechea barieră Bu- 

curești şi se termină în N. o- 

rașului. 4) Strada Gărei, pre- 

lungită cu strada Centrală, care 

merge de la Gară, trece pe di- 

naintea tribunalului și se sfir- 

şește pe șoseaua naţională ce 

merge spre “Tecuciii. Aceste 2 

strade ai fost pavate cu basalt 

artificial, în urma creditului de 

100000 lei, votat de comună 

și împart orașul în cele 4 co- 
lori. €) Calea Naţională, cu di: 

recţia de la $. spre N.; pe ea 

se face defilarea trupelor în zi- 

lele de sărbători. 4) Bulevar- 

dul Sf. Ioan, pe care e situat 

liceul «Unirea», teatrul Lupescu, 

" grădina publică şi catedrala Sf. 

loan; începe din șoseaua Na- 

țională, trece prin fața pieței 

și dă în strada Mare a Unirei. 

Ambele sale laturi sunt plan- 

tate întrun mod foarte regulat . 

cu arbori. e) Strada Elisabeta ” 
saii Ocolul, care merge paralel 

cu. strada Mare și care dă în 

tîrgul de vite (ocol). 7) Bule- 

vardul Căzărmei, de asemenea 

pavat cu basalt artificial, şi care 

e un fel de continuare a stra- 
dei Mare a Unirei; începe din 
faţa clubului sub-ofițerilor și dă 

„afară din oraș, la Milcov, tre- 
"cînd prin cele 2 rînduri de că- 
zărmi. g£) 'Ghergheasa, care 
trece bulevardul Căzărmei! și 
dă în șoseaua Brăilei, etc.
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| Bariere. — Din oraşul. Foc- 

-. Şani eșim pe zece bariere: 

Bariera Gărei, la V., situată 

pe șoseaua ce duce la :Odo- 

beşti ; bariera Galaţi şi Brăila, 

“la E.; Bucureşti, la S.; Botești 

și Corbul, la S.-V.; Odobeşti, la 

N.V.; Vrancea și Amorţitul, 

la N. 
Piefe. — Orașul posedă două 

pieţe și anume: una în fața bi- 

sericei Sf. Ioan, care e mai 

mult de brînzeturi, păsări și 
alte mărunţișuri aduse de mo- 

cancele din satele învecinate și 

care la serbătorile naţionale ser- 
vește pentru stabilirea frontului 
de soldaţi în faţa catedralei. 

Cea-laltă, situată lingă biserica 

Domnească, este adevărată pia- 

ță; ea a fost zidită în 1891 în 
urma împrumutului de 100000 
lei făcut de primărie, 

Afară de aceste piețe, mai 

are şi un obor (ocol) de vite, 

cereale, cherestea, etc., situat 

la N. orașului, la capătul stra- 
- dei Elisabeta (care se numește 

-ast-fel, fiind-că după incendiul 

din 1880, carea consumat toată 

mahalaua aceasta, augusta noas- 
“tră regină a contribuit foarte mult 

pentru restabilirea ei. In urma 

ordinului primarului acestui o- 

raş, numai stradele Elisabeta 

- şi Coteşti mai pot servi pentru 

depozitele de cherestea și lem- 

nării.. , 

Tirg săptămiînal se face Du- 

mineca, pe cele 2 piețe ale o- 

„rașului și Mercuri la obor şi con- 

sistă în vinzarea cerealelor, vi- 

telor și lemnăriei aduse de Vrin- 

ceni, mai ales de cei de la So- 

veja. . 
Faificii publice sunt puţin nu- 

meroase în acest oraș.: Mai 

principale putem nota: Tribu- 

'nalul, în strada Centrală; pri- 

măria, liceul «Unirea» și teatrul 

* Lupescu, pe bulevardul Sf. Ioan, 

cele 8 edificii ale școalslor pri-   
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mare, palatul Diviziei şi în fine 

căzărmile, care populează toată 

cimpia ce se întinde la limita 

de S. a oraşului, pănă la tra- 

seul gărei. 
Grădina publică este situată 

pe bulevardul Sf. loan, este 
foarte frequentată de locuitori 

şi posedă un chioșc separat pen-. 

tru muzică. 

Se mai afla încă o grădină 
publică, la N. oraşului, pe șo- 

seaua Tecuciii și în fața căzăr- 
mei de vînători, numită Para: 

dis; pe locul ci s'a clădit Or- 

felinatul. 
Alimentarea cu apă a comunei 

se făcea pănă acum zece ani 

întrun mod foarte primitiv, din 

care cauză şi incendiile bintu- 

iaii foarte des acest oraș.: A- 

cum orașul are apă în abun- 

dență și de o calitate foarte 
bună. Ea a fost adusă din 

munți, din Babele și alte iz- 

voare, prin olane de iuciit, fi- 

ind fie-care stradă prevăzută cu 

una sati mai multe cișmele de fier, 

robinete și guri de apă pentru 
cazuri de incendii. 

Armată. — Oraşul Focşani 

fiind situat aproape de Siret şi 

la jumătatea. distanței dintre 

Carpaţi şi Dunăre, este din 

punctul de vedere militar, unul 
din punctele cele mai strategice 

ale Romîniei, din care cauză 

în el se află şi foarte multă 

armată în garnizonă. Toată 

această armată este așezată în 

cazărmile situate la sudul ora- 

şului, afară de o mică parte, care 

este stabilită în cazarma. Vină- 
torilor de pe șoseaua Tecuciii, 

în cazarma Călăraşilor de pe bu- 

levardul Sf. Ioan şi cazarma din 

colțul stradei Centrale. 

Serviciul poştal se face prin- 

tr'un oficii poştal, telefonic şi 

telegrafic, al cărui venit pe 1896 

—97 a fost de lei 103.342.43. 

Yustiţia. — Focşani posedă   
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o judecătorie de ocol şi un tri- 
bunal de primă instanță, situat 
în strada Centrală. 

Orașul posedă și un peniten- 

ciar central, care servă ca în- 

chisoare pentru preveniţii co- 

recţionali şi recluzionari. La 1871 

se aflaii în el 38 condamnaţi 
(37 bărbaţi, 1 femee), în 1872 
erai 33 (bărbaţi), iar în 1896 
eraii 48 condamnaţi (bărbaţi). 

- Serviciul  tecnic, — Judeţul 
Putna aparține, în cea ce pri- 

veşte serviciul tecnic al Statu- 

lui, circumscripţiei a VII, cu re- 

ședința în Bacăi. Consiliul ju- 
dețean are un serviciii tecnic 

special, compus dintr'un inginer- 

şef, doi conductori, trei picheri 

și un secretar. 

Camera de Comercii a cir- 
cumscripției a VIII, compusă 

din județele: Putna și Rimni- . 
“cul-Sărat, are reședința în Foc- 

şani. 

“Serviciul silvic, circumscripţia 
V, compusă din.judeţele Putna 

şi  Rimnicul-Sărat își are „reşe- 

dinţa în acest oraş. 
Economia; — lastru mentele a- 

gricole de care dispun cultiva- 

torii orașului sunt: 6 mașini de 

trecrat cu aburi, 5 de bătut po- 

rumbul cu aburi și 2 cu mani- 
velă, 47 pluguri de lemn şi 39 

de fier și 3 trioare (maşini de 

ales sămînţele).- 
Viticultura. — Cultura vițel 

în anul 1893 a fost ;pe 2280 

hect,, producînd 46000 lei. 

Apicultura.— In același an se . 
aflai în comună 355 stupi de 

albine care aă produs 471 kilg. 

miere, și 39!j lilg. ceară. 

Industria şi Comerciul. — Si- 

tuațiunea orașului Focșani, în 
susul Siretului, în marginea mun- 

ţilor -și pe malul Milcovului, face 

din el una din situaţiunile cele 

mai favorabile pentru buna stare 

şi sănătatea locuitorilor pe de 

“o parte și pe de alta, situația
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făcînd din el cheia munţilor și 

fiind locul de întîlnire al oame- 

nilor din munţi și din cîmpie. 

E unul din orașele cu viitor co: 

mercial foarte mare. Aceste îm- 
prejurări ai contribuit a face 

din Focșani un tirg comercial 

"şi industrial; nu mai puţin a 

contribuit încă și resursele ce 

le are în podgorii, precum şi 

pozițiunea lui, de a nu fi prea 

„ departe de Dunăre. 

Industriile cele mai însemnate 

din Focşani sunt: tăbăcăria, o- 

lăria, cizmăria, căldărăria, argin- 

“tăria, cojocăria, abageria, dar 

mai de căpetenie sunt blănăria 
și tăbăcăria. 

Lucrul picilor se face în ograda 

fie-cărui tăbăcar, iar spălatul lor 

se. face în Milcov. Sunt mulţi tă- 

băcari, chiar cu capitaluri însem- 

nate, dar în genere, din cauza 

concurenţei străine, această in- 
dustrie descrește din zi în zi. 

Acum se află o fabrică de 
tăbăcărie în str. Unirea, pro- 

prietatea d-lui Nicu M. Anas- 
tasiu. 

Abageria se lucrează foarte 

mult şi bine în Focșani; ase- 

menea și blănăria. Fabricarea 

lumînărilor și a săpunului a luat 

în ultimii ani o dezvoltare foarte 

mare; se produce anual peste 

50000 ocale săpun de o cali-. 
tate superioară. 

După ultimele date ale Ca- 
merei de Comerciii se află în 
acest oraș 600 comercianți și 
industriași, din cari: 200 Ro- 
mini, 245 Mozaici, 36 Armeni, 
3 Austriaci, 3 Bulgari, 10 Ger- 
mani și 13 Greci. Anume se 

află în Focșani: 1 abagerie, 1 
abagerie şi bogaserie, 1 fabrică 
de apă gazoasă, 2 argintării, 1 
argintărie și bijuterie, 105 cir- 
ciume, 1 stabiliment de băuturi 
spirtoase şi cărămidărie, 2 de 
băuturi şi cereale, 1 de băuturi 
și cofetărie, 1 de băuturi şi co-   
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jocărie, 74 de băuturi şi colo- 

niale, 7 de băuturi, coloniale. 

şi alte mărunțişuri, 2 de bău- 

turi și făinărie, 1 stabiliment 

de băuturi şi măcelărie, 1 de 

băuturi și manufactură, 2 de 

băuturi şi pescărie, ş de bău- 

turi și speculanți de vite, 1 

de băuturi și tăbăcărie, 7 de bău- 

turi şi alte mărunțișuri, 12 bir- 

turi, 4 blănării, 6 boiangerii, 2 

boiangerii şi prăvălii de cereale, 
6 bogaserii, 4 bragagerii, 6 bra- 

şovenii, 2 prăvălii de brașovenii 

și coloniale, 2 brînzării, 12 bru- 

tării, 5 cafenele, 2 caretași, 6 

căciulării, 5 ceasornicari, 4 pră- 

vălii de cereale, 12 de cheres- 

tea, 11 cizmării, 6 cojocării, 4 

cofetării, 22 băcănii, 4 prăvălii 

de coloniale și cherestea, 1 de 

coloniale și dogărie, 1 de co- 
loniale și lumînări, 1 de colo-: 
niale şi precupeţi, 2 de colo- 
niale şi tutun, 12 comisionari, 
3 croitori, 2 cuferari, 4 cure- 
lari, 4 dogării, 1 stabiliment do- 
gării și cherestea, 1 dricar, 2 
droghişti, 4 fabrici de lumînări, 
1 de lumînări și tricoterie, 7 
făinării, 3 farmacii, 2 fierării, 3 
frizeri, 1 fabrică de fringhii, 1 
magazin de fructe și mezeluri, 
1 galanterie, 6 hăinării, 3 ma- 
gazine de haine vechi, 5 hote- 
luri, 1 hotel şi birt, 1 hotelcu 
birt şi cafenea, 4 zarafi, 4 li- 
brării, 3 lingerii, 1 magazin de 
lingerie și haine gata, 3 lipscă- 
nii, 5 măcelari şi tăetori de vite, 
33 manufacturieri, 3 magazine 
de manufactură şi bogasierie, 
2 de manufactură și coloniale, 
1 de manufactură și galanterie, 
10 de manufactură și alte mă- 
runțișuri, 6 marchidănii, 1 mar- 
chidănie şi lingerie, 9 prăvălii 
de mărunţișuri, 1 de mașini de 
cusut și case de fier, 1 de mo- 
bile, 3 modiste, 3 magazine olă- 
rii, coloniale și alte mărunțișuri, 
1 olărie și marchidăuie, 3 de   

FOCŞANI 

oale și var, 1 orzărie, 2 pălărieri, 

2 fabrici de perii, 9 pescării, 1 

pescărie şi măcelărie, 1 pielărie 

şi tăbăcărie, 1 magazin de por- 

ţelanuri, 2 precupeţi, 3 simigerii, 

I prăvălie de sticle şi: porcela- 

nuri, 2 tăbăcării, 5 tinichigii, 

2 magazine de tinichigerie, var 

și sticle, 3 tipografii, 2 prăvălii 

de trăsuri, 4 vărării,. 5 prăvălii 

de var, gaz și alte mărunţişuri, 

2 de vinuri, 2 de. văpsele, 14 
-pielării. 

Cele mai însemnate fabrici 

sunt ale d-nilor Nicu M. Ata- 

nasiu, de tăbăcării, în str. Uni- 

rea; cea de cherestea a d-nului 

Nicolae T. Nestor, pe Bulevar- 

dul Gării; cea de fringhii și că- 
pestre a d-lui Donig Teodor de 

pe str. Unirea și cea de tera. 

cote a d-lui Herman Iosef, din 

suburbia Amorţitul, . 

Votife istorice. — Nu se știe 
cind și de cine a fost fondat ora- 

șul Focșani. Cunoștinţele noas- 

stre despre acest oraș, nu trec 
peste secolul al XV-lea. Să fie 
el vechiul Tiasum sai vre un 

alt oraș construit abia după des- 

călecare? Nu putem spune. Nici 
numele lui nu ne spune nimic. 
Să fie el format din sufixul to- 

pic-ani, saii din numele Focşa, 

cum susține Paharnicul Constan- 

tin Sion, în <Arhondologia Mol- 
dovei»? - 

Paharnicul Constantin Sion, în 

a sa <Arhondologia Moldovei» .. 

crede că numele de Focşani 

se trage de la familia Focșa, 

moldoveni drepți și vechi, încă 

din vremea lui Ștefan-cel-Mare. 
Căci după statornicia hotarului 

Țărei, prin gîrla ce ati. tras-o 
prin Focșani, la întîlnirea Dom. 
nului acolo aii făcut masă mare 
și la sfirșitul mesei. au ales doi 
oșteni, unul Muntean şi altul 
Moldovean, şi i-aii pus la luptă 
cu paharele. și a biruit. Molădo- 
veanul, și. pentru lauda lui, ai



FOCȘANI 

dat numele tirgului ce atunci ai 

hotărît să-l înfiinţeze la hotarul 

Focșani, că oșteanul acela se 

numea Focșa. Aceasta este posi- 

bil. Un nume Focșa, cu toate că 

nu-l întîlnim prin cronici saă în 
“vre-un document, a putut să 
existe. El putea să fie derivat 

întocmai ca și numele Capşa, 

Lupșa, Popșa, Tomșa, etc., din- 

“trun nume Foc sai Foca, prin 

sufixul -șa. Și într'adevăr găsim 
sate cu numele de Focșa, unul 

” în jud. Tecuci şi cel-l'alt în ju- 

deţul Fălcii. Sar putea chiar 
ca numele de Focșani să-i -vie 

de la nişte locuitori veniţi din 

aceste sate, cu numele de Focșa 

şi stabiliți aci. Lăsăm ! istori- 

cilor sarcina de a rupe vălul 

- care înconjoară originea acestui 

oraș. In relațiunea ce o face 
arhidiaconul Paul din Aleppo a- 

supra călătoriei sale prin Mol- 

dova și Ţara-Romînească, între 
anii 1650—1660, găsim urmă- 
„toarea descriere a orașului Foc- 

șani, în care numitul s'a oprit 

timp de 31 zile. «Joi, în 21 din 
Teshrin Alavval,sosirăm la Foc- 

-șani. Toate aceste tirguri și sate 

erati deșerte, populaţiunea fiind 
fugită la munţi şi pustietăți şi 

drumurile devenind de tot pe: 

riculoase. Focşani e un oraş în- 

tins, prin mijlocul căruia curge 

un rîuleț; el este ultimul punct 

pe fruntaria Moldovei, iar din- 

colo de riuleț e cel întiiii punct 

depe teritoriul Ţărei-Rominești». 
La anul 1668, Vito Pilutio, 

scriind nunţiului din Polonia, 
despre starea bisericilor catolice 

din Moldova, zice cu privire la 

Focşani; «In Focsani vista. un 

Prete Ungaro, il P-re e la Madre 

ono Luterani la Chiesa non ha 

niente,-ha un tanto da gl” huo- 

mini în tempo di sendemie, e 

vi sono da 230 anime», 

La 1687, în relaţiunea preotului 

Giovanni Batista del Monte,   
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despre starea Valahiei, în care 
a stat 22 deani, Focşani (Zosci- 
ano), sunt descriși ast-fel: «citta 

nelli confinii di Vallahia e Mol- 
davia, situata sopra d'un fiume: 
la metă e sogetta al principe 
di Vallahia, Lattra metă al qiello 
di Moldavia». 

Cantemir, în « Descriptio Mol: 
daviae» pomenește de Focșani, 

în termenii următori: «Im eo 

Focszanii oppidulum ad amnem 

Milcow, in  Valachiae  finibus 

situm, cujus starosta iliius pro- 

vinciae rebus prospicit>, 
In anul 1475, după învingerea 

lui: Radu-cel-Frumos de către 

" Ștefan-cel-Mare, domnul Mol- 
dovei, în urma căreia hotarele 
Moldovei. se întinseră pănă la 
Milcov, Focșani fură despărțiți 

în două printr'un canal tras din 
acest rii (V. Căcaina și Milcovul). 
rămiind o parte din Focșani în 

“Țara Muntenească (jud. Rim- 

nicul-Sărat) și un alt Focșani în 

Moldova. 

Focșanii muntenești sunt ast- 

fel: descriși de Fotino: «Foc: 

şanii, scaunul Ispravnicilor, prin 

care trece o girlă din Milcov 

ce face hotar între Moldova şi 

Țara Muntenească, acest oraș 

se împarte în şapte suburbii 
(mahalaie) și are o mănăstirea 
Sfintului Ioan și șase biserică 

de piatră». 
Focșanii rămaseră ast-fel îm-, 

părţiți pănă în anul 1859, cînd 
" Milcovul încetă de a mai forma 

hotarul între cele 2 țări surori. 

Incă azi nu s'a șters cu totul 

urma vechei împărțiri a orașului, 

numindu-se două pieţe ale Foc- 
şanilor, un piața Moldova şi 

alta piața Munteni. 

Printre evenimentele istorice 

petrecute în Focşani, sai în 

care Focșanii joacă un rol mai 

însemnat, pomenim următoarele: 

In anul 1462, Vlad Țepeș, 

trecînd. Dunărea în fruntea vi-   
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tejei sale oști, după ce ucise 

25000 de Turci, se retrase cu 

trupele sale pe cîmpia Focşani: 

lor, acoperită azi cu noile că- 
zărmi ale Divisiunei a Vl-a de 

infanterie. 
In anul 1568, Alexandru (fra: 

tele lui Petru Șchiopul), domnul 

Munteniei, este lovit fără de 

veste şi învins la :Focșani de 

către boerii moldoveni, veniţi 

cu oaste asupra lui. 
„În 1600 Simeon Movilă e în- 

vins, aproape de Focșani, la 
Milcovul-cel-Mare, de oștile lui 

Mihaiii- Viteazul. 
In 1615, boerii moldoveneşti 

Beldiman Logofătul, Sturdza Hat- 

manul cu Boul Vistiernicul, cari 

plecase cu' piîră în contra lui 
. Ştefan Tomșa, sunt aduși aces- 
tuia la Focşani. Ei fuseseră puși 

în obezi din ordinul Vizirului, 

care era prieten cu Tomşa. 
Tomşa pune să le taie capetele 
şi le aruncă trupurile în Siret. 

In 1639, Mateiii Basarab, go- 

- neșşte pe Vasile Lupul dincolo 

de Focşani. 

In 1653, oștile lui Vasile Lu- 

pul silesc la Focşani, lîngă pi- 

rîul Căcata, pe Dicul, spătarul 

lui Mateiii Basarab, a se retrage 

neavind oștenii acestuia arme 
de foc. (Miron Costin, «Opere 
complecte», I, 605—606). 

In anul 1685, în timpul dom- 

niej lui Constantin” Cantemir, 

cete de tilhari, adunate de prin 
Țara leșească și Ungaria, de 

către locuitorii pribegiţi sub a 
treia domnie alui Duca-Vodă, 

prădaii şi jefuiaii neîncetat Foc- 

șanii, ” 

In 1687, Constantin Cantemir, 

domnul Moldovei afliînd de în- 

trarea lui loan Sobieski, craiul 

leșesc în Moldova, fuge din 

ași şi se așează, după povața 

boierilor, la Focşani. 

De oare:ce ţara se umpluse 

de tilhari, parte leși şi cazaci,
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parte de moldoveni pribegi, Con- 

stantin Cantemir pune la Foc- 

şani pe logofătul Miron Costin, 

staroste de Putna, dindu-i vol- 

nicie pentru oameni răi de ai în- 

ţepa acolo la margine, peciţi îi 

prindea și movile de dinşii făcea. 

Purtarea lui Miron Costin cu 

tilharii, o descrie şi mai bine 

Neculcea: «Așişderea și Miron 

Logofătul, fiind staroste la Putna, 

aii făcut Siimeni și Hănsari și 
ati început şi dintr'acolo a risipi 

tilhării, că numai o dată lao 

bătae, ai prins patru-zeci de 

tilhari, şi i-au tot tăiat cite în 

patru bucăţi, şi-i aă aruncat 

prepelece pe la drumuri». Prin- 
derea cetelor de tilhari, de Mi- 

ron Costin, arderea lorîn Foc: 

şani, e pomenită şi de Nicolae 

Muste: «i-aii prins pre unii cu 

meșteșug Miron Costin -Logo- 

fătul, fiind staroste la Putna 

de i-ati omorit înțepaţi, tăiaţi 

și arşi cu focla tîrg la Focșani, 

unde şi acum se cunoaște mo- 

„vila peste oasele lor». 

In 1695, Constantin Brinco- 

veanu aduce apă pe scocuri în 

Focșanii muntenești: «în Foc- 

şani aă adus apă de băut pe 

scocuri cale de două ceasuri». 

La 1701, boerii pribegiţi din 

Moldova, sunt trimişi de Con- 

stantin Brincoveanvl la Focșani, 

împreună cu episcopul de Bu- 

ză, cu Cornea Brăiloiul, banul de 

Craiova şi cu spătarul Mihail 
Cantacuzen, cari îi împacă cu 

Constantin Duca, domnul Mol- 
dovei. 

In 1711, locuitorii din Birlad, 
al căror tîrg a fost ars cu de- 

săvirşire de tătari, de teamă să 

nu cadă în robie, fug spre Foc- 

șani. Tătarii nu pot veni aci să 

prade, fiind apele mari. 

Sub a treia domnie a lui Mi- 

hail Racoviţă, cătanele nemțești, 
ale lui Frenţa (Ferenţ), se string 
la Focșani, după ce rezistară   
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în mănăstirea Cașinul, la asaltul 

Tătarilor. 

In -1774, se ţineîn Focșani o 

adunare a mai multor boeri 

moldoveni și munteni, prin care 

se decise compunerea și trimi- 

terea arzurilor i al averilor mai 

jos notate, alegind pe Spătarul 

Cuza și pe Pitarul Chirica, cari 

să le ducă la Poartă. . | 

Iată punctele principale ce se 

stabiliră în arzul din Focşani: 

a) Alegerea Domnului să fie 

făcută. de Romiîni, să rămîe sta- 

tornic la Domnie, pănă la sfir- 
şitul vieţei sale. 

4) Birul ţărei să fie acel cum 

a fost stabilit sub sultanul Meh- 
med IV. 

c) Turcii nai dreptul de a 

avea proprietăţi în ţară. 

d) "Turcii nai voe a ţine 

slugi și slujnice din pămînteni, 
etc., etc. | 

Deputaţii munteni așteptară 

45 de zile în Focșani pănă ce 

sosiră cei din Moldova. 
In 1777 în Focșani s'a ţinut 

conferința plenipotenţiarilor Im- 
periului Rus şi celui Otoman, 
asupra tractatului încheiat după 

războiul de la Cuciuc-Cainargi 

(1774), cînd ai fost numiţi domni 
Grigore Ghica III în Moldova 
și Alexandru Ipsilante în Ro- 
mânia. 

In Ianuarie 1788, Austria de- 
clarind războiii, N. Mavrogheni, 

domnitorul de pe atunci al Mun- 
teniei, crezind că va avea de 
luptat mult timp numai contra 
Muscalilor, își concentrează cea 
mai mare parte din oștire la 
Focșani, ca cu ori ce preț să 
împiedice intrarea muscalilor în 
Muntenia. Cu acest scop porni 
oștirea spre Focșani, 

Această trimitere şi a boeri- 
lor în tabăra dela Focșani, era 
numai o încercare a lui Mavro- 
gheni să vază dacă boerimea, ră- 

„masă în țară, ascultă -de ordi-   
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nele lui. Pentru înlesnirea oș- '- 
tirei din Focșani, * Mavrogheni 
dete, în g Ghenarie 1788, un 
pitac prin care poruncește Agăi 

ca să trimită grabnic tot felul 

de băcănii la Focşani, pentru 

că băcănia ce s'a fost" deschis, 

n'avea de vînzare orez. 

Unii din boeri și chiar negu- 

țători din Focşani, toţi trecură 

la muscali. Domnitorul fu silit 

să le secuestreze averea și în 

Iulie 1788 dărui averea lor la 

Sf. Vlahermă de pe podul Tir- 

gului-de- Afară. (A se vedea 

hrisovul fugarilor de la Focșani 

de avutul lor ce sai dat la 
sfinta Vlahermă). 

. In 1789, armatele Austro:- Ru- 

se, comandate de Principele Su- 

varov, cîștigă asupra Turcilor, 

cu care era aliat Mavrogheni, 

bătălia de la Focșani (31 Iulie), 

făcînd pe Ruși stăpini asupra 

Moldovei și Austriaci asupra 

Munteniei, | 

1804. Aprilie, Constantin Ale- 

“ xandru Ipsilante, domnul Mun- 

teniei, încuviinţează de a se 

aduce apă la cișmelile din Foc- 

şani Moldovei de la izvoarele 

din Pituloasa, de cea-T'altă parte, 

„din "Țara-Romînească. 
In 1821, Mateiii Deleanu Cnea- 

zul Gheorghe, venise la 1821 

din Rusia în ţară, împreună cu 

Ipsilante, ca să dărîme împără- 
ţia turcească. Dar abia ai scă- 
pat de la Tîrgovişte cu vro 

300 de volintiri și viind la Foc- 
șani, aii ars târgul, apoi fugă-. . 

_rindu-i Skender-Aga, ce era cu 

Turcii, acolo, în mănăstirea Sf, 

Ion din Munteni, ai apucatpe 

Milcov în Vrancea. De acolo . 

lai fugărit .iconomul Șerban cu 

Vrîncenii, 

In 1829, a fost cea. mai ne- | 

norocită epocă pentru Moldova 

şi mai ales pentru Focșani, căci 

“acolo se aflai ştaburile oștilor 
„Rusești ; drumul oștilor eraii pe
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acolo; staționaii, prădaii şi toată 

- lumea era la cheremul lor. 
Şi pe lingă aceasta şi o groaz- 

nică ciumă pustii tot orașul, de 
fugiseră toți boerii și cei mari 

"şi cei mici; populațiunea să- 
racă murea cu mulțimea, nimeni 

nu se îngrijea de ea. 
Tot în Focșani şi-a avut reșe- 

dința (1858 pănă la 1860) Comi- 

siunea centrală care ai stabilit 
bazele fundamentale ale organi- 
zărei Principatelor-Unite. 

__ Prin decretul, din 10 Iulie 

1862, dat de Cuza, Focşani 

s'a hotărit a: fi reședința numai 
a judeţului Putna, iar județul 
Rîmnicul-Sărat să aibă de reșe- 

dință orașul Rimnic, avind fie- 

care autorități judiciare deose- 

bite. | 
La Focșani, ca punct de ho- 

tar, eșeaii boerii întru întîm- 

pinarea noului Domn și anume 

la Focșanii Moldovei, cind Dom- 

nul venea să ocupe scaunul 
acestei ţări; iar la Focșanii 
Munteniei cînd Domnul era 

- strămutat din Moldova în Țara 
Romiînească. La plecarea Dom- 
nului din Moldova, boerii îl în- 

soțeaii cu alaiii cuvenit, pănă la 

hotar la Focșani. Cronicele vor- 

besc în multe rînduri despre 
aceste ceremonii de primire 

saii de întovărășşire la graniţă 
a Domnului. Așa Nicolae Mu- 

ste, vorbind de strămutarea lui 

Duca-Vodă din Țara Munte- 

nească în Moldova, zice: «și 

aii eșit toți boerii întru întîm- 
pinarea Ducăi-Vodă la Focșani.» 

Enake Kogălniceanu : «viind 

Constantin - Vodă Mavrocordat 

feciorul lui Nicolae Vodă, cel 
mai mare, cu domnia întiiii a 

- “Țărei Moldovei, domn din Țara: 
Romînească, i-aă eșşit toată boe- 

rimea înainte după obicei, iar 

alții la Bacăi, alţii la Roman». 

- Același: «Deci luînd Grigorie- 
“Vodă, al doilea, domnia Moldo-   

vei din Țara-Romînească la Mol- 
dova aii purces din București 

şi i-ai eșit înainte la Focșeni 
mulți boeri cu  alaii, șezind 
acolo trei zile». 

Același: «Constantin - Vodă 
viindu-i veste de domnia Ţărei 
Moldovei, nu s'aii bucurat, căci 

era deprins în Țara-Romînească; 
ci, după obiceiii, ai repezit cai- 

macami aleși și gătindu-se pănă 
a veni şi Skimni-Agasi, Măria 

Sa ai purces din București, 

care viind la Focșeni după o- 
biceiii i-au eșit cîtă-va boeri- 

"me și slujitori înainte ca la un 

Domn noii». 

Acsentie Uricariul, vorbind de 

„ strămutarea lui Nicolae Mavro- 

cordat din scaunul Moldovei la 

al Țărei-Romîneșşti, în anul 1717, 
în locul lui Ştefan Cantacuzino, 

zice: ,... mergea. spre Focșani 

pe Siret, dară nu erai conacele 

gătite şi grijite bine din soco- 
teala caimacamilor lui Mihaiii- 

Vodă, pentru aceea nici ai o- 

rinduit să meargă cu: Nicolae- 
Vodă pănă la margine vre-un 

boer, doi, ci numai pe Adam 

Luca Sulgeriul, și fiind. să a- 

jungă în Focșani, în luna Ianu- 

arie, în 22 zile, i-ati eșit înainte, 

la gîrlele Putnei, Vintilă vel Că. 

pitan de margine, cu toată slu- 

jitorimea şi cu steagurile cite 

“sunt pe margine și, la o mo- 

vilă ce este cale de un ceas de 

la Focșani, i-ai eşit înainte bo- 

erii și slujitorii cari venise din 

Bucureşti, Petrașco Brezoianul 

vel Vornic, I Grigore Băleanul 

biv vel Vornic, I Radul Du- 

descul, vel Spătar, I Radul sîn 

Hrizei Vistierul, vel Vornic la 

Tirgovişte și alți boeri şi toc- 

mindu-se alaiul de acolo din loc 

- ai intrat într'aceeași zi în tirg 
din Focșani şi cu mare pompă 

şi. mulțimea, de oameni și mer- 

gînd întîii la biserică la mănă- 

stirea f'ocșanilor, după aceea ai   
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mers în gazdă la casele căpi- 

tăneşti, 

Cînd ajungea la Focșani, Dom-, 

nul, fie că intra în ţară, fie că 

pleca dintr'insa avea'obiceiul să 
facă aici trei zile oturac, adică 

popas. Aşa scrie Enache KRo- 

gălniceanu, că Grigorie - Vodă 

Ghica, cînd a venit pentru a - 
2-oară la domnia Moldovei, a 

șezut trei zile la Focșani. 

Același, descriinda treia Dom- 

nie a lui Grigorie Ghica, zice: 
acolo în Focșani, s'aii împreu- 

nat şi domnii amindoi (Con- 

stantin Mavrocordat și Grigore 
Ghica) şi șezind trei zile oturac 

de acolo şi-aii luat ziua bună, 

unul de la altul și au mers fiește- 

care la ţara lui. 
Același scrie mai departe, că 

la orinduirea pentru a . 2-oară 

în scaunul Moldovei a lui Con- 
stantin Racoviţă Cehan, în 1755, 

acesta ajungind la Focșani, a 
șezut trei zile oturac, căutînd 

judecăţile săracilor, mergînd şi 
la o biserică de lemn a Măriei 

Sale, Profetul Samuil, de aii au- 
zit leturghia, la care acea mer- 

__gere ai fost pricina de s'aii fă- 
cut de peatră, cu mina Episco- 

pului de Roman. 
Pentru a se rechema boerii 

pribegi din Moldova, mergea 
Mitropolitul ţărei sai Episco- 

pul cu ciţi-va boeri la Focșani 

și acolo îi asigura că nu vor 
suferi nimic din partea Dom- 
nului. Așa la 1704, Constantin 

Duca - Vodă, a pus Mitropolit 

pe Mihail Episcopul ot Roman, 

carele apoi a mers cu Donici 

vel Logofăt și împreună și cu 
„ boerii la Focșani, dea chemat 

pribegii. 

Focşani, stafie de dr-d.f., pe 
linia București-lașt (Buzăui-Mă- 
răşeşti), jud. Putna, pl. Biliești, 

orașul Focșani. Din Focșani! 

pleacă o linie lăturalnică la Odo-
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bești. Se află pe linia Buzăi- 

Mărășești, între staţiile Colești 

(7 kil. 867 m.). şi „Putna-Seacă 

(ur kil. 745 m.) Inălţimea d'a- 

supra nivelului mării: 60"60. 

Venitul pe 1896: 578477 lei, 

8 bani. 

Focşani-Munteni, zarte din o- 

rașul Focşani, care se află din- 

coace de Milcov, în Muntenia, 

şi care-i aparţinea ei, de oare-ce 

vedem că judeţul Slam-Rimni- 

cul avea reședința în acești Foc- 

șani-Munteni, cari erai numiţi 

mai simplu Orașul și dind prin 

acesta numele plăşei, în care era 

așezat, plasa Orașului; pănă la 

anul 1862 ai fost capitala ju- 
dețulni Rîmnicul-Sărat, cînd a- 

tunci s'a mutat la orășelul Rim- 

nicul-Sărat, care de atunci a 

prosperat şi s'a ridicat, iar Foc- 

şani-Munteni ai fost cedaţi ju. 

deţului Putna; chiar pănă azi 

această parte poartă numele de 

Focşani-Muuteni, și e locuită mai 

numai de munteni, azi locuitori 

din judeţul Rimnicul-Sărat. O 
gîrlă formată din riul Milcovul 

înainte despărțea Focșani-Mol- 

dovei de cei ai Munteniei, azi 

însă numai. urmele i se văd. 

Orașul Focșani-Munteni pe cînd 

era capitala judeţului avea peste 

4000 de locuitori. 

Focşari, namâre vechie a cătunu- 

Iu Muceşti, jud. R.-Sărat, com. 

Buda, numit ast-fel de la o fa- 

milie însemnată de răzeși, Foc- 
șari, cari aii încă aceste locuri. 

Focşasca, sa, la N.-V. com. 

Tăcuta, pl. Mijlocul, jud. Vasluiii, 

situat pe dealul Focşasca, și 

străbătut de piriul Larga. 

„Are o întindere de 241 hect., | 

„ din cari 32 hect. loc de cul- 

tură, finaţ şi imaș ale proprie- 
tăţei, iar 64 .hect. sunt ale lo- 

cuitorilor, și o populaţie de 60   
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familii, sai 170 suflete, din cari 

20 familii Ţigani. 
Numărul vitelor e de 323: 

115 vite mari cornute, 149 oi, 

28 cai şi 31 rimători. 

Locuitorii posedă: 10 pluguri 

și 2 care 'cu boi, 2 pluguri şi 

4 căruţe cu cai. 

Focşasca, deal, ce se întinde de 

la N.-V. com. Tăcuta, pl. Mijlo- 

cul, jud. Vasluii; pe acest deal 

e așezat satul Focșasca. 

Focşasca, va/e, se întinde spre 
N.-V. com. Tăcuta, pl. Mijlocul, 

jud. Vasluiii. 

Focşăneanca (Focşănei), 70- 
șie, în jud. Buzău, com. Scur- 

tești, căt. Focșenei, fostă pro- 

prietate a statului, pendinte de 

“Banul; are 445 hect,, mai toate 

arabile. . 

Focşei (Bitcele-). Vezi Bitcele- 
Focșei, jud. Neamţu. 

Focşei (Piriul-), pîrîă, afluent al 
pîriului Mediasca, judeţul ' Su- 

ceava. 

Focşenei, cătun, al com. .Scur- 

teşti, jud, Buzău, cu 80 locui- 

tori şi 20 case, 

Focşenei (Răduleasca), zzoșse, 
în jud. Buzăii, com. Scurtești, 

căt. Focşenei, cam de 400 hect., 

mai toate arabile. 

Focşenei, zmoșie, în jud. Buzău, 

com. Scurtești, căt. Atirnaţi, 

zisă 'și Atirnaţi saii Baroneasa 

și Focșenei-Banului; are 350 

hect. arabile. 

Focşoaia, podiș, în jud. Iaşi, 

pl. Stavnicul, com. Miroslava ; 

începe. din partea de S$. a sa- 

tului Proselnici și se întinde 

pănă în hotarul. despre N.a   
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satului Voineşti; e format din 

dealurile: Balciul, Cormanul, Bo- 

ghea şi Ulmiţa; pe acest podiş 

trece șoseaua judeţeană Iași- 

Roman. 

Focul-Nestins (Focul-Viiu), foc 
îsolat, în jud. Buzăi, com. Lo- 

pătari, căt. Luncile, în partea 

stîngă a rîului Slănicul, pe dea- 

lul Smoleanului. Aci, pe o mică 

suprafaţă, se degajă din pămînt 

idrogen bicarbonat, care arde 

continuii cu o flacără palidă. 

Cînd suflă vintul se stinge. Lo- 

cuitorii îl întrebuințează pentru 

a pirli doage, furci de fin, etc. 

Focurile (Praguri), sat noi, 
jud. Iaşi, pl. Bahluiii, com. Bel- 

cești, înființat în anul 1879. 

cu locuitori împroprietăriți. E 

aşezat pe podișul Pragurile, ce 

se scoboară treptat, pănă în 
iazul numit Bulbucani. Acestui 

sat i sa dat numele de Focuri, 

pentru că pria împrejurimile lui, 

se află vechile movile, de pe 

cari strejele moldoveneşti de- 

deaii semnale, prin aprindere de 

focuri, cînd Tătarii sau Turcii, 

năvăleaii în țară. 

Populaţiunea satului e de 175 

familii, sai 820 suflete, parte 

Romiîni, parte Unguri şi parte 

Lipoveni. Se află o biserică ca- 

tolică, cu 1 preot și 1 dascăl; 

o școală înființată la 1883, fre- 

cuentată. de 42 elevi. . 
Numărul vitelor -e 'de 2463 

capete, din cari: 608 vite mari 

cornute, 169 cai, 1414 oi şi 272 

rimători. 

Fodor, ziriiaş, ce curge prin jud. 
„Roman, pl. Siretul-d.-s., com. 

Pincești. Udă satul Poenari şi la 

S.-V. de acest sat se varsă în 

piriul Chisăliţa, de-a stinga. 

Fodoreni, unul dintre dealurile 

ce țărmuresc. pîrîul Culeșa, jud.
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Suceava, com. Drăgănești; parte 
cultivabil, parte huceag. 

Fofaza, sa, făcînd parte din com. 

Corbasca, jud. Tecuciii, aşezat 

pe valea cu același nume, la o 
distanță de 1 kil. și 400 m. de 

căt. de reședință. 
Are o populaţie de 37 fa- 

milii, saii 163 suflete, cari lo- 

cuesc în 33 case. Teritoriul sa- 

tului este de 140 hect. 

Locuitorii sunt îimproprietă- 
riți în 1864. 

Copiii din sat merg la școala 

din Corbasca. 
Comunicaţia se face prin o 

şosea ce vine de la Corbasca 

pe valea Rogoazei. 

Fofaza, frup de moșie, al statu- 
lui, în jud. Tecucii, pl. Ber- 

heciului, com. . Corbasca. 

Fofelea, zov:/ă, la V. satului 
Stăncuţa, pe malul viroagei Fo- 

felea, jud. Brăila. 

F'ofelea, roagă, jud. Brăila, care 

„străbate lunca de la V. satului 
Stăncuţa, din dreptul satului 

Stanca, pănă la Lacul-Popei, tre- 

cînd pe lingă movila cu același 
nume. | 

Foiasca, rup de moşie, în jud. 

Teleorman, com. Atirnaţi. 

Foişoarele, gea/, jud. Muscel, 

plaiul Dimboviţa, com. Cetăţeni. 

din-Deal. | 

Foişorul, com. rur., jud. Dolj, 

pl. Jiul-d.-mj., situată aproape de 

malul drept al rîului Țiul, pe Va- 

lea-Ursoaei. Se învecinește la 

N. cu com. Calopărul; la S$. cu 

com. Drănicul; la V. cu com. 

Segarcea și la E. cu com. Gio- 

rocul (pl. Jiul-d.-j.). 

, Terenul comunei - este acci- 

dentat de Dealul-Gol, înalt cam 

60299. Afarele Dictionar Geografie. Vol. ZI7. 

  

de 50 m. și este udat de rîul Jiul 

şi de lacul Belciunul, care con- 

ține pești și raci. 

Are 4 cătune: Belciunul, Bu- 

coveni-d.-j., Bucoveni-d.-s. şi Foi- 
şorul, cătun de reședință. In co- 

mună.se găseşte o cetate de 

pămînt, „ 

Populațiunea comunei este de 

930 suflete (474 bărbaţi şi 456 
femei), din cari 129 bărbați şi 
120 femei în Foișor, 115 băr- 

baţi şi 112 femei în Belciun, 

107 bărbaţi şi 102 femei în Bu- 
coveni-d.-s. și 123 bărbaţi și 122 
femei în Bucoveni-d.-j. 

Case sunt 78 în Foișorul, 45 

în Bucoveni-d.-s., 46 în Buco- 

veni-d.-. şi 78 în Belciun. 

Biserici sunt 2: una în Foi- 
şor, cu hramul Sf. Nicolae, fă- 

cută de d-nul Crisante Cămă- 
rășescu și a doua în Belciunul, 

„cu hramul Adormirea - Maicii- 

"Domnului, Pentru serviciul lor 

este 1 preot şi 4 cîntăreți. Este 
o școală mixtă, în căt. Foișorul, 

ce funcționează din 1891, fiind 

întreținută de judeţ și de com. 
Localul este în bună stare, şi 

construit din cărămidă. Este 

condusă de un învățător și 
frecuentată de 36 băeţi şi 6 

fete. In vîrstă de școală sunt 

75 copii, din cari 49 băeţi și 

26 fete. Ştiii carte 43 persoane. 
" Suprafața comunei este cam 

de 4900 pog., din cari 2000 
- pog. pămînt arabil, 200 pog. 

fineţe, 200 pog. izlaz, 100 pog. 
lac și teren sterp și 2500 pog. 

“pădure. Moșia, care se numește 

Foișorul, este în întindere de a- 

proape 2Cc0 pog. și aparține d-lui 

Nae Gancea; are un venit anual 

de '40000 lei; aparținea mai 

înainte d-lui Verdeş. Pădurile 

se numesc Bungitul (900 pog.), 

Foișorul și Belciunul (100 pog.), 

Bucoveni-d.-s. şi Bucoveni-d.-j. 

- (G0opog.); aparţin d-lui N. Gan- 

cea. .   

Impămiînteniţi după legea din 
1864 sunt 160 loc. și după cea 
din 1879 sunt 5 însurăţei. 

Viile în întindere cam de 100 
pog. produc vin bun negru și 
sunt ale d-lui N. Gancea. Tot 

pe proprietatea d-lui Gancea se 

află o moară de aburi şi stîne 

pentru fabricarea brinzei. 

Comerciul se face cu orașul 

Craiova. Ciîrciumi sunt 3. Con- 

tribuabili, 200. |. 

Foişorul, saţ, jud. Dolj, pl. Jiul: 

d.-mj., cu o populaţie de 249 
suflete, 120 bărbaţi și 120 fe. 

mei. Locuesc.în 78 case. Este 

reședința primăriei. In sat este 

o şcoală mixtă. Știi carte 8 

- persoane, 

Foişorul, cătuz, al com. Stre- 
jeşti-d.-j., pl. Olteţul-Oltul-d.s., 
jud. Romanați, situat lîngă Olt, 

la hotarul județului despre Vil- 
cea; are I5 locuitori. 

Foişorul, Zea?, jud. Prahova, pla- 
iul Vărbilăul, com. Strimbeni. 

Foişorul, zî7f de deal, în par- 

tea de V. a com. Livadea, pl. 

Vărbilăul, jud. Prahova; . este 

acoperit cu pădure. 

Foişorul, moșie, jud. Dolj, pl. 
Jiul-d.-mj., com. Foişorul, în în- 
tindere cam de 2000 de pog. 

arabile. Are un venit'anual de 

4000 lei. Pe dinsa se găsește și 

pădure. Are o moară cu aburi 

şi stine ce produc brînză. 

Foişorul, zădure particulară, jud. 

Dolj, pl. Jiul-d.-mj.,- com. Foi- 

șorul, satul Foişorul, pe moșia 

- Foişorul. 

Foişorul, Joc zz0faz, jud. Olt, pl. 

Oltul-d.-j., com.: Oporelul, nu- 

mit ast-fel pentru că aci niște 

ingineri nemți ai ridicat un foi- 
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șor, de unde ai luat planul îm- 

prejurimilor. 

Folea, movilă, situată la o distanță 
de 3 kil. spre V., decom. Cea- 
cîrul, jud. Brăila, în drumul de 

la com. spre com. Vizirul, 

Folea, maute, la N. com. Olă- 

ncşti, pl. Cozia, jud. Vilcea, 

unde sunt -stîne şi se fabrică 
brînză, 

Folea, pădure particulară, supusă 

„regimului silvic, pe moșia Folea, 

pendinte de comuna Costeşti, 

plaiul FHorezul, jud. Vilcea, 

Foleşti, saz, jud. Vaslui, plasa 

Crasna, com. Foleşti, spre S.- 

E. de satul Boușori; e situat 

pe coasta de E.a Dealului-Fo- 

leştilor. 

Suprafața moșiei e de goo 

hect, din cari 500 hect. pă- 
mînt arabil, 174 hect. pădure, 

146 hect. imaș, 1 hect. vie și 

21 hect. loc ocupat de iazuri 
și bălți. 

Foleşti-de-Jos, com. ur. jud. 

Vilcea, pl. Horezul, formată din 

2 cătune: Folești şi Dumbră- 

vești. a 

Este situată pe valea rîului 

Bistrița, la 36 kil. de reşedinţa 
judeţului și la 7 kil. de a sub- 

prefecturei. 

Are o populație de 160 fa- 

milii, sai 659 suflete, din cari 

120 contribuabili; locuesc în 

170 case, 

În com. sunt 2 biserici, am- 

bele reparate de locuitori în a- 

nul 1865. | 

Locuitorii se ocupă cu agri- 

cultura și desfac produsul mun- 

cei lor la Tirgul-Horezul și bil- 
ciul Riureni. Ă 

Vite sunt: 1$0 boi, 14 cai, 

260 vaci, 70 capre, 100 oi și 
250 porci,   

410 

“Locuitorii din căt. Foleşti s'au 

improprietărit la 1864 pe 502 

hect. iar cei din Dumbrăveşti 

sunt moșneni. 

In com. este un izvor cu 

apă minerală, numită «Sărături» 

care a fost păzit pănă în anul 

1891. , 

Școala datează în com. de 12 

ani. Localul e proprietatea com. 

Se frecuentă de 26 copii (22 
- băeţi, 4 fete), din numărul de 

31 copii (42 băeţi, 36 fete), cu 

vîrstă de școală. Știii carte 45 
"bărbaţi şi 2 femei. Cu întreţi- 

nerea şcoalei statul cheltuește 

anual 1080 lei. 

Pe. riul Bistriţa, în raionul 

comunei, e o moară de măci- 

nat. . 

Sunt 5o stupi cu albine. 'ȚPuică 

se fabrică de la şoo— 1000 de- 

calitri anual. 

Com. are în 'total 450 hect. 

pămînt. o 

Prin com. trece șoseaua Bis- 

triţei care o leagă cu gara Bă- 

beni și Tirgul-Horezul. 

Veniturile com. se urcă la 

1500 lei anual și cheltuelile la 

aceeași. sumă. 

Se mărginește cu com,: Ge- 

nuneni, Păușești, Foleşti-de-Sus 

și Ciîrstănești. E brăzdată de 2 

culmi de dealuri: una numită 
Dumbrăviţa şi alta Cîrstănești, 

cu virfurile : Dugheanu și Scă- 

rișoara. Este udată de văile: 

Slatina, "Țuţurul, Bărăganul, a-Bi- 

sericei şi a-Bătăiosului. 

După cum se vede întrun 
hrisov al lui Constantin - Vodă 

Brincoveanu, pe care îl repro- 
ducem mai jos, moșia Folești-de- 

jos a fost proprietatea aces- 

tui Domn şi închinată mănăsti- 

rei Horezul. 

«Și carăsă fie sfintei mănăstiri (Eo- 

rezul) moșia ce se chiamă Folești-de-Jos, 

ot sud Vilcea, după apa listriţa, însă de 

peste tot hotarul jumătate de sat și me- 

tohul cu casele și biserica de peatră cu   
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hramul 'Tri-sfetitele și cu cea care sunt 

răzoare 10 și două roate de moară în 

apa Bistriţei, care moşie o am cumpărat 

drept talere 113, şi toată partea jupanu- 

lui Stoian ot Argeș, ce aii avut într'a- 

cest hotar a Fleștilor de zestre. .. ]o- 

gofătul din Șirineasa drept talere 150, : 

Și cară să fie sfintei mănăstiri și cea- 

Valtă jumătate de sat din Folești ce ai 

stăpînit-o Tănasie Pausicul și murind cl 

şi nerămînînd feciori a luat-o neamul lui, 

anume Tudor din Greci postelnicul și 

cu alți părtași ai lul. Care şi acea parte 

din sat vu am cumpărat de la dinși cu 

talere 150, și așa aii rămas tot hotarul 

Folești-de-Jos pe seama sfinte! mănăstiri 

Horezul.» 

Foleşti-de-Jos, gea/, în raionul 

comunei cu acelaşi nume, plaiul 
Horezul, jud. Vilcea, pe care se 

cultivă 1 hect., 50 arii vie. 

Folești-de-Sus, com. rur., pl. 
Horezul, jud. Vilcea, compusă 

din 7 mahalale: Dosul, Bălțăteni, 

Tabaci, Moșneni, Mirești, Chi- 

ceni și Dirvărești, Este situată 
pe. valea riului Bistriţa, la 36 

kil. de reședința judeţului şi la 

6 kil. de a plășei. 

Are o populaţiune de 289 

familii, saii 1565 locuitori, în care 

intră şi 3 familii de Ţigani; sunt 

189 contribuabili; 290 case. 

Locuitorii s'au împroprietărit 

după legea din 1864. | 

In com. sunt 2 biserici vechi: 

una cu hramul Sf. Apostoli, re- 

parată la anul 1881 și a doua, 

cu hramul Sf.ilageri, reparată . 

la anul 1880. Locuitorii desfac 
- produsul muncei lor la T.-Ho- 
rezul și Riureni. | 

Vite- sunt: 55 cai, 200 boi, 

240 vaci, 20 capre. și 31 oi. 

Pe riul Bistriţa, în raionul 

comunei, funcționează 2 mori. 
Școala datează în comună 

de 19 ani. Localul e de zid, 

proprietatea comunei. E frecuen- 

tată de 27 băeți, din numărul 

de 110 (58 băeţi, 52 fete), în 
vîrstă de școală. Este dotată în 

țarină cu :81/2 hect. Cu între-
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ţinerea şcoalei, statul cheltuește 

anual lei 1080. 

„ Ştiă carte 39 loc. 
Toată com., cu izlaz cu tot, 

are 1148 hect., pe care se cultivă 

tot felul de' cereale. 
Producţia ţuicei variază după 

timpuri de la 1500—12000 decal. 

O şosea, care trece pe partea 

dreaptă a riului Bistriţa, înles- 
neşte comunicaţia între Rîmnic, 

Gara-Băbeni, T.-Horezul și mă- 

năstirea Bistriţa. 
Veniturile comunei se urcă 

la 2093 lei și cheltuelile la a- 

„ceeași sumă. 

Se mărginește la N. cu co- 

muna Tomșani, la S. cu comuna 

Folești-de-]os, la E. cu Dealul- 

Petrarilor, care o desparte de 

com. Petrari-de-Sus, și la V. cu 

comuna Oteșani și o parte din 
com, Măldărești. 

E brăzdată: de Dealul-Ote- 
şanilor, la V., cu virfurile: Riîpa- 

cu-larbă, Posogul, Druganul, Mă- 

gura, Veduinele, Nedeiţa, Go- 

runul și Ripa-Inaltă; de Dealul- 
Petrarilor, la E., cu virfurile: Pis- 

cul, Vișeni, Plopeanul, Coasta- 

Lungă şi Coasta-Inaltă. 

O udă riul Bistrița de la N. 

la S. și văile: Valea-Mare, Bă- 

noaia, Stupina şi Valea - Cor- 
bului. 

ă Foleşti-de-Sus, dea/, în raionul 

- comunei cu acelaşi nume, jud. 

Vilcea, pe care se cultivă 4 

hect. vie. 

Foleşti-de-Sus, 7z0șie a statului, 
pendinte de mănăstirea Bistriţa, 
jud. Vilcea, care, pe periodul 

1886—96, s'aarendat cu 3300 
lei anual. 

Foleşti-de-Sus, păzure, a sta- 
- tului, în întindere de go hect. 
situată în com. Pojogi, pl. Cer- 

na-de-Sus, jud. Vilcea, și for- 

mată din trupurile: Coasta-Lun-   
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gă, Dealul-Mare (75 hect.) şi Cor- 

bul (15 hect.) 

Foleştilor (Dealul-), dea, în 
partea de V. a satului Foleşti, 

„jud. Vasluii ; se întinde de la N. 

spre $. 

Foleştilor (Pîriul-), zîriz, izvo- 

răşte din pădurea cu același 

nume, curge spre S., pe lingă 
satul Folești, com. Soleşti, pl. 

Crasna, jud. Vasluiii, şi se varsă 

în piriul. Crasna, din județul 

Fălciu, 

'Foleştilor (Valea-), va/e, se în- 
tinde spre S. de satul Foleşti, 

com. Soleşti, pl. Crasna, jud. 

Vaslui. 

Folii, fa/ză, jud. Dolj, plasa Jiul- 

de-Sus, com. Roziştea. 

Foltea, zîriă, în jud. R.Sărat, 
plaiul - Rîmnicul, com. Bisoca; 

| izvoreşte din vîrful Dealul-Mare, 

trece prin cătunul de reședință 
Bisoca, şi se varsă în riul Rîm- 

nicul-Sărat, la V..de căt. Jitia, 

din com. Jitia. 

Foltea, va/e, în jud. Buzăii, co- 

muna Vintilă-Vodă,. căt. Lun- 

cile; face hotar despre com. Să- 

rulești; începe din moşia Bisoca 
şi se scurge în valea Pecenega; 

apa sa conţine multe substanţe 

minerale și mai cu seamă sare. 

Foltea-Sării, saz, în jud. R.-Să- 

“rat, plaiul Rîmnicul, cătunul co- 

munei Bisoca, așezat în partea 

de V. a comunei, pe piriul Fol- 
tea. Fiind-că teritoriul săii con- 

ţine sare, s'a numit şi Sării. 

E situat la 5 kil. spre V.decă- 
tunul de reședință, Bisoca. Are 

o întindere de 180 hect., cuo 

- populație de 55 familii, saii 215 

suflete, din cari 50 contribua- 

bili. Ştii carte 11 persoane.   
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Foltea-Sării, mamire vechie, a 

cătunului de reședință Bisoca, 

din com. Bisoca, jud. R.-Sărat 

numit ast-fel de la piriul Foltea, 

și pentru că e așezat pe unte- 

ren plin cu sare; numele ac- 

tual e luat de la muntele Bi- 

soca, la poalele căruia se află. 

Folteşti, con. rur., în jud. Covur- 

luiă, pl. Prutul, la 34 kil. de Ga- 
laţi. Se mărginește la N. cu Mă- 
stăcani, la N.-V. cu Firţănești, 

la S. cu Frumușiţa şi la E. cu 

riul Prut, prin vărsăturile sale, 

In această com.e dealul Baba- 
Draga și valea mlăștinoasă Ceal- 

măul, Apa 'ce udă teritoriul 

Folteștilor e lacul Covurluiii, pe 

malul sudic al căruia se află. 
Trei cătune fac parte din a- 

ceastă comună: Foltești (reşe- 

dința), Fintinele şi Stoicani ; din 
aceste două din urmă, întiia e 

mai spre. S.-V. şi a doua mai 

spre E. de reședința comunală. 

Mai sunt și Ciîșlişoarele, Stoi- 

_cani-Cetățuiei şi Mogoșul, cari 

nu se socotesc ca cătune a-parte. 

Locuitorii sunt foști clăcași îm. . 

proprietăriți; se găsește și un 

număr de străini în serviciul 
proprietăței mari, precum și vr'o 

7 familii de Izraeiliţi cu 31 su- 

flete, cari se ocupă cu comer- 

ciul în prăvălii de manufactură 

şi vînd și alte mărfuri, căci că- 

tunul Folteşti e chiar un.tirgu- 

şor rural. Are o populație de 

601 familii, sait 2110 suflete, 

din cari: 1078 bărbaţi, 1032 fe- 
mei; 1130 necăsătoriți, 803 că- 

satoriţi, 176 văduvi, divorţați 

1. Ştii carte 311 persoane, nu 

știii 1799. 

Sunt 334 contribuabili, 

Suprafaţa teritoriului . comu- 

nei Foltești este de 12370 hect., 

din cari vr'o 11440 aparțin pro- 
prietăţei mari, formată din. o 

„singură moşie ce poartă numele 

comunei și care e cea mai mare
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din tot judeţul; iar restul este 

al sătenilor. 
Ocupaţiunea locuitorilor e a- 

gricultura, creşterea vitelor, cul- 

tura viilor și pescăria în lacul 

Covurluiul și în vărsăturile Pru- 

tului; iarna ci se ocupă cu tăia- 

tul stufului în bălțile învecinate. 

Veniturile comunei se ridică 

pe an la 20637 lei, 62 bani; iar 

cheltuelile la 19947 lei, 68 bani. 

Biserici sunt 3: Sf. Voevozi 

în Folteşti, sf. Apostoli în Fin- 

tînele și Prea- Cuvioasa - Paras- 

chiva în Stoicani ; cîte-trele aii 

cîte 81 fălci pămînt rural. Că- 

tunele Folteşti şi Stoicani, con- 

stituind după noua așezare a 
parohiilor, o singură parohie, 

cu catedrala Sf. Voevozi, aii 

un preot paroh și 3 cîntă- 

reţi; iar cătunul Fintinele e ali- 

pit de parohia Scinteești. 
Școli asemenea sunt 3: una 

de băeţi în reşedinţa comunală, 

frecuentată de 42 elevi (1889); 

alta de fete, tot în reședință, 

cu 18 eleve şi a treia în Fin- 

tînele, mixtă, cu 24 școlari, 

Chiar prin mijlocul satului 

Foltești trece şoseaua județeană 

Galaţi-Birlad, precum şi linia fe- 

rată cu același nume, avind 

gară şi aici. 

Folteşti, sa şi reședința com. 

cu același nume, în pl. Prutul, 

jud. Covurluiii, pe malul lacului 

Covurlui, care îl desparte de 

Măstăcani; numără 224 familii 

saii 879 suflete ; are o biserică 
și 2 şcoli. 

Folteşti, oșie, particulară, de 

vr'o 11444 hect., şi cea mai în- 

tinsă din tot jud. Covurluiii, în 

com. cu același nume, pl. Pru- 

tul. Pămîntul acestei moșii se: 

împarte ast-fel: 3432 hect. ara- 

bile, 740 hect. 74 arii făneață, 

1241 hect. 24 arii imaș, 1706 

hect. bălți cu apă, pește şi stuf, | 
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304 hect. 61 aril iezerul Covur- 

lui cu peşte şi stuf, 109 hect. 

67 arii vii cu dijmă, 3607 hect. 

89 arii pădure şi tufe şi 59 hect. 

7O arii în com., părți rezervate 

boerești, deosebit de drumuri. 

Această moșie a fost proprie- 
tatea locotenentului colonel I. 

Alexandri, fost ministru al "Ță- 

rei în străinătate și fratele lui 

Vasile Alexandri. 

Fometani, 7a/ha/a, în com rur. 

Suşiţa, pl. Motrul-d.-j., jud Me- 

hedinţi. 

Fometeşti, com. rur., pl. Hore- 
zul, jud. Vilcea. 

Este situată pe ambele ma- 

luri ale rîului Cerna, la şo kil. 

de reședința jud. şi la 10 

lil. de a plășei. La început, 
această com. a fost, în Iparte, 
pe rîul Marița, dar la 1850, lo- 
cuitorii după valea Marița s'aii 
strămutat pe valea Cernei în 

scop d'a: forma: o com. mai 

restrinsă. Această com. se com- 

pune din trei mahalale: Popeni- 

Negreni, Florești și Fometești. 

Are o populație de 118 fa- 

milil, sai 412 suflete (199 băr- 

baţi, 213 femei). Sunt 110 con- 

tribuabili ; 125 case. 

In com. sunt 4 biserici. Cea 

din mahalaua Popii cu hramul 

Cuvioasa-Paraschiva, s'a fondat 

pe la anul 1870; a doua, acum 

ruinată, din mahalaua Florești, 

sa zidit la anul 1750; alta s'a 

zidit la anul 1800 și a 4-a, din 

mahalaua Fometești, la 1871. 

Patte din locuitori se ocupă 

cu agricultura și parte cu trans- 

portul sărei și al varului în țară. 

Produsul muncei agricole îl des- 

fac la Tirgul-Horezul. 

Vite sunt: 39 cai, 202 boi, 

263 vaci, 369 oi şi 186 porci, 
Pe riul Cerna, în raionul com,, 

sunt 3 mori. , 

Locuitorii sunt moșneni; 66     
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s'aii împroprietărit la 1864 pe 

moșia statului Fometeşti, cînd 

li s'aă dat 229 hect. 

De comuna Fometeşti ţin 

munții Buciumul și Zăvidanul 

situați spre N. şi unde se fa- 

brică brinză. 

Are o școală frecuentată de 
34 elevi (16 băeţi, 18 fete). Ştii 

carte 48 bărbați. , : 

Stupi cu albine sunt 20. 

Toată com., cu izlaz, pădure 

şi locuri de muncă, are 1436 

hect. 

Venitul com. se urcă la 848 
lei anual. | 

Se mărginește cu comunele: 

Milostea, Slătioara, Recea şi Ra- 

coviţa. Moșia s'a vindut în lo- 

turi. 

E brăzdată de dealurile: Dea- 

lul-Recii, Tiriia, Măgurelele, al- 

Cîmpușorului, al-Popilor şi udată 

de văile: Valea-Cernei, Valea- 

Babei, Mariţei și Negrișori,. 

Moșia Fometești, care a a- 

parţinut lui Vergu vel Clucerul, 

a fost dăruită de acesta, mănă- 

stirei Horezul, la anul 1705. O 

“parte din această moșie,. care 

era în stăpinirea Banului An- 

tonache, a fost închinată de a-. 

cesta tot mănăstirei Horezul, la 

anul 1700. 

Fometeşti, za/ala, din com. 
rur. cu același nume, plaiul Ho- 

rezul, jud. Vilcea. Are o bise- 

rică, cu hramul Sfinţii Voevozi, 

zidită la anul 1871. 

Fometeşti, moșie a statului, fo- 

stă pendinte de mănăstirea Ho- 

rezul, jud. Vilcea, situată “în 

com. Fometești, care s'a aren- 

dat pe periodul 1888 —1593, cu 

1400 lei anual. 

Fometeşti, pădure a statului, în 
întindere de 220 hect,, situată 

în com. Recea, plaiul Horezul, 

jud. Vilcea, și formată din tru-
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purile : Valea-Măgurei(135 hect.) |. 
şi Tăbănești (85 heet.) 

Fomeţei, /oc izolat, î în com. rur. 

Crainici, plaiul Cloşani, jud. Me- 
hedinţi. 

Foranul, cîmpie, jud. Bacăi, pl. 

Siretul-d.-j., pe ţinutul com. Pă- 

rincea, pe care se află clădită 
o. biserică de lemn foarte ve-. 

chie. 

Forăşti, saz, în partea de E. a 

com. Gropniţa, pl. Copoul, jud. 
Iaşi, situat pe un platoi întins. 

Are o populație de 70 familii, 
Sai 302 suflete, 

Vite sunt 1248 capete, din 
cari: 294 vite mari cornute, 829 

oi, 49 cai și 96 rimători.. 

Forăşti, sa, pe moșia cu a- 
celași nume, din com. Uidești, 

jud. Suceava. Așezat pe coasta 
dealului Forăști, numără 94 case, 

populate cu 69 familii, sai 
415 suflete, din care 199 băr- 
baţi și 216 femei (10 străini). 

Contribuabili sunt 103. Vatra” 

satului ocupă 19 fâlci, 

Are: o biserică, clădită de 

lemn de un fost proprietar C. 
Forăscu, deservită de un preot 

şi 2 cîntăreți și împroprietărită 
în 1864 cu 8! fălci; o școală 

rurală mixtă, cu un învăţător 

plătit de stat, înființată în 1865, 

frecuentată de 27 elevi şi 3 

eleve. In sat sunt 95 băeţi și 

99 fete cu etatea între 7—12 

ani. Școala are numai 28 pră- 
jini teren în vatra satului, făcute 

danie .de învățătorul Nicolae 

Teodorescu. Moșiaeproprietatea 

d-lui 1. Cernătescu și are 420 

fălci, din cari 360 fălci cultiva: 
bile și 60 fălci finaț. Improprie- 

tăriți la 1864 sunt 27 fruntași, 

17 pălmaşi și 27 codași, stă- 
pînind 161 fălci. 

Drumuri principale sunt: la   
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„ Videști 4 kil., la Oniceni 3500 

m., la Ruși 2 kil. și la Tătăruşi 

3400 m. 
In 1803, Forăști a Medel- 

nicesei Smărăndica: Canta cu loc 

în destul, număra 22 liuzi, plătind 
328 lei bir anual și avînd şi 3 

liuzi de cei fără bir. 

Forăşti, 7az, jud. Suceava între 
* dealurile Dumbrăvei și lingă sa- 

tul cu acest nume. Are o supra- 

faţă de 7 hect. Conţine pește, 

raci și scoici. 

Forăşti, zârî, jud. Suceava, aflu- 

„ent al Piriului-Croitorului; for- 

mează iazul cu același nume. 

Forăştilor (Dealul-), ze, jud. 
Suceava, pe coasta căruia stă sa- 

tul Forăşti. 

Forcăşeşti, fost sat, situat în 

Valea-Mărului, com. Huruești, 

jud. Tecuci. Azi se cunoaște 

încă locul, unde a fost satul 

care a devenit pămînt arabil, 

Foregele, vzuute, la N. de Cim- 

pulung, jud. Muscel, pe malul 
drept ai Riului-Tirgului. 

Foroja, zîrfzaș, jud. Bacăi, pl. 
Muntelui, com. Agășul, care se 

varsă în piriul Goioasa. 

Fortuna, /ac, în judeţul şi pl. 
_ Tulcea, pe teritoriul comunei 

urbane Mahmudia, situat în par- 

tea N. a plășei şi a comunei; 

este format de revărsările bra- 

ţului Sulina cu care comunică 

prin girla Şondul; mai comunică - 

tot prin o girliță și cu lăcușorul 

Cruglie,: iar acesta cu braţul 

Sulina; are o întindere de 3 kil. 

p. 300 hect.; este înconjurat 
de toate părţile cu stuf; pro- 

duce peşte bun șiîn mare can- 
titate, care seexportă prin cher- 

hanalele Gorgova și Girla-Cio-   
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banului, la Mahmudia i chiar 

la “Tulcea. 

Fortunatul, foc de'svoare, jud. 
Bacăi, pl. Trotușul, com. Gro- 

zești, de unde își are obirșia 

piriul Stropşea. 

Fotache. Vezi Condrea, Doro- 

bănțeşti sai Fotache, jud. Pra: 

hova. 

Fotăcheşti, căzu, sau mahala, 

din comuna Vida, jud. Vlașca, 

pl. Glavaciocul. I se mai zice 
şi Vida-Fotăchești, pl. Glavacioc, 

jud. Vlașca; Aci sunt moşteni. 

Foteasca, zrup de moşie nelo- 

cuit, ce face corp cu proprie- 
tatea Stănești a. d-lui Emanoil 

Lahovari, din pl. Marginea, jud, 
Vlașca. 

Foteni, saz, în jud. R.-Sărat, pl. 

Grădiștea, com. Ștubeiul, aşezat 

în partea de N. a comunei, pe 

malul sting al rîului Rimaicul- 

Sărat, la 300 m. spre N. de 
cătunul de reședință, Ștubeiul; 

vatra satului are' o întindere 

cam de 15 hect., cu o po- 

pulațiune de 55 familii, sai 170 

suflete, din cari 40 contribua- 

bili; are o biserică și o şcoală, 

Foteşti, saz, face parte din com. 
rur. Ionești-Mincului, pl. Oltul- 

de-Sus, jud. Vilcea. Are o po- 

pulaţie de 166 locuitori: 98 băr- 

baţi, 68 femei. Cade în par- 

tea de V. a comunei. E la dis- 
tanță de 11/ kil. de cătunul 

Obeni, unde e școala. E udat 

de gîrla Guguianca la E. şi la 

V, e acoperit de dealuri. 

Foteşti, vechie numire a căt. 

Sătucul, din com. Cîndești, jud. 

Buzăiă. 

Foteşti, vechie namire a căt, Gă-
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geni-d.-s., com. Vintileanca, jud. 

Buzău. 

Foteşti, gea/, care separă com. 10- 

neşti-Mincului şi Fișcălia, de co- 

muna Scundul, pl. Oitul-de-Sus, 

jud. Vilcea. Direcţia sa e dela 

N. spre E. 

Foteşti, dea/, plantat cu vii, în 

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

Ioneşti-Mincului. 

Fotoleşti, dea, în jud. Vilcea, 

pl. Olteţul-d.-j., com. Diculești. 

Franchi, Zac, în jud. R.-Sărat, 

plaiul Rîmnicul, com. Bisoca; 
are o întindere de 11/2 hect.; 
conţine crap şi caracudă mă- 

runtă ce se vinde şi se consumă 

în localitate. 

Franța, ostrov, jud. Brăila, co- 

prins la N..V. şi V. între Di- 

muleasa, la E. între iezerul Şer- 

ban și la S. între iezerele Pra- 

văţul şi Lunguleţul. 

Frasina, colină, în jud. Buzăi, 

com. Vintilă-Vodă, căt. Schei, 

acoperită de pășune și puţină 

"pădure. 

Frasini, saţ, pe moșia Borca, com. 

Mădeiul, jud. Suceava. E așezat 

pe malul drept al Bistriţei, a- 

vînd o populaţie de 46 familii, 

sau 182 sufete (96 bărbaţi și 

86 femei). Sunt 50 contrib. 
Vatra satului ocupă 31 fălci 

și 35 prăjini. 
Improprietăriți la 1864 sunt 

10 fruntași, 18 pălmași şi 6 co- 
dași, stăpînind 140 fălci. N'are 

de cît un'singur drum, mai bine 

zis cărare, ce-l leagă cu satul 

de reședință. Biserica și școala 

din Mădeii servesc și acestui 

sat, 

Frasini, făzure, în Valea-Frasini,   
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de 143. hect., pe moșia Drăc- 

șani, în partea de V. a com. 

Drăcșani, jud. Botoșani. 

Frasini, poiană, jud. Suceava, în 

pădurea moșiei Dolhasca, în su- 

prafață de 2 fălci și 9o pră- 

jini. 

Frasini (In-muche-la-), co/ină, 
în jud. Buzăii, com. Niculești, 

căt. Podul-Muncei, pe moşia 

Mereeasca, a moșnenilor. 

Frasinul, con. rar. în jud. Dim: 
bovița, pl. Ialomiţa, situată pe 
cîmpie, între rîurile Cricovul și 

Crivățul, la marginea de S.-E. 

a jud. Dimboviţa, lingă jud. Pra- 

hova şi la o distanță de 38 kil. 

de Tîrgovişte. Se compune din 

patru cătune: Frasinul, Postir- 

nacul, Băltiţa şi Ibriamul, cu 

o populație de 1800 locuitori. 

Teritoriul acestei com. produce 

cereale și puținevite. Are o moară 

de apă, două biserici și o școală. 

In raionul săi se află o movilă 

fără numire, dar care este tot 

de natura celei de la Finta. 

Frasinul se învecinește la E. cu 

com. Cocorăști, pl. 'Tirguşorul, 

jud. Prahova, de care se des- 

parte prin Cricovul; la V. cu 

Bilciurești, despărţindu-se. prin 

Jalomiţa; la N., cu Mărcești şi 

la S$., cu Cornești și Cătunul. 

Frasinul, com. rur., în jud. Vla- 
şca, pl. Marginea, situată pe 

valea cu același nume, care se 

scurge în Lunca-Dunărei, în jos 
de drumul de fier Giurgiu-Bu- 

curești. Moșia e proprietatea, Sta- 

tului, depindea înainte de secu- 

larizare de Sf, Ion din Focşani. 

Se arendează anual cu preţ de 

22300 lei. Este departe de Giur- 

giu de 17 kil., de București de 

54 kil., de stația drumului de 

fer Băneasa de 3 kil. și de cea 

de la Frăteşti de 7 kil. -   
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In 1886 avea o populație de” 
655 suflete. | | 

Locuitorii împroprietăriți la 

1864 ai fost 120, cari aii luat 

360 hect.; însurăței împroprie- 

tăriți la 1882 ai fost 40, cari 

aii luat 235 hect. 
” Suprafaţa totală a moșiei este 
de 8ooo hect. împreună cu pă- 

durea de salcie și balta. 

Are o pădure de stejar, cuo 

suprafaţă de 320 hect.; depinde 

de ocolul silvic Giurgiu. 
Venitul comunei pe 1886 a 

fost de 8107 lei, și cheltuelile . 

de 8086 lei. 
Sunt 141 contribuabili. 

Aci este: o școală mixtă cu 

2 clase, condusă de un învăță- - 

tor, la care aii urmat în 1888 

14 băeţi şi 3 fete, din numă- 

rul de 28 băeţi și 21 fete în 

vîrstă de școală; o biserică, cu 
hramul Sf. Nicolae, zidită la 

1858, cu un preot și 2 dascăli. 
Ține de parohia Frasinul. 

Frasinul, sa, jud. Dimboviţa, 

pl. Cobia, căt. comunei Cobia. 

Frasinul, sas, jud. Dimboviţa, 

plaiul Ialomiţa, căt. comunei Va- 
lea-Lungă. 

Frasinul, sa/, jud. Dolj, pl. Dum- 

brava-d.-s., 'com. Pleșoiul, cu 

o populaţie de 946 suflete, 490 

bărbaţi și 456 femei. Locuesc 

în 260 case. Copiii din sat ur- 

mează la școala mixtă din: sa- 

tul Pleşoiul, ce este la-2 kil, 

600 m. depărtare. 

Frasinul, fostul pe al cor. 

Pleșoiul, jud. Dolj, pl. Dum- 

brava-d.-s. 

Frasinul, da/ză, în jud. Vlaşca, 
pe proprietatea cu același nu- 

me,. ce aparține statului, în jos 

de Dealul-Dunărei, pe luncă. 

Această baltă se închide des-
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pre Băneasa ca să nu lase să 
iasă peștele cînd încep apele a 
se retrage. 

Pe dinsa, în locurile retrase 

creşte papură multă din care se 
face rogojini. Este departe de 
Giurgiă de 12 kil., de staţia dru- 
mului de fer Băneasa, de 9 kil. 

Frasinul, gea/, jud. Bacăi, pl. 

Muntelui, com. Măgireşti, din 

şirul dealurilor ce despart cele 
două Tazlăuri. 

Frasinul, co/ină, în jud. Buzăii, 

com. Sărulești, căt. Cărătnăul; 
izlaz de vite. 

Frasinul, mute, situat în par- 

tea de N.-V. a cătunului Bo- 

roșteni, din com. Peștişani, pla- 

iul Vulcanul, jud. Gorj; are o 
suprafață cam de 160 hect., a- 

__coperită de pădure; e proprie- 

tatea statului. 

Frasinul, dea. Vine în prelun. 
gire din spre V., din jud. Me- 

hedinți, și intră în raionul plă- 
şei Jiului, din județul Gorj, la 

cătunul Gura-Manţii ce se află 

spre S. de com, Borăscu, ur- 
- mează spre E. la extremitatea 

com. Borăscu și aci face o co- 

titură și se întoarce spre S,., di- 

rigindu-se spre com. Calapărul- 
d.-s., Calapărul-d.-j. și Stolojani. 

Acest deal, pe coasta despre 
comuna Borăscu, e acoperit cu 

“pruni și vii, iar pe creastă cu 

pădure mare. 

Nedieni, 

Stav- 

Frasinul, dea. Vezi 

deal, com. Voineşti, pl. 

nicul, jud. Iași. 

Frasinul, deal, în jud. Iaşi, com. 
Cucuteni, pl. Stavnicul. 

Frasinul, deal, în com. rur, Ba- 

la-d.-]., plaiul Cloşani, jud. Me- 
_hedinţi. 

  

  

Frasinul, zane, în grupul Grin- 

țieșilor, lîngă satul Grinţieșul- 

Mare, com. Bistricioara, pl. Pia- 
tra-Muntele, jud. Neamţu. 

Frasinul, măgură de hotar, în- 
tre com. Coteana și Perieți, pl. 
Siul-d.-s., jud. Olt. E situată la 
V., pe Vălceaua-Zidului, în ca- 

pul moșiei d-lui Fintineanu. 

Frasinul, grzud sati Joc ridicat 

de-asupra Stufulul înconjurător, 

în jud, Tulcea, pl. Sulina, com. 

Sf. Gheorghe, în partea de E. 
a plășei și cea de V. a co- 

munci; este mic și inconjurat 
cu stuf, necultivat; are o în- 

tindere de 2 hect. 

Frasinul, za, în satul Probota, 

spre E. de satul Perieni, com. 

Cărniceni, pl. Turia, jud. Iași. 

Frasinul, moșie, în jud. Buzău, 
com. Policiori; are cam 62 hect., 

mare parte arabile. 

Frasinul, zăzure, în jud. Buzăă, 
com. Simileasca, pe moşia sta- 

tului Vatra-Episcopiei; are 798 
„hect.; parte s'a dat în tăere, 

parte s'a conservat de stat, pen- 

tru a fi utilizată la fabricarea 

şi repararea vagoanelor. 

Frasinul, zăzaure, pe dealul Tu- 
ria, spre N.-E. de satul Perieni, 

com. Cărniceni, pl. Turia, jud. 

Iași, 

Frasinul, zâzure, în jud. Mehe- 

dinți, pl. Blahniţa ; ţine de c com. 

rur. Deveselul. 

Frasinul, zzzor, în jud. Buzăi, 

com. Goidești; începe de la 

Curmătura-Purceilor şi dă în 

Sărăţelul. 

Frasinul, z?rî4, ce izvoreşte din 

Iazul-Stîngăcenilor, com.: Her-   

meziul, pl. Turia, jud. Iaşi ; cur- 

ge spre S. prin iazul Frasinul 
din satul Probota; tae șoseaua 

judeţeană Jași-Botoșani şi se var- 

să în bălțile de pe șesul Pru- 
- tului, aflate pe moșia Probota, 

com. Cărniceni, pl. Turia, 

Frasinul, ziriă, izvorește de sub 
dealul Frasinul, com. Cucuteni, 

pl. Stavnicul, jud. Iaşi; curge 
de la S. spre N., pe lîngă sa- 

tele Dirjeni și Bogdănești și se 
varsă în iazul Birdăhanul. 

Frasinul, ziriiaș, ce izvorește 

dintre ramura munților Piciorul: 
Frăsinei și ramura Crivei și se | 

varsă pe partea stingă a pirtu- 
lui Tarcăul, în dreptul cătunu- 
lui Tarcăul, din jud. Neamţu. 

Frasinul, zîriă, afluent al pirîu- 
lui Suha-Mare, com. Mălini, jud. 

Suceava. 

Frasinul, vâ/cea, com. Dobro- 
teasa, pl. Oltul-d.-s., jud. Olt. 

Se varsă în girla Leleasca. 

Frasinul, vale, în, partea de V., 
„a com. Moreni, pl. Filipești, jud, 
Prahova. 

Frasinul, (Ruptura), foc îzo- 
--Zat, com, Strimbeni, pl.. Vărbi 

lăul, jud. Prahova. 

Frasinul-de-Jos, deal, în jud, 

. Gorj, pl. Jiul, în partea despre 

„__Y, a com. Calapărul-d.-j.; se în- 
tinde din sus de com. Calapărul- 

d.-s. spre S. pănă la com. Sto- 
lojani; pe coastă e acoperit cu 
vii și pruni, iar pe coamă. cu 

pădure. 

" Frasinul-de-Sus, Zea/, jud. Gorj, 
pl. Jiului, în partea despre V. 

a com. Calapărul-d.-s.; se în- 
tinde de la N,, din com. Bo- 

răscu spre S. până la com. Ca-
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lapărul-d.-j.; este acoperit pe 
poale cu vii și pruni, iar pe 

“creastă cu pădure. 

Frasinul (Hotarul-), zzzire, 

dată unei zăr/? din cor. Gura-A- 

ninoâsei, jud. Buzăă, constînd dia 

sfori de moșie ale mai multor 

proprietari. Are pămînt arabil, 

fineață, livezi şi pădure în în- 

tindere de vre-o 500 hect. Părți 

mai însemnate sunt: Antoneasca 

și Drăcea. 

Frasinului (Dealul-), sfoară 
de moşie, în suprafață de 265 

fălci, jud. Suceava. Pe la 1850 era 
sat pe dinsul purtind același 

nume. A fost. stricat de pro- 

prietarul moșiei de atunci, G. 

Tinu, care la mutat pe malul 

drept al piriului Brustura. In 

măre parte e acoperit de pă- 

dure de frasin și mesteacăn. 

Frasinului (Valea-), za/e, com. 
Dragoslavele, plaiul Dîmboviţa, 
jud. Muscel. 

Frasinului (Vîrful-), pzz77e, în 
com. Mălini, jud. Suceava. 

Fratoştiţa, com. rur., jud. Dolj, 

pl. Jiul-de-Sus, la 43 kil. de 
Craiova și la 8 kil. de reședința 
plășei, Filiași, 

Este așezată pe ambele ma- 

luri ale piriului Fratoștița. 

„Se mărginește la E. cu com. 

Valea-Boului, la V. cu Țînțăreni, 
la N. cu Florești și la S. cu 

Filiași, 

Terenul acestei com. este acci- 

dentat de dealurile: Piscul-Zi- 

dului, Cioca, Dealul-cu-Peri. A- 

ceste dealuri ai o înălțime a- 
proximativă de cite 9o—92 m. 

Pirîul Fratoștiţa trece prin mij- 

» locul com. și se varsă în stînga 

Jiului. Afară de acest curs de 

apă nu se găsesc decit cite-va 
scursori fără importanță.   
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Com. are un singur cătun: 
Fratoştiţa, 

Aci se află o școală mixtă, 

care funcționează de la 1 Ianua- 

rie 1892, întreținută de judeţ şi 
aşezată într'un local de zid, în 

bună stare, construit de com,, 

cu o singură clasă. A fost fre: 

cuentată în 1892—93 de 44 

băeţi şi 9 fete. Ştiu carte 17 

persoane. 
Are o populație de 1308 su- 

flete, dintre cari 752 bărbaţi, 

556 femei. Dintre locuitori 179 

sunt împroprietăriți de' la 1864. 

Casele sunt în număr de 455, 
lucrate mai toate din birne și 

foarte puţine de zid. 

Teritoriul com. este de 1718 

pogoane, dintre cari 818 po- 

„goane arabile, 300 pogoane fi- 
nețe, 100 izlaz și 500 pădure. 

Statul are 79o pogoane pe 

moşia Fratoştița-Mare, dind un 

venit de 8000 le anual. Moșia 
statului are pădure și livezi și 

loc arabil-al cărui venit este de 
6000 lei anual. 

Păduri: Pădurea statului, cu 

o întindere de 200 pogoane și 
cite-va particulare. Esenţe: fra- 

sin, jugastru, stejar şi gîrniţă, 

aceasta predominînd. 

Com. este străbătută de căi 
comunale, cari trec prin centrul 

com. pe o lungime de 2 kil. 

Sunt 3 circiume; 1 băcănie; 
trei comercianți. 

Veniturile comunei sunt de 

1738.15 lei şi cheltuelile de 
120468 lei. 

Distanţele la com. vecine: 
la Valea-Boului, 22 kil.; la Ţin- 

țăreni, 6 kil. şi la Florești, 6 kil. 

Vite: 350 vite mari cornute, 

400 oi, 17 cai și 24 porci. 

Fratoştiţa, sal, jud. Dolj, plasa 

Jiul-d.-s., formînd comuna Fra- 
toştița, 

Fratoştiţa, deal şi punct trigo. 
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moielric de observaţie, lingă 

cătunul cu același nume, jud. 

Dolj, pl. Jiul-d.-s.; are o înălțime 
de 243 m. 

Fratoştiţa, moșie particulară, ju- 

dețul Dolj, plasa Jiul-d.-s., com. 

Fratoștiţa, cu venit anual de 
8000 Iei. | 

Fratoştiţa, moșie a statului, si- 

tuată pe teritoriul comunei Fra- 

toștița, pl. Jiul-d.-s., jud. Dolj. 
Pănă la secularizarea averilor 

mănăstirești, aparţinea Episco- . 

„piei de Rimnic. A fost arendată 
pe periodul 1893 - 98 cu 6000 
lei pe an. 

Fratoştița, pădure a statului, si- 
"“tuată pe teritoriul comunei Fra- 

toştița, pl. Jiul-d.-s., jud. Dolj. 

Face parte din ocolul Butoești, 

circumscripția XVII silvică, 

Fratoștiţa, piriă, jud. Dolj, pl. 
Jiul-d.-s., comuna Fratoștița, pe 
care este situată comuna. : 

Fraţi, saz, face parte din com. 

tur. Șotrile, pl. Prahova, jud. 

Prahova. Are o populaţie de 

168 locuitorii : (136 bărbaţi și 

132 femei). Aci e o biserică 

fondată de Prinţul Știrbei, dim. 

preună cu locuitorii. | 

Fraţilor (Valea-), za/z, comuna 
Piriieni-d.-j., pl. Mijlocul, jud. 

„Vîlcea, 

Frăgeţul, sas, jud. Dimboviţa, 
plaiul Ialomiţa-Dimboviţa, căt. 
comunei Vilcana-Pandeli. 

„Frănceşti, cor. rur., la N. co- 
munei Peștișani, plaiul Vulcanul, 
jud. Gorj. Se compune din că- 
tunele: Bosca, Gureni şi Frăn-. 

cești, | 

E situată pe şes, sub. dealul   Ocheanul. Are o suprafață de
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1039 hect., din 'cari 280 hect. 

pădure, 320 hect. arabile, 300 

hect. finețe, 130 hect. izlaz, 6 

hect. vii, și 3 hect. livezi de 

pruni, 

Are o populaţie de 181 fa- 
milii, din cari 3 familii Ţigani; 

sunt în total 76. suflete, din cari 
131 contribuabili. 

Locuitorii sunt moșneni și 

parte sunt împroprietăriți; se 

ocupă cu agricultura şi crește- 

rea vitelor, iar iarna, o parte din- 

tr'înșii, se ocupă cu facerea şiţei 

pentru învelirea caselor. 
Locuitorii posedă : 48 pluguri, 

69 care cu boi și vaci; 6royite 

mari cornute, $2 cai, 1920 oi, 

691 capre şi 410 rimători; 33 

stupi. - i 
In comună sunt 7 mori de 

apă; 12 puțuri și 3 fintini. 

In apropierea  Frănceştilor 

trece riul Bistriţa. 
Comuna e străbătută și de 

şoseaua comunală care o leagă 
"la S. cu cătunul săii Bosca. 

Are 3 biserici de lemn, deser- 
vite de 2 preoți şi 2 cîntăreţi. 

Venitul comunei e de 637 
lei, 95 bani; iar cheltuelile sunt 

de 656 lei, 33 bani. 

Frănceşti, cătun, reşedinţa com. 
cu același nume, jud. Gorj. 

Are o suprafață de 388 hect,, 

din cari: 100 hect. pădure, 120 

hect. arabile, 110 hect. fineţe, 

55 hect. izlaz și 2 hect. vie. 
Are o populaţie de 71 familii, 

din cari 3 familii de Tigani; 
sunt 280 suflete, din cari 48 

contribuabili. 
Locuitorii posedă: 20 pluguri, 

29 care cu boi şi vaci; 240 vite 

mari cornute, 58 cai, 1154 oi, 

187 capre și 180 rimători. 

In căiun. mai sunt şi 4 mori, 

7 puțuri şi 3 fîntîni. 

Are o biserică de lemn, re- 

edificată la 1832 şi deservită 

de 1. preot şi 1 cîntăreţ. 

60299. Blarela Dicltonar Geografie. Yol. Ji. 

  

  

Frăsina, zâdure, de 14 hect., în 

com. Zlătunoaia, pl. Miletinul, 

judeţul Botoșani. 

Frăsina, iri, mic afluent al 

piriului Sabasa, jud. Suceava. 

Frăsineanca, zare dată sforiz 

de moșie Datcul, din com. Tisăul, 
jud. Buzăi, în întindere de 30 
hect., din care 15 arabile, 6 li- 

vezi, 6 fineţe, restul sterp. 

Frăsineanca, zumire dată unei 

părți din moşia Datcul, com. 
. Năeni, jud. Buzău. 

Frăsinei, saz, jud. Dimboviţa, pl. 

Cobia, căt. com. Mogoșani. * 

Frăsinei (Piciorul-). Vezi Picio- 
rul-Frăsinei, jud. Neamţu. 

Frasinei (Pîrîul-), zirîz, pe mo- 

şia Cobiceni, în partea de S.-V. 

a com. Todireni, judeţul Boto- 
"şani, 

Frăsinei (Valea-), vaze, între 
dealul Holmul și hotarul Cișme- 

„lei, în com. Zlătunoaia, pl. Mile- 
tinul, jud. Botoşani. ” 

Frăsineilor (Dealul-), zea/, în 

partea de S.-V. a com. Trușești, 
jud. Botoșani ; se prelungește în 

dreapta pîriului Drislea. 

Frăsineiul, scz, zidit la anul 

1763 de Hagi Cirstea şi Da- 

mian Rîmniceanul, jud. Vilcea. 

S'a rezidit la anul 1860 de E.- 

piscopul Rimnicului, Calinic, şi 

se întreține din mila credincio- 

şilor. Are o poziție frumoasă, 

la 7 kil. departe de com. Mu- 
"reasca-de-Sus, de care aparţine. 
Lei 150, adică jumătate din ve- 

nitul unei tipografii din Rimnic, 
se dă anual schitului Frăsinetul, 

după testamentul răposatului 
Episcop Calinic,   

Frăsinelul, gea/, în jud. Neamţu, 

pl. Piatra-Muntele, com. Gircina, 

situat spre hotarul com. Căciu- 
lești ; are terenuri cultivabile. 

Frăsinelul, zîriiaș, ce izvorește 

din ultimile ramificațiuni către - 
S. ale dealului Balaurul, teritoriul 

com. Gircina, pl. Piatra-Muntele, 

jud. Neamţu ; curge în direcţia 
S., traversînd şoseaua judeţea- 

nă  Piatra-Buzieni, în dreptul 
kil. 3; apoi mai străbate încă 

două alte drumuri (dintre cari 
„unul începe din dreptul satului 

Dumbrava-Roșie și altul din 

"dreptul gărei Piatra și se între- 
tae aproape de satul Izvoarele), 

şi se unește pe stinga sa cu pi- 
* riiașul Izvoarele, vărsîndu-se pe 

dreapta piriului Cracăul lîngă 
kil. 18, al' şoselei Dobreni-Roz- 

nov (ce merge în acel loc alăturea 

cu piriul Cracăul). 

Frăsinelul, za/e, formată de dea- 

lurile Frăsinelul și Ciritei, în 
com. Gîrcina, pl. Piatra-Muntele, 

jud. Neamţu. 

Frăsinei. Vezi com. rur. Fîntîna- 

Domnească. 

Frăsineni, movilă, pe proprie- 

tatea Bucșani, a Eforiei Spita- 
lelor Civile din Bucureşti, situată 

în pl. Neajlovul, jud. Vlașca. 

Frăsinetul, cor. rur., jud. Ilfov, 
pl. Olteniţa, situată la E. de 

București, lingă .rîul Mostiştea, 
62 kil. departe de București, 

Stă în legătură cu comuna O- 

bileşti-Noi prin o șosea veci: 

nală. 

Se compune din satele: Fră- 

sinetul şi Noua-Văcărească, cu 

o populație de 916 locuitori, 

cari trăesc în 216 case şi 22 

bordee. 

Se întinde pe o suprafață de 

7227 hect. D-nii |. Paraschivescu 
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şi T. Urlăţeanu ai 6861 hect. 

și locuitorii 366 hect. Proprie- 

tarii cultivă şioo hect. (503 

sterpe, 1138 izlaz, 120 pădure). 

Locuitorii cultivă tot terenul, 

- rezervind 85 hect. pentru izlaz. 

Sunt 259 contribuabili. 

Budgetul comunci e de 5433 

lei la venituri și de 5290 lei la 

cheltueli. | 

In comună sunt 2 biserici, 

(în fie-care cătun cîte una); 1 

școală mixtă; 1 moară cu a- 

buri; 1 moară cu apă; 1 ma- 

şină de treerat; 1 heleșteii; 3 

bălți; 1 pod stătător. 

Numărul vitelor mari e .de 

728 (312 cai şi epe, 3 armă- 

sari, 64 boi, 211 vaci şi viței, 

7 tauri, 61 bivoli, 70 bivolițe) 
şi al celor mici de 1831 (44 ca 

_pre, 139 porci și 1648 oi). 

Dintre locuitori, 206 sunt plu- 

gari, 11 ai diferite profesiuni. 

Arătura se face cu 101 plu- 

guri: 21 cu boi și 80 cu cai. 
Locuitorii ai: 111 care și că- 

ruțe: 21 cu boi și 90 cu cai. 

Locuitori împroprietăriți sunt 

75 şi neîmproprietăriţi, 152. 

Comerciul se face de 10 cir- 

ciumari și 1 hangiii. 

Frăsinetul, cor. zzr.,. compusă 

din căt. Frăsinetul și Ghiţu- 

leşti, pl. Glavaciocul, jud. Vlașca, 

situate pe coasta stingă a apei 

Cleniţa, la N.V. judeţului, spre 
Teleorman, departe de Giurgii 

de 64 kil., de București, de 

63 kil.; iar de Obedeni, reşe- 

dința plășei, de 19 kil. 
Are o populație de 292 fa- 

milii, sati 1360 suflete, din cari 

274 contribuabili. 

Venitul comunei în 1886 era 

de 13893 lei, iar cheltuelile, de 

10822 lei. 
In com. este o școală mixtă, 

cu 6 clase, făcută de gard li- 

pită cu pămînt, în bună stare, 

condusă de un învăţător; în 1888   
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a fost frecuentată de 43 băeţi 

şi 2 fete, din numărul de 94 

copii în virstă de școală. 

Aci este o biserică, clădită la 

1835 de Mihail Biţcoveanu, fost 

proprietar, cu hramul Sf. Apos- 

toli Petre și Pavel, cu 1 preot 

şi 2 dascăli; constitue singură 

o parohie cu căt. Chiţuleşti, pa- 

rohie care poartă nume de Pa- 

rohia Frăsinetul. 

In com. se fac 3 hilciuri cu 

obor de vite; la Mucenici (9 

Martie), la 20 Iulie și la 8 Sep- 

tembrie. 

Este o moară de aburi. 

Străini suut: 15 Bulgari şi 2 

Unguri. 

Comuna se unește cu satele 

Negreni şi Tirnava prin o şosea 

vecinală. 

Frăsinetul, alt nume al co. 

Vlădila, din pl. Ocolul, jud. Ro- 

manaţi. 

Frăsinetul, căfuu, al com. Cal- 
vini, jud. Buzăi, cu 120 locui: 

tori şi 32 case. E alipit de căt. 

Bisceni-d.-j. 

Frăsinetul (Pupăza), sa, în- 
conjurat de dealuri; face parte 
din com. rur. cu același nume, 

pl. Olteniţa, jud. Ilfov. Este si- 

vtuat la E. de București, între 

valea Căpitanul și riul Mostiștea. 

Aci este reședința primăriei. 

Se întinde pe o suprafaţă de 

2228 hect., cu o populaţie de 

422 locuitori. 

D-l 1. Paraschivescu are 2060 

hect. şi locuitorii 168 hect. Pro. 

prietarul cultivă 1600 hect. (204 

sterpe, 138 izlaz și 118 pădure) 
Locuitorii cultivă 108 hect. și 

rezervă 60 hect. pentru izlaz. 

Are o biserică, cu hramul 

Adormirea; o şcoală mixtă, fre- 

cuentată de 25 elevi și 2 eleve, 

cu întreţinerea căreia judeţul și 

comuna cheltuesc anual 1620   
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lei. Localul s'a construit de ju- 

deţ în anul 1883. 

În raionul satului se mai afl 

1 moară cu aburi; 1 moară cu 

apă; 1 maşină de treerat;, 1 

heleșteii; 1 pod și 3 bălți cu 

trestie, din care se scoate pești 

și raci. 

Comerciul se face de 6 cir- 

ciumari și 1 hangiii. 

Numărul vitelor mari e de 

411 şi al celor mici de 636. 

Frăsinetul, saz, face parte din 

com. tur. Cornul, plaiul Pra- 

hova, jud. Prahova. Are o po- 

pulațiune de 180 locuitori (90 

bărbaţi și go femei). 

Frăsinetul, căzu, al com. Ce- 

zieni, pl. Ocolul, jud. Romanați, 

situat pe o vale, 6 kil. spre N.- 

V, de Caracal. Altitudinea te- 

renului d'asupra nivelului mării 

este de 140 m. Are 70 familii, 
sai 302 locuitori și o biserică, 

Sf. Nicolae (1854), deservită de 
1 preot și 2 cîntăreți. 

Frăsinetul, căzuu, pendinte de 

com. Frăsinetul,: plasa Glava- 

ciocul, jud. Vlașca. | 

Moșia este în suprafață de 

4200 hect., din care s'a dat la 

1864 la 300 locuitori 902 hect. 

Are un venit anual de 48000 

lei. 

Se află în sat o școală; o bi- 

serică; 3 cîrciumi; case bune 

şi pătule cu magazii, 

Frăsinetul, zzzz2re dată în ve- 

chime zărzi? de N.-V., din te- 

ritoriul orașului Buzău, județul 

Buzăii. - 

Frăsinetul, szajie de dr. d. f., 

„jud. Romanați, pl. Ocolul, com. 

Traian, pe linia Piatra-Corabia, 

pusă în circulație la 1 Aprilie 

1887. Se află între staţiile Ca- 

racal (13.9 kil.) și Vișina (13
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kil.). Inălțimea d'asupra nive- 
lului mării de 82m-2r. Venitul 
acestei staţii, pe anul 1896, a 

fost de 33682 lei, 70 bani. 

Frăsinetul, fost metoh al mănă- 
stirei Vintilă-Vodă, în orașul 

Buzăă, jud. Buzăă, distrus în 

1639 de, Timuş cu Tătarii, ce 

năvăliseră în Muntenia. În anul 

1649, a fost reedificat de Matei 

Basarab, iar în 1650 a devenit 

catedrala scaunului episcopal, 
sub Episcopul Șerafim. 

Frăsinetul, zuute, în jud. Buzăi, 

com. Mlăjetul, căt. Valea-Sibi- 

ciului, formează malul drept al 

Văei-Sibiciului. Coastele sale cad 
vertical şi sunt formate numai 

din pietriș, acoperit cu puțină 

' pădure și prezintă un deosebit 

interes geologic. 

Frăsinetul, colină, în jud. Bu- 
zăii, com. Calvini, căt. Bisceni- 

d.-j., acoperită de arături, finea- 

ță şi pădure. 

Frăsinetul, 7ov47ă, pe drumul 

Olteniţei, jud. Ilfov. 

Frăsinetul, mzăgură, lingă satul 

cu același nume, județul Roma.-. 

naţi. 

Frăsinetul, pisc înal/z, pe mun: 
tele Urşani, între riul Luncavăţul 

şi Horezul, jud. Vilcea. 

Frăsinetul (Cozia), poșie a 
statului, lîngă com. Vlădila, pl. 
Ocolul, jud. Romanați, arendată 

pe 1887—88 cu. 57980 lei a- 

nual; are o pădure de 300 po- 

goane, pendinte de Mănăstirea 

Cozia. 

Frăsinetul (Govora), zoș:e 
a statului, în jud. Romanați, a- 

- rendată pe 1888—89 cu 9680 

lei anual.   
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Frăsinetul, zădure a statului, 

în jud. Romanați, arendată pe 
1887—883 cu 4714 lei anual. 

Frăsinetul, fozană, jud. Vilcea, 

com. Vaideeni, plaiul Horezul. 

Frăsinetului (Valea-),va/e, jud. 
Buzăă, în com. Mlăjetul, căt. 

Intre-Sibicee; începe din mun: 
tele Frăsinetul şi se scurge în 
Valea-Sibiciului. - 

Frăsinișul, zăzure, în partea de 

S.E.a comunei Gorbănești, pl. 

Miletinul, jud. Botoşani. 

Frăsuleni, sa, în com. Sculeni, 
pl. Braniștea, jud. Iași, situat pe 

malul Prutului, în sus de tirgu- 

șorul Sculeni, la o distanță cam 

de 3 kil. 

Are o populaţie de 33 fa- 

milii, sai 171 suflete. 

In sateste o biserică și casele 

proprietăței, iar în marginea lui, 
pe malul Prutului, o mică pă- 

durice, 

Numărul vitelor e de 659 

capete, din cari: 455 vite mari 
cornute, 76 cai și 128 rimători. 

In anul 7071 (1563), Tomșa: 

Hatmanul, voind a răsturna pe 

"Despot-Vodă, a trecut Prutul 

prin această localitate, așezindu- 

se la satul Sepoteni în Basa- 
rabia, sub cuvint de a alunga 

pe Tătari, şi a cerut lui Vodă, 
să-i trimeată oastea nemțească 

de care era încunjurat, pentru 

ai ajuta la alungarea Tătarilor. 

Acesta a fost numai un pretext 
de a 'ndepărta oastea nemțească 

ce slujea Domnului, căci Tomșa 
ucizîind noaptea pe Nemţii cari 

venise în tabăra sa, s'a întors 

înapoi, ridicîndu-se cu toți bo- 

erii contra lui Despot-Vodă. 

Frăsuleni, zoșie, în jud. Iași, 

com. Sculeni, pl. Braniștea, în 

mărime cam de 1188 hect., pe   
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care se află satele: Frăsuleni, 

Sorca şi Şendreni ; se întinde de 

la N. la S. pe marginea rîului 

Prut, 

Frăteni, dea, spre E. de satul 
Alești, com. Brăești, pl. Cirli- 

gătura, jud. Iași. 

Frăteni, deal. Vezi Dealul-Mare, 
pl. Cirligătura, jud. Iași.- 

Frăteni, podiș, între pîraiele Ba- 

hluețul și Ciorbolea, com. Sîrca, 

pl. Cîrligătura, jud. Iași. 

Frăteşti, com. rur. şi sat, din 

pl. Marginea, jud. Vlașca, si- 
tuată pe coasta dealului Dună- 

rei, la depărtare de Giurgiu de 
12 kil.; de staţia căii ferate Fră- 

teşti, de 4 kil.; de Bucureşti de 

54 kil.; iar de Stănești, reșe- 
dința plășei, de 10 kil, 

Are o populaţie de 2011 lo- 
cuitori. 

Pe proprietatea de pe teritoriul 
acestei com. se află și cătunul 
Daia ce depinde de com. Daiţa. 

Depărtarea între Daia și Fră- 
tești este de 3 kil. 

Are o şcoală mixtă de zid; 

"o biserică; 7 cîrciumi. 
In această com. se face bilciii 

cu obor de vite, lag Martie și 
23 Aprilie: 

Vite sunt: 472 boi şi vaci, 

56 bivoli, 76 cai, 3202 oi și 

capre, 742 rimători. 

Budgetul comunal la 1886 
era de 11795 lei la venituri, și 

de 9335 lei la cheltueli. 

Moșia este proprietatea moş- 

tenitorilor D-nei Momulu, fostă 

'proprietate a Principelui Mihail 
Ghica, care şi-a clădit aci un 

palat şi posedă o grădină spa- 

țioasă pe deal, avînd: vederea 
către Giurgiu. | 

Această proprietate are o su- 

prafaţă de 6900 hect. 

La 1864 sa dat la 3ş2 lo-
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cuitori împroprictăriţi, suprafaţa 

de 150$ hect. 

Venitul anual al comunei este 

de 110000 lei. 

Pe la hotarul moşiei despre 

Strimba este un drum care se 
chiamă Drumul:Bălţii ce vine 
de la Băncasa şi merge la "Fan: 

părul. 

De la Frăteşti pănă la staţia 

drumulul de fer este şosca. 

Pe moşie sunt mat multe ca- 

ricre de petriş. 

Ia 1854, Principele Gorciacof 

şi comandantul Șuvalow, ambil 

comandați af armatef ruseşti 

care lupta contra Turcilor, se 
retrase la Frăteşti avind cuar- 

ticrul general în palatul din deal 
al Priacipelut Mihail Ghica. La 

27 Iulie acelaşi an, începe a se 

retrage armata rusească de la 
Giurgiu, urmărită fiind de Turci. 

Aci cra o brigadă de infan- 

teric din corpul al VIII-lea, în 

timpul războiului din 1577-1878. 

Divizia III ocupa poziţiunile 
Frăteşti-Daia și Stănești cu o 

ante-pardă la Giurgiu; din a- 

ceastă divizie, aci crau regimen- 

tul al S-lea de linie, batalionul 

al 3-lea de vinători, batalionul 
al 1-lea de dorobanţi și regi: 

mentul al ş-lea de călărași, 

Cu ocazia rezbelului Ruso- 
Romino-Turc (1877-78),s'a făcut 
de Ruși un drum de fier, ce 

pleca din stația 'răteşti, trecea 
pe accastă proprietate şi du- 

cca la Zimnicea; această linie 

servea numal pentru transporturi 

de trupe şi muniţiuni, s'a stri- 

cat după rezbel. Cu ocazia 
acestul rezbel a fost iarăşi in 

acest?sat un cartier general, care 
avea misiunea de a îngriji de 

expediarea muniţiclor şi nutri- 
mentelor armatei rusești, 

Frăteşti, sa, cu 15 fam., jud. 
Argeş, pl. Piteşti; face parte 

din com. rur, Mareş.   

Frăteşti, numire ce se da in 

vechime safulu! Duhoanca, din 

jud. Roman, pl. Siretul d..s. 

De vechimea acestul sat a- 
minteşte un document de la 

1550, Ianuarie 13, dat din Ro: 

man, prin care se spune cum: 
că un oarecare Roman Pleşul 

de la Frăteşti a vindut o parte 

din satul Stinceşti jupinesci An- 

pelina Goia. 

Frăteşti, sfafie de dr. d. fi, în 
jud. Vlașca, pl. Marginea, com. 

Frăteşti, pe linia  Bucureşti- 

Giurgiu, pusă în circulaţie la 1 

Noembrie 1869. Se află între 

staţiile Băncasa (12.4 kil) și 

Giurgiu (7.6 kil.). Inălțimea d'a- 

supra nivelului mărit de 15.37. 

Venitul acestei staţii pe anul 

1896, a fost de 7356 1. şi ş5b. 

Frăţeni, piri, în jud. Dolj, pl. 

Amaradia, com. . Tălpași, pe 

dreapta rîului Plosca, 

Frăţeşti-de-Jos, căfun, al com. 

Leleşti, plaiul Vulcan, jud. Gorj, 

spre N.-l:. de comună, și situat 

pe şes. Arc o suprafață de 170 

hect., din cari 120 hect. arabile, 

3 hect. vic, şi 47 hect. fineţe. 

Are o populaţie de 88 fami- 

if, sait 155 suflete, din cari 79 
contribuabili, 

L.ocuitorii posedă: ş2 
guri, 20 care cu 

ruţe cu cat, 

Vite: 1.40 vite 

240 oi, 3.4 capre, 

rimători, 

Sunt 76 stupr. 
In căt. se mal găsesc: 2 mori 

pe apa Șuşiţa şi 18 fintînr, 
Are o biserică, deservită de 

I preot şi 1 cintăreț. 
Este udat de apa Șuşiţa-Seacă. 
Comunicaţia se face prin şo- 

sele comunale, care o pune în 
lezătură cu_comuna sa ŞI cu 
cătunele invecinate, 

plu- 
boi și 2 că- 

mari cornute, 

1. cal şi 02   

Frăţeşti-de-Sus, cătun, aparţi- 

nind com. Leleşti, plaiul Vul- 

can, jud, Gorj, situat pe şes şi 

spre N-V. de com. 

Are o suprafaţă de 1șohect., 

din cari 122 hect. arabile, 46 

hect. fineţe şi 2 hect. vie. 

Populaţia este de ş8 familii, 

sai 335 suflete, dincari 49con- 

tribuabili. 
Locuitori! posedă: 53 plu- 

guri, 20 care cu bol, 2 căruţe 

cu cal; 15 stupi. | 

Vite: 118 vite mari cornute, 

220 oi, 54 capre, 12 cal şi 62 

rimători. 

In căt. se găsesc: 2 mori pe 
apa Şuşiţa şi 10 fintint. 

Aci este o biserică, deser- 

vită de 1 preot şi 1 cintăreț, 

Prin cătun trece şoseaua co- 

munală, care-l pune în comuni: 

cație cu comuna sa. 

E udat de apa Şușiţa-Seacă. 

Frăția, saz, face parte din com. 

Godineşti, jud. Tecuciii. E si- 

tuat la N.-V. com,., la o distan- 

ță de 1 kil. 400 m. de reșe- 

dința com., pe coasta dealului 
cu același nume. 

Are o populaţie de 5 familii, 

sai 18 suficte, locuind în ş 

casc. 

Frăția, dea/, la V. de satul cu 
acelaşi nume, com. Godineşti, pl. 

Berheciă, jud. Tecuciii. 

Frăția, rii, numit şi Frăţila, iz: 

voreşte din IDcalul-Muerii, jud. 

Vilcea, întră în jud. Dolj, udă 

com. Bulfești, prin partea de 

V., cu direcțiunea de la N. la 

S. şi se varsă în Geamartaluiti» 

la satul Drăgoşin, puţin mai 

jos de Gropșani, jud. Romanați. 

Frăția, piriz, curge la V. de sa- 

tul Frăția, com. Godineşti, ju- 

deţil Tecuciti şi se varsă în Ber- 
heciii,
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Frăției (Satul-), sa, face parte 
din com. rur. Gura-Boului, pl. 
Vedea-d.-s., jud. Olt. Are o po- 
pulațiune de 1go loc. 

Frăţila, com. rur., pl. Olteţul-d.- 
Î.. jud. Vilcea, compusă din 2 

căt.: Stoiceşti și Frățila. 
Această comună datează cam. 

-de 200 ani. | 

" Estesituată pe dealurile : Stoi- 
cești, Frăţila, Furcătura, Piscul- 

Lung și pe vilcelele: Predătorul 
și Frăţila, la 80 kil. departe de 

capitala judeţului și la 40 kil. 
de a plăşei. 

Are o populaţiune de 269 
familii, sai 1398 . suflete (587. 

bărbați şi S11 femei), în care 
intră şi 3 familii de Țigani; sunt 

206 contribuabili; 248 case. 
In com. este o biserică, cu 

hramul Sf. Duimitru, situată toc- 

mai între cele 2 cătune, Stoi- 

cești şi Frăția, şi clădită la a- 
nul 1881, după stăruința preo- 

„tului Mihail Bădescu, parohul a- 
cestei biserici. 

Locuitorii, pe lîngă agricul- 
tură, se mai ocupă și cu nego- 

„ţul. Puţini cunosc și tîmplăria. 
Vite sunt: 150 boi, 200 vaci, 

“10 cai,.80 capre și 500 oi. 

Afară de 7 locuitori, cari s'aii 
împroprietărit la 1864 pe 6hect., 

„loc. sunt moșneni. 
Școala din comună datează 

de 60 ani. Clădirea e bună și 

e proprietatea comunei, Se fre- 
cuentă de 20 băeţi, din numă- 

_rul de 80 copii (47 băeţi și 33 
fete) în virstă de școală. Știu. 
carte 30 persoane. Statul chel- 
tueşte cu întreținerea şcoalelor 
anual lei 1030. | 

Stupi cu albine sunt 25. 
Țuică se fabrică până la 1500 

decalitri anual. 

Vatra satului se întinde pe 
5oo hect. cu izlaz cu tot. 

Bud. com. este de 2500 leila 

| venit. și de 1452 lei la chelt.   
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Comuna stă în legătură cu 
comunele : Știrbeşti, Bălcești, 
Prejorul, Craiova și Ghioroiul. 

prin sosele. De la N. la S.co- 

muna este traversată de dealul 
Frăţila, la E. de Furcătura și 

Piscul-Lung. E udată de văile: 
Frăţila, Prădătorul, Tinoasa, Ti- 

nosica, Richiţa, Mătușa, Carpe: 

nul și Edul. 

În comună sunt vre-o 15 fîn- 

tîni. 

Se mărginește cu comunele : 
Știrbești, Bălcești, Prejoiul și Ve- 

lești, din jud. Dolj. 

Frăţila, sa/, face parte din com. 
„rur. cu același nume, pl. Olte- 

țul-d..j., jud. Vilcea. Are o po- 
pulaţie de 769 locuitori (317 
bărbaţi, 452 femei). Copii în 

vîrstă de şcoala sunt 42. E stră- 

bătută de dealul Frăţila și udat 
de valea cu același nume. 

Frăţila, gza/, ramificare a culmei 

Zănoaga, ce se întinde de la V. 

com. Locusteni, din jud. Vil- 

cea, pe la com. Dobreţul și Do- 
briceni din jud. Romanați, unde 

se bifurcă o ramură întrind în- 
tre Caluiul și Olteţul, iar alta 

între Caluiul și Frăţila. Aceasta 
din urmă e lungă și se termină 
la N. de Balş, unde Geamarta- 

luiul dă în Olteţul. 

Frăţila (Frăția), rîz, ce trece 
prin jud. Vîlcea, Dolj și Roma- 
nați. V. Frăția. 

Frăţila, za/e, în partea de N.-V. 

a plășei Olteţul-d..s., jud. Ro- 
manaţi. E strimtă și mărginită 
de dealul Frăția și Murgașul, și 
se terminăîn valea Geamartaluiul 
la satul Dragoșinul. Pe ea curge 
apa cu aceeași numire. 

Frăţila, 6ra7 (prival), în insula 

Balta, jud. Ialomiţa, pl. Borcea, 
com. Cocargea,   

FRĂȚILEŞTI 

Frăţileşti, com. rur., în jud. Ia- 

lomiţa, pl. Ialomiţa-Balta, situ- 
ată pe partea dreaptă a riului 
Ialomiţa, între comunele Țăndă- 
rei și Sudiţi. 

Teritoriul com. se întinde din 
rîul Ialomiţa, spre S., pe cîm- 
pul Bărăgan, pe o suprafaţă de 
8000 hect., din cari 300 hect, 

pădure. Coprinde trei moșii: 
Frăţileşti - Buciumeni, de 4500 

hect., proprietate a statului, fo- 
stă pendinte de biserica Sărindar 

” din București, şi care pe perio- 
dul 1888—1893, s'a arendat cu 

suma de 16770 lei; Frăţileşti, 

de 1500 hect,, proprietate a sta- 

tului, fostă pendinte de biserica 
Sf. Sava din București, şi care pe . 

_ periodul 1888—1893. a fost a- 

rendată cu suma de 12000 lei 
şi moșia Frăţileşti-Bădeni, pro- 

prietateparticulară, de 2000 hect, 
După legea rur. din 1864, 

sunt împroprietăriți pe moșie 

63 locuitori; neîmproprietăriţi 
se mai află 79 locuitori. 

Com. se compune din satele: 
Frățileşti și Ghizdănești şi din 
cătunele (tirlele) : Marinache, Ca- 
lifornia, Văcăria şi Armanul-U- 

rita. Reşedinţa primăriei şi a ju- 
decătoriei comunale este în sa- 
tul Frățileşti. 

Inrecensămîntul făcut în 1890, 

sa constatat că populațiunea 
com. este de 178: familii, saii 

771 suflete: 391 bărbaţi și 380 

femei; 758 Romini, ş Greci, 83 

Bulgari; 200 agricultori, 4 me- 

seriași, 3 comercianți, 4 - avind 

profesiuni libere, 105 munci- 
tori şi 32 servitori. Ştii: carte 
185 persoane. 

Vite: 300 cai, 275 boi, 2580 

oi, 2 bivoli, ş asini și 160 ri- 

mători. 

Com. avea în 1886—1887 la 

venituri 1961 lei și la cheltueli 

2403 lei. Pe 

Are o şcoală mixtă, condusă 

de un învățător retribuit de com.
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şi jud. Școala are localul săi 

proprii și e frecuentată de 30 

elevi. 

Este o biserică, deservită de 

un preot și doi dascăli. 

Pe partea de E. a com. trece 

calea ferată Făurei-Fetești, a- 
vind stația Țăndărei mai apro- 
piată de com. 

Frăţileşti, saz, în jud. Ialomiţa, 

pl. Ialomiţa-Balta, situat pe ţăr- 

mul drept al riului Ialomiţa, 

în apropiere de apa rîului; este 
pendinte de com. cu același 

nume. 

In acest sat se coprinde și 
desființatul sat Bădeni, a cărui 

denumire se mai dă de popu- 

pulaţiune părței de E., a satului. 

Aici este reședința primăriei şi 

a jucecătoriei com, 

Populaţiunea satului este de 
164 familii. 

In Frăţileşti este o școală mix- 

tă, condusă de un învățător; o 

biserică, la care deservesc un 

preot și doi dascăli. 

Pe partea de E. a satului, 

în apropiere, trece calea ferată 

Făurei. Fetești, 

Frecaţi, saz, face parte din com. 
rur. Aprozi-Negoeşti, pl. Nego- 

"ești, jud. Ilfov. Este situat la 

S. E. de Negoești, lingă lacul 

Luica. Locul săi este în mare 
parte băltos. 

Se întinde pe o suprafață de 

216 hect., cu o populaţie de 58 

locuitori. Terenul e al locuito- 
rilor. 

Comerciul se face de 1 cir- 
ciumar. 

Numărul vitelor mari e de 
70 și al celor mici de 196. 

Frecăţeanca, pamire dată mo- 

șizi Glodeanul-Siliştea, jud. Bu- 
zăă. , . 

Frecăţei, com. rar. așezată în   
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partea centrală a jud. “Tulcea 

şi cea răsăriteană a pl. Isaccea, 

pe. Piriul Cilicului saă Teliţa. 

Se mărginește la N. cu com. 

Congaz, și la E. cu com Cataloi. 

Cele mai însemnate dealuri 

sunt : Armut-Conac (120 m.), la 

-V.; dealul Cataloi (89 m.), la 

S.-E.; dealul Tăuşan-Tepe (104 

m.), la N.-E.; Su-Bair (124 m), 

la N.; sunt acoperite cu livezi 

și semănături ; şi pe alocurea și 

cu tuferișuri, 

Movili sunt numeroase, prin- 

tre ele distingem: Cartal-Tepe, 

(157 m.) la N.; Movila-lui-Do- 

bre (116 m.), la S. suntarti- 

ficiale şi acoperite astă-zi cu ver- 

deaţă. | 
Apele cari udă com. sunt 

puţine. Avem : pîriul Yeliţa care 

pe aci se mai numește și Cilic- 

Dere, de la Mănăstirea Cilicului, 

așezată nu departe de el; în- 

triînsul se deschid puţine văi 

ca Valea-Lungă la N. 
Cătunul de reședință Frecă- 

ței, așezat pe ambele maluri 

ale  piriului Teliţa, formează 

singur comuna, 

Intinderea com. este de 3200 

hect., din cari: 125 hect. ocu- 

pate de vatra satului, 2100 hect. 

ale locuitorilor, 1075 hect. ale 

Statului. 

Populaţiunea este amestecată; 
sunt 223 familii, cu 768 suflete, 

din cari 240 bărbaţi, 200 femei, 

338 copii; 56 Romiîni, 475 Bul- 
gari, 186 Turci și Tătari, 44 Ruși 

de secta bespopoviţilor, și 7 

Evrei. | 

Locuitorii ai 88 pluguri; 5200 

capete vite. | 
Sunt 12 mori de vînt. 
Comerciul este activ, constind 

în impori de coloniale şi ma- 

nufacturi, în export de vite și 

cereale. 

Veniturile com. sunt de 3400 

lei şi cheltuelile de 3318 lei. 

Sunt 210 contribuabili.   

FRENCIUGI 

Drumuri sunt căile comu- 

nale la satele învecinate: Ca- 

taloi, Teliţa, Nalbant, Cișla și 

Tulcea. 
Este aci o biserică, cu hramul 

Aducerea moaștelor Sf. Nicolae, 

zidită în anul. 1878 de locui- 

tori, avînd 10 hect, pămînt de 

la Stat; un preot și un cîn- 

tăreț ; are ca filială biserica 

' “din căt. Poșta. 

Școala e fundată de com. în 

1883, are 10 hect. dela Stat; 

un învățător. 

Frecăţei, zaire dată com, Glo- 

deanul-Siliștea, jud. Buzăii, din 

cauză că, în urma spargerei ve- 

chiului -sat, provocată de eve- 

nimentele din 1806-—1812, lo- 

cuitorii au umblat mult timp 

dintrun Joc la altul, aciolindu- 

se pe unde puteaii; după re-: 

"tragerea armatelor străine, ei se 

stabiliseră puţin mai la E. de 

vechea siliște, cu care ocaziune 

vecinii le-aii dat numele de Fre- 

căţei, | 

Frecăţei, saz, jud. Dimboviţa, pl. 

Ialomița, căt. com. Bilciurești. * 

Frecăţei, căzun, în jud. Putna, 

com. Movilița, pl. Șuşiţa. 
Are o populaţiune de 280 

suflete, cari locuesc în 69 case. 

Frecăţei, saz, în jud. R.-Sărat, 

pl. Rimnicul-d.-s., căt. comunei 

Grebănul, așezat în partea de 

S. a comunei, pe piriul Oreavul. 

Fremul, zîrîz, udă com. Tătu- 

leşti, pl. Vedea-d.-j., jud. Olt, 

de la V. la E. și se varsă în 

riul Vedea, în raionul comunei 

Tătulești. 

Frenciugi, saz, în jud. Vasluiă, 

„com. Parpaniţa, pl. Funduri, si- 

tuat pe un mic podiș,la N. de 

satul Parpaniţa, de-a dreapta pi-
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riului Rebricea, pe o întindere 
de 835 hectare, cu o populaţie 

de 100 familii, sai 562 suflete. 
Aici se: află o biserică, făcută 

de fostul proprietar Holban, la 

anul 1770, deservită de 1 preot 

și 1 cîntăreţ, iar pe piriul Re- 

bricea la S. de sat, o moară 

de apă. 

Moşia e a locuitorilor împro- 

prietăriți după legea rurală şi 

a d-lui Mărgărit Hudic. 
Lîngă biserică, în partea de 

N. a satului, sunt casele pro- 

prietăței. 

Numărul vitelor e de 737: 
222 vite mari cornute, 405 oi, 

24 cai şi 96 rimători, 

Frenţa, dea, jud. Bacău, plasa 

Tazlăul-d.-s., com. Bucşeşti, pe 

teritoriul satului Cernul, care face: 

parte din şira dealurilor dintre 
Tazlăul-Mare şi Trotușul. 

Frenţa, zăzure, jud. Bacăi, pl. 
Tazlăul-d.-s., com. Bucșeşti. E- 

sențe: stejari, fagi, mesteacăni 
și carpeni, aparţinind lui Matei 
Crupenski. 

/ 
Frenţa, ziriiaş, jud. Bacăi, pl. 

Tazlăul-d.-s., com. Bucșești, care 

curge pe teritoriul satului Cernul 
şi se varsă în pîriul Cernul. 

Fricoasa, sa/, face parte din com. 

rur. Breaza-d.-j., plasa Prahova, 

jud. Prahova. Are o populație 

de 329 loc., (165 bărbați şi 164 
femei). 

Friguroasa, cătun, pendinte de 

com. Sutești, pl. Ianca, județul 

Brăila, situat ia E. de com, şi 

la 5 kil. depărtare de reședința 

ei. Populaţia sa e de 51 familii, 

Saii 225 suflete. 

Se mai numește și Irimești 

după numele proprietare. 

Frijoaia, va/e, în jud. Buzău,   
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com. Aldeni; începe de la Vir- 

ful-Mare și dă în riul Slănic. 

Fripţi, căzun, jud. Olt. Vezi Ră- 

dești, . - 

Fripţi, căfun, ce exista în vechi- 
me în com. Odaia, pl. Călmă- 

ţuiul, jud. Teleorman; numirea 

de Fripţi se dă și astăzi co- 

munei Odaia de către locuitori, 

Frînca, zmuute, în raionul comu- 

nei Lerești, plaiul Dimboviţa, 

„jud. Muscel, situat la N. comu- 

nei, pe culmea Carpaţilor. 

Friînca, va/e, în jud. Buzăii, com. 

și căt. Grăjdana; începe din va: 

lea. "Țogoaia și se scurge în riul 
Nişcovul, 

Frînceşti, com. rur., jud. Vilcea 
pl. Oltul-d.-s., compusă din 3 că- 
tune: Mahalaua-Mare (Frincești), 

Mălăeţul și Pădureţul. 

Comuna este situată pe am- 
bele maluri ale riului Bistriţa şi 

între dealurile: Mălăeţul, Petcul 

şi Zăcătoarea, la 20 kil. departe 
de capitala judeţului și la 14 

kil. de a suprefecturei, 

Are o populație de 182 fa- 

milii, sai 748 suflete (371 băr- 

baţi și 377 femei), în care intră 
şi 9 familii de Ţigani, cari se 

ocupă cu agricultura. şi fierăria. 

„ Sunt 2 cizmari, 7 croitori, 3 olari 
şi 15 rotari, Ei desfac produsul 

muncei lor la bilciul Riureni, 

Rîmnicul-Vilcea și Tirgul-Ho- 

rezul. . 

In comună sunt 2 biserici: la 

Frînceşti şi Mălăețul ; 180 case. 

Vite sunt: 19 cai, 246 boi, 

230 vaci, 27 capre, 65 oi şi 

350 porci. . 

Stupi cu albine sunt 84. 

Pe riul Bistriţa, care udă co- 

muna în tot lungul ei, sunt 2 

mori. 

Locuitorii, în număr de 136,   

FRÎNCEȘTI 

S'aii împroprietărit la 1864, pe 
568 hect. pămînt din moşia sta- 

tului Frîncești, 

Școală există în comună de 
40 ani. Clădirea e proprieta- 
tea comunei, 

de 21 copii (16 băeţi și 5 fete), 
din numărul de ş8 copii (27 

băeți şi 31 fete), în vîrstă de 
şcoală. Este înzestrată în ța- 

rină cu 3 hect. pămînt. Cu în- 

treţinerea școalei statul cheltu- 
eşte anual 1080 lei. Ştii carte 

100 bărbați şi 10 femei. 

Se zice că întrun mic de- 

luleț, cam în capul comunei, 

numit La-Țeapă, a fost o ţeapă 

înfiptă de 'Țepeş-Vodă, unde se 
pedepseaii cei vinovați. Aseme- 

nea, în partea de S.-E., la locul 

numit La Soliman, se zice că 

ar fi locuit un pașă cu numele 

de Soliman, care era cărmuito- 

rul acestor localităţi; în acel 

loc se observă în pămînt ruinele 

locuinței acelui Soliman. 
Vatra satului are 23 hect., iar 

comuna întreagă, 567 hect. 
In timpi buni se fabrică aci 

pănă la 1000 decal. ţuică. 

Veniturile și cheltuelile comu- 

nei se urcă la 800 lei anual. 

Prin comună trece şoseaua 

județeană, înlesnind comunicația 
între orașele R.-Vilcea, Ocnele 

Mari și Tirgul-Horezul și. .comu- 

nele rurale Băbeni, Genuneni, 

Folești-d.-s., Folești-d..j. și Tom- 

şani, etc., legindu-se cu calea 

ferată Piatra-R.-Vilcea, . 
Moșia s'a vindut în loturi și 

a fost cumpărată de 33 locuitori, 

E brăzdată de dealurile: Pet- 

cului, Mălăețul și Zăcătoarea, 

Piscul-lui-Cioc, Galbenul și Mă- 

gura, și udată de văile: Melceri, 

Petcului, Alunișului, Meianului, 

Olărești; locuri izolate are: Ste- 

jaretul, Firișbeiul, Mlacul, Bu- 
da și Melcera. 

_Se mărginește la N. cu com. 

Genuneni, la S.-V. cu com. Bă- 

Ea se frecuentă
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beni, la E. cu comuna Mănăsti- 

reni, 

Frîncești (Mahalaua - Mare), 
sat, reşedinţa com. rur. Frince- 

şti, pl. Oltul-d.-s., jud. Vilcea. 

Are.o populațiune de 266 lo- 

cuitori, 131 vărbaţi și 135 femei. 

Este aşezat în lungul rîului Bi- 

strița. 

Aci e o biserică, zidită de 

demult și care s'a reedificat la 

anul 1890 de D. N. Teodo- 

rescu şi de Preotul Mihaii Frîn- 

cescu. 

Frînceşti. Vezi Budăile, sat, jud.. 

Iași, 

Frînceşti- Mănăstireni, zoșre 

a. statului, pendinte de Schitul 

Dintr'un-Lemn, jud. Vilcea, care 

pe periodul 1888—93 s'a aren- 

- dat cu 5860 lei anual. 

Friîncului (Dealul-), Zea/, spre 
V. com. Benești, pl. Oiteţul-d.-j., 

jud. Vilcea. 

Frîncului (Movila-), mz0v:/ă, pe | 
teritoriul com. Știubeieni, pl. Ba- 

şeul, jud. Dorohoi. 

Frîncului (Valea-), va/e, izvore- 

şte din dealul cu același nume, 

jud. Vilcea, 

Frincului (Vălceaua-), ză/cea, 

începe de pe moșia Furculești, 

la E., urmînd aproape paralel 

cu șoseaua 'Turnul-Alexandria, 

„jud. Teleorman. Se înfundă în 
Valea-Nanovului. 

Frînghiul, câzua (tîrlă), în jud. Ia- 
lomiţa, pl. Ialomiţa-Balta, _teri- 

toriul com. Ciulniţa, pe cimpul 

Bărăgan. 

Frîntura, pute, în jud. Buzăi, 

com. Chiojdul-din-Bisca, rami- 

ficaţie, spre S.-V, din muntele   

494 

Stevia; culminează în Muchea- 

Frînturei. 

Frîntura, pădure, în jud. Buzăii, 

com. Chiojdul-din-Bisca, între 

pîriul Siriul și izvorul Bisculiţa, 

_renumită pentru multul vinat 

sălbatic ce se găsește într'însa. 

Frîntura-Fierului. Vezi com. 

rur. Humele. 

Frîntureşti, deal, în jud. Mus- 
cel, pl. Podgoria, com. Văleni. 

Frinturile, piriaș, ce formează 
hotarul județului Neamţu, de- 

spre Transilvania, de la Mun- 
tele Făgețelu! şi pănă la văr- 

sarea în piriiașul Bistra (pe par- 

tea stingă). 

Frumoasa, co. rur., în jud. Te- 

leorman, pl. Marginea, în apro- 

piere de riul Vedea, pe partea 

dreaptă. Este așezată pe trei 

dealuri despărțite prin două văl- 

"cele, Are trei căt.: Frumoasa, 
(reședința), Păuleasca, care în 

„vechime purta numele de Odaia: 
Pancului și Brătianca, format din 

insurăţeii cărora li s'aii. vîndut 

pămiînturi în anul 1879. 
Căt. Păuleasca e situat jumă- 

tate pe deal şi jumătate pe vale, 

pe marginea rîului Vedea, la N. 

Căt. de reședință se găseşte 
în aceeași direcție, la depărtare 

ca de 2 kil., în dreptul com. 

Conţeşti, de peste rîul Vedea. 
Atît căt. de reședință cit și căt. 
cele-l'alte sunt situate pe pro- 

prietatea Statului, Frumoasa. 

Se învecinește la N. cu căt. 

Șoimul, al comunei Zmiîrdioasa ; 

la S. cu moșia Bragadirul; la E. 

cu com. Conţești (dincolo de riul 

Vedea) şi la V. cu Valea-Gău. 

ricului, unde se află și punctul 

numit Rojiştea, pe şoseaua ju: 

deţeană Alexandria - Zimnicea, 

unde este un conac.   

FRUMOASA 

In raza com., statul are două 

moşii: Frumoasa, de 1780 hect., 

din cari 150 pădure, şi Păulea- 

sca de 1280 hect., cu 60 hect. 

pădure. 
Improprietăriți sunt: 138:lo- 

cuitori, pe 540 hect., în Fru- 

moasa; 78 în căt. Păuleasca, pe 

336 hect.; în căt. Brătianca, 52, 

pe 260 hect. 
Terenul ocupat de viile lo- 

cuitorilor este în întindere de 

113 hect. | 

Populaţia com. cu a cătune- 

lor este de 625 familii, saii 1789 

suflete, din cari 527 contribua- 

bili. 
„Numărul vitelor este de 4001 

capete, din cari: 971 vite mari 

cornute, 2398. vite mici cornute, 

450 cai, 11 măgari și 280 porci. 

Budgetul com. este de lei 

10809.80 la venituri şi de lei 

7658.87 la cheltueli. 

Are: o școală, întreținută de 

Stat și frecuentată de 20 elevi; 

două. biserici, una în căt. Pău- 

leasca şi a doua în com, Fru- 

moasa, deservite de. un preot 

și doi cîntăreți. Solul este fertil, 

iar în pădurile Statului se gă- 

sesc lemne de diferițe esențe, 

în grosime de la 30—60 cm,, 

afară de rezervele cari sunt lă- 

sate în urma exploatării. 
Moșia Frumoasa făcea parte 

din averile mănăstirești, şi era în- 

chinată bisericii Sf. Gheorghe- 

Noi, iar Păuleasca a fost un 

singur corp cu moșia Conţeşti- 

lor a familiei Pancu, iar inai în 

urmă a fost închinată mănăsti- 

rei Mărgineni. 

Com. Frumoasa are deosebită 
importanță din punctul de ve- 

dere istoric și archeologic. La 

S. com. se văd urmele unei 

vechi întărituri, avînd două șan- 

țuri împrejurul ei, iar ceva mai 

departe se văd patru măguri 

mari, dintre cari două la V, 

com. și două la S. ei. La mar-
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ginea căt. Păuleasca, spre pă- 

dure este Măgura-Popii, înaltă 

de 20 m. şi largă ca de zoo m, 
apoi Măgura-Viilor, cu o înăl- 
țime de 25 m. şi o lărgime de 

aproape 150 m. 

La săpăturile făcute pe lingă 

aceste măguri s'ai găsit nume: 

roase obiecte de olărie, pe cari 

d-nii Boliac și Tocilescu le atri- 

bue epocei preromane. 
__ In pădurea din Valea- Vezii 

este un lac care se formează 

din scursorile ploilor și izvoa- 

- -relor; el nu seacă nici-odată. 

Frumoasa, sas, în jud. Neamţu, 

pl. Bistriţa, com. Tazlăul, situat 
în dreptul kil. 45 al şoselei Do- 

breni-Moineşti, pe valea. pirîu- 

lui Tazlăul, satul Balcani la S$.: 

şi Tazlăul la N. 

- Are o populațiune de 180 fa- 
miliă. 

Frumoasa, mâozră, situată în 
„centrul com. Șerbăneşti-d.-j., pl. 

- Șerbănești, jud. Olt. Are o înăl- 

- țime de 15—20 m., și o circum- 

ferință la bază de 800 m. Se 
zice că această măgură era st- 

» tuată, ca o insulă, în mijlocul 
- unui heleșteii, ale cărui urme:se 

văd şi astă-zi, în stînga Doro: 

feiului (din apa căruia se ali-: 

menta), cu numele de Heleșteul- 
Domnesc. 

Frumoasa, 7poșie, situată pe 
lingă moșiile Balcani și Tazlăul, 

„ jud. Neamţu, pl.: Bistrița, com. 
Tazlăul. 

Frumoasa, pădure, jud. Bacăi, 

." Ple Bistriţa-d.-j., com.. Faraoani, 

în întindere de 26 hect. 

;Erumoasa, pichet de graniţă, pe 
+ Dunăre, cu No. 7, la N. de Os- 

” trovul-Frumos, jud. Ilfov. 

*-Frumoasa,. Poiană, jud. Vilcea, 

60293. Alarele Dicționar Geograjic Vol, 177, 

  

pl. Cerna-d.-s., com. Lăpușata. 

Are o poziție încîntătoare. A- 

ceastă poiană se află spre N. 
comunei și a fost acoperită pe 

alocurea de copaci, carei fă- 
ceai mare podoabă. 

Frumoasă (Lunca-), cătun, al 
com. Pirscovul, jud. Buzăi, a- 

vind patru sub-diviziuni: Cur- 

cănești, Pirjolești, Tăciuleni şi 

Valea-Purcarului, cu 1200 locui- 

tori şi 210 case. 

Frumoasă (Lunca-), pzoșie, în 

jud. Buzăi, com. Pirscovul, căt. 

Lunca:-Frumoasă, proprietate a 

statului, pendinte de Episcopie; 

face un singur corp cu moşia 
. Pirscovul. 

Frumoasele, zezere, jud. Brăila, 

situate la S$. de iezerul Corno- 

iul, între Vilciul și Cornoiul. 

Frumoasele (Muntele-), ză- 
„dare, pe teritoriul com. Văsuiul, 

pl. Vrancea, jud. Putna, în în- 

tindere de 700 hect., aparţi- 

nînd locuitorilor din com. Vă- 

suiul. 

Frumos (Dealul-), deal, jud. 
Prahova, pl. Podgoria, com. Po- 
deni-Vechi, 

Frumos (Iezerul-), Zac, în jud. 
Ialomiţa, pl. alomiţa-Balta, com. 

Găiţa, situat în insula Balta, 

între braţul Săltava-d.-j. şi Bor- 

cea. 

Frumos (Ostrovul-), pădure, 
a statului, în întindere de 200 

„hect. Vezi Șanalul-Dunărei, pă- 

dure, jud. Ilfov. 

Frumos (Piscul-), gzsc, jud. 

- Muscel, pl. Rîurile, com. Golești. 

Frumosul, saf, în jud. Neamţu, 

pl. Piatra-Muntele, com. Călu-   

găreni, situat în dreapta rîului 
Bistriţa, spre marginea despăr- 

țitoare a jud. Neamţu de jud. 
Suceava. 

Are o populaţie de 36 fa- 
milii, sai 176 suflete: 85 băr- 

baţi și 91 femei; 97 necăsăto- 
riți, 71 căsătoriţi, S văduvi. 

Locuitorii se ocupă mult cu 
plutăria. 

Frumosul, da/fă, jud. Dolj, pl. 
Cîmpul, com. Tunari. 

Frumosul, punte, situat spre 

V. de muntele Boul, în jud. Gorj, 

plasa Vulcanul, și în jud. Me- 
hedinți, pl. Cloşani, 

Se prelungește de la E. la 

V. Pe cracul din vale al acestui 
munte, trece hotarul între ju- 

deţele Mehedinţi și Gorj de la 

N. la S$. 
Este proprietate a locuitorilor 

comunei Pocruia; pe el se allă 

pădure, iar pe cea mai mare 

parte e păşune de vite.. 

Din fața sa de V. își ia naș- 

tere rîul Motrul, 

Frumosul, zî7f de deal, judeţul 

Prahova, comuna Șotrile, plaiul 

Prahova. 

Frumosul. Vezi Tazlăul-Frumos, 

moşie, jud. Neamţu. 

„Frumosul, zîrîă, jud. Bacăii, pl. 

“Bistriţa-d,-s., com. Mărgineni- 

Munteni, care curge pe limita 

acestei comune, spre com. Lun- 

cani și are scurgere în piriul 

Trebişul, 

Frumuşani, ze ce purta în 

vechime cozz. Piscul, pl. Jiul-d.-j., 
jud. Do]j. 

Frumuşani, safţ, face parte din 

com. rur. Frumușani-Cuștureni, 

pl. Negoești, jud. Ilfov. Aci este 

reședința primăriei. 
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Se întinde pe o suprafaţă de 
1105 hect., cu o populaţie de 

528 locuitori. 

Statul are 600 hect., din cari 

cultivă prin arendașii săi 280 

hect. (65 sterpe, 50 îzlaz, 5 vie, 

200 pădure). Locuitorii aii 505 

hect. și le cultivă pe toate. 
Are o biserică, cu hramul 

Cuvioasa Paraschiva, deservită 

de 2 preoţi și 2 cîntăreți; o 

şcoală mixtă, frecuentată de 18 

elevi și 3 eleve, cu întreţinerea 

căreia comuna și judeţul chel- 

tuesc 1694 lei anual. 
Comerciul se face de 5 cîr- 

ciumari, 

Are un heleștei. 

Numărul vitelor mari e de 

559 şi al celor mici de 1128. 

Frumuşani-Cuştureni, comznă 
rurală, jud. Ilfov, pl. Negoeşti, 

situată la S.-E. de București, 

22 kil. departe de acest oraș. 

Stă în legătură cu com. Lămo- 
teşti, prin o șosea vecinală. 

Se compune din satele: Cuș- 
tureni, Frumușani, Pasărea și 

Petrăchioaia, cu o populaţie de 

1240 locuitori, cari trăiesc în 

299 case și 10 bordeie. 

Se întinde pe o suprafaţă de 

3565 hect. D-nii Al. Lenş, N. 

Budişteanu și statul ai 2476 

hect. și locuitorii 1089 hect. 
Proprietarii cultivă 1712 hect. 

(376 sterpe, 145 izlaz, 8 vie, 

235 pădure). Locuitorii cultivă 

tot terenul. 

Sunt 269 contribuabili. Bud- 

getul este de 3629 lei la ve- 

nituri și 3624 lei la cheltueii. 

In comună sunt 2 biserici la 

Frumușani și Petrăchioaia; -1 

școală mixtă; 1 moară cu apă; 

1 mașină de treerat cu aburi; 

3 heleşteie; 1 pod. 

Numărul vitelor mari e de 
1176: 313 cai şi epe, 23 armă. 

sari, 369 boi, 401 vaci şi viței, 

2 tauri, 8 bivoli, Gr bivoliţe, și   

426 

al celor mici, de 2757: 127 ca- 

pre, 416 porci şi 2214 oi. 
Dintre locuitori, 397 sunt plu- 

gari, 9 meseriași, 25 aii diferite 

profesiuni. 

Arătura se face cu 102 plu- 

guri: 55 cu boi și 47 cu cai. 

Locuitorii posedă: 173 care 

şi căruțe: 04 cu boi şi 79 cu 

cai. 

Locuitori împroprietăriți sunt 

152 și neimproprietăriți 202, 

Comerciul se făce de 13 cîr- 

ciumari, S'ai stabilit în com, 

4 străini. 

Frumuşei, com. rur., jud. Gorj, 

pl. Gilortul, la S. com. Licu- 

riciul, situată pe șes, coastă şi 

vilcele, pe partea stinga a pi- 
riului Negreana. 

Se compune din cătunele: 

Frumușei, Răgoci şi Daia. 

Are o suprafață de 440 hect., 
dintre cari 150 hect. pădure, 

147 hect. arabile, 104 hect. fi- 
neţe, 15 hect. vie, și 14 hect. 

livezi de pruni. 
Locuitorii sunt parte moșneni, 

parte împroprietăriți după legea 
din 1864. 

Are o populație de 1şo fa- 
milii, saii 502 suflete, din cari 

135 contribuabili. | 

Locuitorii posedă: 18 plu- 

guri, 2 căruțe cu cai, 35 care 

cu boi. 

Vite: 145 vite mari cornute, 

15 cai, 103 oi, 10 capre şi 60 
rimători. 

Budgetul comunci este de lei 

347 la venituri și -de lei 324 
la cheltueli. 

Comunicația se face prin șo- 

seaua, județeană ce vine de că- 

tre comuna Negreni, străbate 
această comună de la S.laN., 
pănă dă în com. Licuriciul. 

In com. este o biserică de 

lemn, făcută de locuitori la anul 

1837, deservită de 2 preoţi şi 

un cîntăreţ; unul dintre preoți   

PRUMUȘELELE 

serveşte şi la biserica comunei . 

Licuriciul, 

Sunt 17 fîntîni şi 2 puțuri. 

Frumuşei, căzun, jud. Gorj, re- 
şedinţa comunei cu același nu- 
me. Acest cătun se mai numește 

şi Betea. 

Are o suprafață de 193 hect., 

dintre cari 5o hect. pădure, 70 

hect. arabile, 62 hect. fineţe, 6 

hect. vie, și ş hect. livezi de 

pruni. IN 

Populaţiea e de 89 familii, 

cu 320 suflete, din cari 73 

contribuabili, 

Locuitorii posedă: 8 pluguri, 

16 care cu boi, 1 căruță cu cai. 

Vite: 65 vite mari cornute, 7 

cai, 50 oi, 5 capre și 30 rimători. 

Comunicaţia se face printr'un 

drum de care, ce se detașează 

din șoseaua județeană și intră 

în. acest cătun. 

Sunt în cătun 1 puț şi 6 

fîntîni. 

Are o biserică de lemn, făcută 

de Iccuitori, la anul 1837, de- 

servită de 2 preoți și 1 cîn- 
tăreț. 

Frumuşei, ziriz, jud. Gorj, pl. 

“Novaci ; izvoreşte din muntele 

Salanele la N.-E. comunei No- 

vaci, și trece în Transilvania. 

Frumuşelele, saz, com. Popești, 

pl. Cirligătura, jud. Iași, situat 

de asupra Dealului-Mare, fiind 

înconjurat de păduri. Are o 

populaţie de 30 familii, sati 120 

suflete; o școală, întreţinută de 

com, înființată în anul 1881, 

frecuentată de 30 elevi. 

Satul se află pe moşia Po- 
pești. 

Numărul vitelor ede 267 ca- 

pete, din cari: 121 vite mari 

cornute, 12 cai, 68 oi și 56 
rimători, 

Frumuşelele (Păuşasca), saz,
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jud. Iaşi, com. Păușești, pl. 

Cirligătura, situat pe. culmea 

„ Dealului-Mare, înconjurat de pă- 

duri. Intinderea teritoriului e 

socotită în moșia Păuşeşti, cu 

care face un trup. 

Are o populațiune de 33 fa- 

milii, sait 159 suflete. 
„ Numărul vitelor e de 203 ca- 

pete, din cari: 124 vite mari 
cornute, 13 cai și 66 rimători. 

Frumuşelul, sas, din com. Mun- 

celul, pl. Zeletinul, jud. Tecuci, 

situat pe piriul: Apa-Neagră, la 
o distanță de 2 kil. și 575 m.. 

de reședința comunei. 

Are o populaţie de 184 fa- 

milii, saii 734 suflete, 

Are o şcoală, care datează 

din anul 1865, și se. frecuentă 

de 70 copii: (50 băeți și 11 

fete). . 

Locuitorii sunt răzeși, și stă- 

pinesc 568 hect.; iar d-l Cor- 
bitan stăpinește moșia Fundeşti, 

"în mărime de 1I4 hect. 

Are o biserică, cu hramul 

Sfinţii Voevozi, deservită de 1 

preot și 3 cîntăreți. Biserica 

este făcută la 1858 de locuitori, 

Sa rezidit în 1892 cu spesele lo- 

cuitorilor, 

Frumuşelul, gez, pe moșia Ha- 

vărna, com. Havărna, pl. Pru- 

tul-d.-s., jud Dorohoiii. 

Frumuşica, com. rur., în jud. 
Ialomița, pl. Cîmpului, situată 
pe partea dreaptă a riului Ialo- 

miţa, între comunele Ulești şi 
Axintele, 

Teritoriul comunei are o su- 

prafaţă de 3650 hect., din cari 

“150 hect, pădure şi se întinde 

din riul Ialomiţa, spre S., co- 

. prinzînd patru moșii, proprietăţi 

particulare: Frumușica, 1750 

hect.; Panduri, 400 hect.; Bră- 

tia, 1000 hect. și Pirlitul;”500 

hect. - |   
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S'ai împroprietărit după le- 

"gea rurală din 1864, pe _teri- 
toriul comunei, 149 locuitori; 

neîmproprietăriți se mai găsesc 

57 locuitori. ” 

Se compune din satele: Fru- 
mușica, Panduri, Brătia şi Pir- 

litul, cu reședința primăriei şi 

a judecătoriei comunale în sa- 

tul Frumușica. 

Populaţiunea comunei este de 

274 familii, saii 1120 suflete; 

541 bărbaţi şi 579 femei; IIro 

Romini, 5 Greci, 1 Sîrb și 4 

Germani; 1116creștini ortodoxi 

și 4 catolici; 328 agricultori, 2 

avînd profesiuni libere, 32 mun- 

citori și 18 servitori. 

Ştiă carte 65 persoane. 

Vite: 600 cai, 430 boi, 2700 

oi, 54 capre și 390 porci. 

“ Venitul comunei în 1896—97 

era de 3498 lei și cheltuelile 

de 3820 lei. 

In com. seaflă o școală mixtă, 

frecuentată de 72 elevi şi eleve 
și condusă de un învățător re- 

tribuit de com. Localul şcoalei 

este donat comunei de proprie- 

tarul moșiei, 
Sunttrei biserici, cu trei preoți 

și cinci dascăli. 

Frumuşica, firgușor, situat în 
partea de N.-E. a com. Sto- 

rești, moşia Storești, pl. Coșula, 

jud. Botoşani. Are o populaţie 

de 140 familii, sai 400 suflete, 

Loc. sant cei mai mulţi Evrei. 

Acest tîrgușor sa înfiinţat 
la anul 1844 de proprietarul mo- 

şiei de atunci, D. A. Mavro- 

cordat. 

Inainte de înfiinţarea tirgu- 

lui era aici ocîrciumă la șleahul 

mare, unde era și poșta vechie. 

Sunt 124 contribuabili. 

Numărul vitelor este 'de 365: 

187 boi și vaci, 110 cai, 42 ca- 

pre și 26 porci. 
Se află aci 8 circiume; 50 

comercianţi și 58 meseriași. ! 

e 

  

TRUMUȘIŢA 

Printr'insul trece calea naţio- . . 

„nală Botoşani-Hiîrlăii, 

Frumuşica, saț, în jud. Ialomiţa 
Pl. Cîmpului, pendinte de com. 

cu același nun, situat pe 

malul drept al rîului Ialomiţa, 
sub coastă, la '2 kil. de apa 

rîului, lipit la V. de satul Pir- 
litul şi la E. de satul Panduri. 

Aci este reședința primăriei 

și a judecătoriei com. 
Populațiunea este de 62 fa- 

__milii de Romini și 2 familii de 

Țigani. 

In sat se află o școală mixtă, 

condusă de un învăţător; o bi- 
serică, cu un preot. 

Vite sunt: 220 boi, 200 cai, 

600 oi, 10 capre, 70 porci.și 

I0 bivoli, 

Frumuşica. Vezi Afumaţi şi 
Sacşori, jud. Ilfov. 

Frumușica, zaz, pe moşia Mi- 

leanca, com. Mileanca, pl. Pru- 

tul-d.-j., jud. Dorohoiii. 

Frumuşica, moșie, a Statului, 

jud. Bacău, pl. Tazlăul-d.-s., 
com. Schitul-Frumoasa, care dă 

un venit anual de 800 lei nu- 

mai de la pămîntul cultivabil, 

afară pădure. | 

Frumuşica, zădure, de 70 hect. 
în partea de S. a com. Drac- 

șani, pl. Miletinul, jud. Botoșani. 

Frumușica, zădure de stejar, în 

jud. Ialolomiţa, pl. Cîmpului, 

pe teritoriul com. Frumușica, cu 

o suprafață de 100 hect. 

Frumuşica, pirîi, izvorește dela 

N.-V. com. Fumureni, pl. Oltul: 

d.-j., jud. Vilcea și se varsă 
în riul Mamul, tot în raionul 

com. Fumureni. 

Frumușiţa, co. rur., în jud.
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Covurluiii, pl. Prutul, aflătoare 

în. valea și pe malul Prutului, a 

treia comună în această linie 
de la Galaţi și la distanță de 

24 kil. de capitala judeţului. Se 

mărginește la N. cu Folteşti, la 
E. cu lacul Brateșul, la S. cu 

Șiviţa şi la V. cu teritoriul 

com. Pechea. Are 4 cătune:]j- 
dileni, Frumușiţa (reședința), Tă- 

măoani şi Scînteeşti, cele 3 d'în- 

tiiă în linia dreaptă de Sud-Nor- 

dică, iar a patra la vre-o 9 kil. 
în spre V. de reședința comu- 

nală. 
Populaţia com. este de 668 

familii, sau 2262 suflete: 1158 

bărbaţi şi 1104 femei; 1045 ne- 

căsătoriți, 1077 căsătoriți și 140 

văduvi. 

Sunt 384 contribuabili, 
Ştii carte go persoane. 

Locuitorii din toate cătunele 

acestei comuni sunt foști clăcași 

împroprietăriți la 1864. 

Situaţia terenului com. Fru- 

mușiţa este accidentată: dealuri, 

văi și locuri plane. Suprafața 

sa este de 11286 hect., din cari: 

S641 hect. arabile, 1600 pădure, 

400 imaș, '200 fineţe, 204 vii, 

97 vetrele satelor și restul pă- 
mint sterp. Din acestea, 9438 

hect. aparțin proprietăţei mari 

şi 1848 celei mici. Proprietatea 

mare e reprezentată prin moși- 

ile Frumușiţa (2 trupuri) și Ij- 

dileni. 
Numărul vitelor este de 5344 

capete, din cari: 1450 boi, 765 

vaci, 87 cai, 125 epe, 270 ca- 

pre şi 2439 oi; sunt: 8 buhai 

(tauri), 14 armăsari, 156 berbeci 
Și 20 ţapi. 

"In Frumușița sunt: 14 circiumi; 

2 mori cu aburi; 3 batoze de tre- 

erat și 3 de bătut porumb, 331 

pluguri, din cari 116 de fer, 

Veniturile comunei se ridică 

la 23078 lei, 77 bani, iar chel- 

tuelile la 21446 lei, 99 bani, 

i |Biserici sunt 3:: Sf. Gheor-   

ghe în Scinteești; Sf. Impărați 

în. Frumușiţa şi Prea-Cuvioasa 

Paraschiva în Tămăoani, cîte- 

trele avind pămînt rural. Căt. 

Ijdileni și Frumușița formează o 

parohie, cu catedrala Sf. Impă- 

rai, deservită de un preot, un 

diacon şi 4 cîntăreţi,: iar căt. 

Scînteeşti, împreună cu căt. Fin- 

tînele (com. Foltești), formează 

o parohie deosebită, cu numele 

Scînteești, cu catedrala Sf. Gheor- 

g&he, deservită de un preot, un 

diacon și 4 cintăreţi, 

Sunt 3 școli: una de băeți 

şi alta de fete în Frumușița, a 

treia în Scinteești. Numărul e- 

levilor înscriși, în aceste şcoli 

în anul 1889 era de Gr bă- 

eţi și 16 fete, din cari aii ur- 

mat regulat 46 băeți şi 8 fete. 

Calea judeţeană Galaţi-Baba- 

Draga străbate această comună, 

pe o întindere de 12 kil., tre- 
cînd chiar prin satele Ijdileni 

și Frumușşiţa. Pe aci trece șili- 

nia ferată Galaţi-Birlad. 

Frumușşiţa, sazu/ principal şi re- 

şedinţa comunei cu același nu- 

me, pl. Prutul, jud. Covurluii, 

Are 231 familii, saii 916 suflete; 
o biserică; 2 școli. 

Frumuşiţa, moșie particulară, în 

com. cu acelaşi nume, pl, Pru- 

tul, jud. Covurluiă, în două tru- 

puri, fiecare de cîte 3500 hec- 

tare. 

Frumuşiţa, zac, judeţul Vilcea, 

com. Dobriceni, pl. Ocolul. 

Frunceasca, zădurice, la S. de 

pădurea Țigănești, com. Ţigă- 

nești, jud. Tecuciii, pe locul nu- 
mit Valea-de-Mijloc, 

Fruntărei (Dealul-), ea/, pe 
moşia Ruşi-Ciomartan, com. Za- 

mostia, pl. Berhometele, judeţul 

= Dorohoiii. 

Fruntea - Comanului, 74/ de 

muute, jud. Bacăi, pl. Tazlăul- 

d.-s., comuna Schitul-Frumoasa, 

din care izvorește piriul Co- 

manul. - 

Fruntea-lui-Văsii, sune, la N. 

de com. Comarnicul, pl. Pele- 

șul, jud. Prahova, coprins între 

rîul Prahova (V.), Valea-lui-Bog- 

dan (N.) şi Orăţiile ($.). 

Fruntea-lui- Văsii (Muntele-) 
„și Muntele Stevie, moș: ale 

statului, pendinte de mănăstirea 

Znagovul, jud. Prahova, cari,.pe 

periodul 18883—93, s'aii arendat 

cu 3500 lei anual. 

Fruntea-lui-Văsii. Vezi Brato- 
cea, jud. Prahova. 

Fruntea - Mare. Vezi Frunțile 

(Muntele-), jud. Putna. 

Frunteşti, saz, jud. Bacăi, pl. 

Siretul-d.-s., com. Filipeni, aşe- 

zat la confluența pîriului Sălașul- 
„Roșu cu Dunăvăţul, la o de- 

părtare de 5Ioo m. de cătunul 

Lunca. Satul este foarte vechiii. 
Locuitorii posedă acte scrise în 

limba slavonă cu date de la 

1600, 

“ In Condicâ Liuzilor, se gă- 

sește cu numele Fruntești-Ră- 

zăsești. Are o biserică, cu hra- 

mul Cuvioasa Paraschiva, clă- 

dită de. răzeşii moșneni pe la 

1851. Sunt 216 familii, saii S2r 
suflete. | 

Vite sunt: 51 cai, 394 vite 

cornute, 234 porci și 11 capre. 

Frunteşti, dea/, situat la N. ju- 
deţului Tecuciii; formează limita 

între jud. Tecucii și Bacău, la 

N. de satul Barna, com. Godi- 

nești. 

Fruntiţa - Comanului, zădrre,   jud. Bacău, pl. Tazlăul-d.-s., de
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pe -teritoriul com. Schitul-Fru- 

moasa. 

Frunțţile, căzun .de reședință, a- 

parţinind comunei Copăcioasa, 

pl. Amaradia, jud. Gorj, şi si- 
tuat pe loc șes, 

"Are o întindere de 360 hect., 

din cari 190 hect. arabile, 120 

hect. finețe, 40 hect.. izlaz și 

.pomet și 10 hect. vatra satului, 

Are o populaţie de 160 fa- 

milii, saii 332: suflete, din cari 
- 140 contribuabili. 

Locuitorii posedă: 40 plu- 

guri, 7o care cu boi, 270 vite 

mari cornute, 13 cai, 420 oi și 

113 rimători, . 
Sunt 40 stupi cu albine.. 

Are 1 biserică, deservită de 

1 preot şi 1 cîntăreț. 

Frunțile, coamă de munte, în u- 

deţul Gorj, plaiul Novaci; în- 
cepe din muntele Florile-Albe 

„și se termină la N.-V. comunei 

Radoși din spre com, Cărpinişiul. 

Frunţile. Vezi Trupurile-de-Pă- 

dure, jud. Muscel. 

Frunțţile (Muntele-), pădure, pe 
teritoriul comunei Spinești, pl. 

Vrancea; jud. Putna, în întin- 

„ dere de 800 hect., aparţinind lo- 
cuitorilor din Spinești. 

Frunțile (Muntele-) (Fruntea- 
Mare), pădure, pe teritoriul 
comunei Herăstrăul, pl. Vran- 

cea, jud. Putna, în întindere de 

800 hect., aparținînd locuitorilor 

din com. Colacul, 

„Frunţile-Runcului, parfe a mauu- 

zelul Runcul, din com. Neagra- 

Șarului, jud. Suceava. 

Frunţilor (Dealul-), co/znă, în 

jud. Buzăii, com. Nehoiul; face 

"hotar despre comuna Gura-Te- 

ghii. E   
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Frunțişeni, saș, în jud. Tutova, 
“pl. Tirgul, spre E. de Birlad. 

Are o populație de 521 lo- 
cuitori, din cari 44 știi carte și 

lucuind în 68 case. Formează o 

comună (com, Frunțișeni), cu că- 
tunete: Dealul-Mare și Grăjdeni. 

In toată comuna sunt 1173 lo- 

cuitori (din cari 134 știii carte); 
192 contribuabili; locuesc în 

240 case, a 

Cultura, viei se face pe o su- 
prafață de 85,50 hect. (din cari 
11,50 nelucrătoare).: Se fabrică 
mult olăria ordinară. . 

Comerciul se face de 16 per- 

soane în 16 stabilimente co- 
merciale, din cari 9 cîrciume. 

Are o şcoală primară de bă- 

_eţi; 4 biserici. Contribuţiunile 
directe ale locuitorilor acestei 

comune sunt de 8822 lei și 58 

bani. | 

Frunţişeni, piriiaș, ce izvoreşte 
din com. cu același nume, jud. 

Tutova, și se varsă în piriul 

Trestiana, tot pe teritoriul aces- 

tei comune. 

Frunza, jazșe, iese din iezerul 

Deciul şi dă în stinga Filipo- 

iului-din-Baltă com. Tichilești, 

jud. Brăila. 

Frunza, făltiș sai japșe, la N. 

iezerului Curbovul, din comuna 

Tichilești, care dă în privalul 

Filipoiul, jud. Brăila. 

Frunzarea, zâdure particulară, 

supusă regimului. silvic, aflată 
pe moșia Frunzarea-Brustureţi, 

şi aparţinind comunei Birsești, 

plasa Ocolul, jud. Vilcea. 

Frunzarul, cor. zur, în jud. 

Olt, pl. Siul-d.-j., situată pe 

lunca şi sub Dealul-Oltului, la 

5o kil. de capitala judeţului și 

la 15 'kil. de reședința plășei. 

Se compune din !3. cătune:   

FRUNZARUL! 

Frunzarul, Uria și Sprincenata, 

cu o populație de 187 fami- 
lii, saii 1420 suflete, din . cari 

201 contribuabili ; locuesc în şo 

case și 112 bordeie. 

Locuitorii se ocupă cu a- 

gricultura, viticultura . și cre- 

şterea vitelor. Er desfac produ- 
sul muncei lor mai ales pe pie- 
țele de la T.-Măgurele și Co- 

rabia. | 
Moşia e parte a Statului, care 

posedă Sprincenata, cu o în- 
tindere de aproape 300 hect. a- 
rabile, 75 pădure, 15 livezi și 
75 izlaz; parte e particulară. 

Locuitorii s'aii împroprietărit 

după legea rurală din 1864 și 

după legea însurăţeilor din 1879, 
luînd 467 hect. 

In raionul com. sunt 2 bise- 

rică: una în căt. Frunzarul, fon- 

dată la anul 1808, şi a doua în 

Uria, zidită -la 1735 și termi- 
nată la 1846. Ele sunt deser- 

vite de un preot şi un cîn- 

tăreț, retribuiți anual, din bud- 

getul comunei şi de locuitori, 

prin învoeli agricole. 

Știu carte 24 bărbați şi 8 fe- 
mei. 

Comerciul se face de 7 cîr- 
ciumari. Stabilimente industri- 

ale se află: o moară cu aburi, 

o piuă, pe un torent format 

din izvoarele, ce ies de sub 

Dealul-Oltului. 
Veniturile şi cheltuelile com. 

sunt de 4160 lei. 

O şosea comunală leagă căt. 
Frunzarul cu Sprincenata, pe: 

lingă care, la E., pe Dealul-Ol- 

tului, trece şoseaua judeţeană 

Slatina-Turnul-Măgurele. 

La N., comuna se învecine- 

şte cu Gostavăţul; la E.și S.E., 

cu Vispești; la S., cu Birsești 

şi la V., cu rîul Oltul, care o 

desparte de jud. Romanați. 

La E., în poale și pe coasta 

Dealului-Oltului, se întind viile, 

dela care apoi urmează un pla-
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toi întins pănă în Călmăţuiii, pe 

care se află ţarinile locuitori- 

lor, 

“ Frunzarul, saf, face parte din 

- com. Tur. cu același nume, jud, 

Olt, pl. Siul-d.-j., situată pe lun- 

că, lingă riul Olt. Aci e reșe- 

dinţa comunei și o biserică cu 

următoarea inscripţiune: 

Această sfîntă și Dumnezecască bise- 

rică, ce se prăznuește hramul Adormirea 

Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeii 

şi Erarhul Niculae, la locul ce se chiamă 

îngrozitor, s'a zidit din temelie, de cu- 

cernicii dintre preoți răposați: Popa Ma- 

nolea Duhovnicul, Popa Dumitru, aju- 

torînd și alţii. Iar în zilele Domnului 

nostru Ioan Alexandru Constantin Mo- 

ruzzi Voevod, s'aii zidit de iznoavă, stri- 

cînd-o din temelie, de răposaţii: Popa 

Dumitru și de feciorii lui Popa Drago- 

mir și de feciori! răposatului Popa Ma- 

nolea, Popa Șerban Duhovnicul, Popa 

Badea, |; Bratega, Mirea Diaconu, aju- 

„torîud și alți preoți, care cu mult care 

cu puţin, ca să fie vecinică pomenire și 

a lor sfintă cu toată podoaba ce se 

vede, în zilele marelui Impărat a toată 

Rusia, la leatul 1808. 

Frunzarul, deaf, în raionul co- 
-munei Frunzarul, pl. Siul-d.-j., 

jud. Olt, pe care se cultivă 59 

- hect, arii vie, 

Frunză (Piatra-lui-), co/znă, în 
jud. Buzău, com. Colţi, acope- 

rită de pădure  moșnenească, 

cam de 8 hect, 

Frunză (Lacul-lui-), șes, în ju- 
deţul Buzăii, com. Vadul-So- 

rești, pe moșia Modruzeşti ; iz- 

laz de vite. 

Frunză - Verde, cătun  (tîrlă), 

în jud. Ialomiţa, pl. Ialomiţa- 

Balta, com. Poiana, situat pe 

cimpul Bărăganul. 

Frunză-Verde (Lacul-lui-), 
lac, în jud. Buzău, com. Nicu- 

lești, căt. Podul-Muncii; conţine 

mult pește.   
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Frunze, Joc de izvoare, jud. 
Bacăi, pl. Trotușul, com. Jăvreni, 

pe teritoriul satului Jăvreni, de 

unde își are obirşia piriul Fiţa. 

Frunzeni, sat, jud.. Bacău, pl. 

Bistrița-de-sus, com. Valea-lui- 

Ion, cel mai răsăritean sat din 

com., aproape de malul drept al 

Bistriţei şi 'la o depărtare de 
3 kil. de reședința cu școală. 

Are 9 familii, cu 75 suflete. 

Vite: 25 vite mari cornute, 

20 oi şi 2 cai. 

La N. de acest sat se află 

altul cu același nume care ţine 

de com. Cindești, pl. Bistriţa, 

judeţul Neamţu. 

Frunzeni, saf, în jud. Neamţu, 
com. Cîndești, pl. Bistriţa, situat 

pe malul drept al riului Bistriţa, 

în drumulcare leagă satul Cîn- 

dești cu şoseaua. Piatra-Buhuşi 

Bacău. 

Terenurile acestei localități 

sunt de natură calcaroasă. 

Populaţiunea este de 100 fa- 

milii, saă 5o5 suflete, 7 văduve, 

4 nevolnici, 7 evrei. Locuitorii 

se ocupă cu agricultura, indus- 
tria şi plutăria. 

In sat se află: o biserică, cu 

1 preot și 2 dascăli; 4 moride 

apă; 4 vărării; 5 rotării, 

Numărul vitelor se urcă: la 

223 capete. 

Frunzeti (Lunca-lui-), /zacă de 

răchită, pe șesul Moldovei, com: 

Drăgănești, jud. Suceava. 

Frunzineşti, com. rur., jud. Il- 

fov, pl. Dimboviţa, situată la 

E. de București, aproape de 

locul unde valea Pasărea se 

varsă în riul Dimboviţa, 26 kil. 

“departe de București. Stă în 
legătură cu Plătărești și Tinganul 

prin șosele. : 

Se compune din satele: Frun- 
zineşti, „Lilieci, Piţigaia și O- 

  

  

FRUNZINEȘTI : 

rasca, cu o populaţie de 468 

locuitori, cari trăesc în 110 case, 

In vechime sezice că această 

com. a fost maiînflorită ; astăzi 

este foarte puțin populată. Cea 

mai mare .parte din locuitorii 

săi sunt emancipaţi. Din cur- 

tea proprietăţei și pănă la biseri- 

că e o pivniță vechie, lungă de 

30 de metri și lată de ro metri. | 

Are osuprafață de 2094 hect. 

D- N. D. Amira are 1830 hect. 

şi locuitorii 244 hect. Proprie- 

tarul cultivă 1372 hect. (100 

sterpe, 35 izlaz, 343 pădure). 

Locuitorii cultivă tot terenul, 

Sunt 96 contribuabili, 

Budgetul com. e de 2357 lei 
la venituri și de 2595 lei la 

cheltueli. 

In com. este o singură bi- 

serică, la Frunzinești; 1 şcoală 

mixtă ; 1 moară cu apă; I he- 

leșteii ; 3 poduri stătătoare. 

Numărul vitelor mari e de 

499 (190 cai și epe, 95 boi, 

116 vaci şi viței, 5 tauri, 3 bi- 

voliţe), și al celor mici de 636 

(ro capre, 78 porci, 571 oi). 

Dintre locuitori, 108sunt plu- 

_gari, 3 industriași, 2 ai diferite 

profesiuni. 

Acătura se face cu 62 plu- 

- guri: 22 cu boi, 4Ocu cai. Lo: 

cuitorii ai 8ş care şi 

25 cu boi, 60 cu cai. 

Comerciul se face de un cir- 
ciumar și un hangiu. 

căruţe : 

“Frunzineşti, saz, face parte din 
com. tur. cu același. nume, pl. 

Dimboviţa, jud. Ilfov. Este si- 
tuat spre E. de București, pe 
malul drept al văei Pasărea, a- 
proape de unde această vale se 
varsă în rîul Dimboviţa. La E. 
are dealuri, 'iar la S. V. pămîn- 
tul e băltos. 

Aci este reședința primăriei. 
Se întinde pe o suprafață de 

2094. hect. (impreună cu Li- 
lieci, Orasca și Piţigaia), din
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cari d-l N. D. Amira are 1850 

hect. și locuitorii” (împreună cu 
cei din Lilieci, Piţigaia și O- 
rasca) ai 244 hect. 

Proprietarul cultivă 1372 hect. 
(100 rămin sterpe, 35 izlaz, 343 
pădure). Locuitorii cultivă tot 
terenul, fără să aibă izlaz. 

Populaţia satului e de 361 lo- 
cuitori, 

Are o biserică, cu hramul Sf. 
Andreii, deservită de 1 preot 
şi 1 cintăreț; o școală mixtă, 

frecuentată de 19 elevi şi 15 e- 
leve.' | 

In raionul satului se află: 1 

heleștei; 1 pod stătător. 

Comerciul se face de 1 hangiiă. 

Numărul vitelor mari e de 
283 şi al celor mici de 288. 

Frunzoaica, moșie, . în jud. Ia- 
* lomiţa, pl. Ialomiţa-Balta, com. - 

Poiana, de 1500 hect. 

Frunzul, 2îf de munte, din cul- 

mea Comarnicului, jud. Argeș, 
plaiul Loviștea ; are o înălțime 

e 1506 m, d'asupra nivelului 

„mării, - - : 

Fudul, lac, în. jud. “Tulcea, pl. 
“Sulina, pe teritoriul comunei 

urbane Chilia-Vechie, situat în 

partea N.-V. a plășei şi a -co- 
munci; a fost format de o revăr- 

-sare a braţului Tătarul (o de- 
rivaţiea brațului Chilia) ; e încon- 

jurat cu stuf; comunică cu lacul 
Tatanir prin o gîrliță; are 15 

hect. întindere. 

Fudul, punct. trigonometric ' de 

observaţie, de rangul I-iă, în 

jud. Tulcea, pl. Sulina, - com. 
urbană Chilia-Vechie, în partea 

N.V. a plășei și a: comunei, 

lingă braţul Tătarul, al gurei 

Chilier; are. 7.6 m. înălțime și 

„domină asupra brațului Chilia 

pe o întindere însemnată, a- 

supra ostroavelor Tătarul. și   

Daler, precum și asupra lacu- 
rilor înconjurătoare ca Tatanir, 

Fudul, Cărpănosul. 

Fuga, ziîrîă, izvorește din pădu- 
rea numită Vălcelele, din com. 
Poeni, pl. Codrul, jud. Iași, trece 

pe teritoriul com. Poeana-Cir- 

nului, pl. Crasna, jud. Vasluiă, 

şi se varsă în Vaslueţ. 

Fuivei (Dealul-), dea/, în jud. 
Neamţu, com. Roznov, pl. Bis- 

trița, situat lingă satul Negri-. 
ţeşti. E 

Fulăi, alt name : al cătunului Co- 

şereni, com. Preajba-de- -Pădure, 

pl. Ocolul, jud. Romanați, situat 

lingă apa Tesluiul, 

Fulga, com. rur., jud. Prahova, 

pl. Cîmpul. Este situată în; ju- 
rul lacului Fulga, la 47 kil. de 

capitala județului și la 22 kil. 

de reședința plășei. 
Se compune din 2 cătune: 

Fulga-d.-s. și Fulga-d.-j. Are 
o populațiune de. 1100 . familii, 

saii 3515 suflete (1730 bărbați, 

1785 femei), în care întră şi 43 

familii de Tigani. 
Contribuabili sunt 750; case 

de locuit 850. 

In com. -sunt 2 biserici: una 

în Fulga-d.-s., fondată în anul 
1834,.cu următoarea inscripţie: |: 

Acestă sfintă și Dumnezecască bise-. 

rică s'a zidit din temelie prin osîrdia și 

cheltuiala, vătafului Iordache Rușescu și 

a răposatului Dimache Postelnicu,. îm- 

preună cu soţia dumnealui Raliţa și cu os- 

teneala locuitorilor săteni, în zilele Prea 

Inălţatului Domn Alexandru Ghica Vodă, 

leatu 1834. S'a reparat la anul 15892. 

- A doua biserică este în Ful- 

ga-d.-j., fondată la anul. 1880. 
Ambele biserici sunt deservite 
de trei preoți. 

Locuitorii se ocupă numai cu 

agricultura. Produsul muncei îl 
desfac la orașele Ploești și Mizil.   

Toţi locuitorii, în număr de 
418, sai împroprietărit la 1864 
pe moșia Fulga, proprietate a 

d-lui Mihail Xanto, cînd li s'aii 

dat 1816 hect, 
Vite sunt: 180 cai, 200 epe, 

210 vaci, 3500 oi și 450 porci. 

Școala. există în com. de la 
1848. Localul e proprietatea 

comuni. S'a frecuentat în anul . 
1891 de 57 băeţi și 3 fete, din : 
numărul de 379 copii (195 bă- 
eţi, 184 fete), cu virsta de scoală. 
Cu întreținerea personalului, sta- 

tul cheltuește anual 1080 lei. 
Știu carte 196 bărbaţi și 12 

femei. 

In cătunul Fulga-d, -s. e o 

- mică movilă în partea de E., se 

zice, din timpul Tătarilor. 

Toată com. se întinde pe o 
suprafață de 2076 hect. 
“Stupi cu albine .sunt. 80. : 
Pămintul de.cultură e foarte 

prielnic agriculturei.. 

Comerciul se exercită în-com. 
de 10.-cîrciumari, 

" Budgetul comunei are la veni- 
turi suma de 12925,97 lei şi la 

„cheltueli 6398,78 lei. 

„Are două şosele: Fulga-Mizil 

și Fulga-Sălciile. . 
În jurul comunei sunt. mai 

multe movile. 

Se mărginește la S. cu.com. 

Sălciile; la. V.,.cu căt. Baraic- 

tarul și com. Parepa; la E., cu 

jud. Buzău şi la N., cu com, 

Conduratul. 

Fulga, muchie de deal, în jud. 

Buzăi, com, Cărpiniştea, în a- 

propiere «de căt. Poponețul. 

Fulga, deal, în centrul com. Că- 

limănești, plaiul Cozia, jud. Vil- 
cea. : E 

Fulga, zzoșie, în jud.: Prahova,. 

care se limitează cu jud. Bu- 

ză în dreptul comunelor: Ba- 
ba-Ana şi Boldești.
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Fulga, zădure, în jud. Mehedinţi, 
pl. Cimpul, com. rur. Corlăţelul. 

Fulga, zădure, în com. rur. Vin- 

jul-Mare, pl. Blahniţa, jud. Me- 
hedinţi; este proprietatea Sta- 

tului. 

Fulga, /ac sec, între cătunele Ful- 

ga-d.-s. și Fulga-d.-j., pl. Cim- 
pul, jud. Prahova. 

Fulga, za/e, în jud. Buzău, com, 

Baba-Ana; începe de pe moşia 

Fulga şi se scurge în piriul Is-. 
> > 

_tăul; 

Noi. 

se numește și Călmăţuiul- 

Fulga-de-Jos, saz, face parte din 
com, tur. Fulga, pl. Cimpul, jud. 

Prahova. 

Fulga-de-Sus, sat, face parte 

din com. rur. Fulga, pl. Cim- 

pul, jud.. Prahova. In partea de 

E. a acestui cătun este o mică. 

movilă, care datează, se zice, 
din timpul invaziunei Tătarilor. 

în com, Băneasa, pl. Prutul, jud. 
Covurlui. 

Fulgerişul, sat, în jud. Bacău, 
pl. Siretul-d.-j., com. Păncești, 

„Situat la o depărtare de'3 kil, 

* de satul: Păncești, Are 11 fami- 

lii, saii 89 suflete. 

Vite sunt: 38 vite mari cor- 

nute, 20 porci și g capre. 

Fulgerişul, zzazfe, în jud. Bu- 

ză, com. Goidești, căt. Ivăne- 

țul, ramificaţie din masivul mun- 

-telui Războiul, între muntele Brîn- 

zea și. Tigva, pe malul stîngal 

rîului Bisca-Rozilei; e renumit 

prin aromatica sa fineață, com- 
pusă din - infinite „varietăți de 
flori. : 

Fulgeriş (Pe-), pădure, în jud.   
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Buzăi, com. Gura-Teghii ; avind 

"ca 40 hect., proprietate moșne- 

nească. 

Fulgerișul, zzzor,, în jud. Buzăii, 

„com. Gura-Teghii, începe din 

pădurea Vinele-Calde și se scur- 

ge în Bisca-Rozilei, 

Fulgerișului (Drumul-), /ocîzo0- 
fat, în jud. Buzăi, com. Bozio- 

rul; face hotar despre com. Goi- 

dești, 

Fulgeşti,(Vălceaua-Fulgeşti). 
Vezi Porcilor (Dealul-), jud. Vil- 

cea, continuare a. munților Ar- 

nota și Buila. 

“Pulgoaia, pădure, în jud. Buzăă, 
com. Mlăjetul, căt. Valea-Sibi- 

ciului; face un corp cu Goșa, 

" Capul-Dealului și Valea-Rugilor, 

avind în tot 340 hect., partea 

“statului, alipită pădurei Mlăjetul 

şi Topilele, parte, a moşneni- 

lor.: 

. Fulgoaia, vale, în jud. Buzăi, 
Fulgereşti, fost sat, azi mpa/ala, „com, Sibiciul-d.-s., căt. Gorne- 

tul; ese din muntele Fulgoiul 

și dă în Valea-Sibiciului. 

Fulgoiul, munte, în jud. Buzăi, 

com. Mlăjetul, căt. Valea-Sibi- 
” “ciului, culminaţie din catena Pri- 
., seaca, ce se întinde pe malul 

stîng al Văei-Sibiciului. 

Fulgoiul, sorginte de apă mine- 
"rală, în jud, Buzăii, com. MIă- 

jetul, căt. Valea-Sibiciului,. la 

- gura văi Fulgoaia ; conţine pu- 

| cioasă ȘI săruri. 

Fulgoiul, /oca/izate : izolată, în 

: jud, Olt, -pl Oltul-d.:j.; com, 

Oporelul, unde valea Beria. se 

varsă în rîul Tesluiul. 

Fulgul, sas, în | jud. și pl. Tutova, 

com. Lălești, spre N. de satul i   

- FUMURENI 

Lălești. Are .99 locuitori (din 
cari 16 știii carte) şi 27 case. 

Fumea, căzup (tîrlă), în jud. Ialo- 
mița, pl. Ialomiţa-Balta, com. Re- 

viga.. 

Fumureni, com. rar. jud. Vilcea, 

pl. Oltul-d-j. S'a înființat cam 

pe la anul 1845, de maicile schi- 

tului Mamul. | 

Este situată pe valea. riului 

Mamul, la 60 kil. de capitala 

județului și la 10 kil. de a 
plășei. Această com., pănă. la 

anul 1875, s'a numit Fumureni; 

apoi, în 1875 şi 1876, s'a alipit 

la Lungești, și în urmă şi-a 

„luat iarăși numirea de Fumureni. 

Are o populaţie de 308. fa: 

milii, saii 905 suflete (461 băr- 

„baţi şi 444 femei), din cari 165 

„contribuabili locuesc în 2 31 case, 

In com. e o singură biserică, 

fondată la anul 1742. 

„Ocupaţia locuitorilor e agri- 

cultura. Produsul munceiil des. 
fac la Craiova, Slatina, Turnu- 

Măgurele, etc. 

Vite sunt: ş18 oi, 135 boi, 

23 cai, 121 vaci, 71 viței, 21 

- capre și 300 porci. : . 

171 locuitori s'aii împroprie- 

tărit la 1864, pe moșia Mamul- 

Fumureni, cînd ai primit 525 

„hect. pămînt. 

In anul 1850 sa început aci 

o mănăstire care a -rămas. în 

ruină, ruină care existăși astă-zi 
și la care se zice fie-care locui- 

tor a fost obligat a bate .7:—8 

pari în pămînt, formînd ast-fel 

“ mai întîiă un piedestal de lemn 

d'asupra căruia s'a pus cărămida. 

“Școala datează în -.com.. cam 

dela . 1855, dar: neavind.: un 

local . propriii -s'a . închis în 
mai ' multe -rînduri.- Se frecuentă 

acum de 43 “copii, din; numă- 
“rul de 105 (59 băeți și:46 fete) 

- în virstă .de şcoală. E dotată 
„în țarină cu 3 hect. pămînt.



“- PUMURENI 

Știi carte 40 bărbaţi. Cu între- 
ținerea școalei statul cheltuește 
anual 1080 lei, 

Anual se fabrică aproximativ 

pănă la 2500 decal. ţuică. 
"Toată com. se. întinde pe 525 

hect. pămînt. | 

Veniturile com. se urcă la 

1500 lei și cheltuelile la 1400. 

“E brăzdată de dealurile: Ma- 

„mul la V. și Dealul-Mare la E., 

ambele lingă vatra satului şi e u- 

dată devăile: Praxia și Frumu- 

şica, afară de. riul Mamul, care 

o udă dela N. la S. 

Se mărginește cu com.: ZIlă- 
"tari (N.), Lungeşti ($.), Susani 
-(V.) şi Dobruşa (E.). 

Fumureni, geaf, în raionul com. 

Fumureni, jud. Vilcea, pl. Oltul- 
d.-j., pe care se cultivă 120 

- hect. vie, Ministerul Agriculturei, 

“a dispus”în anul 1891 distru- 

„ gerea prin sulfur și carboa a 

unei părți din terenul cultivat 

cu. vie din dealul Fumureni, a- 

tins de filoxeră, 

Fumureni, /rup de pădure, al 

statului, în întindere de 1322 

hect., formînd împreună cu tru- 
purile: Mămuletul, Silea și Va. 

lea-Rea. (700 hect.), pădurea 
Mamul- Fumureni, situată în 

com. Lunsești, pl.. Oltul-d.-j., 

jud. Vilcea, . 

Fumureni-Mamul, moșie, a sta- 

tului, Vezi Mamul-Fumureni, jud. 

Vilcea. 

Funari, saţ, face parte din com. 

rur. Ciumați, pl. Cimpul, jud. 

„Prahova. 

Fundaca, da//ă, jud. Bacău, pl. 
Bistriţa-d.:j.,com. Dealul-Noi, de 

„_„pe teritoriul satului Bărzuleşti, 

| Fundata, cătun, al com. Goidești, 

jud. Bacău; are 160 loc. și 37 case, 

60299. Jfarele Dicționar Geografie Fol. II], 

  

  

433 

Fundata, sa, jud. "Dimboviţa, 

pl. Bolintinul, căt. al comunei 
Bildana. 

Cătunul Fundata datează din 

timpul Voevodului Const. Ma- 
vrocordat. Un boer anume Const. 

Gherea, care se afla la curtea 

lui Vodă în cinste de șetrar, 

ca să scape cinstea unei fiice 

ale sale, pe care o urmărea un 
boer bogat și cu trecere la 

curte, anume Cuţaridos, s'a re- 

tras aci, cumpărind moșia și fă- 

cind case într'o înfundătură de 
pădure, 

Blindețea . acestui boer, pe 

lingă robii ce avea, a atras și 

alte familii pribege în jurul curței 

sale, cărora le făcea colibe pen- 

tru locuințe. D'atunci satul s'a 
numit Fundata, iar moștenitorii 

boerului Gherea s'ai numit Fun- 
dățeni. 

Fundata, zz4ufe, în jud. Buzăii, 

com. Trestioara, căt. Crivelești, . 

face hotar despre com. Goidești 

e foarte avut în sare și pus sub 
pază. 

Fundata, punte, jud. Muscel, 

com. Dragoslavele, plaiul Dîm- 

boviţa, pe care îl stăpînesc lo- 
'cuitorii din comună. 

Fundata, izvor, în jud. Buzăi, 

com. Trestioara; începe din mun- 

tele. Fundata, desparte în două 
com. Trestioara şi, în com. Că- 

nești, se uneşte cu izvorul Slă- 

nicelul, dînd de aci înainte naş- 

tere piriului Sărățelul-Bercii sai 
Joseni. 

Fundata, /ac, cu apă minerală, 

în jud. lalomița, pl. Ialomiţa- 

Balta, pe teritoriul comunei An- 

drăsești. Este situat la S. văei 

Fileanca, spre N. de satul Pe- 

rieţi, lingă satul Botanul. 

Iată analiza făcută acestei ape 

de profesorul de chimie de la   

FUNDATA 

facultatea din Iași, d. P. Poni: 

Anhydrită silicică . . : 0.0076 

»  sulfurică, 0.1750 

Clor . . . o 2 0773130 

Anhydrită carbon. 
> - * borică nedeterminate - 

Sodii ... 7.7820 

Potasiii „0.1600 
Oxid de magneziii . 3.2610 

» » calci . „ . 0.0366 

Lithiă | 

Materii organice 

Aceste substanțe se pot grupa 

în modul următor: . 

| aetrminete 

Clorură de sodiii . 12.05 10 

» > potasiu . 0.3060 

Sulfat de sodiii 9.3970 
> » magneziu , 7.3215 

Carbonat: de calciii . : 0.0653 

> » - magneziii . 1.7230 

Această analiză: este făcută 
numai apei, nu și nomolului. 

Lacul Fundata .conţinea :a- 

cum! 30: de ani foarte puţină 

apă, în cit se' găseaii blocuri 

de sare la suprafața sa, apa fiind 

mai concentrată “de cit este ac- 

tualmente Lacul-Sărat, din ju- 

dețul Brăila. De atunci ai în- 

ceput încetul cu încetul să crească 

apele sale, cînd acum 12 ani, 

volumul apelor sale a crescut 

în mod extraordinar prin revăr- 

„sarea în matca sa a două lacuri 

cu apă dulce, Crunţi și Reviga, 
de care era separat printr'un 

zăgaz. Apa crește în fie-care an 
şi acum are o suprafață de vr'o 
200 hect. “ | 

Graţie vechei . sale reputaţi- 

uni, vin suferinzi de prin multe 
părți și pe mărginile apei. se 

construesc. vara: pănă la 100 
barace. Satele: Perieți, Mis- 

leanul și Botanul, ce sunt în 

apropiere de lac, primesc mulți 

suferinzi, de prin Călărași sati 

alte. localităţi. Se. transpoartă 

bolnavii pănă la lac cu 20—30 

- trăsuri, ce fac. serviciii zilnic. 

Fundata, /oc îzo/a7, în partea de 
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N, a com. Slănicul, plaiul Văr- 

bilăul, jud. Prahova, destinat în 
vremile vechi pentru înmormîn- 

tarea holericilor. 

Fundata, za/e, în jud. Buzăi, 

com. Vintilă-Vodă, căt. Sirbești; 

începe de la Crucea-din-Copac 

“și dă în rîul Slănicul. 

Fundata, va/e, izvorește de la 

N.-V. de com. Slănicul, plasa 

Vărbilăul, jud. Prahova și se 

varsă în girla Slănicul, pe ma- 

“lul drept, tot în raionul com. 

Slănicul, trecînd prin apropiere 
de școală. 

Fundătura, căzu, al com. Păl- 

tineni, jud. Buzăii. Are 100 lo- 
cuitori și 30 case. 

Fundătura, sa/, în centrul com. 

Păhneşti, pl. Podoleni, județul. 

Fălciu. ] s'a dat numirea de la 

poziția sa naturală, fiind așezat 
în fundul unei văi înconjurată 

de dealuri, și acoperită din ve- 

chime cu păduri. Este udat de 

pîraiele: Ruginoasa şi Păltinoasa, 

cari se 'unesc sub numele de 
Fundătura, 

Are o populaţie de 120 fa- 
milii, sait 420 suflete, din cari 

8o contribuabili. 

Biserica s'a fondat la 1875. 

Fundătura, căzu, „în judeţul 

Neamţu, com. Păstrăveni, din 

pl. de Sus-Mijlocul. 

Fundătura, saţ, face parte din 

com. Muncelul, jud. Tecuciii, si- 

tuat pe piriul Apa-Neagră, la o 

distanță de 3 kil. de reședința 
comunei, 

Are o populaţie de 245 fa: 

milii, saii 1096 suflete, cari lo- 
cuesc în 239 case. 

- Comerciul se face de 2 cir- 

ciumari, Locuitorii sunt vechi 
răzeși și se ocupă cu agricul-   
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tura. Ei ai un teritorii de 674 

hectare. 

Aici se află o biserică, cu 

hramul Sfinţii Voevozi, deser- 

vită de 1 preot și 1 cîntăreț. 

S'a zidit la 1878, în locul alteia 

care era vechie. Locuitorii sunt 

veniţi din satul Frumușelul. 

Fundătura, sa, din com. Ră- 

chitoasa, pl. Stănişești, jud. Te- 

cuciii, situat în fundul văii, la 

o distanță de 800 m. de reșe- 

“ dinţa comunei. Teritoriul satului 

este de 277 hect, Locuitorii 

sunt împroprietăriți. 

Are o populaţie de 65 familii, 

saii 209 suflete, 

” Copii în vîrstă de şcoală sunt 
49 (26 băeţi și 23 fete). 

Comerciul se face de 2 cîr- 
ciumari. 

Fundătura, saţ, făcînd parte din 

com. Motoșeni, pl. Stănișești, 

jud. Tecucii,. situat în fundul 

văei "Țepoaia și udat de Pirtul- 

Trecătoarei, la o distanță de4 

kil. 400 m. departe de reședința 

com. Are o populaţie de 39 fa- 

milii, sai 158 suflete, 

Are: o biserică, cu hramul 

Adormirea. -Maicei-Domnului, fă- 

cută de locuitori la 1874 și 

deservită de un preot și un cîn- 

tăreț; o cîrciumă, 

Fundătura, sas, în jud. și pl. 

Tutova, com. Voinești, spre N, 

de satul Voinești. Are 121 lo- 

cuitori și 33 case. E numit și 

Fundătura- Voinești, | 

Fundătura, sat, în jud. şi pl. 

Tutova, com. Cirjăoani, spre 

N. de satul Cirjăoani. Are o 
populaţie de 190 locuitori și 

47 case. Populaţiunea acestui 

sat este compusă mai toată din 

Țigani (lingurari) și se ocupă 
excluziv cu'facerea de linguri, 

coveți, căușe, etc.   

FUNDĂTURA 

Fundătura, sas, în jud. Tutova, 

pl. Pereschivul, com. Praja, spre 
N.-E. de satul. Praja. Are 100 
locuitori şi 20 case. 

Fundătura, sa, din com. Hir- 

șova, pl. Racova, jud. Vasluii, 

numit ast-fel de la poziţiunea 

joasă ce ocupă. E situat sub poa- 

lele extremităților unui unghiii, 
care, în punctul. despre com. 

Cozmești, e format prin împreu- 

narea dealurilor: De-Vînt, cu o 

aripă din. dealul Măgura. Se în- 

tinde pe o suprafață de 429 
hect., din cari 18 hect. vie. Are 

"o populaţie de 100 familii, saii 
538 suflete. 

Vite sunt: 245 vite mari cor- 

nute, 242 oi, .16 cai şi 90 ri- 

mători. 

Se zice că pe aceste locuri 

a urmat o parte a războiului din- 

tre Ștefan-cel-Mare cu Turcii 

de pe Valea-Racovei, la 1475. 

Tradiţiunea spune că pe dealul 

Măgura își așezase Ștefan-cel- 

Mare oştirea, alegîndu-și acest 

punct, din cauza pozițiunei celei 

mai ridicate a dealului, unde se 

văd și astă-zi urmele unor șan- 

țuri şi a unei subterane, pe care 

oamenii. o numesc Beciul-lui- 

Ștefan-Vodă. 

In urma bătăliei, Ștefan-Vodă 
a dat drept recompensă aceste. 
locuri, la o parte din căpitanii 

săi, din ai căror urmași Stăpi- 

nesc și astă-zi, 

Fundătura, sas în partea de 

N. a com. Coşești, pl. Racova, 

jud. Vasluii. 1 s'adat acest nume, 
- delapoziţiunea locului, satul fiind 

situat la împreunarea.dealurilor 
Schelea și Coșca, unde formează . 
o înfundătură, . | 

Este udat de piriul Coseştă, 
Are o suprafaţă de 201 hect., 

"din cari 4 hect, pădure, 163. 
loc de cultură, finaț, imaș, ale 
proprietăţei, iar 38 hect, sunt
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- ale locuitorilor; 37. familii, sai 
„166 suflete. 

Vite sunt: 74 vite. mari cor: 

nute, 130 oi, 2 cai și 29 ri- 

mători. . 

„__ Locuitorii "posedă '1o pluguri 

| și 20 care cu boi. 

Fundătura, fost schit de călu- 

'gărițe și apoi de călugări, în jud. 

Buzăi, comuna Boziorul, săpat 

"într'o singură stîncă, ca și la 
Alunișul. Acum e părăsit și servă 

ca loc demn de vizitat pentru 

frumuseţea și singurătatea pozi- 
ţiunei sale. Din obiectele sacre 

a rămas o icoană ce fusese a- 

dusă! aci de la Schitul Agaton. 
In jurul săi se vede încă un 

mare trunchiii de fag, netezit 

puţin, avind '12 scobituri pe 

margine, servind ca străchini, 

din care. mâncaii călugării la 
masa comună. 

Fundătura, munte, jud. Bacăii, 

plasa Muntelui, de pe teritoriul 

com. Podurile, care face parte 
din şira dealurilor ce despart. 

cele două Tazlăuri de Trotuș, 

Fundătura, deal, spre N.-V. de 
. satul Romîneşti, com. Movileni, 

"pl. Copoul, jud. Iași. Formează 

„vâlea cu același nume. Este bo- 

gat în imaş. 

Fundătura, deal, în nd. R.-Să- 

rat, pl. Rimnicul-d.-s., comuna 

Cîmpulungeanca, în partea de 

N. Se desface din culmea Cim- 

pulungeanca. E acoperit cu pă- 
duri şi imaşuri. 

_ Fundătura, partea despre E. a 
“dealului ce se prelungeşte în 

dreapta satului Micleşti, plasa 

Crasna, jud. Vaslui. Aici se 

face fundul. unei văi. 

Fundătura, deaf, care se întinde 

pe teritoriul satului . Chetrești, 
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com. Chetrești, pl. Stemnicul, 
jud. Vasluiii. 

Fundătura, zăzdure, jud. Bacăi, 

pl. Tazlăul-d.-s., com. Bucșești, 

proprietatea d-lui Eustatiade, 
Are o întindere de aproape 200 

hect. Este foioasă (fagi și ste- 
jară) şi. este supusă regimului 

silvic. 

Fundătura, pădure, jud. Bacăi, 

plasa Muntelui, com. Podurile, 

proprietatea d-lui V.. Botezatu. 

Este foioasă (fagi și stejari), are 

o întindere de 300 hect. și este 

supusă regimului silvic. 

Fundătura, îzzor, în jud. Bu- 

zăă, com. Păltineni, format din 

două ramuri, una începînd din 
muntele Cătiașul, iar alta de la 

Muchea-Fundăturei, și cari după 

ce se reunesc, se scurg în rîul 

Buzăul. 

Fundătura, ziriiaș, jud. Bacău, 

pl. Siretul-d.-s., com. 'Obirșia, 

care curge prin valea cu. ace- 

lași nume, cu scurgere în Ber- 

heciui. 

Fundătura, ziriiaș, jud. Bacăi, 

pl. Muntelui, com. Podurile, care 

curge spre N., şi apoi spreE., 

prin com. Bucșeşti (plasa 'Taz- 

lăul-d.-s.); izvorește din mun- 

tele cu același nume și se varsă 

în piriul Cernul, d'a stînga. 

Fundătura, ziriă, jud. Fălcii, 

format din două mici piriiaşe: 

Păltinoasa și Ruginoasa, cari iati 

naştere de pe teritoriul satului 

Fundătura, com. Păhnești, pl 

Podoleni, și care, în mijlocul sa- 

tului, unindu-se, trec sub numele 

de Fundătura prin partea de 

S. a satului Păhnești, unde pri- 

mind în dreapta pîriiașele Hen- 
ciul și Lazul, se unesc mai jos 

cu pîriul Ochiul, care apoi, sub   

TUN. DĂTURA-VOINEȘTI 

__ numirea de piriul Păhneşti, trece 

în com. Duda. 

Fundătura, ziriă, izvoreşte din 

Dealul-Chiriloaei, curge prin sa- 
tul Bohotinul, pl. Podoleni, jud. 

Fălcii, unde primeşte afluenții: 

Deleni și Robul, unit cu Sărdă- 

reni, şi apoi se varsă în Iazul- 
Bohotinului, spre N. de sat. 

Fundătura, ziriiaș, în judeţul 
Neamţu, pl. Piatra-Muntele, co- 

muna Gircina. Izvoreşte din coas- 

tele despre V. ale dealului Ba- 
laurul, curge în spre V., tra- 

versînd șoseaua judeţeană Pia- 
tra-Neamţu, între kil. 3—4, apoi 
drumul ce duce de la satul Dir- 
mănești la satul. Gircina, văr- 
sîndu-se pe partea stingă a pi- 
riului Cuejdiul. 

Fundătura, zîriiaș, format pe 

teritoriul comunei Păulești, jud. 

Putna; se varsă în rîul Putna. 

Fundătura, z7î7, în jud. R..Să- 

rat, pl. Rîmnicul-d.-s., comuna, 

Cimpulungeanca. Izvoreşte din 

dealul Fundătura; udă partea 

de N. a comunei, și merge de 

se varsă în rîul Cîlnăul, pe dreap- 
ta lui, mai sus de cătunul Că- 

rănăul, al aceleeași comune. 

Fundătura, za/e, jud. Bacăii, 

pl. Muntelui, com. Podurile, pe 

teritoriul satului Rusăești. 

Fundătura, va/e, jud. Bacăi, pl. 

Siretul-d.:s., de pe teritoriul co- 
munei Obirşia, - 

Fundătura, vale, la S.E. satu- 
„lui Micleşti, com. Micleşti, pl. 

Crasna, judeţul Vasluiii. Se nu- 

meşte ast-fel pentru că în a- 

cest loc se și înfundează, ter- 

minîndu-se. 

Fundătura-Voineşti, jud. Tu-
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tova. Vezi Fundătura, comuna. 

Voinești. 

Fundătura-Orgoeşti.V.Fundul- 
Văei, com. Orgoești, jud: Tutova. 

Fundăturei (Pîrîul-), zirii, a- 
fluent al pir. Girla-Moarei, com. 

Stolniceni, jud. Suceava. 

Fundăturei (Piriul-), zii, 
izvorește din fundul văiei cu a- 

celași nume, com. Soleşti, pl. 

Crasna, jud. Vasluiii, curge de 

la E. spre V. şi se. varsă î în Ia- 
zul- Racului. : 

Fundăturei (Vaiea-), za/e, for- 
mată de dealul Anina şi Ră- 

diul, jud. Vasluiii, com. Soleşti, 

pl. Crasna; numele-i vine de la 
înfundătura ce formează aceste 

două dealuri, la întîlnirea lor. 

Fundăturile, căzu, al com. Pă- 

tirlagi, jud. Buzăiă, cu 230 loc. 

şi 62 case, 

Fundăturile, zzoșze, în jud. Bu- 
zăii, com. Boziorul, căt. Nucul, 

acoperită cu pădure. 

Fundăturile, gea/, în jud. R.- 

Sărat, pl. Rîmnicul-d.-s., com. 

„Grebănul. Se desface din dea- 

lul Fintina-Turcului ; brăzdează 

partea de N. a com.; se întin- 

de printre pîriul Oreavul şi a- 

fluentul săii pirtul Furidăturile; 
are o înălțime de 250m.;eaco- 

perit cu păduri, pășuni, eși loc 
de iernare pentru oi. 

Fundăturilor (Valea-), vaze. 
"Vezi Lupului: (Valea-), com. Ră- 
deșşti, jud. Muscel. 

Fundăţeanului (Movila-), zo- 
vilă, în jud. Buzăii, com. Glo- 

deanul, căt. Cîrligul-Mare. 

Fundăţica, ramificaţie din mun-   
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zele Fundata, com. Trestioara, 

jud. Buzăă. 

Fundăţica, vaze, în jud. Buzăii, 
com. Vintilă-Vodă, căt.. Sirbești; 

începe din Dealul-Bilcilor și dă 
în rîul Slănic. 3 

Fundăţii(Dealul-), co/znă, în jud. 

Buzăă,com.Vintilă-Vodă, căt.Sir- 

bești, acoperită de pădure și izlaz. 

Fundea, zăzure, în jud. Buzăi, 

com. Mlăjetul. Vezi pădurea Co- 

- riiașul, a moșnenilor. 

Fundeanul, comp. rur. jud. Tu- 

tova. Vezi Fundeanul, sat. 

Fundeanul, sas, pe piriul Ce- 
tățuia în partea de S. a jude- 

țului “Tutova, pl. Corod. Are 

516 loc. (din cari 58 știii carte) 

şi 121 'case, Formează o com. 

(com. Fundeanul) cu căt. Nico: 
pole. In comună sunt 625 loc. 

(din cari 62 știi carte), 125 

contribuabili; 151 case. 
Pe teritoriul satului 

hect. vii. 

“Comerţul se face de. 9 per- 

soane, în 9 stabilimente comer- 

ciale (din cari 3 cîrciumi). : 

Are o şcoală primară de bă- 
eți şi o biserică. 

Fundeanul, zzoșze, în jud. Tuto- 
va, pl. Corodului, c. Fundeanu, 

proprietatea statului, :arendată 

în ultimul period cu 77001. anual. 

Fundeanul, zâzure, jud. Tuto- 

va, pe moşia cu același nume, în 

întindere de 199 hect., » proprie- 
tatea statului. 

Fundei-(Piatra-), numire dată 

unei Zârți din pădurea Coriia- 

şul, a moșnenilor, din com, MIă- 

jetul, jud. Buzăi. 

Fundei (Valea-), vaze, în jud. 

Fundeni, com. 

sunt 28. |, 

" Fundeni 
. mul-Bogdanului. Populaţia sa e 
„de 1370 loc,, din cari: 

„ însuraţi 224, neînsuraţi 43, vă-   
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Buzău, com. Mlăjetul, căt. Stă- 

nila ; începe din pădure și dă în 

valea Cepturașul. 

rur., în jud. Bu- 

zău, plaiul Slănicul, situată pe 

malul stîng al riului: Cîlnăul, 

la 16 kil. 840 m. de orașul Buzăii 

Limitele sale sunt: la N., hota- 

rul moșiei Turbureasa; la S,, 

hotarul moşiei Turbureasa, pănă 

în Drumul-Bogdanului și la E. 

Drumul-Bogdanului pănă la Cu- 
culeasa, de unde o ia pe ho- 

tarul jud. Rîmnic, pe care merge, 

pănă la hotarul moșiei Zoița, de 

se dirige în hotarul Modruzești. 

Suprafața sa e de 2958 hect., 

din care: 2280arabile,. 54. pă- 

dure, 43 fineaţă, 420 izlaz, 37 

vii, 34 . livezi şi go loc. sterp. 

Proprietate mai însemnată e mo- 
şia Fundeni. “Terenul e puţin ac- 

cidentatși foarte fertil, permițind 

cu succes cultura mai tuturor 

cerealelor și în specie a griului. 

Are o moară de aburi 

tru măcinat; 2 stine.. 

„„Căi de comunicaţie are:; şo- 

seaua națională Buzăi-Rîmnic; 

"pen- 

- drumul de pe malul Cilnăului 

şi Drumul-Bogdanului. 

Vite sunt: 543 boi, 117 vaci, 

27 viţei,. 12 bivoli, 87 cai, 64 

epe, 7: mînji, 1000 oi, .86..ca 

pre, 20 asini și 340 porci: 

* Sunt 105 stupi cu albine. 
„. Com. :e formată din cătunele: 

şi Fundeni-de-la-Dru- 

bărbați 

duvi 20, băeţi 410, iar. femei 
măritate 224, văduve 40, fete 

„403. Locuesc. în 204. case. 
Străini sunt:.6 Greci, 7 Iz- 

raeliți, 8 Austro- -ungari, 1 Ita- 
lian şi.1 Bulgar. ..: 

Meseriaşi sunt: 1: tîmplar, 3 
lemnari, 1 rotar, 3 butnari, 1 
croitor, 3. fierari, din cari un 
mecanic și 2. cojocari,.. .
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Sunt 242 contribuabili. 
- Budgetul com. e de lei 3205.33. 

In com. este o școală fre- 

'cuentată de 45 elevi și 27 eleve. 
Carte ştiă 45 persoane, . .. 

Are o bis., cu hramul Sf, Du- 

mitru; cu 2 preoți şi 4 cintăreți. 

Circiumi sunt 5, 
Com. e înființată pe la 1821, 

iar Fundeni-de.-la- Drumul- Bog- 
danului pe ia anul 1840. Se gă- 
sesc ruine vechi de construcții, 

despre care legenda zice că aii 

fost palatul unui domn al Țărei. 

Fundeni, com. ur. pl. .Birlad, 
jud. “Tecuciii, compusă din 3 

“cătune: Fundeni, Hanul-Cona- 

chi şi Lungociul. Mea 

i, Situată pe partea stingă a 

- „Siretului, la o' distanță de 46 

-. Kil. de capitala judeţului și la 

* 26 kil. de reşedinţa plăşei. 

„Are o populaţie de:1255 su- 

- -flete, din care 309 bărbâţi, 329 

. femei, 350 băeţi și. 276 fete, 

cari locuesc în 309 case. 

Sunt .302 contribuabili. 

-În com. seaflă o'şcoală; care 

datează din anul 1866. Se. fre- 

-.. cuentă de'33 copii, din numărul 
de 160 copii (93. băeţi și 67 

" fete) în vîrstă de școală,.: 

". Sunt două .biserici: una în 

Fundeni și alta în Lugociii, de- 

„servite de 1 preot cu 3 cîntăreți, 

Locuitorii posedă: 200 plu- 
- guri de fier, 5 mașini de secerat, 

2 de. semănat, 2 de treerat, 4 de 

vînturat şi 1 de bătut porumb, 

Vite sunt:.621 boi, 349 vaci, 

7 tauri, 73.cai, 95 iepe, 3armă- 

sari, 855 oi, 22 capre și4 asini, 

Suprafaţa întregei com. este 
“de 6651 hect., din cari: 255 

: hect.. 65 aril vatra satului; 1109 

”- hect., 68 arii, aparţinînd locuitori- 

„lor din. Fundeni și. Lungacii; 

” iar 5542 hect,, 73 arii, proprieta- 

tea d-lor Gheorghiade și Verone. 

Terenul acestei com. este șes, 
"„nisipos și în mare. parte băltos. | -.. 

+ 

-u. Siretului, 

  

“În com. se găsesc: 5 cazane 

de făcut. sachiă ; o. moară. de 

„foc;.2 stîne. : 

- Comerciul se face. de. .9 circiu- 
mari... 

Com. fiind situată. pe malul 

“locuitorii .se mai o- 

cupă cu pescăria, iar femeile 

cu 'cultura gîndacilor de mătase 

şi cu: țesutul cînepeiși al inului. 
_:Budgetul com. seurcă la cifra 

de 7240 lei; iiar .cheltuelile la 
4890 lei, | 

Este străbătută de calea f. 
“rată: Galaţi-Mărășeşti, care trece 

prin partea de E. a ci avind 

„şi o staţie în pădure, (staţia 

Hanul- Conachi), și de 4 şosele: 

şoseaua națională Tecuciii-Ga- 
laţi, care merge paralel'cu ca- 

lea ferată ; şosea: județeană de 
la N.E. .către -S.-V. la .com. 

: Năneşti (jud. Putna); şoseaua co- 
munală ce vine de -la Hanul- 

Corniachi la Fundeni; şi șoseaua 

forturilor.. 

- Limitele sale sunt: la N., sa- 

tul Şerbănești (com. Liești), de 

" caree despărțit prin proprietatea 

- d-lui Gheorghiade;la S.șila V,, 

cu riul Siretul; la E., cu com. Tu- 

„.dor-Vladimirescu, despărţit prin 

șoseaua naţională și o şosea - ce ! 
duce la podul: de la: Călieni 

(jud. Putna), şi care desparte 

com. de satul Șerbănești. 

Fundeni, sa, jud. Bacăă,. pl. 

Siretul-d.-s., com. Berbenceni, 

"situat pe dealul Dumbravatul. 
: Are. o biserică, fundată, de pre- 

otul: Banul. și. de locuitori, la 

1830, cu un preot și un cintăre, 

„Sunt 2 cîrciumi. : 
"E populată cu 4 fămiliă, Sail 

337. suflete, 

Vite sunt:. 32 cai, 244..vite 

cornute, 44 porci și 2 capre. 

Fundeni, 'câfuu 'de reşedinţă,. al 

com. Fundeni, jud.: Buzăii,; cu | . 

1170; locuitori. și.255. case, : 

-.. Colintina-Fundeni. 

  

Fundeni, saz, jud. Ilfov, pl. Dim- 

"boviţa; face parte din com. rur. 

Este situat 

la- E. de Colintina, pe malul 

stîng al riului Colintina, în niște 

locuri smîrcoase. Se mai nume- 

şte Fundeni-Doamnei şi Fun- 

deni-lui-Racoviţă. 
Are o biserică, cu hramul Sf. 

Eftimie, deservită de 1 preot 

şi 1 cîntăreț. Suprafaţa totală 
a satului e de 653 hect,, cu o 

populaţie de 279 locuitori. 

„ D- St. Capșa are 5oo hect. 
şi locuitorii 153. hect. Proprie- 

tarul cultivă '350 hect. (50 ster- 

pe, .100 izlaz). Locuitorii cultivă. 

"130 hect. iar restul - îl rezervă 

pentru pășunea vitelor: : 

Comerţul .se face de 2 cîr- 

ciumari. 
In raionul comunei este 1 moa- 

ră cu apă şi 1'pod.; 
Numărul vitelor: mari” e de 

232 şi al celor mici de 26; 

Fundeni, sa, face parte din com, 

„_rur, Fundeni-Gherasi, pl... Dim- | 
boviţa, jud. Ilfov. Este situat la 

'la E. de Bucureşti. Se compune 

din 2 trupuri: Fundeni şi. O- 

- daia-lui-Gherasi, ambele aşezate | 

“pe valea Pasărea. Aci este re- 
şedinţa primăriei, 

Se întinde pe,o suprafață de 
1775 hect., cu o populaţie "de 

"1025 locuitori. 

„D-l N; I. Gherasi are 1250 

hect. și locuitorii ş25 hect. Pro- 

prietarul cultivă .1230 hect. (20 

izlaz). Locuitorii rezervă 40 hect. 

pentru izlaz. 

„Are. o “biserică, .cu hramul 

Adormirea, deservită .de.2 pre- 

oţi şi 2 cîntăreţi; 2 şcoale, fre- 

„_ cuentate. de '20 elevi şi 4 eleve, 
"Gu întreţinerea cărora judeţul și 

-. com. cheltuesc anual: 2580 lei. 

Localul. s'a .oferit de. proprie- 
„tarul:N.. Î. Gherasi și-.s'a clă- 

dit la 1876; are :.10 camere, 

Tot d-l N. [. Gherasi, pe lingă



FUNDENI 

că a donat această școală, a. 

înzestrat-o şi cu ş hect. pămînt 

din proprietatea d-sale, ca. a-: 

“cest institut să se folosească de 
profitul ce ar aduce acest pămînt. 

Această porțiune de pămînt, 

sub numele. «Ferma institutului 
primar loan S. Gherasi» se 
află în partea de N. a comunei. 
La fondarea acestui institut, fon- 

datorul a avut buna-voință a 

dona şi 2000 lei pe fie-care an 

din venitul proprietăței sale Fun- 

deni-Gherasi pentru plata per- 
sonalului acestui institut, 

În marginea lacului Gherasi, 

în mijlocul unei splendide gră- 

dini, plantată cu tot felul de 

arbori” indigeni şi străini, sunt 

„casele proprietăței. 
In raionul comunei mai sunt: 

I moară cu apă, 1 maşină de 
treerat; 1 heleșteii ; I pod. 
“Comerciul se face de 4 cir. 

ciumari şi 2 hangii. 
Numărul vitelor mari e de 

367 şi al celor mici de 10şo. 
S'aii stabilit în com. 12 străini. 

Fundeni, căzu, (tîrlă), în jud. Ia- 
lomiţa, pl. Borcea, pe teritoriul 

"comunei Ciocăneşti - Mărgineni. 

Fundeni, sat, face parte din com. 
tur. Scăioși, plaiul Teleajenul, 
jud. Prahova. Areo populaţie de 
511 locuitori (259 bărbați, 252 
femei). Aci 'e o biserică con- 

“struită de călugări. 
Acest sat se mai numea Za- 

hana şi Gura-Bughei. 

Fundeni. Vezi Crivina, coni. rur., 
jud. Prahova, 

Fundeni (Criva), cătun, al com. 
Piatra, pl. Olteţul-Oltul-d.-s., jud. 
Romanați, situat în Valea-Oltu- 
lui, unde albia acestui rîă are 
114 m. d'asupra nivelului mă- 
rii, Are 45 familii, sai 200 su- 
flete.   
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Fundeni, saţ, face parte din com. 
cu același nume, jud. Tecucii. 

Situat pe malul Siretului. Aici 

Siretul face o curbă spre E. 

pănă aproape de satul Tudor- 

Vladimirescu, de unde trece în 

jud. Covurluiii, Aici se află re- 

şedinţa com. 

Are o populaţie de '773 su- 

flete: 104 bărbaţi și 203 femei, 

din cari 200 contribuabili; tră- 

esc în. 199 case. Aci se află 

o școală mixtă, frecuentată de 

35 copii; o biserică, cu hramul 
Inălțarea Domnului. Această bi- 

serică este făcută de logofătul 

* Costachi Conachi, la 1829, fiind 

proprietarul moșiei pe acel timp. 

S'a reparat la 1861, 1881 şi 

1887. Are 17 fălci de pămînt, 

donate la 1864. 

Se zice că locuitorii acestui 

sat sunt: veniți din alte părţi, 

dovadă că se deosebesc în vor: 

bire de țăranii din împrejurimi. | 
Atrași de adăpostul ce-l pre- 

zintă acest colț, fiind un loc re- 

” tras, fiind-că pe aici eraii nu- 

mai păduri seculare, s'aii așezat 

“în acest loc. In urmă o mare 

“secetă i-a făcut ca să-şi vindă 

"o parte din pămînt familiei Co- 
- nachi.; 

" La 1864 sai împroprietărit 
din noă. 

Fundeni, jud. Ilfov, pl. Olteniţa. 

Vezi Mitreni. 

Fundeni, deal, acoperit cu vii, 
“com. rur. Vinjul-Mare, pl. Blah- 

nița, jud. Mehedinţi. 

Fundeni, zpoșie, jud. Bacăi, pl. 
„ Siretul-d.-s., de peteritoriul com. 
Berbenceni,aparținînd parte d-lui 

-. Const. Davidesca și parte locui. . 
torilor răzeși, 

Fundeni, zoșie, în jud. Buzău, 
com. Fundebi, avind 2540 hect, 
mai toate cultivabile şi o pă- 

pe de Siret. 
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dure de-salcîmi. Cultura e sis- 

“tematică și foarte îngrijită. 

Fundeni, 7zoșie, în jud. Tecucii, 
com. Tudor-Vladimirescu, aproa- 

Are'o suprafață 

de 715 hect. 68 arii. Din ace- 

stea, 4 fălci şi 57 prăjini sunt 

livadă -părăsilă, 267 fălci și 16. 

prăjini loc arabil, iar o parte: 

se lasă pentru suhat :de vite. 

Proprietar e-d-l Verone. 

Fundeni-de-la-Drumul - Bog- 

danului, 'câfuu, jud. Buzăi, 

“com, Fundeni, cu 200 locuitori 

şi 309 case. Are 3 sub-diviziuni: 

Fundeni-Cuculeasa, Fundeni-de 

la-Capul-Moşiei şi Hoinari. 

Fundeni- Gherasi (Fundeni- 
lui-Cioranu), după numele 

fostului proprietar, com. rur., 

jud. Ilfov, pl: Dîmboviţa, situată 

la E. de București, pe valea 

Pasărea, la 24 kil. depărtare de 
București. 

Se compune din satele: Bă- 

duleasa, Dimache, Fundeni, Pe- 

rișorul şi Zoicarul, cu o popu- 

laţie de 1432 locuitori, cari tră- 
esc în 300 case. 

Se întinde pe o suprafață de 
3660 hect. D-l N. 1. Gherasi 
are 3135 hect. și locuitorii 525 
hect. Proprietarul cultivă 2715 
hect.; 20 sunt izlaz; 400, pă- 

dure. Locuitorii cultivă tot tere- 
"nul, rezervînd.40 hect. pentru 

. izlaz, 

Sunt 212 contribuabili, 
Bugetul com. e de şo46: lei 

la venituri și 5077 lei la chel- 
„_tueli. 

In com. este o biserică (la 
Fundeni), deservită de 2 preoți 
și 1 cîntăreț; 1 școală mixtă ; 
1 moară cu apă; 1 mașină de 
treerat; 1 heleșteii; 1 pod. Aci 

- este şi o frumoasă grădină bo- 
e. tanică. 

* Numărul vitelor mari e de
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1297 (653 cai şi epe, 35 armă- 

sari, 292 boi, 199 vaci şi viței 

27 tauri, 12 bivoli, 79 bivoliţe) 

şi al celor mici. de 2054 (158 

porci, 1996 o). - 

Dintre locuitori, 297 sunt plu- 
gari, 6 meseriași, 19 aii diferite 
profesiuni. 

Arătura se face cu- 166 plu- 
guri: 115-cu boi și 51 cu cai. 

Locuitorii au 201 care şi că- 

- ruţe: 94 cu boi și 107 cu cai. 
" Locuitori împroprietăriți sunt 

“136 și neîmproprietăriţi, 195. 
Comerciul se-face de 7 ciîr- 

ciumari și 2 hângii. 
S'au stabilit în com. 12 străini. 

Fundeni-Gherasi,. Za/tă, jud. 
“ Tlfov, pl. Dimboviţa,. formată de 

- riul Colintina. 

Fundeni-lui-Cioranu. Vezi Fun- 
„deni-Gherasi, jud. Ilfov. 

Fundeşti, râziz, pe moșia Fuu- 

-- doaia, com. Buda, pl. Herţa, 

jud. Dorohoiu. 

Fundoaca, goal. Vezi Buneşti, 
comună, pl. Crasna, jud. Făl- 
ciii. 

Fundoaia, sa; pe moșia cu a- 

- celași nume, jud. Dorohoiii, co- 

- muna Hreaţca, cu -37. familii, 

- sai 168 - suflete. Proprietatea 
moşiei este a D-nei Maria N, 

- Holban şi. a D-lui N. Dudescu. 

Are o biserică, cu hramul 

- SF. Nicolae, mică, de lemn și 

tencuită, făcută. de D. N. Hol: 
- ban. Proprietarii moșiei ai 358 

" hect. şi 15 arii cimp şi 45 hect,, 

83 arii pădure. 
-„. Piriul 'ce trece pe moșie este. 

"- Molnicioara. 

Hotarele moşiei sunt: Be- 

- cești, Culiceni, Mogoșeşti și și Tir- 

nauca. ..- a. a 

Fundoaia, sai' Preuteşti-Bră-   
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eascăi, saț, pe .moșia cu a- 

celași. nume, jud. Suceava, co- 

muna Preutești, așezat pe am- 
bele țărmuri ale pîriului Hir- 

burile. Are o biserică, clădită 

din lemn în 1845 de Teodor 

„ Ciornei; are hramul Adormirea: 

Maicei-Domnului și e împroprie- 

tărită cu 81 fălci. Satul formează 

„o parohie cu Preuteşti. Școala 
din Preutești servă şi acestui 

sat. , 

Are o populaţie de 65 fa- 
milii, sati 236 suflete, din cari 

"113 bărbați şi 123 femei (7 

străini), cari locuesc în 69 .case. 

Contribuabili sunt 47. 

Vatra satului. ocupă 14 fălci. 
“ Moșia este proprietatea D-lui 1. 

Verdeanu, foastă a familiei Bră- 

escu, în suprafață de 405 fălci, 

din care 97 fălci cultivabile, 140 
pădure, 10 finaț, iar din rest, 

„60 fălci cultivabile, 10 fălci pă- 

dure, sunt făcute. danie schitului 

Adămoaia. 

Improprietăriţi la 1864 sunt 
. 10. pălmași. şi 23 codași, stă- 

pînind: 97 fălci și 40 prăjini. 

Fundoaia, sa/, jud. Tecuciii, co- 

-- muna Condrăchești, situat pe 
vâle; la o distanță de 2 kil. 

de reședința comunei. 

Are o populaţie de 62 familii, 
sati 254 suflete, 

Comerciul se face de 2-cir- 
. ciumari, 

Fundoaia, partea sudică a sa- 

Zului Rădășeni, jud. Suceava. 

Fundoaia, zarte din. satul 'O- 
prișeni, jud. Suceava. : 

Fundoaia, dea, pe -teritoriul 
“com. Rădiul- “Mitropoliei, pI-€ :Co- 

poul, jud. faşi, : 

F undoaia, mpa, pe teritoriul 
moșiei Borca, com. Mădeiul, ju- 

dețul Suceava;   
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Fundoaia, deal, acoperit de pă- 
. dure, în jud. Suceava, comuna 

Cristești. 

Fundoaia, dea/, între satele Fun- 
doaia, din jud. Tutova şi Li- 
povăţul, din jud. Vasluiii, ser- 
vind și de hotar între ele. 

Fundoaia. Vezi Fundul-Văei, co- 

muna Orgoești, pl. Simila, jud. 
Tutova. 

Fundoaia, /îrtop, pe moşia Mo- 
goșeşti, jud. Dorohoiii, comuna 

Buda, din pl. Herţa. 

Fundoaia, păchire, jud, Bacăii, 

pl. Tazlăul-d..s., com. Nadișa, 
proprietatea răzeșilor . din co- 

mună. Este foioasă (fagi şi ste- 
jari). Are..o întindere de 133 

: hect. și este. supusă regimului 
silvic.. 

Fundoaia, Jumbravă, de 14 hect., 

“în jud. Botoșani, com. Zlătu- 

noaia, în partea de S; 

Fundoaia, zădure, în judeţul 
Neamţu, com. Siliştea, din pl. 
Bistriţa. 

Fundoaia, pădure, de stejar, a 

şcoalelor din Tîrgul-Frumos, co- 
muna Văscani, jud. Suceava. 

Fundoaia, zăzure, în jud. Su- 
ceava, jud. Preutești, 

Fundoaia, da/7ă, jud. Bacăi, pl. 
Tazlăul-d.-j., 

com. Gropile. 
de pe teritoriul 

Fundoaia, zirîiaș, jud. -Bacăii, 

pl. 'Tazlăul-d.-s., com. Ardeoani, 

care curge de la N. spre S. și 

- are: scurgere în T azlăul-Sărat. 

Fundoaia, pr a, care curge prin 

valea Fundoaia, com. Dobirceni, 

jud. Botoşani,
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Fundoaia, zir?ă, jud. Botoșani, 

„izvorește din pădurea Fundoaia, 
com. Zlătunoaia, curge pe mar- 

ginea satului Băznoasa și se 

varsă în piriul Sicna, tot în co-: 

“muna Zlătunoaia. 

Fundoaia, zirii, care izvorește 

de pe moșia Silișcani, comuna 

Brăteni, jud. Botoșani și for- 

mează iazul Fundoaia. 

Fundoaia, zirii, izvorește din 

dealul Fundoaia, jud. Fălcii, 

com. Buneşti, plasa Crasna, și, 

unit cu Piriul-Bobolui, în cen- 

trul satului, trece spre S. și se 

varsă în piriul Crasna. 

Fundoaia, pirat, izvorește din 

fundăturile satului Şetrăreni, co- 

muna Cărniceni, pl. Turia, jud. 

Iaşi, curge spre S. prin iazurile: 

Șaitana, Șetrăreni, Lingurari și 

Brazda; trece prin Valea-Blin- 

deștilor, prin iazurile, Blindești 

şi Gologanul; printre satele Blin- 

deşti și Raiul; tae drumul co- 

munal și se îndreaptă spre V,, 
pe şesul Jijici, unde se varsă în 

Balta-Blindeștilor. 

Fundoaia, zirii, izvorește de sub 

- dealul Fundoaia, curge de la 

_Y, spre E. prin satul Iepureni, 

com. Rădiul-Mitropoliei, plasa 

Copoul, jud. Iași și se varsă în 
riul Jijia. 

Fundoaia, ziri, afluent al pi- 

riului Staniştea, în jud. Suceava, 

com. Cristești, 

Fundoaia, zîrîz, ce udă satul 

„ Oprişeni, jud. Suceava; afluent 

“al Șomuzului-Mare (1400 m.). 

Fundoaia, pirtă, afluent al pi: 
riului Borca, jud. Suceava. 

Fundoaia, ziriz, tributar iazului 
Unceşti, jud. Suceava. ”   
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Fundoaia, va/e, jud: Bacăi, pl. 

Tazlăul-d.:s., care este formată 

de dealurile Prieanul și Ma- 

runta, 

Fundoaia, va/e, în partea de V. 
a com. Dobirceni, pl. Stefănești, 

jud. Botoşani. 

Fundoaia, za/e, în partea de N.- 

E. a comunei Todireni, judeţul 

Botoșani. 

Fundoaia, va/e, prin care curge 

pîriul Fundoaiă, com. Brăteni, 

jud. Botoșani. 

Fundoaia, za/e, între dealurile 

Căbușca și Ciurilă, pe Văculești, 

com. cu același nume, plasa 
Coșula, jud. Dorohoiii. 

Fundoaia, valea piîriiașului: cu 
același nume, din satul Oprişeni, 

jud. Suceava. . 

Fundoaia, vaf/e, situată la N. com. 

Condrăchești, jud. Tecuciii. Pe 
această vale se află situat satul 

cu același nume. 

Fundoaia. (Vatea-). Vezi Flă- 
- mînzi, sat, com. Flămiuzi, jud. 
Botoşani. 

Fundoaia-Satului, zîrii, format 

din izvoare; curge prin satul 

Drăcșani, com. Drăcșani, jud. 

Botoșani și se varsă în lacul 

„Drăcșani. 

Fundoaei (Dealul-), deal, pe 
moșia Fundoaia, com. Buda, pl. 
Herţa, jud. Dorohoiii. : 

Fundoaei (Pădurea-), sai Pi- 
ciorul-Popii, zăzere, jud. Su- 
ceava, compusă din fagi și ste- 

jari, d'asupra satului Sodomeni, 

din com. Pășcani. 

Fundoianca, zale, pe moșia   
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". Fundoaia, com. Buda, pl. Herţa, 

jud. Dorohoiii. 

Fundul, z/asă, în jud. Roman, 

situată în partea de S-E. alui. 

Are forma unui .trapez regu- 

lat, dacă îi considerăm limitele 
sale în linie dreaptă. Se mărgi- 

„nește la N. cu pl. Siretul-d.-s., 

„de care se desparte printr'o li- 

„nie convenţională, care. începe 

de la V., din malulriului Siretul, 

puţin mai la N. de satul. Bră- 

teşti și rerge spre E., plecîn- 
du-se către S. pănă mai jos de 

„satul Săcăleni; de aici.se ridi- 

că puţin spre N., pănă la 'satul 

Holmul,:de unde începe a pleca 

iarăși către S., pănă la marginea: 

de E. a jud. La S. se mărgi- 

neşte cu jud. Bacău și puţin cu 
jud. Tutova, de care se separă 

iarăși, de cel d'intiii, prin o li- 

nie convenţională,. care începe 

de la V., din malul ritului Siretul, -: 

- puţin mai la S. de satul Ursoaia 

„și duce spre E., urmîndo vale, 
la S. de satele Poiana-lui-lurașcu 

şi Alexandri; iar de aici tot o 

„linie convențională o separă de 

jud. Lutova, urmînd spre E. cînd 

deal cînd vale, pănă la S. de 

satul Poiana-Humei. La V. se 

hotăreşte cu pl. Siretul-d.-j., de 

care se separă prin riul Sire- 
tul care curge în general de la 

N. la S., făcînd mai multe sinuo- 

zități şi din carecea mai mare, 
care înaintează în pl.Siretul d.-j., 

este cea de la satul Recea la sa- 

tul Spiridoneşti. La E. se mărgi. 

neşte cu jud. Vasluiii, de care se 
separă prin șesul Dagiţei şi pi-. 
riul Toinarul, pănă la tîrgușorul 
Băceșşti; iar de. aici, coborînd 
spre S., prin o linie convenţio- 
nală, care urmează culmea dea- 
lurilor prin codri foarte mari, 

„pănă de-asupra satului Fundul- 
Tutovei (jud. Tutova)... 

Lungimea cea mai marea a- 
cestei: plăși este aceea socotită:
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de la satul Brătești la satul Po- 

iana-Humei (32 kil.); iar lățimea 
cea mai mare o atinge între sa- 

tele Spiridoneşti și tîrgușorul 

Băcești, aproximativ de 25— 

30 kil.. 

Pămîntul cel accidentat al a- 

cestei plăşi, cursurile de apă ce 
o străbat precum și pădurile cele 

multe, întinse și bătrine, fac ca 

clima acestei plăși să fie mai 
plăcută de cit a celor-l'alte ce 
compun jud. “Toate acestea fac 
ca, iarna, această plasă să fie mai 

ferită întru cît-va de vîntul de 
N.-E. şi vara căldura să fie mai 
temperată, 

__ Plasa Fundul este cea mai 

deluroasă din tot judeţul. Dea- 
lurile ei ating în. unele locuri 

înălțimi foarte mari, așa că 

seamănă a fi ramificaţiuni de 
munți, Ele sunt aproape toate 
pietroase. Cea mai principală 
culme de dealuri în această plasă 

este culmea numită a-Golanilor, 

„care intră înaceastă plasă la sa- 

tul Averești-d.-s., unde se leagă 

cu culmea Dealul-Mărului, din 

pl. Siretul-d..s., și continuă de la 

N-V. către S.E,., trecînd pe la 
E. de satul Avereşti-d.-s., pe la 
Avereşti-d.-i. (Golani), Tabăra, 
Chiliile, Buciumi, Valea-Ursului, 

Muncelul-d.-j., Golani, .Fundul- 

Șiștarului și Poiana-Humei, de 
unde apoi trece în jud. Tutova 

şi Vasluii. Această culme de 

dealuri, care e în dreapta riu- 
lui Birlad, formează linia de des- 

părțire a apelor din această 

plasă. | 

Din această culme principală - 

pleacă spre E. alte culmi mai 
mici, din cari cele: mai principale 

sunt: 

a) Culmea-Giurgenilor ce se 

desparte din Culmea-Golanilor, 

mal la N. de satul Valea-Ur- 

sului și urmează direcțiunea de 

la V.la E., continuîndu-se prin 

dealurile: Stilpul-din-mj., Piscul- 

60299. Aarele Dicţionar Geograjic.: Vol, 1117, 

„tul Băceşti, 

„ea naștere la rîndul să 
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Paiului,. Poiana-Cracului (la V. 
de satul Oniceni), Boliac, Po- 

iana-Feștilei (spre E. de satul 

Oniceni) și malul stîng al riu- 
lui Birlad pănă aproape de sa- 

Din unghiul ce-l 
formează Culmea-Golanilor cu 
Culmea-Giurgenilor își ia naş- 
tere riul Birlad. 

&) Culmea-Goronului ce se 

desparte din Culmea-Golanilor 

la satul Muncelul-d.-j. și urmea- 
ză direcțiunea de la S. la N. 

Această culme separă pîriul Go- 
ronul de piriul Șipotul. 

6) Culmea-Fundul-Șiştarului 

ce pleacă din culmea princi- 
pală la satul Fundul-Șiștarului 

și urmează și ea direcţiunea de 

la S$. la N. Această culme se- 

pară Pirîul-Șipotului de piriul 
Fundul-Oancei. 

4) Culmea Poiana-Humei ce 
se desparte de culmea princi- 

pală la s. Poiana-Humei şi se 
întinde spre N. ca. și cele-l-alte 

două precedente, formînd cu cul- 
mea principală un unghiă as- 

cuțit. Ea este mai înaltă de cît 

cele trei de mai sus și dă şi 

i la alte 
culmi mai mici. Aceste culmi 

formează despre E. marginea 
despărțitoare a pl. de jud. Vas- 

luiii și spre S., de jud. Tu- 

tova. . 

Culmea-Giurgenilor ce merge 

de-a stinga rîului Birlad, se ter- 

mină la confluența piriului Bo- 
zianca cu rîul Birlad, iar cul- 

mele cele-l-alte trei care sunt de 
a dreapta, se termină în valea 

Birladului. 

Tot din Culmea-Golanilor se 

lasă spre V. următoarele culmi: 

a) Culmea-Brăteștilor se des- 
parte din Culmea-Golanilor la 

satul Golani și se continuă 

spre N-V. pe la satele; Mas- 

tacănul, Muncelul-Durei, . trece 

pe la V. de sat. Brătești și se 

termină în șesul Siretului. Prin-   
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tre această culme și a Golani- 

lor curge piriul Brăteasca. 

4) Culmea - Taberei se des- 
parte din Culmea- Golanilor la 

satul Tabăra, face o curbă spre 
$., apoi ia direcţiunea spre 

V. şi trece pe lă satul Iucșești- 
d.-j. Această culme desparte 
satul Bălușești de satul Chiliile 

și satul Iucșești-d.-j. de satul 

Bătrinești, purtind în special 

numele satelor pe lingă care 
trece. 

2) Culmea- Creţoaei se des- 

parte tot din Culmea-Golanilor 
în dreptul satului Poenele-d.-j. 

şi se continuă spre S.V., ur- 

mînd malul stîng al piîriului Cre- 
țoaia pănă în riul Siret, 'unde 

se termină prin Stînca-Bradului, 

Rîurile și pîraiele ce udă a- 
ceastă plasă sunt următoarele; 

Riul Siretul curge prin margi- 

nea de V. a plășei, de la N. spre 

S. El începe a uda această pl. 
de la.N. de satul Brătești şi 

pănă la S. de satul Ursoaia, 

pe unde şi ese din judeţ; 
curge făcînd mai multe sinuo- 
zități, din care: cea mai mare 

“este acea dintre satele Răcea 

şi Spiridoneşti. Siretul primeş- 

te în sine pe stinga, în a- 

ceastă plasă, începînd de la 

“N. spre $.,: următoarele pirae: 

- Brăteasca, Ciolacul, încărcat pe 

dreapta cu piriul Bălușeștilor; 

“Corhana; .Glodeni, încărcat pe 

„dreapta cu pîriul Vilcelele; Cre- . 
-ţoaia şi Sasa, 

Riul Birladul izvoreşte din lo- 

- cul de -unde Culmea - Giurgre- 

- “nilor- se desparte din Culmea- 

-Golanilor, între satele Valea-Ur- 

sului și Giurgeni. El curge, în 

genere, în această plasă, de la V. 

"la-E, şi primeşte în sine, în a- 

ceastă plasă, .pe stinga, urmă- 
toarele pirae: Giurgeni, Ciubota, 

Roşai, Săcălușul, Valea-lui-Ene, 

Trestiana, Mărmureni, Bozianca 

şi Toinarul,: cari curg mai toate 
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"de la N. la S.; iar pe dreapta: 
Goronul, Şipotul, Oncea, Pus- 

tieta şi Băbuşa, care toate curg 
de la S. la N. 

Pămintul acestei plăși, fiind 

în genere foarte deluros, este 

acoperit în mare parte cu pă- 

duri. Coastele rîpoase, a mul- 

_tora din aceste dealuri, fac ca 

pămîntul să nu fie tocmai aşa 

propriii agriculturei ca acel al 

celor-l'alte plăşi ale jud. Apoi 

chiar văile piraelor fiind prea 

strimptorate de dealurile ce le 

mărginesc, sunt supuse, în tim- 

purile ploioase, milirei, așa că 

ele servesc puţin pentru semă- 
nături, ci mai mult pentru fineţe. 

Partea cea mai bună și mai pro- 

prie pentru agricultură este par- 

tea de S. a plășei. | 
Toate felurile de producte se 

cultivă în această plasă, unele 

în cantități mai mari, altele în 
"cantități mai mici. 

Finețele și pădurile sunt în: 
abondenţă. 

Se lucrează olăria în satele Iz- 
vorul, Linsești şi lucșa; rotăria, 

în satele: Pustieta, Ciorneiul, 

Valea-lui-len= și Băceşti; jugu- 
rile, în satul Vadul; dogăria, în 

tîrguşorul Băcești; fringhiile, în 

satele Mărmureni și Vadul; co- 

veţe, linguri și fuse, în satele Păl- 

tinișul și Solca şi fierăria, în sa- 

tul Fundul-Ocei. 

Este o fabrică de spirt în sa- 

tul Poenele-d.-j. Sunt carieri-de 

piatră pe teritoriul comunelor 
Avereşti și Giurgeni, 

Centruri mai mari de. co- 
merciii în această plasă sunt: 

tirgul Băceșşti, care face comer- 

ciul cu cereale și lucruri de prima. 

necesitate și tîrguşorul Dămie- 

neşti, care face comerciul cu ce- 

reale, lucruri de prima necesi- 

tate și vite,—cu aceste din urmă 

mal mult în timpul primă-verei 
Şi ernej, 

Această plasă are puţine căi   
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de comunicaţiune, din cauza 

depărtărei prundului, iar pe de 

alta din pricina naturei terenu- 

lui, care este foarte accidentat. 

Șoselele care străbat această 
plasă sunt: 

Șoseaua județeană Roman- 

Birlad străbate această plasă de 

la N.-V. spre S.-E. Incepe din 

orașul Roman, intră în această 

plasă la satul Brătești; trece 

prin satele Brătești, Brăteanu, 

prin Averești-d.-j. (Golani), Va- 
lea-Ursului, Muncelul-d.-j. şi Po- 

iana-Humei, de unde trece în 

jud. Tutova, unde se leagă, la 
satul Fundul-Tutovei, cu șoseaua 

acelui județ ce duce, prin valea 
piriului Tutova, la orașul Birlad. 

Şoseaua judeţeană Vasluiii- 
Buhuși-Piatra leagă judeţul Vas- 
luiă cu județul Neamţu. Ea 
străbate această plasă de la E. 
spre V. (de la tîrgușorul Bă- 
cești la satul Drăgești) și leagă 
între ele: tirguşorul Băceşti, sa- 
tul Valea-Ursului, Buciumi, tîr- 
gușorul Dămieneşti şi satul Dră- 
gești, de unde apoi trece în pl. 
Siretul-d.-j. Intre Valea-Ursului 
şi Băceşti ea merge pe malul 
stîng al rîului Birlad. 

Șoseaua vecino-comunală Si. 
retul, care merge pe malul stîng 
al rîului Siretul, de la N. la S., le- 
gind între ele satele: Brătești, 
Cotul-lui-Bălan, Răcea, Iucșeşti- 
d.s., lucșeşti-d.-j., Spiridoneşti, 
Bătrinești şi Dămienești. 

Această plasă este legată cu 
pl. Siretul-d,-j. prin 3 poduri 
pe riul Siretul, din cari 2 poduri 
plutitoare: unul la satul Bră- 
teşti, unul la satul Spiridoneşti 
şi un altul stătător de lemn, la 
satul Drăgeşti, 

Plasa Fundul este adminis- 
trată de un sub-prefect cu re- 
ședința în tîrgușorul Dămieneşti, 
care are sub privegherea sa pe 
cele 16 comuni care -alcătuese 
plasa.   
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Această plasă are o judecă- 

torie de ocol în tîrguşorul Dă- 

mienești. Tot aici este şi un 

oficii poştal-rural. 
In plasa Fundul sunt două 

companii de dorobanţi: în tîr- 

gușorul Băcești și în. satul Poe- 

nele-d.-j. 
Clerul din această plasă: de- 

pinde de protoereul județului. 
Sunt în această plasă 33 bise 

rică ortodoxe, 1 mănăstire de 

călugărițe, la Giurgeni, și 4 bis. 

catolice, care ţin de parohia ca- 

tolică Prăjeşti (județul Bacăii). 

Sunt în plasă 4634 familii, sati 

18434 suflete; 4548 contribua- 

bili; 1050 ştiutori de carte; 4683 

case. Populațiunea este Romînă 

afară de 343 familii (1394 locui- 

tori) Unguri și 201 familii Evrei. 

Toţi aceștia locuesc în 67 sate, 

din cari 2 sunt tirgușoare: Bă- 

cești și Dămienești. Din aceste 

67 sate cele mai populate sunt: 

tîrgușorul Băcești (930 locui- 

tori), satele Bălușești (890 locui- 

tori), Dămienești (766 locuitori) 
şi Poenele-d.-j. (730 locuitori). 

Toate aceste sate formează 16 
comune, din cari cele :mai po- 
pulate sunt: Băcești (1638 loc.), 
Oniceni (1621 loc.) şi Bozieni 
(1600 loc.). Din aceste 16 co- 
mune, acele cari ai un venit 

mai mare sunt: com. Băceşti 
(venit 10141 lei), com. Dămie- 
nești (venit 4853 lei și cheltueli 
4621 lei) şi com. Oniceni (venit 
4328 lei și cheltueli 3454. lei). 

Această plasă are 12 școli - 
rurale (10 mixte; 1 de băeți 
şi 1 de fete).: 

Fundul, saz, jud. Ilfov, pl. Zna- 
govul; face parte din com. rur, 
Lipia-Bojdani. Este situat la N.- 
V. de Gruiul, în partea de N. 
a bălței Znagovul. 

Se întinde pe o suprafață de 
770 hect., cu o populaţie « de 253 
locuitori.
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Statul are 525 hect., din cari 

„cultivă prin arendașii săi 490 

hect. (7 sterpe, 28 izlaz). Lo- 

cuitorii ai 245 hect. și le cul- 

tivă. Pe teritoriul satului este 

I baltă, 

Comerciul -se face de 2 cir- 
- ciumari. 

Numărul vitelor mari e de 148 

şi al celor mici de 216. 

“Fundul, sa, în jud. și pl. Tu- 

tova, com. Mircești, spre N. de 

satul Mircești. Are 140 loc, 

din cari 24 ştii carte şi 42 case. 

Mai este numit și Fundul-Văei. 

Fundul, ziriiaș, jud. Bacăi, pl. 

Siretul-d.-s., de pe teritoriul com. 
Oţeleşti, care se varsă d'a stînga 

„ Berheciului. - 

Fundul, foc cu îsvoare, jud. Ba- 

„căă, pl. Tazlăul-d.-j., com. Săn- 

duleni, de pe teritoriul satului 

- Orășa-Avram, de unde își are 

obirşia piriiașul Larga. 

Fundul, zi/e de zădure, în jud. 

Ialomiţa, pl. Ialomița-Balta, spre 
S.-E. de satul Fundul-Crăsani 

şi pe ţărmul stîng al riului Ia- 

„ lomiţa. 

Fundul-Arşiţei, înfundătură de 

. deal, în jud. Tutova, pl. Simila, 

com. Bogdana, de unde izvo- 

reşte piriul Bogdana. 

Fundul-Balicăi, dea/, se întinde 
la S. de dealul Golgofta, com. 

Ivăneşti, pl. Racova, jud. Vas- 

luiiă. 

Fundul-Berezinei, zădure, pe 
moșia  Dersca, com. Dersca, 

pl. Berhometele, judeţul Doro- 

hoiii. 

Fundul-Berţoii, ea, jud. Ba- 
căii, pl. Bistriţa-d.-j., la V. de 

„com. Călugăra-Mare. . 
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Fundul - Bicazului, căzu, în 

jud. Neamţu, com. Bicazul, pl. 

Piatra-Muntele. 

Fundul-Blăgei, zâdure, la N. 
de satul Blaga, com. Negulești, 

jud. Tecuciii. De aici izvorește 
pîriul Blaga. 

Fundul-Blăgei, zâdure de fag, 
în jud. Suceava, com. Preuteşti. 

Fundul-Blăgoaiei, zăzare, jud. 

Bacău, pl. Tazlăul-d.-s., de pe 

„teritoriul com. Luncani, 

Fundul-Bohotinului, pâriă, jud, 
Fălciă, pl. Podoleni, izvorește 

din localitatea cu acelaşi nume, 

despre V., din pădurea Cozia, 

curge prin valea Fundul-Boho- 
tinului, spre E., traversiînd par- 

tea de N. a com. Bazga, apoi 
“se lasă spre S. şi mărit cu pi- 

raiele: Bazga și Piriul-Pietrelor, 
trece prin partea de E, a tirgu- 
șorului Răducăneni. Formează 

iazul Bohotinul, în com. cu același 

nume, de unde ese cu numirea de 

Pirtul-Bohotinul și, la satul Gura- 

Bohotinului, trecînd în șesul ]i- 

jiei, unit cu girla Paleşul, se var- 

să în bălțile de la gura Jijiei. 

Fundul-Bohotinului, șes, în 
partea de V. a com. Bazga, pl. 

Podoleni, jud. Fălcii, în supra- 
faţă de 72 hect. 

Fundul-Bohotinului, vale, în- 

“cepe din pădurea Cozia, pl. Po- 

doleni, jud. Fălciă, de unde iz- 

vorește piriul cu același nume, 

şi se termină în valea Jijiei, la 

com. Gura-Bohotinului. 

Pundul- -Burţii, zea?, în jud. Tul- 

cea, pl. Isaccea, com.  Meidan- 

 Chioi, despărțind această com. 

„de com. Teliţa; se întinde spre 

N., avind o direcţie generală de 

la N. spre S$., de-alungul piriului 

Fundul-Crăsani, co. 

  

FUNDUL-CRĂSANI 

Meidan-Chioi, bră=dind partea 

S.E. a plășei și N.-E. a comu- 

„nel; se prelungeşte la S. cu 

Dealul- Bostănăriilor; pe mu- 
chea sa trece drumul comunal 
Meidan-Chioi-Teliţa, iar pe la 

poalele sale de N. se văd ruinele 
unor valuri numite Valul-lui-Tra- 
ian; din el izvoresc piraiele Va- 
lea-Cilicului (afluent al picului 

Telița) şi Valea-Cişmelii sati A- 
cadin; este acoperit cu păduri 

la N. şi cu păşuni pe la poa- 
lele de S. 

Fundul- Buzei, /oc, din mar- 

ginea satului Rișca, .jud. Su- 

ceava, unde se ramifică dru- 

murile spre Slătioara și Valea- 
Colibei. a 

Fundul-Chinuscului, pute, pe 
„ teritoriul comunei Soveja, pl. 

. Zăbrăuţul, jud. Putna, din care 
izvorește Piriul-Dumicușului.. 

Fur. în 

jud. Ialomiţa, pl. Ialomiţa-Balta, 

situată în marginea de V. a 

plășei, pe amîndouă malurile 
rîului Ialomiţa, între comunele : 
Balaciul, Copuzul și Axintele 

și la 70 kil. de Călărași, 

Teritoriul comunei are o supra- 

fațe de 13900 hect., din cari 1400 

pădure și coprinde patru moşii: 

Fundul-Crăsani, proprietate a 

statului, foastă pendinte de mă- 

năstirea Sf. Apostoli, din Bucu- 

rești, arendată pe period. 1883— 
1893 cu 59000 lei; Grindul-Ro- 

goazele, proprietate a statului, 

foastă pendinte de biserica Sf. 

Gheorghe-Noi din Bucureşti, a- 
rendată pe period. 1883—93 cu 

20550 lei; Iordăchiţa și Crăsani- 

d.-s., care sunt proprietăți parti- 

culare. 

După legea rurală din 1864 

sunt împropietăriți pe moșie 181 
locuitori și după legea: rurală 

„din 1878 s'aii mai împroprietărit
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34 locuitori; fără proprietăți 
mai sunt 53. 

Com. se compune din satele: 

Fundul-Crăsani, Sudiţi sai Cră- 

sani-d.-s. şi Vadul-Pietros, avind 

reşedinţa primăriei și a jude- 

cătoriei comvnale în satul Fun- 
dul-Crăsani. ” 

Populaţiunea este de 380 fa- 

milii, sau 1484 suflete, din cari 

806 bărbaţi şi 678 femei; 1481 
Romini și 3 Greci; 400 agricul- 
tori, 4 meseriași, 11 comerci- 

ani, 4 avînd profesiuni libere, 
120 muncitori și 20 servitori. 

Știi carte 163 persoane. 
Vite: 600 cai, 430 boi, 2700 

oi, 54 capre și 390 porci. 

Venitul comunei este de 4751 
lei şi cheltuelile de 4456 lei. 

Sunt 3 şcoli rurale mixte, 
"cite una în fie.care sat conduse 

de 3 învățători retribuiţi de com.; 
3 biserici, la care deservesc 3 

preoți și 5 dascăli, 

Fundul-Crăsani, sa, în jud, 
Ialomiţa, pl. Ialomiţa-Balta, pen- 
dinte de com. cu același nume, 
situat pe malul stîng al ri- 
ului Ialomiţa, la 3 kil. spre S,. 
de satul Malul. In acest sat 
este contopit şi satul Rogozul, 

Aici este reședința primăriei 
și a judecătoriei comunale. 

Populațiunea satului constă 
din 100 familii Romîni și 1 fa. 
milie de Greci. 
Are o școală mixtă condusă 

„de un învățător; o biserică, cu 
un preot și doi dascăli, 

Vite sunt: 250 cai, 150 boi, 
1200 oi, 10 capre și 100 porci. 

Fundul-Crimineţului, Zichet, în. 
jud. Putna, la hotarul "Țărei des- 
pre Ardeal. 

Fundul - Danciului, sas, face 
parte din com. rur. Micșunești- 
Greci, pl. Mostiștea, jud. Ilfov. 
Este situat la S. de Micşunești-   
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Mari, pe malul drept al văiei 

- Pociovaliştea, aproape de con- 

fluenţa acestei: văi cu riul Ia- 
lomiţa. S'a înfiinţat la anul 1851 
de Grigore Pandelescu, fost pro- 
prietar. 

Se întinde pe o suprafață de 

510 hect., cu o populaţie de 173 
locuitori. 

D-l Gr. Pandelescu are 365 

hect. și loc. 143 hect. Proprie- 

tarul cultivă împreună cu locui- 

torii 443 hect. Comerciul se face 

de 1 hangiiă. 

Numărul vitelor mari e de 154 
şi al celor mici de 221. 

Fundul-Doschilei, pzauze, jud. 

Putna, pe teritoriul comunei So- 
- veja, de unde izvorește piîriiașul 
Cirligata. 

Fundul-Elanului, foc cu poiană, 

în pădurea de pe moşia Urlaţi, 
plasa Mijlocul, judeţul Fălcii, 
pe care erai niște bordee lo- 
cuite de lingurari Țigani. De 
aici pornește spre S. întinsa 

„vale a Elanului, prin care curge 
pîrîul cu același nume. Pe dînsul 
este locul numit Siliștea pe care 
se zice că din vechime a fost 
sat, ce nu mai există astă-zi, 
Aici este locul nașterei Dom- 
nitorului Constantin Cantemir. 

Fundul-Găşteni, pădure, județul | 
Bacăii, pl. Bistriţa-d.-j., com. Ră- 
căciuni, proprietatea d-nei Maria 
Sturdza. Este foioasă (fagi, ste- 
jară, etc.). Are o întindere de 
115 hect. și este supusă regi- 
mului silvic, 

Fundul-Găvanului, deal, în ju- 
deţu! Tulcea, pl. Babadag, com. 
Congaz, pe care o desparte de 
com. Zibil (a plăşei Tulcea); 
este o prelungire a dealului Tu- 
garlea-Bair; se întinde spre E,, 
avind o direcție de la N..V. 

„spre N.-E., brăzdează partea de   

FUNDUL-LEPȘII . 

NE, a plășei, cea de S. a co- 

munei Congaz și pe cea deN. 

a comunei Zibil ; are o înălțime 

de 167 metri și e punct trigono- 

metric de observaţie de rangul al 

3-lea, dominînd asupra satelor 

Congaz și Zibil; spre E., con- 

ține pe muchiile sale movilele : 

Ploschili (122 m.); Movila-cu- 

Soci (116 m.) și Tocsimilu (115 

m.); valea Cazangiac curge pe 

la poalele sale estice; este în-: 
tretăiat de drumurile comunale 

Congaz-Zibil, Congaz-Sari-Chioi 

şi Congaz-Sabangea; este aco- 

- perit cu fineţe şi semănături, 

Fundul-Gheorghe, zezer, lung, 

de la N. spre S., pe țărmul 

Dunărei-Vechi, jud. Brăila, în 
faţa ostrovului L.opatna și pe te 

ritoriul com. Chiscani. 

Fundul-Herţei, saz. Vezi Her- 

tușca, sat, com. Movila, plasa 

Herţa, jud. Dorohoiii. 

Fundul-Largului, zale, în jud. 
Neamţu, com, Călugăreni, plasa 
Piatra-Muntele. Este situată în 
drumul ce vine de peste mun- 
tele Petru-Vodă, scăldată prin 
mijloc de piriul cu același nu- 
me. Acest loc este dintre cele 
mai pitorești; malurile pîriului, 
pe-alocurea înalte, sunt formate 
din cariere de piatră, în ale cărora 
straturi se află table ce se în- 
trebuințează la scris şi la aco- 
peritul caselor, 

Fundul-Lăzei, șiră de muufă, ju- 
deţul Bacăi, pl. Trotușul, com. 
Doftana, ce se întinde d'a stîn- 
ga Trotușului, pănă aproape de 
satul Bogata. 

Fundul-Lăzei, pădure, pe mo- 
şia Proboteşti, com. Tiîrnauca, 
pl. Herţa, jud. Dorohoiii. 

Fundul-Lepşii, picher, județul
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Putna, la hotarul Ţărei despre 

Ardeal, 

Fundul-lui-Stan, zăure a sta- 
tului, în jud. Prahova, pl. Cri- 

covul, cu 131 hect., care, îm- 

preună cu trupul Bordea (117 

hect.), formează pădurea Tisa, 

Fundul-lui-Stan, 774 de pădure 

a statului, jud. Prahova, com. 

Apostolache, pl. Podgoria. Vezi 
" Tisa, moşie a statului, - 

Fundul-Mare, zezer, jud. Brăila, 

situat în partea de S. a ostrovului 

Ruptura, spre S.E. de comuna 

Chiscani ; la S, de iezerul Moșu- 
Stanciul, comunică printr'un pri- 

- val cu Dunărea-Vapoarelor, 

Fundul-Mare, zăzure de salcie, 
jud. Brăila, între privalul Por- 

cul, Filipoiul, iezerul Paţiul. și 

privalul Lungul, pe teritoriul 
com. Chiscani și Tichilești. 

Fundul-Mateiaş, zădure, jude- 

ul Bacăii, pl. Trotușul, com. 

Căiuţul. 

Fundul-Măgioarei, poiană, în 
codrii Deleni, jud. Botoșani. 

Fundul- Muşatei, dea, numit 

ast-fel după satul Mușata, com. 

Rănceni, pl. Mijlocul, judeţul 
- Fălciu; se află în hotar cu com. 

Hurdugi. 

Fundul-Muşatei, vaze, în hota- 
rul dintre satul Mușata și com. 

Hurdugi, pl. Mijlocul, judeţul 
Fălcii, prin care curge piriul 

Mușata, 

Fundul - Negrei, sat, spre N. 
com. Oşești, pl. Stemnicul, jud. 

Vasluii. Se numește ast-fel de 

la poziţiunea sa fiind situat în 

fundul unei văi prin care trece 

un pirîă, a cărui apă este neagră.   
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Are o suprafață de 19 hect. 
şi o populație de 41 familii, 
sait 181 suflete, 

Fundul-Ocei, sat, în jud. Ro- 

man, pl. Fundul, com. Oniceni, 

pe Piriul-Ocei, spre S. de satul 

Oniceni. Acest sat este locuit 
numai de "Țigani, cari lucrează 
fierăria. Sunt 58 loc.; 18 vite 
mari. 

Fundul-Ochiului, 7/2, de unde 

izvorește  Piriul-Stuhului, com. 

Girceni, pl. Racova, jud. Vasluiu. 

Fundul.-Piriului, corz., rar. com- 

pusă din căt: Fundul-Părului, 

Crovul și Grozăveşti,pl. N eajlovul, 

jud. Vlașca, situat pe malul drept 
al Argeșului, la N. judeţului şi la 

limita lui despre jud. Dimboviţa ; 
pe platoul dintre Neajlov şi « Ar- 
geş. 

In 1887, această e com. se com- 

punea din 581 familii, saă 2621 

suflete, din cari 131 contribua. 

bilă. 

Budgetul com. la 1886 era 

de 3288 lei la venituri și de 

2588 lei la cheltueli; pe anul 

1887 era de 2551 lei venituri 

şi de 2185 lei cheltueli. 

In 1887 s'a cultivat pe acea- 
stă com. 310 hect. 

Are o şcoală mixtă condusă 
de un învățător; o biserică cu 

un preot și 2 dascăli cu hra- 
mul Sf. Nicolae zidită la 1846 

şi care ţine de parohia Fundul- 
Părului. 

Depărtarea aceste com. de 
București este de 60 kil.; de 

Giurgiu de 85 kil.; de Obedeni, 

reședința pl., de 27 kil., de 
Pitești, de 40 kil.; iar de staţia 

drumului de fier de la Titu, de 

25 kil. 

Fundul-Părului, câz., de la care 

și-a luat numele com. rur. din care 

„ faceparte, din pl.Neajlovului, jud.   

FUNDUL-RĂCACIUNI 

Vlașca. Este situat pe platoul 
dintre Neajlov și Argeș, mai 

mult pe malul Argeșului. 

Moșia este proprietatea Sta. 
tului; înainte de secularizare 

ţinea de mănăstirea Glavaciocul ; 
are o arendă anuală de 17000 

lei, . 
Sai împroprietărit la 1864 

-un număr de 175 locuitori din- 

-du-li-se 225 hect. Pe teritoriul 
ei se află un petic de pădure 
ce se chiamă Pintenoaica, cu 

_ suprafața de 150 hect.; un alt 

petec de pădure de salcie, plute, 
” zăvoiii, pe apa Argeșului, cu su- 

prafața de 70 hect. 

Fundul - Podișului, /oca/z7aze, 
jud. Fălciu. Vezi Podișul, deal, 

com. Băsești, pl. Mijlocul. 

Fundul-Poienei, sat, în jud. Ro- 
man, pl. Siretul-de-sus, com. 
Stănița, la o depărtare de 2 kil. 

de reședința com. Are 56 familii, 
saii 206 locuitori și 56 case. 

Fundul-Purcăreţ, za/e, jud. Ba- 

căi, pl. Bistriţa-d.-j., de pe te- 
ritoriul com. Călugăra-Mare. 

Fundul-Racovei, săfizor. Veză 
Slobozia, com. Girceni, pl. Ra- 

cova, jud. Vasluii, 

Fundul-Răcăciuni, com. zur. 

jud. Bacăii, pl. Bistriţa-d.-j., si- 
tuată în regiunea șesului Sire- 

tului şi pe valea piriului Răcă- 
ciuni. Este alcătuită din 4 căt..: 

Fundul - Răcăciuni, reședința, 
Curmătura, Ciocani și Gișteni. 

La 1863, satul Gişteni lipsea; 

com. număra însă satul Liuzi- 

Chiriţa, care era situat aproape 

de hotarul cu jud. Putna. Com. 

avea atunci 217 case şi 217 fa- 

milii, - 

Teritoriul săii se mărginește 

la N. cu com. Cleja; la S., cu 

; com, Gropile și cu com. Parava,
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din jud. Putna ; la E., cu com. Ră- 

„căciuni ; la V., cu com. Drăgu- 

geşti, Este scăldat de piriul Ră- 
căciuni, cu afluenții săi: Fundul: 

Răcăciuni,  Gișteni, Căprianul, 

- şi brăzdatde dealurile Parava, 

Ciocani și Căpriana. 

Biserici sunt 4: una ortodoxă. 

în satul Gișteni, și cîte una ca- 

tolică în satele Fundul-Răcăciuni 

şi Ciocani, cu 2 preoți: unul 
ortodox și unul catolic, 

Sunt 320 case, 2 cîrciumi și 
14 mori de apă, 

Populațiunea numără 324 fa: 
milii, sai 1066 suflete, dintre 

cari: 32 Romini, 1014 Unguri, 

17 Izraeliţi și 3 Armeni, toţi de 

„protecţiune Romiînă. După felul 
ocupaţiunei se deosebesc: 318 

agricultori, 2 meseriași, 1 comer- 

ciant, 2 avind profesiuni libere, 

100 muncitori și 21 servitori. 

Știu carte 48 persoane. 

Contribuabili, după recensă- 

mîntul pentru periodul 1891— 

1896, sunt 232. După legea ru- 
rală din 1864 s'aii împroprietărit 

- 24 locuitori, cu 57 fălci şi 40 

prăjini în țarină, 

Teritoriul com. are o  în- 

tindere, aproximativă de 1000 

hect. Proprietari mari sunt: Sma- 

-. tanda Petrovici, care are o moşie 

de 119 hect., cu un venit de 

2600 lei; G. Arapu, o moșie 

"de 240 hect., cu un venit de 

2239 lei; Matei Vasiliu, 55 hect, 

cu un venit de 1200 lei. Pădu- 
- rea și anume cea măruntă, ocupă 

- aproape 120 hect. 

Totalul pămînturilor de cul- 
„tură este de 267 hect. 

Viileaii 40 hect., care în 1890 
ati dat 1440 hectol. vin alb. 

- După controalele diviziei filoxe. 

. rice (1891), : via lucrătoare are 

- 63 hect., cea nelucrătoare, 11 

12 hect, 

In com. sunt 3 clădiri de fa- 
bricat rachiii. 

Vite. sunt: 105 cai, 372 vite   
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mari cornute, 273 . porci, '320 

capre şi 634 oi, | 

Budgetul com. pe exerciţiul 

1891—92 are la venituri lei 

- 4758, și la cheltuieli lei 1241. 

Teritoriul ei este . străbătut 

de calea vecinală, Fundul-Ră- 

căciuni - Cleja-Calugăra, și de 

căi comunale care-i unesc sa- 

tele. Staţia de-drum-de-fier cea 

mai apropiată, este halta Fa- 

raoani, la 8 kil. depărtare. 

Distanţele ; la Bacăi, capitala 

districtului, 32 kil.; la com. 

Valea-Seacă, reședința plășei, 

18 kil.; la com. Cleja, 8 kil.; la 

com. Răcăciuni, 11 kil.; la com, 

„Gropile, 10 kil. 

Fundul-Răcăciuni, saz, în jud. 

„Bacăi, pl.' Bistriţa-d.-j., şi reşe- 
- dința com. cu același nume. E: 

ste situat în valea piriului Ră- 

căciuni, și pe dealul cu același 

nume, aproape de obirșia sa. 
- Are: o biserică catolică, clădită 

de locuitori în 1807 și restau- 

rată mai în urmă; case mari 

boiereşti și o cîrciumă. Are o 

populaţie de 229 familii, sai 

776 suflete. Vite sunt: 83 cai, 

232 vite cornute, 187 capre şi 

184 porci. Sunt 10 mori. 

Fundul-Răcăciuni, păzure, în 

jud. Bacău, pl. Bistriţa-d..j., com. 

Răcăciuni. Aparține la 8 proprie- 

tari, dintre care ' posedă mai 

multe hect.: G. Arapu (250 hect.), 

Maria T. Hanuţă, Buzdugan, D. 

Strat, etc. Este foioasă (fagi, 

stejari, etc.). Are o întindere de 

1445 hect. şi este supusă re- 

gimului. silvic. 

Fundul-Răcăciuni, zăzure, în 

jud. Bacăii, pl. Bistrița-d.-j., com. 
Faraoani, foioasă (fagi,. stejari, 

etc.), Proprietară este Alexan- 

drina Casso. Această pădure are 

„o întindere de peste 3000 hect. 

„ și: este . supusă regimului silvic. 
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Fundul-Reghiului, zruz de ză- 

dure, pe teritorul com. Năruja, 

pl. Vrancea, jud. Putna. Intin- 
derea ei, împreună cu trupurile 

de pidure Bozul, Hajma, La.-. 

poșul şi Secătura, e de 5400 

fălci. Este proprietatea locuito- 

rilor din com. Năruja. 

Fundul-Romiînesei, Zea/, în jud. 

amţu, situat în spre V de 

Mănăstirea Agapia şi în spre 

S. de .Mănăstirea Secul; face 

juncţiune cu dealurile Sihlei. 

Fundul- Scundului, sas, face 

parte din com. rur. Scundul, pl. 

Oltul-d.-s., jud. Vilcea. Are o 

populaţie de 566 locuitori. E 

la. distanță de aproape. 2 kil. 

de căt. Pădureţi, unde e școala. 

Are o biserică. 

Fundul-Stejarului, pădure, în 

jud. Neamţu, pl. Piatra-Muntele 
com. Pingăraţi, cu 6 întindere 

de 140 hect., pe care statul le 
arendează anual cu 1992 lei. 

Fundul-Şiştarului, saz, în jud. 

Roman, pl. Fundul, com. Giur- 

geni, la o depărtare de 3 kil. 

de el. Are 18 familii, sai gr 

suflete, din cari: 17 contribua- 

bili. Știu carte 29 persoane. Lo- 

cuesc în 29 case. Are o bise- 
rică de zid. 

Sunt 139 vite mari -cornute. 

Fundul-Tarcăului, deal, pe mo- 

șia Tarcăului, jud. Neamţu, pl. 

Piatra-Muntele, com. Pingărați. 

Fundul-Tăcutei, firii, izvore- 

şte de sub dealul Chiclăul, udă 

partea de N. a com. Tăcuta, 

„pi. Mijlocul, jud. Vasluiii, curge. 
. spre S. şi se varsă în Iazul-Stur- 

dzei. ” 

Fundul-Turcului, veci căzan, 
„pe..care-l forma “actualii locui-



FUNDUL-TUTOVEI 
- 

tori ai com. Grădinari, pl. Sa- 

barul, jud. Ilfov, situat pe ma: 

lul sting al rîului Argeş. 

Fundul-Tutovei, saz, în jud. și 
pl. Tutova, com. Plopana, spre 

N: de tîrgușorul Plopana, pe pi- 
riul Tutova şi aproape de sor- 

gintea sa. Are 327: locuitori, 
şi 82 case. Acest sat este cel 

mai depărtat de capitala jud. 

Fundul-Tutovei, pădure, în jud. 

Tutova, lingă satul cu același 

"nume, din care izvorește piriul 

“Tutova. 

Fundul-Văei, sa, în jud. Ba: 

căii, pl. Siretul-d.-j., com. Pe- 

trești, situat pe piriiașul cu a- 

celaşi nume, între dealuri. Se 

află la o depărtare de 3440 m. 

de satul Petrești (școala). Are 

o populație de 58 familii, sai 
292 suflete. Vite sunt: 10 cai, 

109 vite mari cornute, 31 porci 

şi 17 capre. 

Fundul-Văei. Vezi Fundul, ju- 

dețul Tutova. 

Fundul-Vâăei, saţ, în jud. Tu- 

tova, pl. Simila, com. Orgoeşti, 
pe pirîul Horoeta. Mai e numit 

Fundoaia şi Fundătura - Or- 

goeşti. 

Fundul-Văei, pisc de dea, pe 

moșia Cordăreni, com. Cordă- 

reni, plasa Prutul-d.-s., judeţul 

Dorohoi. 

Fundul-Văei, dea, spre S.E. 

de Valea-Cînepei, jud. Vasluiii, 

pl. Racova, com. Ivăneşti. 

Fundul-Văei, gădure, pe teri- 

-_toriul com. Berbenceni, pl. Sire- 
tul-d.-s., jud. Bacău. 

Fundul-Văei, piriiaș, jud. Ba- 

căă, pl. Siretul-d.-s., com. Pe-.|:   
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treșşti ; se scurge în pirtiașul 
Dieneţul, lingă satul Soci. 

Fundul-Văei-Ruscului, foc z- 

solat, la N. de com. Gorgani, 

„pl. Podgoria, jud. Muscel, de 
unde izvorește -girla. Rîncăcio- 

vul, care se varsă în riul Ar- 

geș. 

Fundul-Vlăzei, parte din păzu- 

rea Bungeni, în jud şi pl. Tu- 
tova, com. Plopana. 

Fundul- Vornicului, căzu, al 

com. Giuvăreşti, pl. Balta-Oltul- 

d.-j., jud. Romanați, situat pe 

şoseaua Stoenești-Izlaz, lingă 

Olt, unde acest fluviii face o 

mare cotitură cu convexitatea 
spre jud. Teleorman, între sa- 

tele Giuvăreşti și Izbiceni, - 15 
kil. departe de. Corabia. 

Are.130 familii, sai Ş41 su. 
flete ; o biserică, cu hramul sf. 

Ioan (1855), deservită de'1 preot 
și 2 cîntăreți. Pe aci trecea dru- 

mul roman Islaz-Romula. Mai 
multe măguri înșirate ori gru- 

pate înconjoară satul. 

Fundul-Vornicului, 7pzoșie a sta- 
tului, liagă com. Giuvărești, pl. 

"Balta-Oltul-d.-j., jud. Romanați, 

arendată pe 1887— 97 cu28450 
lei; are o pădure de 70 pog, 

pendinte de mănăst. Hotărani. 

Fundul-Zingăi, jud. Tutova.Vezi 
Fundul-Zingăi. 

Fundulea, slajie-de-dr-a.J., jud. 

Ilfov, pl. Mostiştea-Dimboviţa, 

căt. Cringul-Fundulea, pe linia 

București-Ciulniţa, pusă în cir- 

culaţie la:17 Noembrie:1886. Se 
află între staţiile Brănești (12.2 
lil.) şi Săruleşti (11.6 kil.). Inăl- 

țimea d'asupra nivelului mării 

de 61.87 m. Venitul acestei sta- 

ţii pe anul 1896 a fost de 
126282 lei, 10 bani.  -   

FUNDULUI (MUCHEA-) 

Fundulea- de-Sus, moșie, jud. 

Ilfov,. pl. Mostiştea-Dimboviţa, 

căt.: Cringul-Fundulea, proprie- 
tatea -statului. Inainte de secu- 
larizare, aparţinea Mitropoliei din 
“București. La 1871, această mo- 

şie avea un venit de 2000 lei 

şi a fost ipotecată împreună cu 
alte 380 proprietăți ale statului 
pentru asigurarea împrumutului 

de 78 milioane. 

Fundulele, saz, face parte din 

com; rur. Crîngul-Fundulele, pl. 
Mostiștea, jud. Ilfov, format din 

2 trupuri: Fundulea-d.-s. și Fun- 

dulea-d.-j., spre E. de Bucureşti, 

pe: malul drept âl văci Mostiștea. 
Aci este reședința primăriei. 
Se întinde pe o suprafaţă 

de 1750 hect., cu o populaţie 
de 536 locuitori.. 

Statul are -1r0o hect., din 
“cari cultivă prin arendașii săi 
830 hect. (125 sterpe, 130 iz- 

laz, restul vie). Locuitorii ai 
650 hect. și cultivă 350 hect. 
(100 sterpe, 150 izlaz și şo 

vie). 

Are o biserică, cu hramul Sf. 

Nicolae, deservită de 1 preot 

şi 2 cîntăreți; o școală mixtă, 

- frecuentată de 12 elevi şi 5 e- 

leve, cu întreţinerea căreia sta- 
tul și comuna cheltuesc anual 

"2162 lei. Are 1 heleşteu. 
Comerciul 'se face de 3 cir- 

ciumari, 

Numărul vitelor mari e de 675 - 
şi al celor mici de 1119, 

" Fundulele, moșie a statului, ju- 
deţul Ilfov, pendinte de mănăs- 

tirea Văcăreşti și Mitropolie, a- 
"rendată pe periodul 1888—98 

cu 32250 lei anual. 

Fundului (Muchea-), co/znă, în 
jud. Buzăă, com. Vintilă-Vodă, 

căt. Bodinești; face hotar des- 

pre com. Mănești; este acope- 
rită cu pădure și izlaz.



FUNDURI 

Funduri, 4/asă, în partea de N.- 
V. a jud. Vaslui. Se mărgi- 
neşte la N. cu jud. Iaşi; la S,, 

cu pl. Stemnicul; la E., cu pl. 

Mijlocul și la V., cu jud. Roman. 
Este formată din comunele: 

1. Borăşti, cu satele: Alec- 

seşti, Borăşti, Drăgeșşti, Iezerul, 

Petrești și Sofroneşti. 

2. Drăguşeni, cu:satele: Cră- 

ciunești, Drăgușeni, Gura-Văei, 

„Perieni, Șcheia- “Basarabiei și Ta- : 
tomirești, 

3. Dumeşti, cu satele : Armă- 

şeni, Dumeşti-Noi, Dumești- 

Vechi, -Scinteia și Țibăneşti- 
Buhlii. 

4. Girbeşti, cu satele: Giîr- 

bești, Palanca şi Poiana-de-Sus. 

5. Ipatele, cu satele: Cioca- 

Boca, Ipatele, Haliţa, Şendreni 
și Slobozia, 

6. Negreşti, cu satele: Căză- 

nești, Negrești, Poiana și Va- 

lea-Mare. 

7. Parpanija, cu satele: Fren- 
ciugi, Glodeni și Parpaniţa. 

8. Su/ulețul, cu satele: Gău- 
reni, Marginea și Suhuleţul. 

9. Scheia, cu satele: Căueşti, 
Găunoasa, Popești şi Scheia. 
Căpotești. 

10. Zausa, cu satul Tansa. 

I1. Zîngujei, cu satele: Ia-: 

zul-Mucului, Moara-lui-Ciorneiii, 

Poiana-Mănăstirei, Pănoasa, Ră- 

cea şi Tingujei. 

12. Zodireşti, cu satele: Ba- 
lica, Cotic, Hucul, Mahalagia 

şi Todirești,. - 

13. filăneşti, cu satele ; Gir- 

bești, Girbești-Lingurari, Jigo-: 
reni și Țibănești, 

14. Valea-Satului, cu satele: 
Cărbunariul,, Corcodelul, Cio- 

cîrleşti, Golia, Grajdurile, Hu- 

țupeni și Valea-Satului. 

Teritoriul acestei plăși este 

străbătut în direcție de la N. 
la $. de mai multe culmi de 

dealuri, cari sunt mai ridicate 

în partea de V., de-a dreapta   
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riului Birlad. Mijlocul plășei este 
deschis prin valea Birladului, 

prin care curge rîul Bîrladul. 

Printre desele culmi de dea- | 

luri sunt formate văi întinse, 

prin cari curg piraiele: Stavni- 

cul și Șacovăţul, cari se varsă în 

Birladul. 

Calitatea pămîntului este bună. 

Păduri sunt seculare, mai cu 

seamă pe proprietatea moșiei 

“Ţibăneşti. 

Se află imaşe şi fîneţe întinse. 

Vite: 10648 vite mari cor- 

nute, 13830 oi, 349 capre, 1267 

“cai şi 2473 rîmători, 

Productele se desfac în tir- 

gușorul Negrești. 
Comunicaţia în plasă se face 

prin o șosea judeţeană, care 

- trece prin tirgușorul Negrești, 

apoi prin mijlocul plășei se ri- 

dică spre N. și dincolo de sa- 

tul Grajdurile, se leagă cu jud. 
Iași. 

Întinderea teritoriul plăşei e 
de 52,138 hect. 

Populaţia se ridică la 4498 
familii, saii 21640 suflete, între 

cari se află și un număr de E.- 

vrei așezați în tîrgușorul Ne- 
grești. 

Tirguşorul Negreşti este re- 

ședința plășei, unde se află sub- 

prefectura, judecătoria de pace. 

Sunt 33 biserici, cu 21 preoţi 

şi 43 eclesiarci; 12 școale, con- 

duse de 12 învăţători și frecu- 
entate de 371 elevi şi 77 e- 
leve. 

Fundurile, s4%-azvizze a căt. Gă- 
vanele, din com. Boziorul, jud. 

„ Buzăiă, 

Fundurile, 7a/ala, jud. Vilcea, 
com, Recea, plaiul Horezul. 

F undurile, munte, jud. Muscel, 
„com. Rucărul, plaiul Dimboviţa. 

Fundurile, sai Siliştea, pute, 

Furcătura, deal, la E 
_Frăţila, pl. 

  

FURCENI 

în partea de N. a com. Teşila, 
plaiul Peleșul, judeţul Prahova; 

servește de izlaz; e proprietatea 

Eforiei Spitalelor Civile din Bu- 
curești. . 

Fundurile, pădure, în jud. Bu- 

zăii, com. Vintilă-Vodă, căt. Bo- 

dineşti; are ca 10 hect,; este 

proprietatea bisericei Bodinești ; 

face un corp cu pădurea Coca. 

Fundurile, pădure, jud. Muscel, 

pendinte de comuna Rucărul, 

supusă regimului silvic, pe mun- 

tele cu același nume, proprie- 

tatea d-lui. 1. Anastase şi altora, 

în întindere de 300 hect., avind 

esență dominantă fag, iar spre 

virf molift, 

Furca, draj (prival), în jud. Ia- 

lomiţa, pl. Borcea, insula Balta, 

com. Cocargea. 

Furca-Moiseştilor, /oc, în com.- 
rur. Cireşul, plaiul Cerna, jud. 
Mehedinţi. 

Furcăriile, /oc, pe care este a- 
şezată com. rur. Bălăcița, plasa 
Dumbrava, jud. Mehedinţi. 

„ comunei 

Oitul.d.-j., judeţul 
Vilcea, avînd direcția de la N. 

la S$. 

Furceanca, 4rup din moşia sta- 
tului Furceni, în jud. Tecuci, 
com, Cosmești, pl. Nicorești, pe 
malul Siretului, 

Furceni, sat, face parte din co- 
muna Cosmești, pl. Nicorești, 
jud. “Tecuciii. Situat pe țărmul 
stîng al Siretului, pe un platoii 
frumos, era așezat mai înainte 
pe Valea-Siretului, Cade la o 
depărtare de 4 kil. de reședința 
comunei, spre V. de Tecuciii. 

Are o populaţie de 153 fa-



YFURCENI 

milii, sai 688 suflete, cari „Io- 
cuesc în 148 case. E 

Aici. se află o biserică, cu 
„hramul Sf. Nicolae. .Pe platoul 
Furceni, în apropriere de pădu- 
„rea Nemțeanca, se vede și astăzi 

locul unei. alte biserici. 

„.. Locuitorii sunt răzeși. Ei stă-- 

„. pînesc 419 hect. 

Furceni, lagăr (tabără), județul 
“Tecuciii, unde adese-ori se fac 

manevrele toamna, La E. de 

„ satul Furceni se întinde un vast 

platoi. Pe acest platoii a fost 
un cuartier militar, făcut la 1868. 

Astăzi s'a distrus și nu se mai 

văd de cit dărămături din acel 
mic palat, care era situat în 

- mijlocul pădurei. Aici s'a înfi- 
inţat o grădină zoologică. 

Furceni, moșie, județul Tecuciii, 

proprietatea statului, cu  trupu- 

„rile Nemţeanca. Inainte apar-   
ținea mănăstirei Neamţu, - 

Furcilor (Piscul-), zise, în ra- 

ionul comunei Rucărul, plaiul - 

Dimboviţa, jud. Muscel. 

Furcitura, 7zzor, jud. Vilcea, pl. 

„ Ursanilor, care, împreună cu sor- 

gintea Fintiîna-Pirvului, formează 

riul Luncăvăciorul, 

Furciturile, sa, în jud. Ialo- 

“mița, pl. Borcea, pendinte de 
» com, Mihaiii-Viteazul. Este situat 

- la 3 kil. spre N.-E. de satul de 

. reşedinţă, pe mica vale numită 

Tiînjeala, care se desface în două 

- părţi ca coarnele unei furci, de 

unde și satul a primit acest nume. 

In acest sat se află 50 fa- 
milii Romini, cari se. ocupă cu 

plugăria. 

Furciturile, ramură de munți, 

jud. Neamţu, numită și Obcina- 

Furciturilor; se detașează din   - grupa munților Ceahlăul, din spre 

60239. Jarele Dicţionar Ueograjic, Vol. Ji, 
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E. : Obcina şi Ramura-Secues- 
cului. 

Această ramură se numeşte 
ast-fel fiind" că se prezintă as- 
pectului sub forma bizară a unei 
furci - reșchirate. 

Furciturile, zădure particulară, 

supusă regimului silvic încă din 
anul 1883, pe moșia Comarni- 
cul, plasa Peleșul, judeţul Pra- 
hova. 

Furciturile,  /oca/itate, judeţul | 

Brăila, la 3 kil. spre N. de că- 
tunul Caragica, din com. Insu- 

răței, pe lunca de pe ţărmul 
stîng al Călmățuiului, la locul 

unde viroaga Strimbeanul dă în 
Călmățui. Intre Călmăţuii și 

această viroagă s'a construit un 
dig ca să oprească apa Călmă- 

ţuiului de a nu se revărsa. 

Furciturilor (Dealul-), Zea/, în 
jud. Neamţu, pl. Piatra-Mun- 
tele, situat în spre partea mă- 
năstirei Horaiţa. 

Furculeşti, cozz. rur. şi sat, în jud. 

Teleorman, plasa Marginea, pe 
Valea-Urluiului. Are un cătun 

alipit: 

distanță de 112 kil. 

Vecinătățile acestei comune 

sunt: la N., com. Spătărei, în 

depărtare de 2! kil.; la S,, 

moşia Voivoda;la E., Valea-Na- 

novului şi la V., teritoriul mo- 

șiei Ologi. 

Cătunul de reședință Furcu- 

leşti e situat pe valea numită 

Bătrina, o ramificație a Văii- 
Urluiului; iar cătunul -Furcu- 

lești-Moșteni la poalele dealului 

care se întinde spre com. Voi: 
voda, la 2 kil. mai departe. 

Teritoriul comunei ocupă o 

suprafață de 2790 hect., dim- 

preună cu vatra satului. Din 

acestea, 1970 hect. arabile sunt 

„proprietatea d-lui N. C. Furcu- 

Furculești-Moșteni, la o 

“locul satului;   

FURCULEȘTI 

lescu, împreună cu 20 hect. pă- 

dure; 250 hect. sunt ale moşiei 

Ulmeni-Mogoșanca, proprietatea 
statului, iar restul aparţine mo- 
ştenilor şi locuitorilor împroprie- 

- tăriți la 1864, 

Viile ai: o întindere 'de 100 

hect.: 66 hect. ale locuitorilor, 

24 ale proprietății și 10 hect, 

pe .moșia statului Mogoșanca, 

Vinurile ce produc aceste vii 
sunt de calitate bună și sunt 
mult căutate în comunele de 

prin prejur și în Zimnicea. 
Solul este de bună calitate 

pentru agricultură, afară de o 

mică parte a moșiei despre co- 

muna Ologi, unde terenul este 

mlăștinos. Pe timp de secetă, 

pe acest teren, se văd, la su- 

prafață săruri, a căror compo- 

Zițiune nu e studiată, Locui- 
torii numesc acest teren Săratul 

Saii Țiperigul, fiind-că pe “el 

crește numai ţiperig. | 
Populațiunea comunei este de 

1330 suflete, din cari: 803 în 

" Furculești și 527 în Moșteni: 
Sunt 298 contribuabili. . 

Vite sunt 3207 capete: 391 
cai, 9 măgari, 430 vite mari cor- 

nute, 1839 vite mici cornute, și 
519 porci. ” 

Comuna are trei biserici: una 
de lemn în Furculeşti, a doua 

nouă, de zid, într'un stil măreț, 
construită cu cheltuiala proprie- 

tarului, d-nul N. C. Furculescu, 

şi a treia în cătunul Furculeşti- 

Moșteni. Preoţi şi cîntăreţi sunt 
în număr de şase. 

Prin pozițiunea sa, com. Fur- 
culești este una din cele mai 

“ favorizate în privința căilor de 
comunicație: calea națională 

Turnu-Alexandria trece prin mij- 

spre comunele 

Spătărei, la N. şi Voivoda, la 

S.E., se leagă prin căi vecinale 

- bine înpietrite. 

Comuna este-pusă într6 pa- 

tru comune urbane,: mai - toate 
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FURDUEȘTI 

la aceeași. distanță; de la reșe- 

dinţa județului sunt 26 kil.; de 

la Alexandria, cu care locuitorii 

- ait multe  relațiuni comerciale, 

- sunt 21 kil.; 

kil. și de la Zimnicea, 20 kil. 

- Pe! teritoriul comunei sunt o 

mulțime de măguri: Măgura-Ba- 

ciului la V.; Măgura-Mocanului 

cam în aceeași direcţiune; mă- 

gurele: Flocoşeaua-Mare, Flo- 

coşeaua-Mică, Bășicuţa-Ulmului, 

Măgura-Ștubeului, una din cele 

mai importante, înaltă de 3o m. 

şi largă de 144 în periferie; Mă- 

" gura-Sadinei, Măgura-de-la-Bra- 

niște, Măgura-de-la-Spătărei și 

„Măgura-de-la-Heleşteii, 

Satul Furculeşti nu se vede 

trecut în nomenclatura făcută 

subt domnia lui Mavrocordat în 

„ secolul trecut. Se știe însă că 

moșia pe care se află astă-zi 

comuna, purta numirea de Ul- 

meanca, Dintr'un hrisov dom- 

nesc vechiii, aflat la d-nul Fur- 

„culescu, se vede că moșia Ul- 

meanca a fost dăruită de către 
Mihaiui- Viteazul logofătului Dinu, 

“pentru credinţa lui către Țară. 

Numirea actuală de Furcu- 

“lești este luată după numele 

unui Furcă, străbun al actualu- 

- Îi: proprietar. 

Furdueşti, saţ, în jud. Argeșul, 
- pl. Gălășești; face parte din co- 

_muna rurală Rătești-Furduești. 

„Are o populaţie de 200 suflete; 

o biserică, cu hramul Adormirea, 

deservită deun preot şi un cîn- 

. tăreț. 

Furdueşti, e. 7solat, com. Vră- 

neşti, pl. Podgoria, jud. Muscel. 

Fureşti, saț, face parte din co- 
- muna Dobrești, plasa Podgoria, 

jud. Muscel. Este situat pe am- 

bele maluri ale gîrlei Circinovul 

și străbătut la V. de Valea-Ce- 
tăței și Valea-Siliștei, 

de la Roșiori, 36. 
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In partea de N. se limită cu 

pădurea statului Fureasca (Rîn- 

căciovul). Cade la S. de cătu- 

nul Cercei, din aceeaşi comună, 

Are o biserică, cu hramul Cu- 

vioasa Paraschiva, deservită de 

un preot și un cîntăreţ și îm- 

- proprietărită cu 17 pog. pămînt, 

” Populaţia satului e de 57 fa- 
milii, saă 241 suflete: 125 băr- 

baţi și 116 femei. 

Fureşti, vechia numire a moşiei 
Izvorul-Dulce, din com. Cărpi- 

niștea, jud. Buzăii. 

Fureşti, proprietate, a statului, 

în jud. Muscel, pl. Podgoria, 

com. Dobrești, pendinte de mă- 
năstirea Rincăciovul, avînd 944 

hect. loc de cultură și 82 hect. 

pădure, S'a arendat pe perio- 

dul 1889—94 cu 1650 lei anual. 

Fureşti, zădure, a statului, pen- 

dinte de com. Dobreşti, pl. Pad- 

goria, jud. Muscel, în întindere 

de 1250 hect., formată din 2 

trupuri: Dealul-de - Apus (750 
hect.) și Dealul-de-Răsărit (500 

„hect.), 

“Furilor (Dealul-), dea/,: în jud. 
Botoșani, pl. Tirgul, com. Mă- 
năstireni. 

Furilor (Drumul-), ram vechi, 
care merge în jud. Botoşani, 
pe moșiile Rînghileşti, Ciorno- 
halul și Pogoreşti, deaiurile Cra- 
calia şi trece, pe podișul Turia, 
în jud. Iași, 

Furnica, câ/uu, face. parte din 
com. rur. Sinaia, plaiul Peleșul, 
jud. Prahova. Are o populaţiune 
de 213 locuitori: 130 bărbaţi, 
83 femei, Locuitorii acestui căt. 
s'aii „împropriețărit jla . poalele 
muntelui Furnica, proprietate a 
Eforiei Spitalelor Civile din Bu- 

.. cureşti,   Furnica, vale, în 

FURNICA. 

“Furnica, pisc, înalt de 2334 m. 

d'asupra. Mării-Negre, servind 

de limită împreună cu alţi munţi 

- între jud. Prahova, com. Sinaia, 

și jud. Dimboviţa, în sus de com, 

: Moroeni și spre E. de. munții 

Lăpticul și Cocora.. 

Dela Crucea-Ciobanului (veză 

Vîrful-cu-Dor), făcînd la dreapta, 

urci la Piscul Furnica, mai înalt 

ca -Virful-cu-Dor, dar nu: mai 

frumos ca el..Poate că s'a nu- 

mit ast-fel fiind-că de jos sea- 

mănă cu un gigantic moșoroiii 

de furnici. | 

Ca şi Vîrful-cu-Dor, muchea 

Furnicei este presărată cu ane- 

mone alpine sau dediţei de mun- 

te, și, ca pe tot masivul, de acea 

floră particulară, din care bo- 

gata și darnica natură nu a 

„făcut parte de cit munţilor celor 
mai înalți: așa este frumosul 
rododendrum mirthi folia, numit 
şi trandafir de munte, sai, cum 
se zice la Sinaia, bujor de munte. 

„Legenda spune că în secolul 

trecut, în munţii Bucegiului, trăia 
un baciii, care era tot-d'a-una în 

- ceartă cu ciobanii vecini, pentru 
“ pășunele din munţi. Aceștia, 

din răzbunare, în lipsa lui, dă- 
„dură foc stînei, iar pe băiatul 
lăsat de pază, îl luară cu ei şi 
legîndu 1] despuiat, îl aruncară pe 
un moșoroiii mare sub poalele 

- muntelui Virful-cu-Dor, ca să-l 
- mănînce furnicile. 

Mai tîrziu, niște vinători gă- 
siră scheletul acestui băiat, mîn- 
cat de furnici, îl îngropară 
după legea creştinească | şi ve- 
nind în sat nu mai vorbeau de 

„cît de. această întîmplare. 
Mulţi săteni se duseră la 

„locul povestit, spre a vadea mor: 
mîntul băiatului și moșoroiul 
de furnici și W'atunci acele părţi . 
„de loc. s'au numit și se numesc. 
și azi. Furnica... , 

jud. Vlașca.



" FURNICARI - 

Ese dia proprietatea Bibiiţia şi 
dă în valea Vornicului, pe a- 

„_ceeași proprietate, - 

Furnicari, sa, jud. Bacăi, pl. 
„„Bistriţa-de-jos,' al com. Ruşii, 

„situat pe malul Siretului, la o 
depărtare de 3 kil. de satul 
Ruși (şcoala). Are 14 familii, sai 

"63 suflete; o cîrciumă, 
"Vite: 5 cai și. 33 vile mari 

cornute. : 

Furnicari, sat, jud. Bacăti, pl. 

Siretul-de-jos, al com.: Tămași, 

situat pe malul drept al Bistriţei 

şi pe dealul Furnicari, la o de- 

Tămaşi (şcoala). Are 38 familii, 
saii 130 suflete. 

__ Vite: 47 vite mari cornute 
şi 25 oi. 

Furnicari. Vezi Cristești, sat, 

com. Cristești, jud. Botoșani. 

Furnicari, dea/, jud. Bacăv, pl. 

Bistrița-de-jos, din com. Ruși, 

şi lingă satul cu același nume. 

Furnicari, deal, în partea de 

V. a satului Cristești, com. 

Cristești, jud. Botoşani. 

Furnicari, zâriz, curge prin 
partea din satul Cristești nu- 

mită Furnicari, și se varsă în 

iazul Lipoveni, din com. Cris- 
tești, jud. Botoşani. 

Furniceasa, zîrîii, izvorește de 

sub Dealul-Leselor,com. Bodești, 

pl. Mijlocul, jud. Vasluiii, stră- 

bate teritoriul acestei com., cur- 

gînd de la N. spre S$., trece 

prin satul Borosești, unde se 

împreună cu alt pirii, numit 

Mirzoaia, ce curge tot spre S. 

satului Borosești, și apoi am: 

bele se varsă în pîriul Dobreanul. 

Furnicelui, movilă, jud. Brăila,   
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situată la N.-V. de satul Du: 
descu, ca la 3 kil. depărtare; 
servă de hotar între comunele 
Fleașca și Dudescu. 

Furnicelul, pute, la N. comunei 
Vaideeni, plaiul Horezul, jud. 
Vilcea. Aci se fabrică brînză în 

„“Stînele ci numele muntelui, 

Furnicelul (Muntele-), pâzure, 
supusă regimului silvic, pe mun- 
tele Furnicelul; ţine” de com. 

- Vaideeni, plaiul Horezul, jud. 
"Vilcea. 

Furnicosul, dea/, pe teritoriul 
părtare de. 3300 m. de satul | : com. Ghermănești, pl. Podoleni, 

jud. Fălciti, în partea de V. a 
comunei. 

Furnicoşi, sa, face parte din 

com. rur. Mihăeşti, pl. Rîurile, 

jud. Muscel. E situat la 10 kil. 
de Cîmpulung. 

Cade în partea de N.a com. 
Mihăești: Are o formă triun- 
ghiulară și estestrăbătut de Riul- 

Tirgului şi de Bughea, care se 

varsă în Rîul-Tirgului în acest sat. 

Pe malul stîng al Rîului-Tîrgu- 
lui este şoseaua naţională Piteşti- 

Cîmpulung şi calea ferată Go- 

lești-Cîmpulung, care trec peste 
Rîul-Tirgului, peste care sunt fă- 

cute două poduri mari de fier. 

Are o biserică deservită de 1 
preot și 1 cîntăreț, 

Populațiunea satului e de 154 

familii, saii 238 locuitori (124 

"bărbaţi și 114 femei). 

Furnicoşi, sfarze de dr-df., jud. 

Muscel, pl. Nucşoara-Dimboviţa, 

com. Schitul-Goleşti, pe linia 
Goleşti-Cimpulung, pusă în cir- 

__culaţie Ja 1 Iulie 1887. Se află 

între staţiile Mihăileşti (5.3 kil.) 
şi Schitul Golești (6.2 kil.). Inălți- 

mea d'asupra nivelului mării de 

439,80. Venitul acestei stații pe 
1896 a fost de 27601 |. 10 b. 

  

  

FURUL (MUNTELE-) 

Furtuna. Vezi Dobroești, pl. Dim- 

bovița, jud. Ilfov. 

“Furtuna, co/ină, jud. Buzăii, com. 

Gura-Dimienei, cătunul Dogari; 
face hotar despre com. Niculești. 

Furtuna, pădure, de 3 hect., pe 
moşia Enculeşti, com. Beceni, 
jud. Buzău. 

Furtuna, vale, în jud. Buzăii, 
“com. Beceni, căt. Enciuleşti 

începe din pădure şise scurge 
în Valea-Vacii. 

Furtuneşti, căzea, al com. Gura: 
“Teghii, jud. Buzăt, cu.110 locui- 

tori şi 30 case; are. subdiviziu- 
nea Gura-Hinsarului. 

Furtuneşti, pădure, în jud, Buzăit, 

com. Gura-Teghii, c. Furtuneşti, 

pe Dealul-Corbului ; : are vr'o so : 

hect. proprietate moșnenească. 

Furul, ziriz, jud. R.-Sărat, plaiul 
Rîmnicul,:com Jitia şi Bisoca, Iz- 

vorește din muntele Furul-Mare, 

udă partea de N. a com,, tre- 

ce printre virfurile Piatra-Penii 
şi Carîmbul, și se varsă în rîul 

Rimnicul-Sărat, pe stînga lui. 

Furul, zic/het vechi, cu No. ş, că- 

tre hotarul Moldovei, în plaiul 

Rimnicul, com. Bisoca, jud. R.- 

Sărat. Este așezat la poalele 
muntelui Furul-Mare. 

Furul (Muntele-), uta, pe ca- 
re se află pădurea cu acest nume, 

pe teritoriul com. Năruja, pl. 

Vrancea, jud. Putna. Intinderea 
ei, împreună cu trupul Monteo- 

rul e de 800 fălci. Locuitorii 
din com. Găurile exploatează 

în dăvălmășie această pădure. 

Muntele Furul, care e un lanţ 

al Munţilor-Alunișului, prezintă 

trei dealuri : Dealul-Coastei, Pre- 
lunca şi Stevia.



FURUL-MARE - 

Furul-Mare, pute, numit şi Trei- 
Hotare, fiind-că face hotar în- 

tre jud. Buzăii, Rimnic și Putaa; 

are * păşiuni întinse; înălțimea : 

1050 metri. 

Furul-Mic, zane, pe hotarul ju- 

dețului Buzăii, despre Vrancea 
(Putna). Are pădure şi pășiuni 

pentru oi. Laptele strins la sti- 

nele ambilor Furi se fabrică în 

cășăria din muntele Muşa. 

Furul-Mic, vzoșie, a statului, jud, 

Buzău, pendinte de Episcopie, 
în com. Mînzălești. Se arendea- 

ză împreună cu munţii : Piciorul- 

Caprii, Muşica și Lacul-lui-Vin- 

tilă-Vodă ; are mai mult pă- 
şuni, Ă “ 

„ Furul-Mic, fădure, a statului, 

pendinte de Episcopie, jud. Bu- 
„zăi, com. Minzălești; face un 

corp cu pădurea de pe muntele 
Mușele, de 1800 hect., iar, îm- 

“preună cu pădurea Piciorul-Ca- 
prii şi Lacul, are 350$ hect.   
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Furului (Izvorul-), zor, în 
jud. Buzăii, com. Minzăleşti. ese 

din muntele Furul-Mic și la Lun- 

ca-Odoboaia, se unește cu lzvo- 

rul-Oprii, dind de aci naştere 

riului Slănicul; 

Furului (Poiana-), zozană, a- 
coperită cu verdeață, în jud. 

R.-Sărat, plaiul Râmnicul, în par- 

“tea de N. a com. Bisoca; vara 

e acoperită cu numeroase turme 

de oi; tot aci sunt și stîne, 

unde se produce cantități mari 

„de caș, ce se consumă în tot ju- 

deţul, precum și în cele vecine. 

Fusarul, fac, în com. Vizirul, 

jud. Brăila, coprins între Scroa- 

fa, Peşti-Romiînești şi Peşti-Tur- 

cești, cu cari comunică, 

Fusarului (Valea-), vale, jud. 

". Buzăii, com. Grabicina, în pă- 

durea Bocul. Parte din pădure 

fiind străbătută de această vale, 

- poartă numele de Bocul- Fusa- 
rului,   

FUTILEASA 

Fusea, mănăstire, în raionul com. 

Vilcana-Pandeli, jud. Dimboviţa, 

în apropiere de com. Brănești, 

unde se face tirg în ziua de 

Sf. Ilie. Pe sub poalele dealului 

" acestei mănăstiri trece șoseaua 

vecinală-comunală la băile Vil- 

cana. 

Fusei (Movila-), pzovi/ă, în jud. 
Tulcea, pl. Măcin, com. Văcă- 

reni, în partea de N. a plăşei 

şi cea de S. a comunei; este 

vîrful culminant al dealului Mil- 
covul; are o înălțime de 108 
m.; e punct trigonometric de 
observaţiune de rangul al 3-lea; 

_prin înălțimea sa. domină asu- 

pra satului Jijila, asupra văei 

Jijila și afluentul săi Valea-lui- 

Bran, precum și asupra șoselei 

județene Măcin-Isaccea, care tre- 

ce pe la poalele sale nordice; 

este acoperită cu verdeață. 

Futileasa, za/e şi pri, com, 

Hurdugi, pl. Mijlocul, jud. Făl- 

ciii. Se varsă în piriul Guzariul.



Gabera, căzunaş, 

șeşti, pl. Olteţul-Oltul-d.-s., jud. 

Romanați, situat lîngă apa Cor- 

- neșul, pe șoseaua naţională Co- 

rabia-Rîmnicul-Vilcea; are 40 

familii, saii 182 suflete.. 

Gabroviţa, Zeal, în jud. Cons- 
tanţa, pl. Silistra-Nouă, pe te- 

ritoriul com. rur. . Almaliul; se 

desface din culmea. dealului Ie- 

“ ralcea-Bair; se întinde spre E., 
avind o direcţiune generală de 

- la S.V. spre N.-E., printre două 
- pîriiașe, cară împreună formează 

piriul Almaliul; brăzdează par- 
- tea de V. a plășei şi a com,; 

pe muchea lui trece hotarul ce 
desparte Dobrogea romină de 

„cea bulgărească; are o înălțime 

de 135 m. şi domină plaiul și 

satul Almaliul, valea Regede- 

” resi-Ceair şi. calea : națională Si- 

" listra-Vărna; a fost teatrul a 

numeroase lupte între Turci și 
Ruși. e 

Este acoperit cu fineţe. 

Gabroviţa, pehiie fobtăi aţă, ju- 

" deţul Constanţa, făcută de Turci, 

spre a apăra orașul Silistra din 

partea de' S., în contra Ruşilor; 

este aşezată la poalele nordice 

ale? movilei Gabrovița ; azi e 

al com: Eno- 

„6 
pichet rominesc cu No. 4, la 

„ hotarul' spre Bulgaria. 

Gabrovul, afle, jud. Teleorman, 
străbătind comuna Pielea, în 

“partea de S. a satului. Incepe 

din spre moșia orașului Alexan- 
dria şi trece spre moşia Gro- 

sul, din jud. Vlașca. Apele ce 
se adună în această vale for- 

mează diferite heleștae și mlăş- 

tini. - 

Gabrul, sat, jud, Dolj, pl. Dum-   brava-d.-s., com. Terpeziţa. Are 

o populaţie de 393 suflete: 197 

bărbaţi şi 196 femei. Locuesc 
în 5o case și 20 de bordee. 

Copiii din sat urmează la școala 
mixtă din satul Terpeziţa, ce 

este la ş kil. depărtare. In sat 

este o biserică, fondată de să- 

„teni în 1889 şi a cărei zidire s'a 
terminat în 1891. 

Gabrul, moșie. particulară, jud. 
Dolj, plasa Dumbrava-d.-s., co- 
muna Terpeziţa, aparținînd bi- 

- sericei Maica - Domnului - Dudu, 

din Craiova. Are pădure pe 

dinsa. 

Gabrul,- pădure de cer, judeţul   Dolj, plasa Dumbrava-d.-s., co-   

_muna Terpeziţa, pe moşia Ga- 

brul. Intinderca aproximativă: 

250 hect, Aparține bisericei Ma. 
dona-Dudu, din Craiova. 

Gabrului (Dealul-), zea/, jud. 
-“ Dolj, pl. Jiul-de-Mijloc, comuna 

Ciutura, în partea de N. a co- 
- munei, înalt de aproape 100 

m.; e acoperit cu păduri. 

Gabur (Piriul-lui-), zirîă, în 
jud. Neamţu, pl. Piatra-Muntele, 

com. Gîrcina. Izvorește din dea- 

lul Brînza, ramura munţilor Co- 

zla şi se varsă în piriul Cuejdiul 

(pe partea dreaptă). | 

Gafencescu, zas. Vezi Cordă-: 

reni, sat, com. cu același nume, 

"pl. Prutul-d.-s., jud. Dorohoiii. 

Gagea, deal, pe moşia Dara- 

bani, com. Darabani, pl. Pru- 

tul-d.-j., jud. Dorohoiii. 

Gageanca, zale, pe moșia Du: 

rabani, com. Darabani, pl. Pru- 

tul-d.-j., jud. Dorohoiii. 

Gagul, saţ, face parte din com. 
rur. Creaţa-Leșile, pl. Mostiștea, 
jud. Ilfov. Este situat la N-V. 
de Creaţa, lingă pădurea Gra-



GAGUL-MARE (MUNTE LE-) 

diştea. Se împarte în 2 trupuri: 
Gagul-d.-s. şi Gagul-d.-j. 

Se întinde pe o suprafaţă de 
555 hect., cu o populaţie de 183 
locuitori. 

D-l V. Docsache are 400 hect. 
şi locuitorii 155 hect, Proprie- 
tarul cultivă 365 hect. (35 iz 
laz). Locuitorii cultivă tot te- 
renul, 

Are o biserică, cu hramul Sf. 
Dumitru; 1 heleştei; 1 pod. 

Numărul vitelor mari e de 
128 și al celor mici de ş71. 

Acest sat, după cum spun 
bătrinii, s'a înființat cam pe la 
anul 1839 de paharnicul Stanciu 
Predescu, 

Gagul-Mare (Muntele-), zane, 
„ Proprietate a Eforiei Spitalelor 

Civile din București, fostă pen- 
dinte de mănăstirea Sinaia, co- 
muna Sinaia, pl. Peleşul, jud. 
Prahova, care, împreună cu mo- 
şiile Găguţul şi Valea-Rea, ati 
o întindere de. 820 hect, (411 
hect. suprafață: împădurită Şi 
409 hectare pămînt cultivabil 

„și finețe). Pe periodul 1886—9r 
s'a arendat numai cu 2800 lei 
anual, din cauză că are multe 
locuri sterpe. 

“In anul 1886, d-l Ernil Cos. 
tinescu a construit la poalele 
muntelui Gagul o fabrică de var 
hidraulic şi la: 1887 încă una 

„la Valea-Largă. Ambele fabrici 
“produc anual 800 vagoane ci- 
ment şi ocupă în permanență 
un însemnat număr de lucrători, 
aproape toți Romîni de la Co- 
marnicul, Breaza și "Provița, 

Gahiţa, /ocu/ cu apă de pucioasă 
din oraşul Cimpina, jud. Pra- 
hova, situat pe platoii și coastă, 
în apropiere de orașul și gara 
Cimpina, aparținînd casci V, 
Hernia. 

Această apă s'a descoperit. pe 
„..la anul 1873, pe. cînd locul era   
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proprietatea prințului Știrbeiui. 
Locuitorii din localitate uzaii 
de ape prin așezare de putini 
la îzvor, unde făceau băi. La 

1880, Prinţul D. Ştirbei vîndu 

acest loc lui D. V. Hernia, 

care închiriă acest loc d-lor 

D-ri N. Garoflide și M. Georges- 
cu, pe timp de 12 ani, cu condiţia 

ca să construiască un stabili- 

ment balnear. 

Astă-zi stabilimentul balnear 
e proprietatea Casei Hernia, a- 
vind 25 camere, 18 cabine pen- 
tru băi, 

În jurul stabilimentului e un 
frumos parc, în suprafaţă de 
2!J2 hect,, în mijlocul căruia se 
află şi capela unde este îmor- 
miîntat răposatul D. V. Hernia. 

Gaia-de-Jos, sas, jud. Dolj, pl. 
Amaradia, com. Murgașiul, si- 
„tuat pe dreapta” piriului Gia- 
martaluiul, la 164 m. spre. N., 
de Murgașiul, reședința comunei. 
„Are 382 suflete, 195 bărbaţi 
și 187 femei. Locuesc în 70 
case și 29 bordee.: | 

Copiii din sat urmează la şcoa- 
la mixtă din satul Murgaşiul, ce 
este la 1 kil. depărtare. 
„_*.In-sat este o biserică, fon- 
dată în 1795 de Dumitru Beli- 
vacă și reparată în 1882. Este 
deservită de 1 preot şi 1 cîntă- 
reţ. Are hramul Sf. Dumitru, 
In Gaia-d.-j. este o singură cîr- 
„ciumă, | 

Satul e legat, spre S., prin- 
tr'o şosea vecinală, de Gaia-d,.j., 
iar la N. de Balota-d.j. - 

Gaia-de-]Jos, moşie particulară, 
jud. Dolj, pl. Amaradia, : com. 
Murgașiul, satul Gaia-d..j. 

Gaia-de-Sus, sat, jud. Dolj, pl. 
Amaradia, com. Balota, situat 
pe piriul Giamartaluiul, la 1500 
m. la S. de Balota-d.-j. Are'z21 
suficte, 163 bărbaţi şi 158 femei. 

  

  

GALATA 

Locuesc în 103 case construite 

din bîrne. Copiii din sat ur- 
mează la școala mixtă din satul 

Balota, ce este la 2200 m. de- 

părtare. 

Este o biserică de zid, fon- 

dată de C. Brătășanu, la 1848, 

cu hramul Sf. Dumitru. 

Comunicaţia se face prin şo- 

selele vecinale și comunale, cari 

pun în legătură satul la N. cu 

Balota-d.-j., iar la S. cu Gaia- 

de-Jos. O şosea vecinală îl pune 

în legătură cu Crucile, peste 
Dealul-Muerei. 

Gaia-de-Sus, pădure de cer, ju- 
deţul Dolj, pl. Amaradia, com. 
Balota, în întindere de 600 hect. 

Gaiciului (Valea-), vaze, ce vine 
din Gogoșari și dă în Valea- 
Burnazului, în moșia Ciochina, 

jud. Vlaşca. 

Gaiţa, zî7/ de deal, jud. Bacăii, 
pl. Tazlăul-d.-j., de pe terito- 
riul com. Bîrsănești. 

Galaoana, ostrov : și pichet de 
raniță, jud. Dolj, pl. Băileşti, 
com. Negoiul. Ostrovul e în în- 
tindere de 440 hect. Se găsește 
pe dinsul şi pădure, 'ce apar- 

" ține statului. E pus în exploa- 
“tare pe 10 ani. Ă 

Galata, mănăstire. Vezi Galata, 
" tirgușor, jud. Iași, 

Galata, com. rur., în partea - de 
„N. a: plăşei Codrul, jud. Iaşi și 
„în marginea despre S.-V. a. ora: 
şului Iaşi, aşezată pe dealurile : 
Galata şi Cetăţuia, cari se în- 
tind de-a dreapta riului Bah- 
luiul. E formată din satele: Ga- 
lata (tirgușor), Hlinceă, “Valea. 
Adincă, Vișan, Horpazși Lunca- 
Cetăţuia cu Zane. Terenul e pro- 

„ ductiv în cereale; iar o parte e - 
. acoperit de. vii:şi livezi. Are. o



GALATA 

populaţiune de 289 familii, sai 
1115 locuitori Romîni şi un mic 

număr de Evrei. In com. sunt: 
trei mănăstiri, deservite de 5 
preoţi, 3 cîntăreți şi 2 eclesi- 
arci ; două biserici, deservite de 

1 preot. și 1-eclesiarc; două 

şcoli conduse de 2 învăţători 

şi frecuentate de 50 elevi. 

_Budgetul com. e de 11210 

lei, 64 bani la venituri și 9458 

lei, 9 bani la cheltueli. . 

Vite sunt 973 capete, din 

cari: 717 vite mari cornute, 7 

oi, 92 cai şi 157 rimători. 

Galata, fîrguşor, jud. laşi, care 

poartă numele unei suburbii din 

„ Constantinopole numită Galata, 

pentru că toţi trimeşii Turci cari 

venea la Iași, 'se opreai mai 

întiiii în palatul Mănăstirei unde 

le era conacul și aii numit acest 

loc Galata, pentru că mai toți 

- Domnii care se duceaii în Con- 

stantinopole, aveai conacul lor 

în suburbia Galata, de acolo. 

Acest tîrgușor, este pendinte 

de comuna Galata, plasa Co- 

drul, situat pe platoul dealului 

_ Galatei, spre S.-V. la 3 kil. de 

orașul laşi. Prin mijlocul “lui 

_ trece şoseaua județeană Iaşi-Ro- 

man. o 

„_Are o populaţie de 36 familii, 

saii 397 suflete, din cari o mică 

parte sunt Evrei. Este reşedinţa 

com. Galata. Are: o şcoală 

de băeţi, înființată în anul 1865, 

frecuentată de 20 elevi și avînd 

localul ei propriu şi una de fete, 

înființată la 1878, frecuentată 

_de 30 eleve; un ospiciii pentru 

bătrânii infirmi, fondat la 1850 

de Domnul Grigorie-Ghica, și azi 

„ întreținut de casa spitalelor Sf. 

. Spiridon din Iaşi. . 

In tîrguşorul Galata numărul 

vitelor e de 255 capete, dintre 

cari: 161 vite mari cornute, 7 

- oi, 49 cai şi 38 rimători.. 

In grădina acestui institut, pe 
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coasta de N. a dealului Galatei, 

ce vine în fața orașului Iași, se 

- văd şi pănă astă-zi urmele te- 

meliei palatului domnesc făcut 
de Ipsilanti-Vodă. | 

Iu acest tirgușor se află trei 

fabrici: una de săpun, una de 
rachiii de drojdii şi una de ca- 

fea-cicoare. - 
In marginea iîrgușurului, de- 

spre E.,, se află mănăstirea Ga- 

lata, zidită la 1584 de Petru-' 

Vodă, numit Șchiopul, în a doua 

domnie. În întîia sa domnie, Ja 

“1578, a zidit mănăstirea Galata 

din vale, care s'a dărămat cu- 

rind. 

Această mănăstire are însem- 

nătate istorică, de oare-ce, fiind 

în marginea oraşului lași, ser- 

vea de refugii Domnilor în tim- 
purile grele, fiind făcută în for- 

mă de cetățule; astă-zi serveşte 

de închisoare preventivă pen- 
tru militari. A fost închinată Sfin- 

tului Mormînt.. Acum este între- 
ţinută de Stat și are un perso- 

nal de 2 preoți şi-3 cîntă- 
reți. | 

După alungarea lui Ștefan- 

Vodă din Domnie, de cătră Ca- | 

„zacă, și după sosirea lui Vasile- 
Lupu de la Camenița, la scau- 

nul Domniei, Timuș care ocu- 

pase Iașul pănă la venirea so- 

. cerului săi, s'a retras cu tabăra 
A x - 

- în această localitate. 

Tot aici a pierit Cotnarovski, 

Piserul Leșesc, care era om de 

credință a lui Vasile-Vodă Lupu, 

find ucis de Cazacii lui Timuș, 

-din porunca acestuia. 

După anul 1657, Constantin- 

Vodă, aflînd că Calga-Sultanul 
se afla sosit la Balota, din jos 

de Țuţora.şi că oştile turceşti 

şi tătăreşti vin spre Iași, pen- 
tru a'l scoate. din Domnie, sa 

zidicat cu oastea sa și s'a a-.|: 

- şezat în Galata pe 'deal, punînd 

să sape un șanț pe deasupra 

pîriului Nicolina, şanţ ce în-   
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conjură partea nordică a dea- 
lului Galatei; apoi sosind şi Tă- 

tarii, la Ciric, a urmat hărţueală 
mai multe zile, după care Con- 

stantin-Vodă, văzîndu-se învins, 

a fugit spre Scînteia, în judeţul 

 Vasluiii. 

Galata, deal, pe coasta căruia e 
situat - satul Mogoşești-Gălăţei, 

com. Mogoșești, pl. Stavnicul, 

jud. Iași. Partea despre V. a 
dealului se numește Huma, fiind- 

„că pămîntul e humos. Are loc 

de imaș. - 

Galata, Zea/, în jud. Iași, for- 

mează malul drept al șesului 
Bahluiul. Se întinde de la N.-E. 
spre S.-V., la S. de orașul Iași. 

Pe platoul săii se află tirgușo- 

rul și mănăstirea Galata, din 

com.: Galata, pl. Codrul. 

Galata, zodeorie, jud. laşi, pl. 
Codrul, com. Galata. Se întinde 

pe podișul dealului cu același 

nums, în partea despre V. a tiîr- 

gușorului Galata. Produce vi- 
nuri bune, cu care se face mare 

comerciii. 

Galata, zirii, izvorește de pe 
dealul Galata, pl. Codrul, jud. 

Iași, curge spre E, trece prin 
tîrguşorul Nicolina și se varsă 

în pîriul Nicolina, în dreptul 

mănăstirei Cetăţuia. 

Galaţi, oraș, capitala judeţului 
Covurluiii, în pl. Siretul, şi în- 

tiiul port de import al Romi- 

nici, 

Topografia. — Aşezat pe ma- 

lul stîng al Dunărei-d.-j., la 45% 

26' ş2” de latitudine nordică și 

la 250 41' de longitudine estică, 

la'94 mile maritime - (174 Kil.) 

de la Marea-Neagră, acest oraș 

are o poziţie aproape peninsu- 

lară, fiind. înconjurat de trei 
- părți cu apă:. la S. Dunărea,
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la E. lacul Brateșul și mal sus 

(ar kil.) rul Prut și la V. (9 
"Hil.) riul Siret. . Configuraţia te- 
renului Galaţilor e triunghiulară, 
neregulată, cu o suprafață de 

1221 hect. Nivelul variază:. la 

cheiul vechii (malul Dunărei) 
6 metrii, la biserica catolică 

23 metrii şi la biserica Sf. Im-. 

părați, punctul cel mai ridicat, 

60 m. | 
Clima e variabilă, dar sănă- 

toasă; temperatura maximă-+- 39 

grade, minimă —25. 

După aşezarea sa, acest oraș 

are două părți: Valea și Dealul. 

Valea e regiunea S.E. între 

Dunărea și şoseaua naţională 

spre Reni, ce-i serveşte și' ca 

-zăgaz în contra vărsățurilor Bra- 

teșului; are 570 hect. întindere 

și e cu 16 m. mai joasă decit 

dealul: este partea cea mai ve- 

chiă a oraşului și locul de în- 

'virtire a comerciului mare ; aici 

sunt marele magazii, . fabricile 

principale, cherestelele, comer: 

ciul de pescărie, docurile, agen 

-ţiile de navigație, gările dru- 

„mului de fier, etc. In partea 

despre Dunărea (țărmul) valea 
e prevăzută cu un cheii, în lun- 

gime de 1224 m. Din cauza ni- 

velului săii scoborit și a scur- 

gerei apelor din deal, această 

regiune este adesea-ori inundată 

și chiar nepracticabilă în multe 

locuri. Partea sa mai despre 

NE. se numeşte Bădălanul și 

- e locuită de muncitori în port 

și de agricultori. Pămintul de 

pe vale, şi anume de pe ceirul 

Brateşului, între linia ferată şi 

şoseaua Prutului, e foarte bun 

pentru cărămidă şi, cînd nu e 

supus inundaţiei, se și fabrică 

_în mare cantitate, 

„ Dealul e regiunea S.-V. şi N. 

„cea mai întinsă, mai înaltă, mai 

„sănătoasă şi mal frumoasă a o- 

rașului Galaţi, cu suprafață de 

6j1 .hect.; aici. se face comer-   

ciul în amănunt, aici sunt auto- 

rităţile naţionale .și internaţio- 

nale, precum şi instituţiunile pu- 

blice şi private cele mai însem- 

_nate. Mahalalele principale ale 

dealului sunt numite Vadul-Un- 

gurului la N.-E., Lozoveni și Sf. 

Impărați la N.-V., Buna-Vestire 

și Trei-lerarhi la V..S. 

Orașul Galaţi în partea limi- 

tată de uscat este împrejmuit 

cu'un şanţ lung de 9860 m. 

Peste șanț, în partea S.-V. şi 
alipit lîngă oraş, chiar, s'a for- 

mat de 'cit-va timp un sat nu- 
mit București-Noi, compus din 

plugari și atîrnat în totul de 

com. Galaţi. 

Distanţa între Galaţi și Bu- 

curești, capitala Regatului Ro- 

„min, e de 268 kil. pe drumul 

„ de fer. Orașele vecine din stinga 

Dunărei sunt:- Reni Basarabiei 

la S.-E. la distanţă de 22 kil. 

şi ceva, Brăila la S.-V. 4o.kil,, 

Tecuciii 91 kil., Birlad 142 (în 

linie dreaptă însă 110), Fălcii 

pe Prut vro 120 kil.; iar în 

dreapta Dunărei (Dobrogea) sunt 

Isaccea la S.E. 48 kil. şi Mă- 
-cinul 37 kil. . | 

Eşirea şi intrarea în Galaţi 

se face, osebit de şchelele de 

la port şi gara drumului de fer, 

prin patru puncte, cari începînd 

_de la S.V. spre N.-E., sunt: 

căile (barierile) Brăilei, Tecu- 

„ciului (Renilor). “Trecerea din 
deal în vale, la Dunărea sai la 

Brateș, se face prin vaduri și 

_strade înclinate ; dintre vaduri, 

cel mai însemnat e acel de la 
oraș (str..Cuza-Vodă și Mihaiui- 
-Bravul) spre gară, numit Eliade- 

Rădulescu (Vadul-Bănceanu), în 

partea superioară căruia se -află 

“0 întăritură zidită și prevăzută 
cu un grilaj de fer. Cele-lalte 

_vaduri în direcție -N.-E. spre 

S.-V. sunt: .al-Brateșului (Va- 
- dul-Ungurului), Prutului, Comi- 

siei Europene (Negroponte), Co-   

manăchi, Sf. Nicolae (str. Da- 

ciană), Sf. Arhangheli-Metoc, Ba: 

: :chus (Pasagiul), Bella-Vista, Bra- 

şovenilor,. Speranţa, Sacalelor 

(Rașcu), Precista şi Căzărmei 
(Fetelor). . “ 

In. întreg orașul Galaţi sunt 

8843 case, cu 263 strade. Intin- 

derea stradelor e de. 101 kil. 

liniari și cu o suprafață de 872500 

m. p.. Din această întindere, - 

pănă în anul 1890 incluziv eraii 

37 kil. 660 .m. liniari pavaţi și 

„63 kil. 345 m. nepavați;:numă- 

rul. stradelor pavate fiind.: de 
104, iar al celor nepavate 161. 

Cele mai principale strade sunt: 

la vale: a Basarabiei, Portului, 

. Ceres, Eliade-Rădulescu (gărei de 
pasageri), gărei de mărfuri (zisă 

şi No. 8), etc.; la deal: Strada- 

Mare, Domnească, Brăilei, Te- 

cuciului, Traian, Cuza-Vodă, Mi-! 

haiii-Bravul, Codreanu, Mavro- 

mol, etc. . După autorităţile în- 

datorate după lege a le între- 
ţinea, se clasifică ; căile Brăilei, 

Prutului și Basarabiei naţionale, 

deci sub îngrijirea statului ; Por- 

tului, Ceres, Cuiturei, Nouă, Pia- 

- ța-Negri, Gărei No. 8. şi Dogă- 

riei atîrnă azi de administrația 

fondului de 1J20%/ (Ministerul Lu- 

crărilor Publice); calea 'Traian 

(de la oborul de fin) e jude- 

țeană; cele-l'alte sunt. comu- 
nale. . E . _ 

Orașul Galaţi numără 11 piețe 

- publice, şi anume: în vale: a 

Pescăriei, Steaua-Romîniei (Sf. 

Apostoli), Cuza-Vodă (între bur- 

se), Bursei. (Cheiul-Vechiii) ; în 

deal: Independenţei (Făinăriei) 
(Tirgul-Vechiă), Regală,. (Fan- 

ciotti), C. Negri (Tirgul-Noi), 

Oborul cerealelor. și . lemnelor, 

Ştefan-cel-Mare, L.ibertăţei, Ri- 

zer (Oborul. de fîn și de vite). 

Dintr'acestea, pieţele Pescăriei, 

Stelei - Romîniei, Independenţei 

și C„Negri sunt pentru alimen- 

tare; din cele-Palte, unele cu
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destinații speciale arătate prin 

chiar numele lor popular, iar 

altele fără întrebuințare pănă 

acum. Cea mai mare şi frumoasă 
piaţă e piaţa Costache-Negri, în 

centrul orașului. 

Grădini publice sunt 4: Sqna- 
rul Regal, lîngă biserica Sf. Ar- 

hangheli-Metoc; Squarul Mu- 

nicipal, în centrul orașului; Gră- 

dina Publică, în partea extremă 

- nord-orientală cu privire spre 

Brateș și Prut; Bulevardul E- 

lisabeta-Doamna, care în 1890 

s'a unit cu Grădina Publică. 
Populaţia. — In Galaţi, după 

ultimul recensimînt, sunt 12913 

familii, sai 59143 suflete, din cari 

32204 bărbaţi și 26940 femei; 
33442 necăsătoriți și 20517 căsă- 
toriți, 4934 văduvi și 250 divor- 

țaţi; 34765 Romiîni, 4196 Greci, 
848 Bulgari, 830 Ruși, 129 Sirbi, 

36 Lipoveni, 355 Armeni, 2068 

Nemţi, 80 Englezi, 160 Fran- 

cezi, 385 Italieni, 26 Olandezi, 

228  Polonezi, 1835 Unguri, 

13085 Evrei şi 115 Turci; 40723 

ortodoxi, 265 gregorieni (ar- 

meni), 36 lipoveni, 4418 cato- 

lici, 499 protestanți, 13087 mo- 

zaică şi 115 mohamedani. 

Știii carte 22500 persoane, nu 
ştii 36643. 

După îndeletnicirile sale, po- 

pulaţia validă a oraşului Galaţi 

se specifică așa: meseriași 3295, 

industriali şi fabricanți 66, co- 
mercianți 3013, de profesii li- 

bere de ori-ce fel 534, muncitori 

cu brațul (între cari numeroși 
plugari în părţile mărginașe ale 

orașului) 7235, servitori 3905 şi 

“ funţionari publici și privați 1447; 

în total 20453. 
Cultele. — În Galaţi este re- 

- şedinţa episcopiei. eparhiei Du- 

nărei-d.-j. Această episcopie, în- 

ființată în 3 Noembrie 1864, - 

„fu constituită la început din 

judeţele: Covurluiii, Brăila, Is- 

ail şi Bolgrad (aceste din urmă 

60239. Alarele Diclionar Geografic, Pol. III, 
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judeţe ale Basarabiei-Sudice) și 
avu reşedinţa în Ismail. După 

luarea de către Ruși a Basa- 

rabiei de S. (tractatul din Ber- 

lin din 1hs lulie 1878), scaunul 

eparhiei  Dunărei-d.-j. se stră- 
mută la Galaţi, anexindu-i-se 

_în locul județelor basarabene 
pendinte, cele două județe ale 

Dobrogei, Tulcea și Constanţa. 

Această nouă stare de lucruri se 
fixă definitiv prin legea din 12 

Februarie 1881. 
Numărul tuturor parohiilor ce 

compun eparhia Dunărei-d.-j., 
după determinarea Sf. sinod din 
1888, este de 217, din cari 85 

urbane și 182 rurale; şi anume: 

Covurluii: 53, din cari 12 ur- 
bane şi 41 rurale; Brăila: 58, 

din cari 7 urbane și ŞI rur.; 

Tulcea: 63, din cari 9 urb. şi 

55 rur.; Constanţa: 42, din cari 

7 urb. și 35 rur. Populația to- 

tală a creștinilor ortodoxi din 

eparhie e de 61422 familii, cu 
274455 suflete, din cari 17283 

familii, cu 73352 suflete în pa- 

rohiile urbane și 44209 familii 

cu 201103 suflete în cele rurale. 

Sunt apoi 340 biserici, din 

cari 60 în paroh. urb. și 280 

în cele rur.; 323 preoți, din 
cari 80 în paroh. urb. și 243 

în cele rur.; iar după noua al- 

cătuire sinodală a parohiilor, se 
fixează 35 preoți parohi și 45 

preoţi ajutori în orașe, 182 pre- 
oţi parohi și 61 preoți ajutori 

în sate, 20 diaconi în orașe, 

115 cîntăreți și 5o paraclisieri 

în oraşe, 483 cintăreți în sate, 

III preoți actuali în plus. 

Dela înființare pănă azi, e- 

parhia Dunărei-d..j. a fost cir- 

muită de trei episcopi: P.S.S. 

Melchisedec Ștefănescu, de la 
fundarea Episcopiei pănă la 27 

Februarie 1879, cînd a fost 

ales episcopal Romanului (unde 

a încetat din viață la 16 Maiii 

1892); I. P. S. S. Iosif Gheor-   
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ghian, fost episcop de Huși, epis- 

cop al Dunărei-d-j. de la 27 

Februarie 1879 pănă la 22 No- 
embrie 1886, cînd a fost ales 

Mitropolit al Ungro-Vlahiei şi 

Primat al Rominiei; şi P. S.S, 

Partenie Clinceanu, actualul e- 

piscop, ales în aceasta calitate 
la 10 Decembrie 1886. 

Pe lingă episcopie, pentru 

judecăţile bisericeşti, e un con- 
sistoriu saii tribunal bisericesc; 

iar pentru privigherea mai d'a- 

proape a bisericilor și clericilor, 

se află un protoiereii. 

Cu episcopia Dunărei-d.-j., Sta- 
tul cheltuește anual 45624 lei, 

plus 6000 lei chiria localului e- 

piscopal. 

In Galaţi sunt 12 parohii cu 

22 biserici ortodoxe, din cari 

20 romîneşti, una elină şi: alta 

bulgară; din cele 20 biserici 
romînești, 6 sunt foaste mănăs- 

tireștă întreținute de Stat și 14 

comunale. Pentru bisericile în- 

„treţinute de Stat se cheltuește 

23222 lei pe an, iar pentru cele 

de com. 20160, 
Pe lingă bisericile ortodoxe, 

mai sunt și 5 eterodoxe: gre- 

goriană, armeană, catolică, lu- 

terană, reformată-calvină și li- 

povană. Evreii ai un templu 

coral în strada Cuza-Vodă, nu 

de mult construit, și mai. multe 

sinagoge. Mohamedanii aii o 

moschee. 
Cele 12 parohii ortodoxe sunt: 

1. Sf. Nicolae cu biserica fili- 

ală Sf, Arhangheli-Metoc; 2. Sf. 

Apostoli ; 3. Izvorul Maicei Dom- 

nului; 4. Intrarea în biserică 

(Vovidenia); Adormirea  Mai- 

cei Domnului (Mavromol), cu 

„ Alialele Sf. Spiridon, Schimbarea 

la faţă (elină) și Sf. Panteleimon . 

(bulgară), 6. Sf. Haralambie; 7. 

Sf. Impărați; 8. Nașterea Mai- 

cei Domnului (în Vadul-Ungu- 

rului); 9. Adormirea Maicei Dom- 

nului (Precista), cu. filialele. Sf. 
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Gheorghe, Sf. Dimitrie, Sf. Ilie 

şi Sf. Arhangheli-Mantu; 10. 

Cuvioasa Paraschiva (Sf. Vineri) ; 
11. Sf. Trei-lerarhi şi 12. Bu- 

na-Vestire, cu filialele Sf. Ioan 

Botezătorul şi Sf. Sofia. 

Pentru aceste parohii, se des- 
tinează 12 preoţi parohi, 14 

preoți ujutori, 2 diaconi, 40 

cîntăreţi și 21 paraclisieri ; astăzi 

însă sunt 18 preoți în plus. 
Bisericile romiîne întreținute de 

Stat sunt: Sf. Nicolae, Sf. Ar- 

hangheli - Metoc,  Mavromolul, 

Precista, Sf. Gheorghe și Sf. 
Dimitrie (această din urmă € 

închisă de cîţi-va ani); cele-l'alte 
„sunt întreţinute de com., iar 

bis. greacă şi bulgară de co- 

munităţile respective. 
Catedrala episcopală e Sf. Ni- 

colac. Dintre biserici, cele mai 

vechi sunt: Precista din 1647, 

Sf. Dimitrie din 1648 (sub Dom- 

nul Vasile-Lupu), Sf. Gheorghe 

- din Aprilie 1665, Mavromolul 

din 1669 (sub Duca-Vodă-Gheor- 

“ghe); apoi vin Vovidenia din 

1790, Sf. Arhangheli - Metoc 
"1801, Sf. Vineri 1813, Sf. Spi- 

ridon 

1823, Sf. Ioan Botezătorul 1831, 

Sf. Nicolai 1839, Nașterea Mai- 
cei Domnului 1840, Sf. Apos- 

toli 1848, Sf. Haralambie 1848, 

Sf. Ilie 1857, Buna-Vestire 1857, 

Sf. Impărați 1857, Sf. Pante- 

leimon 1861, Sf. Arhangheii- 

“. Mantu 1864, Schimbarea-la-faţă 

1866, Sf. Sofia 1872 şi Izvorul 

Maicei Domnului 1873, 

Școlile. — Sunt în Galaţi 26 
şcoli publice, din cari 7 secon- 

dare și 20 primare; din cele 
"secondare sunt 6 de băeţi și 

una de fete; din cele primare, 

11 de băcţi și 9 de fete. 

: Şcolile secondare sunt: 
1. Liceul «V. Alecsandri», 

fundat la 27 Noembrie 1867 

ca simplu gimnazii cu 4clase; 

„ de la Septembrie 1887 i saii a- 

1815,. Sf. Trei-lerarhi: 
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dăogat şi cele trei clase supe- 

rioare liceale; în 1890 avea 

283 elevi ; de la înfiinţare pănă 

în același an numărase 2375 

şcolari cu 183 absolvenţi; din 

1889 i s'a înființat şi o divizio- 

nară la clasa I, iar în 1892altă 

divizionară la clasa II; numă- 

rul profesorilor e de 20; bud: 

getul anual de cheltueli: 91.256 

lei. 
Pe lingă licei e şi biblioteca 

«Urechiă», după numele harăzi- 

torului săi, d-nul V. A. .Ure- 

chiă, profesoral Universităţei din 

Bucureşti și fost senator de Co- 

vurluiii. 
2. Şcoala comercială « Alexan- 

dru loan Cuza», după numele pri- 
mului Domn al Rominiei-Unite, 

gălățean de obirșie, fu înființată 

în 28 Octombrie 1864; pănă 

la 1983/84 a avut 4 clase, iar 
acum are 5; în 1890 numă- 

ra 227 elevi (129 Romini, 80 

izraeliți şi restul alte neamuri); 
de la înfiinţare pănă în același 

an a fost freuentată de 2200 

școlari, absolvenți fiind 134, iar 
cu diplomă 35 ; bugetul cheltue- 

lilor 78530 lei pe an. 

3. Seminarul, cu menire d'a 

da preoţi eparhiei, fu înființat 

la Ismail încă de la anexarea 
către Moldova a Basarabiei S., 

mai întiii sub denumirea de 

şcoală bisericească, un fel de 

şcoală catihetică, întreținută de 

Consistoriul din Ismail ; apoi în 

1864 Noembrie 14 fu lnatpe sea- 

ma Statului, dindu-i-se progra- 

mul celor-l'alte seminare ale Ță- 

rei, cu 4 clase ; în 1878 fu stră- 

mutat în Galaţi o-dată cu episco- 
pia; număra 60 elevi, interni cei 

mai mulţi și puţini solvenți; de 

la 1864 pănă la 1890 a fost 

frecuentat de 2427 elevi, dind 

394 absolvenţi; bugetul anual 

de cheltueli 47062 lei, 95 bani. 

4. Şcoala normală: primară, 

înfiinţată tot la Ismail în Iunie   
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1877 (înaugurată la 26 Octom- 

brie același an), după pierderea 

Basarabiei, fu strămutată și ea 
la Galaţi, cu 4 clase și 60 elevi 

interni; de la înființare pănă la 

1889 a dat 110 absolvenți; chel- 

tuelile anuale 60718 lei. Acestei 

şcoli în 1891 i sa dat numele 

de «Costache Negri». 
ş. Şcoala de meserii, înfiin- 

ţată de jud. în 1872 în com. 
rur. Bujor, apoi adusă în Ga- 

laţi, numără 4 ateliere, de: ro- 

tărie, stolerie, fierărie și mecani- 

că, cu 40 elevi interni ; suma ce 

cheltuește anual jud. cu ea se. 

ridică la 37473 lei. - 

6. Școala copiilor de marină, 

„din 1881, cu 60 elevi, urmată 

de la înființare pănă azi de, 
590 copii; se cheltuiește cu ea 

30320 lei. 

7. Școala secundară de fete 

(înființată de com.), datează din 
1878, cu 5 clase şi osecţie pro: 

fesională; în 1890 avea I5I 

eleve, fiind cercetată de la în- 

ființare pănă în același an de 

1293 copile, din cari ai absolvit 
cursul complect 60; bugetul de 

cheltueli 32190 lei pe an. Din 
1892 a fost luată pe seama Sta- 

tului. 

Totalul elevilor și elevelor 

şcolilor secondare din Galaţi în 

1890 a fost de 879, iar chel: 

tuelile făcute cu întreținerea lor 

377651 lei, 95 bani. 

Dintre şcolile primare urbane, 

cea mai vechiă e școala debă- 

eţi No. 1, numită și Şcoala Dom- 

nească, înființată în 1832 Sep- 

tembrie ş, avind ca învăţător 

pe Toma Giuşcă, seminarist al 

Socolei, originar din com. Gă- : 

nești, ţinutul Covurlui; înanul - 

1834 această școală avea 120 

elevi, între cari întiiul la clasi- 

ficație era Teodor Codrescu, 

_ decedatul autor al <Uricarului», 

După Școala Domnească, se 

înființară apoi. treptat și cele-
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- Valte, fie de com. fie de Stat, 

în ordinea următoare: de băcţi: 

No. 2 la 1858, No.IIIl la 1867, 

- No. IV la 1866, No. Vla.1865, 

No. Vila 1864, No. VII la 1881» 
- No. VIII și IX la 1887 și No. 

X la 1889 (a un-spre-zecea e 

“şcoala de aplicaţie a şcoalei 

normale, înfiinţată şi ea de vr'o 

6-7 ani); de fete: No.Ila 1855, 

No. II la 1861, No. HI şi IV 

la 1867, No. V la 1870, No. VI 
la 1869, No VII, la 1881, No. 

VIII la 1889 şi No. IXla 1891. 

De la 1 Julie 1880 toate şco- 

ile comunale ai fost luate pe 
seama Statului. Numărul elevi- 
lor de ambele sexe ce le aii 
frecuentat (afară de : școala de 
aplicație de la şcoala normală 

şi cea de fete înființată în 1891) 

în anul şcolar 1890 a fost 

de 2871, din cari 1856 băeţi 

și 1015 fete; iar cheltuelile fă- 

cute în totulse ridică la 196 mii 

720 lei; din cari 107775 pentru 

școlile de băeţi şi 88965 pentru 

cele de fete. 

Instrucţia privată se dă în 

mai multe institute. Cele mai 

însemnate sunt: de băeţi: C. 

Negri, a asociaţiei profesorilor: 

(fost A. Radu), A.Vieneris (elin); 

"şcolile confesionale elină şi ca” 

tolică ; de fete: institutul eN6tre 

Dame de Sion» (fundatde con: 

gregaţia respectivă a călugărițe- 

lor catolice în 26 Octombrie 

1867), Filipide, Arion, (azi a 

unei asociaţii de profesori şi 

profesoare), Levides. 

Aşezăminte grafice. — Cea d'in- 

tii tipografie în Galaţi a fost 

deschisă în 1845 de răposatul 

Francisc Monferato, apoi treptat 

S'aă înființat şi ai existat di- 

- ferite alte imprimerii şi litografii. 

Astăzi funcţionează 6 tipografii 

mari cu trei litografii, precum 

și mai multe prese pentru 

“ Imcrări mici. Librării sunt 4; 

cea mai vechie (din 1849) și.   
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mai însemnată e sub firma G. 

D. Nebuneli. 
Fustiţia.— Oraşul Galaţi are 

două judecătorii de pace, un 

tribunal cu:2 secţii și o curte 
- de apel cu două secţii. Parchetul 

e reprezintat la tribunal prin 

un prim-procuror și 2 procurori 

de secţie; iar la curte prin 

un procuror general şi doi pro- 

curor de secţie. Pentru aface- 
rile criminale e o curte cu jurați. 

Curtea de Galaţi are în ju- 
risdicția ei județele Covurluiii. 

Brăila, Putna,  Rîmnicul-Sărat, 

" Tecuciii, Tutova, Constanţa. și 

Tulcea ; pentru judeţele: dobro- 

gene serveşte și ca curte cu 

jurați. Această curte funcţio- 

nase mai înainte la Focșani; în 

Galaţi ea fu transferată în vir- 

tutea legei din 3o Martie, 1886. 

Numărul advocaţilor înscrişi 

pe tablou în acest oraș e de 
68, din cari exercitează profe- 

sia numai 35 ; dintre cei înscriși, 

39 sunt cu titluri academice și 

19 practicanți. 

Afară de arestul militar, sunt 

în Galaţi două penitenciare ci- 

vile: cel: preventiv al judeţului 

şi arestul curţei apelative. 
Sănătate şi asistență publică. 

— In Galaţi exercitează profesia 

medicală 28 doctori în medi- 

cină, 1 patron în hirurgie şi 3 
medici-veterinari ; sunt apoi 21 

sub-chirurgi, 7 dentişti, 1 vacci- 

nator, 35 moașe, 9 farmacii și 

5 drogherii. In farmacii lucrea- 

"ză 13 licenţiaţi, 8 asistenți și 

2 elevi. Com. are 6 medici, unul 

primar, care e şi medicul-șefal 

spitalului comunal, patru de cu- 

artale și un medic secondar al 

spitalului. 
Spitale sunt 5: cel comunal 

cu 50 paturi, datează de la 1860; 

a Sf. Spiridon (Spiridoniei) din 

Iași cu 44 paturi, din 1838; 

Elisabeta- Doamna cu 50 paturi, 

din 1 Octombrie 1877; militar   

GALAȚI 

cu S8S—110 paturi, din 1684; 

şi izrailit cu 22 paturi, din 1848. 

Pentru luarea măsurilor de 

higienă publică, sunt două con- 

silie : unul al com. prezidat de 

primar și altul al județului sub 

preşedința prefectului. 
Pentru tăerea vitelor com. are 

un abator pe moșia Țiglina, în 

partea vest-sudică a orașului, 

In 1889 primăria Galaţi în- 
treținea 53 copii găsiți, dăduse 

gratuit căutarea medicală la do- 

miciliul la 9241 bolnavi, din 
cari 6109 romini şi 3132 străini, 

iar medicamentele la 1937 bol- 

navi sărmani. 

Comerciul şi îndustria.—-Am 
_spus mai înainte că oraşul Ga- 

“laţi este primul port de import 

al Ţărei. Acest rol l'a avut din 
timpurile cele mai depărtate; 
ba chiar mult timp era în pla- 

“nul întîiii şi în privirea expor- 
tației, Dimitrie Cantemir, Dom- 

nitorul Moldovei, în opera sa 

«Descrierea Moldovei» îl nu- 
mește emporium totius Danubii 

celeberrimum (tirgul cel mai ce- 

lebru al Dunărei întregi). Scrii- 
torii străini îl numeau Veneţia 

şi Amsterdamul Mării- Negre, 

unicul port internațional al Du- 

nărei. 

Acest oraş avu însă prospe- 

ritatea cea mai mare sub regi- 
mul porto-francului, adică de la 

1834 (sub Mihaii-Vodă Sturdza) 

pănă la 1 Aprilie 1883, cînd 

încetă acest regim. 
Importanța comercială a por- 

tului Galaţi în 1890 se cifrează 

ast-fel: traficul total al co- 

merciului extern 9262526 lei, 

din cari mărfuri importate de 

55958229 1, export. 36667039. 
Cu deosebire în privirea lem- 

năriei de construcție și a peș- 

telui, portul Galaţi este întiia 

piaţă din "Ţară. Lemnele vin pe 

plute prin riul Siretul; iar peș- 

tele se aduce aicea spre nego-
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ciare din lacul Brateșul şi din 

toate bălțile I)obrogei, ba chiar 

şi din Rusia. In 1887 prin Ga- 

laţi sai 

kil. lemne de construcție, în 

valoare de lei 2908956; iar 
în 1888 acest export a fost de 

23696686 kilog., în valoare de 

1184834 lei. Aceste lemne se 

exportează în: Turcia, Grecia, 

Egipt, Rusia (Batum), Spania, 

Italia, Francia, Algeria, India, 

în porturile Mării-Roșii şi chiar 

la Panama (America). Expor- 

tul se face cu deosebire de că- 

tre Societatea Anonimă de fe- 
restrae cu vapori(foastă Goâtzy 

& Cie) Numărul comercianților 
de lemnărie e de 67. 

In ce privește pescăria, din 

vechimea cea mai depărtată, 

Galaţi a fost piaţa cea mai 
importantă a 'Țărei; ba se poate 

zice că cu acest fel de marfă 

şi-a deschis viaţa sa comercială, 

- Este cunoscut istoricește că în- 

'semnătatea comercială a portu- 

lui Galaţi începe după căderea 

sub puterea turcească a cetă- 

ților Moldovei Chilia și Ceta- 

tea- Albă; pănă atunci el-nu 

era de cit centru de pescărie. 

Povestirea cronicarului [. Nicul- 
cea despre alegerea la Domnie 

a lui Petru-Rareș, «care nu erâ 

acasă, ce se timplase cu mijile 

lui la Galaţi la pește», con- 

firmă aceasta. 
“In anul, 1887 sa exportat 

prin Galaţi pește proaspăt, să- 

rat, uscat sai afumat, morun 

'şi nisetru în cantitate de 137040 

kgr., valorînd 82225 lei; în 1888. 

exportul aceleeași mărfi a fost 
numai de 82333 kgr., în valoare 

de 49400 lei. 

De la 1 Aprilie 1889 pănă 

la aceeași dată 1890, peștele e- 

șit din Rusia și Rominia și tre- 

cut prin vama Galaţi se cifrează 

la 10714366 kgr. Este lesne de 
înțeles că din această cantitate, 

exportat 29089561 
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parte se consumă în orașul Ga- 

laţi, dar cea mai mare parte se 
destinează pentru "Țară și pen- 

tru străinătate. Numărul pesca- 

rilor gălățeni e de 52, afară de 

detailiști. 
Cu comerciul stă în strinsă 

legătură și navigația. Incepînd 

de la 1847, de cind se ţine o 

statistică regulată despre vasele 

comerciale intrate şi eșite din 

Dunăre, pănă la 1896, avem 

următoarele cifre : vase cu pîn- 

ze: 68522, cu tonaj de 12376963 

saii hectolitri 167188420 ; vase 

„cu aburi: 12742, avînd 9663767 

tone saii 130460882 hectol. Este 

adevărat că aci e vorba deva- 

sele în general, ce ai circulat 

pe Dunăre; totuși este cunos- 

cut că cele mai multe din ele 

eraii destinate pentru, Galaţi. 

In 1889 erau în Galaţi 1474 

comercianţi patentari, reprezen- 

tind 37 categorii de negoţ. 

Firme comerciale și industri- 

ale înscrise la tribunalul Covur- 

luiii, sunt 2078, din cari 1881 

individuale și 197 sociale. 

Industria -gălățeană este re- 

prezentată prin 47 fabrici de 

diferite "specii, și anume: 4 'de 

făină (mori cu aburi), 2 pentru 

tăiatul lemnelor (ferăstrae cu a- 

buri), 4 de luminări de stearină, 

5 de săpun, 1 de bere, 2 de 

vax, 1 de fringhii, 1 de dopuri 
de plută, 4 de apă gazoasă, 1 

de cărămidă, 1 de var, 1 de 

piei, 2 de rahat, 2 de tahîn și 

halva, 3 de macaroane, 1 de 

„băuturi spirtoase, 1 turnătorie, 

3 de pălării, 1 de tricouri, 1 de 

pescării afumate, 1 de lumînări 
de ceară, 1 de curăţit orz, 1 

de tăbăcărie, 1 de văpsit stofe, 
1 de ciocolată și cicoare, 1 de 

“scaune de lemn sistem de Mar- 

silia. 

Numărul patentarilor indus- 

triași și meseriași din acest o- 
raş e de.515.   
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In Galaţi este reședința Ca. 
merei de comercii a circum- 

scripției a VI, care cuprinde ju- 

deţele Covurluiii, Tutova și Făl- 

ciii, cu 32 membri, din cari cei 

mai mulţi îi dă jud. Covurluiii. 

Asemenea aici e şi bursa de 

comerciii, pe lingă care se află 

mijlocitorii de mărfuri și de 

schimb, puși sub direcția Ca- 

merei de comercii.: Budgetul 

Camerei de comerciii de Galaţi 

pe anul 1889—90 era la veni- 

turi de 19000 lei și la cheltuieli 

de 17420 lei. 
Spre a se putea face îmbu- 

nătăţiri în port, încă de la a- 

nul 1863 s'a pus o dare de 1% 
pe valoarea productelor și măr- 

furilor exportate și importate. A- 

ceastă dare, administrată de Mi- 

nisterul Lucrărilor Publice, pro- 

duce anual pentru portul Galaţi 

450000 lei. Din acest venit în 

anii 1889, 1890 şi 1891 s'aii 
pavat mai multe strade din par- 

tea din vale a orâșului. 

Docurile. — Pentru înlesnirea 
comerciului și industriei, în ur- 

ma  desființărei portului-franc, 

S'aii înființat - Docurile, cari, în- 

cepute a se construi în primă- 

vara anului 1887, fură termi- 

nate și date în exploatare în 

vara anului 1892. Docurile din 
Galaţi cuprind următoarele părţi. 

principale: 

I. Un dasiu, în care întră va- 

sele pentru încărcarea şi des- 
cărcarea mărfurilor, cu lungime 

„de. 500 m. la,fund, adincime ş 

“m. sub nivelul apelor celor mai 

mici ' şi 120 m, lărgime mini- 
" mală, care lărgime se mărește 

spre gură, așa ca să poată în- 

scrie un cerc de 192 m. în dia- 

- metru; suprafața basinului la 
“fund e de 81000 m. p., iar la 

nivelul apelor mici 88000 m. p.; 
comunicarea basinului cu 'Du- 
nărea se face prin o gură de 
30 m. lățime; laturea. bazinului
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despre magazii are un cheiii de 

546 .m., din cari numai 500 

utilizabilă ; iar cele-lalte laturi 

înclinate sunt îmbrăcate cu pe- 

reuri și anroșamente ; adîncimea 

întreagă a basinului e de 10:50, 

fundul săi e cu 0"-50 mai jos 

ca fundul Dunărei la Sulina. 

2. Magasia de: grîne,. cate 

servește la conservarea cerea- 

lelor, conţine 338 silosuri (ce- 

lule) sai compartimente exa- 
gonale formate de plăci și col- 

ţuri de ciment legate cu fiare 

pentru' resistență; aceste silo- 

suri sunt unele de o capacitate 

de 100 chile (50000 kgr.), altele 
de 200 chile (100000 kgr.), şi 
altele variind de la 20—200 

chile ; toate silosurile însumează 

o capacitate de 25000000 kgr. 

(523858 chile de Muntenia sait 

83023 chile de Moldova). Inmaga- 
zinarea cerealelor se face direct 
din vagoane, cari varsă grînele 

în nişte balanțe automatice de 

o forță de 150 chilepe oră, de 

unde grînele sunt ridicate prin. 
niște elevatorie de aceeași forță 

la partea superioară a magaziei, 

unde trec prin niște curăţitori 

de neghină, iar de aici prin 
niște. benză de cauciuc sunt trans- 

portate la celulele disponibile. 

“ Numărul balanţelor e de 16 cari, 

debitind fie-care 150 chile pe oră, 
“face în total o înmagazinare de 

2400 chile pe oră. Incărcarea 
grînelor în vapoare se face lă- 

sîndu-le să curgă din silosuri 

prin niște pilnii fixate la fie-care 

celulă pe nişte benzi de cauciuc, 

cari le transportă prin două tu-. 

nele transversale cheiului și un 

tunel menajat în lungul cheiului, 

de unde apoi trec în nişte pu- 

- uri construite la spatele che- 

iului şi din cari sunt ridicate 

prin două elevatorie mobile, 

cari pot avea o mișcare de trans- 

laţiune și unul și de rotațiune; 

din elevatorie grinele cad în 
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niște balanțe automatice de o 

putere totală de 300 chile pe 

oră (amiîndouă 600 chile pe oră); 

aceleaşi elevatorie servesc şi la 

încărcarea directă din vagoane 

în vase; unul dintre elevatorie, 

anume cel și cu mișcare de ro- 

tațiune, servă pentru înmagazi- 
narea grinelor în vase; un al 

treilea elevator plutitor, de o 
putere de 300 thile pe oră, a- 

şezat pe un ponton, servește pen- 

tru operaţiile de încărcare din 

şlepuri în vagoane și vice-versa. 

Operaţiile de încărcare și des- 

„cărcare se fac încontinuii, ziua 
şi noaptea, totul fiind luminat 

cu lumină electrică. 
3. Magazia de mărfuri cu- 

prinde 5 compartimente de 20 

m. lungime şi 15 lățime şi cu 

cite 2 etaje. Măfurile se ridică. 
la etajul de sus fie prin niște 

macarale exterioare de 1500 kgr. 

putere fie-care, fie prin nişte 
ascensoare hidraulice, cari sunt: 

în mijlocul fie-cărui comparti- 

ment, avînd fie-care aceeași forță 

“de 1500 kgr. Clădirea este ac- 
cesibilă de ambele laturi; su- 

prafaţa sa 3000 m. p.; din cari 

2400 utilizabili ; pe fie-care metru 
pătrat se înmagazinează în me- 

dii 1150 kgr., este deci o ca- 

pacitate de 2760 tone saii 11040 
tone anual. Totalul mărfurilor 

de înmagazinat în Galaţi este 

de 23700 tone import și 14000 

export; cum însă datele din 

străinătate probează că nu se 
întrepozitează de ordinar «le cit 

a 6-a parte din mărfuri, ma- 

gazia 'Hoastră e îndestulătoare, 

căci permite întrepozitarea a 

mai mult ca a 4-a parte din 3 

în 5 luni. 
4. Casa de mașină cuprinde 

5 productorie (cazane) de aburi. 

Aici mai este şi o mașină 

Compound de şoo cai putere, 

pentru punerea în mișcare a 

benzilor ce conduc grînele; în   
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fine o mașină dinamo-electrică 

pentru producerea luminei ce- 

lectrice. | 

Asemenea pe cheiii e o ma- 

cara fixă de 10000 kgr. putere 

și una mobilă de 1500 kgr., 

precum și o macara plutitoare 

de 40000 kgr. putere, destinată 
a servi în toate porturile Du- 

nărei. 

5. Zlangarul de transit, cons- 

truit de lemn, cu suprafață de 

1200 m.p. în total; el servește 
pentru clasarea, vămuirea . și 

plumbuirea mărfurilor, ce nu se 

pun în depozit. 
Mai sunt apoi clădiri desti- 

nate a servi administraţiei do- 

curilor, serviciului vamal, al gă- . 

rei, pentru mostre și camere de 

închiriat comercianților, pentru 

pompieri, corpul de gardă, etc. 

Justituzii de comunicare. —In 

Galați este oficii telegrafo-poştal 

“de întiia clasă, al 3-lea după 
București, care produce statului 

“un venit anual.de 389554, lei 57 

bani (budgetul 1890—91), şi a- 
nume: 201978 lei, 70 'bani de 
la poștă și 187575 lei, 87 bani 

__de la telegraf. Cheltuelile fă- 

cute cu acest oficii se ridică la 
125404 lei pe an (1890). Pe a- 

nul 1896—97 venitul biuroului 

a fost de lei 181596 din tele- 
graf şi lei 185598 din poștă, a- 

fară de lei 53034 incasaţi la 

sucursală. 
Drumul de fier are în Galaţi: 

o gară principală, un arsenal 

şi un inspectorat de circum- 

scripţiee In anul 1889 prin sta- 

ţia de aici s'a dat statului ve- 

nit 1979784 lei, 76 bani. 
Din anul 1887 funcționează 

în Galaţi și o reţea telefonică, 

care leagă primăria cu poliţia, 

localul pompierilor, comisiile și 

parchetul. 
Znstitujii financiare, de credit 

și osebile societăți private. —— 

Afară! de casieria generală a
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judeţului, care face operaţii a- 

nuale pănă la 13592445 lei 57 

bani, aici numărăm. casa de 

economie a Statului, două per- 
“cepții, vama, al cărui venit pe 
1596—97 a fost de lei 4663956, 

13 bani depozitul de tutun, 
sucursala Băncei Naţionale, Cre- 

ditul Agricol şi societăţile private. 

Casa de economie a Statului, 

alipită pe lingă casierie, avea 

la finitul exerciţiului 188990 în 

judeţul Covurluii 6232 librete 

(depunători), cu suma de lei 
316201, bani 54. Cele două per- 

cepții din Galaţi, ai următoarele 

circumscripții: I cu cuartalele 

I, 3 şi parte dinal 2; iara II 
restul din cuartalul 2 şi cuar- 

talele al 4-lea și al 5-lea. Biuroul 
vamal de Galaţi e al doilea 

din ţară, după venitul dat Sta- 

tului. Aici e şi reşedinţa în- 
spectoratului circumscripției 4 

vamală. 

Prin depozitul de tutun s'a 
debitat în 1890 marfă de la 

"toate articolele Regiei de lei 

1693830 bani 35, 

Sucursala Băncei Naţionale 
„de Galaţi, înfiinţată în 1881, a 

pus în 1889 încirculație 18683428 

lei, 7 bani, producînd beneficiti 

net 753162 lei, 22 bani. 
Creditul Agricol de Covurluiiă, 

constituit în 1882, avea împru- 

mutată la 31 Decembrie 1890 

suma de 630311 lei, 40 bani, la 

6636 săteni. 

Pe lingă casele de credit 

personale, cari sunt numeroase 
în Galaţi, pe lingă casa de e- 
.conomie a Statului și Banca 

Naţională, funcționează aicea 
din 1881 și o Societate de e- 

conomie, formată de un număr 

de acţionari. In 1891 această 

societate avea 155 acţionari cu 

378 acţii (ă 10 lei una), repre- 

zintînd un capital de 397973 
lei, 23 bani. o 

Mai există apoi diferite so-   
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cietăți private cu scopuri eco- 

nomice, de binefacere, artistice, 

- literare, științifice și distractive. 

Numărul lor e de 14. 

“Îutocmiri electorale şi repre- 

gintative., — Colegiile comunale 

cuprind 744 alegători în coleg. 

I şi 3630 în al II; din acești 

din urmă însă numai 940 sunt 

direcţi, restul indirecţi cari vo- 

"tează prin delegaţi (60 la nu- 

măr). Consilierii comunei Galaţi 

sunt în număr de 27, cari aleg 

din sînul Jor primarul și trei 

ajutoare; unul din consilieri e 

delegat la oficiul stărei civile. 

Alegătorii pentru consiliul ju- 
deţan sunt aceiași ca şi la Ca. 

meră; aceştia aleg 25 consilieri, 
cite 8 de colegii. | 

Colegiul I de Covurlui pen- 

tru deputați numără 335 alegă- 

tori și alege 2 reprezintanţi; 

colegiul al II (orășenesc) are 

1073 alegători şi alege 3 de- 

putaţi; al III cu 730 alegători 

(451 direcți şi 279 delegaţi) 

alege un deputat; alegătorii iîn- 
direcți din Galaţi ai colegiului 

III sint în număr de 2438, cari 

aleg 41 delegaţi. 

Colegiul I de Senat numără 
263 alegători, cari aleg 2 se- 

natori ; iar al II cu 270 alegă- 

tori, cari aleg tot 2 reprezin- 
tanți. Numărul elegibililor la 

Senat în județul 'Covurluiii e de 

55, din cari 44 în oraș și 11 

în judeţ, Ă 

Am arătat mai înainte că 
Camera de comerciii de Galaţi 

are 32 membri, 22 din. Covur- 

luiii, 5 din Tutova și 2 din 

Fălcii. Alegătorii comerciali din 

jud. Covurluii sunt îu număr 

de 280, din cari 79 din oraș 

şi 201 din comunele rurale, 

A/unicipalitatea. — Comuna 

“Galaţi, administrată de consi- 
liul comunal prin delegaţiunea 

dată unui primar și la 3 aju- 

toare, este una din cele mai în-.   
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semnate comune urbanc ale ţă- 

rei. Budgctul săi pe exerciţiul 

1891—92 se cifrează la venituri 

- şi cheltueli cu lei 1852389, bani 

40, din cari 1666566 lei bud- 

getul ordinar și 185823 lei cel 

al pavajului. Venitul cel mai 

mare îl are de Ja taxa (acsizul) 

vinului indigen (450000 le). 

Asupra acestei comuni apasă o 

datorie de lei 4290736, bani 20, 

din cari cel puțin 3500000 da- 

torie lichidă şi necontestabilă, 

In 1894—94 budgetul a fost 

de lei 2590873 bani 72, la ve- 
nituri și cheltueli. 

Ca proprietăți, com. aceasta 
are două moșii: Țiglina şi Şen- 

dreni, precum şi mai mult lo- 

curi pe malul Dunărei închiriate 

cherestigiilor, căiei ferate și pes- 

carilor, diferite edificie și locuri 

sterpe. - 

Administraţia județană şi po- 

lifienească, — In Galaţi e reşe- 

dința prefecturei județului Co- 
vurluii, care e prefectură de 

întiiul ordin; asemenea aici este 

sediul Comitetului Permanent, 

ales din sînul consiliului gene- 
„ral judeţean pentru a se ocupa 

în permanenţă cu afacerile gos- 

podăreşti ale judeţului. 

Poliţia urbei Galaţi e con. 

dusă din un polițaiii, ajutat de 

7 comisari, de cari ş de cuar- 

tale (dispărţiri), unul la gara 

Galaţi, altul la gara Bărboşi, mai 

mulți sub-comisari, un coman- 
dant și un sub-comandat de 

gardiști, funcţionari de cance- 

larie şi 150 gardiști. Cheltuelile 

întreţinerei poliției în mică parte 

cad în sarcina statului, cea mai 

- mare parte însă le suportă co- 

muna. “Totalul acestor cheltueli 

e de 208960 lei pean (din cari 

192040 plătiți numai de com.). 

Lucrări tecnice de îmbună.- 

tățire, — Pe lîngă cheiul de pe 

malul Dunărei, orașul Galaţi are 

următoarele mari lucrări tecnice
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de îmbunătăţire: canalurile' de 

scurgere (Egouts) şi alimenta- 

rea cu apă filtrată. Datind de 

la 1872, canalurile de scurgere 
ocupă o întindere de 4530 m. 

liniari, străbătînd stradele: Dom- 

nească, Mavromol, Tecuciiă, Tra- 

ian, Frumoasă, Brăilei, Sf. Ilie, 

Armeană, Căldărarilor și Inde- 

pendenţei. 
Lucrările alimentărei cu apă 

filtrată există tot din 1872; 

uzina hidraulică cu instalațiile 

necesare sunt aşezate pe mar- 

ginea Dunărei, în valea Țiglinei, 

la depărtare de 2 kil. de la 

oraş ; rezervoarele, în număr de 

două, se află între barierele Te- 

cuciii şi Brăila ; lungimea totală 

a conductelor e de 28 kil. li- 

niari. lu 1890 numărul abona- 

ților era de 1037, 'osebit de 

mori şi fabrici; consumaţia a- 

nuală medie e de 390000 m. 

cubi de apă. 

_ Zustituţii anititare. — In Ga- 

laţi îşi aii reședința (statul-ma- 

jor) corpul al III de armată, 

brigada a 3-a de artilerie, bri- 

gada a 2-a de cavalerie şi co- 

mandamentul flotilei. Ca armată 

locală, aici e garnizoana regi- 

mentului 11 de Siret. 
Flotila romină își are toate 

serviciele sale principale în Ga- 

laţi; acestea sunt: 1. Coman- 

damentul flotilei, 2. Personalul 

depozitului diviziunei echipaje- 

lor și şcoalei flotilei, 3. Inspec- 

toratul porturilor și, 4. Arsena- 

- lul. Numărul vaselor de războiii 
e de 24; mai sunt apoi şi 18 

vase de servitute, cari ţin tot 

. de flotila romînă. In dreptul ca- 

zărmei flotilei, la Ţiglina, e şi 

“portul de iarnă al flotilei. 
Numărul căzărmilor e de 9. 

Intreţinerea tuturor așezămin- 

„ telorși grupărilor militare din Ga- 

_ laţi costă anual 2670195 |, 52.b. 

_ Autorităţi internaţionale şi a- 

genţi de navigaţie. -- In Galaţi 
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îşi aii sediul două însemnate insti- 

tuţiuni internaţionale: «Comisia 
Europeană a Dunărei> și « Comi- 

sia Mixtă a Prutului»; întîia înfiin- 

ţată prin tractatul din Paris (din 
1856 Martie 18/30) şi'a doua prin 

"«Stipulaţiunile privitoare la na- 

vigația Prutului» (din Ss De- 
cembrie 1866). Comisia Euro- 
peană, compusă pănă la 1878 

din  reprezintaţii “Austro- Un- 

gariei, Germaniei, Franciei, Ma- 

rei- Britanii Italiei, Rusiei şi 

Turciei (adică a puterilor mari), 

iar d'atunci (tractatul. de Ber- 

lin din 1 lulie, 1878) şi din 
reprezintantul Romîniei, are ca 

scop al existenței sale înlesni- 

rea și privigherea navigaţiei pe 

Dunăre de la gurile ei pănăla 

Brăila; iar Comisia Mixtă a Pru- 

tului, compusă din delegaţii Ro- 

mîniei, Austro-Ungariei și Ru- 

siei, are aceeași însărcinare în- 

ternaţională pentru navigabili- 

tatea Prutului. Budgetul Comi- 

siei Europene a Dunărei se 

cifrează la venituri cu 3018908 

lei, 36 bani și la cheltueli cu 

2127352 lei,.69 bani; iar bud: 

getul Comisiei Mixte a Prutu- 

lui se. balansează la venituri și 

cheltuieli cu 50963 lei, 45 bani. 

„In Galaţi funcţionează 15 con- 

sulate străine, dintre cari .7 ale 
pu;erilor mari Europene (4 con- 

sulate generale) și restul ale 

putezilor de al doilea ordin, și 

anume: Belgia, Grecia, Suedia- 

Norvegia, Olanda, Spania, Da- 

nemarca şi Elveţia, precum şi 

al Statelor-Unite ale Americei- 
de-Nord. 

In fine ai în acest oraș a- 

genţii următoarele societăţi stră- 

ine de "navigaţie: «Danubiană 

Austro-Ungară», «Lloydul Aus- 

tro-Ungar», «Societatea Rusă», 

«Fraissinet» (franceză) și «Flo- 

rio Rubatino> (italianâ). Socie- 

„ tăţile: Danubiană şi Rusă ai și 

inspectorate în Galaţi. . . 
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Amintiri istorice, — Numirea 

orașului Galaţi s'ar trage după 

unii de la un popor numit Galii, 
ce aii trecut pe aici și ar fi 
zidit o cetate cu numele Gala- 

tilor; alţii susțin că ar veni 

de la o colonie numită Kalatii 

(KaMarawv saii lo)iar), fugită 

aici în urma unei înfringeri su- 
ferită de la Bizantini. Mai este 

o altă versiune, deși neînteme- 

_iată pe fapte istorice irecuza- 

bile, cum că Impăratul Cons- 
tantin - cel- Mare, întronatorul 

creștinismului, orindui în anul 
313 pe Cocceus Galatus, vicar 

în aceste locuri, îi fundă o re- 

ședință de vicariat care,. păs- 
trîind numele săi, se chiema la 

început Urbs Galati, mai în urmă 
Galati, apoi Galaţi. 

Opinia precumpănitoare însă 

înclină către originea galică a 

acestui oraș; întrun asemenea 

caz vechimea sa numără peste 

2163 ani. 

Se amintește încă, după un 
document din anul 1134 d. Chr. 

despre un principat al Birladu- 

lui, cu prințul Ivanco Rotisla- 
vici, care cuprindea între altele 

orașele: Birlad, Tecuciii şi Ga- 
laţi, numit fiind acest din urmă 
Haliciul-Mic. Prinţul Rotislavici 

fiind supus Regatului Galiției, 

numită atunci Haliciul, pare că 
de aici s'ar fi dat numirea de 

„ Haliciul-Mic orașului Moldovei 

- de jos Galaţi. 
Printre republicele romane în- 

fiinţate în Dacia-Traiană la în- 
„ceputul invaziilor barbare, se 

susține (după G. Asachi) că era 

şi Republica Galaţilor, care se 

menţinu, fie sub acest nume 

- fie sub al Capul-Boului, pănă 

către 1288. d. Chr., cînd toate 

aceste republici formară Dom. 

nia Moldovei sub Dragoș-Vodă. 

- Despre asemenea republică a- 

minteşte și N. Bălcescu ; natura 

ei -se crede a fi fost aristocra-
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tică, ca și a Veneţiei, Pisei și 

Genuei, | 
După constituirea Principatu- 

lui Moldovei, despre Galaţi se 

aminteşte în diferite împreju- 

rări ale istoriei noastre naţio- 

nale. In timpul lui Alexandru- 

cel-Bun, pe aici trecu Ioan, fiul 

lui loan Paleologul, Impăratul 
Bizantin, petrecut fiind de Dom- 

nul Moldovei pănă la Galaţi; 
oaspetele lui Alexandru-cel-Bun, 

cum ajunse . împărat, trimise 
Domnitorului Moldovei titlul de 

rege și coroană imperială, iar 

mitropolitului țărei mitră pa- 
triarhală (1429). 

La 1418, dintre cele 3000 fa-: 

milii armene, alungate din țara 
lor şi stabilite în Moldova, multe 
S'aii așezat şi la Galaţi. In 1527, 

cind Petru Rareş fu ales Domn 

al Moldovei, el se găsea la Ga- 

lați cu năvoadele. La 1541 A- 

lexandru al III Vodă Cornea 

fu ucis de boeri aici; fapt ce 
atrase minia lui Petru Rareş, 

devenit Domn a doua oară și 

pedepsi cu moarte grea și cum- 
plită pe omoritori, punînd în 

același timp. hatman la Galaţi 

pe Petru, fiul lui Vartic, carele 

a fost și pircălab la Suceava. 

Arhidiaconul Paul din Aleppo, 

în descripția Moldovei (1650-60) 

spune că veni în Moldova în- 

soțind ' pe Macarie, patriarhul 

Antiohiei, care debarcă la Ga- 

laţi, unde fu primit cu mari o- 

noruri bisericești. Acest oraș, 

după spusa sa, avea pe atunci 

8 biserici, mai toate de piatră, 

dintre cari cea mai vechiă era 

Maica-Precista. | 

In 1651 Tătarii din Crimeea 

" loviră, între alte orașe, și Ga: 

„aţi. La 1659 Radu-Mihnea, Dom- 

nul Munteniei, aliat cu Racoți, 
Domnul Transilvaniei, arzînd și 

jăfuind toate cetăţile ocupate 

de Turci din stînga Dunărei, 

aceeași soartă avu şi Galaţi. La   
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1702 Duca Constantin-Vodă, în 

a doua sa domnie, zidi şi în- 

zestră în acest oraș mănăstirea 

Mavromol. Sub domnia lui Ni- 

colae Mavrocordat, tirgul Ga- 
laţi fu aprins de salahorii îm- 

bătați din "Ţara-Muntenească, 

ce mergeaii la Vozia. La 1709 

aice se întilnește mazilitul Domn 

Nicolae Mavrocordat, ce mer- 

gea la Constantinopol, cu înlo- 

cuitorul săi Dimitrie Cantemir. 
Mazeppa, hatmanul Cazacilor, 

murind la Tighina în 18 Martie 

1710, fu îngropat la biserica 
din satul Varnița; d'acolo în 

urmă fu transportat la Galaţi 

și înmormîntat după unii la bi- 

serica Sf. Gheorghe, iar după 

alții la Maica-Precista. 

Pe la 1711 (după Dimitrie 

Cantemir), Galaţi era cea mai 
mare piață de negoţ din toată 

Dunărea; aice debarcaii vase 

nu numai din locurile vecine 

Mărei-Negre, din Crimeea, Tre- 

- pizonda,Sinope, Constantinopol, 

dar chiar din Egipet și însuși 

„Barbaria, şi se întorceaii în ță- 
rile lor încărcate cu lemne din 

Moldova, stejar, brad, cum și 

- miere, ceară, sare, unt, nitru și 

bucate, din cari nu puţin folos 

scoteaii locuitorii Moldovei. 

In 18 Iulie 1711 niște Turci, 

Lazi și Tătari ai robit și jăfuit 

“pe toți locuitorii adunaţi la bi- 

serica Sf. Gheorghe din Galaţi; 

jaful și ruina aii fost. generale 

apoi, chiar morţii aii fost des- 

gropaţi și jăfuiți ; bisericile ră- 

mase numai piatra; orașul era 

pustiii de foc şi rîpire. 

La 1727, Grigore-Ghica, nu- 

mit Domn al Moldovei, a venit 

de la Brăila la Galaţi cu șeici 

- și a fost primit aice, cu mare 

alaiii. La 1739 Domnul fugi la 

- Galaţi, îndată după intrarea feld- 

mareșalului Miinich la Iași, 

Galaţi tot-de-a-una a fost punc- 

tul pe unde Domnii intrai în 
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Țară, cînd se întorceau cu Dom- 

nia. de la Constantinopol, şi aice 

eraii primiți de înalții dregători 

ai Ţărei. 

La 20 Noembrie 1769, Ga- 
laţi fu cuprins. de armată rusă 

comandată de colonelul Fabri- 

cius din corpul lui Romanzoff. 

La 1776, din ordinul Porţei, 

Domnii Moldovei și Munteniei 

construiesc la Galaţi cîte un ga- 

lion (de 41!/2 coți de lung), 

armat cu tunuri. Sub domnia 

Fanarioților, Galaţi fu de multe- 

ori ocupat de Turci și, din cauza 

deselor războae ruso-turce, fu 

împiedecat întprogresul săii. La 

1789 aice fu o mare bătălie, în 

„care Turcii fiind bătuţi, Rușii 

ocupară orașul. La 11 August 

1791, la Galaţi, se subscriii pre- 

liminarele păcei. La 1809, luna 
"August, prin dreptul Galaţilor 

Rușii trec Dunărea contra Tur- 

cilor. 
"La 21 Februarie 1821.0 răs- 

coala sîngeroasă contra Turci- 

lor are loc aice; mai mulţi Turci 
“sunt uciși de căpitanul. Vasile 

Caravia; orașul e ars în parte. 

La 25 Februarie 1821 din Ga- 

laţi prințul Alexandru Ipsilante 

dă proclamația sa către elinii 

emigraţi. In luna Maiu. 1821, 

din cauza Eteriei, Turcii fac 

mare măcel în Galaţi, într'o 

luptă de 16 ore, ard și jăfu- 

esc totul, afară de localul con- 

sulatului austriac, unde se re- 

fugiase: cîți-va creştini. 

Pe la 1826, comerciul Galaţi- 

lor și al Moldovei întregi era 
monopolizat de o companie turcă 
a Capanliilor din Constantino- 
pole, care fixa preţuri după plac 
şi oprea ori-ce concurență. 

La 22 Martie 1854, generalul 

"rus Liiders pe aice trece Du- 
-nărea. După retragerea Ruşilor, 
orașul Galaţi e ocupat de Nemţi. 
După tractatul din Paris (1856), 

" Galaţi devine reședința Comi-
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sici Europene a Dunărei. La 

12 Aprilie 1877 eclerorii gene- 

ralului rus Skobeleff ocupă ora- 

şul. La 10 Iunie, același an, o 
parte din corpul generalului 

Zimmermann trece Dunărea pe 

la Galaţi. In 1883 se desființează 

porto-francul, după o viaţă se- 

mi-seculară (1834 sub Mihail 

Sturdza-Vodă). La 1887 se în- 

cepu construirea docurilor. 

Din punctul de vedere mili- 

tar, peninsula Galaţilor a fost 

„tot-d'a-una poziţie strategică de 

mare interes. In epoca de mă- 

mire a Moldovei, aici era reşe- 

dinţa. Vătăşeii călăraşilor de Ga- 

_ “laţi trebuia să ştie turcește şi se 

întrebuinţaii în transportul depe- 

şilor. Şefii ținutului acestuia se nu- 

meaii în. vechime pircălabi. Din 

Galaţi aii obirșia : primul Dom- 

nitor al Rominiei-Unite, Alexan- 

_dru 1. Cuza, şi demnul săii consi- 

„. lierşi cooperator, Costachi Negri. 

Galaţi, stație de ar. d. f., jud. 

Covurluiii, pl. Siretul, căt. Ga- 

laţi, pe linia Barboşi-Galaţi, pusă 

în circulație la 13 Septembrie 

1872. Se află la 12 kil. de Bar- 

- boşi.' Inălţimea d'asupra nive- 

- tului mării. de 6,60. Venitul a- 

cestei staţii pe anul 1896 a fost 

de: 2221574 lei, 76 bani. 

Galaţi, vad, pe unde coboară mu- 

chea Baldovinești drumul Brăila- 

Galaţi, în. com. Cazasul, jud. 

„Brăila, - 

Galaţilor (Grindul- ), grind saii 

loc ridicat de. asupra stufuluti 

- înconjurător, în jud. Tulcea, pl. 

_Măcinul, com.. Pisica, în. partea 

de N. a plăşei şi V.a comunei ; 

se desface din Grindul-Gemenei; 

- se întinde spre E.; are 25 hect. 

“întindere ;.se află situat în faţa 

“ Galaţilor. 

- Galaţul, sa, pe moşia.cu același 

60239. Alarele Diclionar Geografic. Vol. IIZ, 

„tarele cu;   
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" nume, jud, Dorohoiii, com. Hi- 
lișeul, pl. Coșula, numit ȘI - Hi- 

lișeul-Galaţi, cu 7 familii, sau 

20. suflete. De 
Proprietatea - e a fraţilor A- 

* dam. Calitatea pămîntului în 

parte e “bună. Sătenii nu 'sunt 
| împroprietăriți. “Proprietatea are 

199 hect., 8 arii, cîmp. și 42 

-hect., 97-arii, pădure. - 
„»"- Apele-ce trec pe moşie sunt: 

riul Jijia și pîriul Obreja, Ho- 
“Dersca,. Hilişeul: Ga- . 

„„fencul, 

neşti. 

Fiişeul Curtul. și Ibă- 

Galbaza, vale, în “pădure, între 

” „dealurile “Chirivoaia: și Hulmul, 

„pe moșia. Orăşeni, com,. Cur- 

- „teștia pl. Tirgul, nd Botoşani, 

Galben (Piaiul-), colină, în ju- 

“deţul  Buzăii, com. Ruşiavăţul, 

căt, “Ursoaia, acoperită de fi- 

neaţă. . 

Galbena, pădure 'particulară, su- 

"pusă " reginiului silvic, situată în 

„. com. Malaia, plaiul Cozia, jud. 

Vilcea, în suprafață de. so hect. 

Galbena, petic di pădure de: ste-. 

jar, pe. "proprietatea Vatra Mă- 

_năstirei Glavaciocul, pendinte de 

„com. Fierbinţi, jud. Vlașca. 

Galbena, țrecătoare spre Transil 

Vania, număl vara şi numai cu 

piciorul, în jud. Vilcea. De la a- 

__ceastă. trecătoare .și pănă la 

„Piscul-Galben, cea mai apropiată 

“trecătoare, sunt 10 kilometri. 

Galbeni, com. rur. în jud. Ro- 

man, pl. Siretul-d.-j.,. spre S.: 

de orașul Roman, la o depăr- 

tare de 20 kil. de el și de 19 

„kil. de reședința plăşei. Este a- 

şezată pe șes. IE formată din 

satele: Buciumeni-Precistei, Co- 

tul-Grosului, (Corduneni), Fili- 

„pești și. Galbeni, cu reședința   

GALBENI 

„com. în satul Galbeni. Are 316 
familii, sati 1028 suflete, din cari 

- 300 contribuabili. Știii carte 122 
persoane, Locuesc în 248 case. 

Populaţia este romînă, afară de 

7 familii de Evrei. In coprinsul 
com. se găsesc grădinării multe. 

Locuitorii posedă 700 vite mari 

cornute. 

Sunt 2 biserici: una de zid 

şi alta de lemn; o şcoală pri- 
mară mixtă,' care în 1896—97 
a fost frecuentată de 52 elevi 

(41 băeţi şi 11 fete). 
Această comună formează cu 

comunele: Onișcani, Cirligi şi 

Bahna o circumscripție fiscală, 

Venitul anual al comunei este 

de lei 3704,90 şi cheltuelile de 

lei 3560. 

“Pe teritoriul comunei este sta- 

țiunea drumului de fer Galbeni, 

la o depărtare de 2 kil. de sa- 

tul Galbeni. ) 

Galbeni, sat, jud. Bacău, plasa. 

- Bistriţa-d.-j., com. Valea-Seacă, | 

_ situat pe malul drept.al Sire- 

tului, -aproape de confluența lui 

cu Bistriţa și la o depărtare de 

6 kil. de satul Valea (şcoală). — 

Are o biserică. catolică, fon- - 

dată în 1862 de .locuitori; 2 

cîrciumi. Capi de familie sunt 

124, saii' 379 suflete. 

Vite sunt: 26 cai, 

cornute şi 41 porci.. 

75 “vite 

Galbeni, saz, în “jud. Roman, pl. 

„_ Siretul-d.-]., com. Galbeni, pe 

malul drept a pîrtului Galbeni, 

spre S. de orașul Roman, la o 

depărtare de 20 -kil. de el și de 

19 kil. de reşedinţa plășei.. Are 

140 familii, sai 458 sufetef din 

cară 140 contribuabili ; știi c te 

89. persoane; locuesc în 107 

case. Populaţia este romină-a- 

fară de 6 familii Evrei. Este re- 

, şedinţa comunei Galbeni. Se lu- 

_ crează căruţe și fringhii. Se cul: 

tivă mult ceapa.și varza, - 
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Sunt 319 vite mari cornute. 

Are o biserică de zid; o şcoală 

primară mixtă, care in 1896— 

97 a fost frecuentată de ş2 e- 

levi (41 băeţi și 11 fete).: 
Este legat cu orașul Roman 

prin șosea şi prin drum de fier. 

La 2 kil. de acest sat este gara 
Galbeni. 

Galbeni, sa/, face parte din co- 

muna Valea-Rea, pl. Zeletinul, 

jud. Tecucii. Situat pe coasta 
dealului Vladhnicul, în centrul 

comunei şi în partea dreaptă a 

rîului Zeletinul. 

Aici este reședința comunei 

Valea.Rea. 

Are o populaţie de 77 fam., 

saii 266 suflete. 

In sat se află școala care da- 

tează de la anul 1859. Se fre- 

cuentă de 34 copii (29 băeţi 
și 5 fete). 

Se află o biserică, cu hramul 

Sf. Nicolae, făcută de zid cu 

spesele locuitorilor, la 1833; 

s'a reparat în 1872, 

Locuitorii sunt răzeși. Comer- 
ciii se face de 3 circiumari. 

Satul are o vechime de 163 
ani, și-a luat numele de la Fătu 

Galben, nepotul lui Ursu Vartic. 

Dăm aci uricul lui Grig. Ghica 

cu privire la moșia.Galbeni: 

„Facem știre pe “cum iaii păriţii de 

faţă înaintea Domnică Mele și a tot sfa- 

tului nostru, 'Fofana, fata lui Dumitrașcu 

Vornic, nepoata lui Vartic Vornic cu O- 

nofrciii Egumenul de la Soveja și cu 

Ștefan Oanică și Constantin Ursu și Şte- 

fan Ralea și cu alți răzezi din Galbeni 

pentru satul Galbeni, ce este pe Zeletin 

la jud. 'Tecuciiă. 

Jeluind “Tofana cum că ca are moșie 

mai multă decit alți răzeși, și acum în 

împresoară părțile ei fără dreptate, deci 

Domnia Mea i-am socotit și i-am rînduit 

„la cinstitul părintele: rugătorul nostru kir 

„ Antonie Mitropolit şi sfinţia sa Daniil 

Episcopul de Roman și la dumnealuY 

cinstit boer credincios Ilie Cantacuzin vel 

Logofăt, ca să ia seama cu dreptate, deci 

find ct de faţă și luîndu-le seama cu a- 

mănuntul pe scrisorile ce le-a arătat, aii   

466 

* dovedit din o mărturie ce au arătat-v 

Egumenul de Soveja, făcută de lârcaș 

Sulger, staroste de “Tecuciii şi Gheorghe 

Bogdan, pircălab de “Lutova, într'o carte 

scria că aii ales părţile de moşie Ursului 

Vartic a S-a parte din Galbeni, moșia de 

baştină partea moșului săii lFătul Galben, 

şi ai mai avut și cumpărături 2 bătriui 

şi jumătate și o vie cu pomi, și loc din 

bâtrînii ce ai cumpărat de la Druma și 

de la fraţii lui feciorii Danciului, fratele 

lui Fătu Galben, și a 2 bătrîni ce aii 

„cumpărat de la Zaharia și dela C.... 

şi de la alți nepoți âi lor feciorei Ar- 

mencci, sora lătului Galben și a Dan- 

ciuluY, și jumătate din al treilea bătrin 

ce ai cumpărat de la Vasie, feciurul 

Păticăi, nepot lui Grigore, fratele Fătu- 

lui Galben și a Danciului și a Arman- 

căi, care bătrîni se mărginește în partea 

de sus despre partea Zlatei, așişderea și 

o vie cu pămînt și loc aii cumpărat de” 

la Ursu Lopată din bătrînul Mușă!, sora 

acestor bătrini, care aceasta o împarte 

cu 'Țară-Lungă, şi făcînd Ursu Vartic un 

schit la Galbeni, Vai închinat la mă- 

năstirea Soveja, cu acei 2 bătrîni și ju- 

mătate și cu voia și cu locul cit este 

cumpărat. lar a S-a parte, serie mai sus 

aicea, nu a dat-o monastirei, ci a rămas 

în mîna 'Tofancă, Deci sfinţia lor și cu 

dumnealor vel Logofăt, i-am socotit și 

i-am judecat, monastirea Soveja să-și ţie 

schitul de la Galbeni și cu 2 bătrîni și 

jumătate și cu viea şi cu locul pe care 

i-aii dat danie Ursu Vartic, lar Tofana 

să-și ție a S-a parte moşia de baștină, 

iar cit mai trece peste acele părți, acea 

moșie să o ţie răzeșii cari: mai sus scrie, 

lar la părţile monastirei și a 'TofancI să 

nu se amestece; de aceca deci Domnia- 

Mea văzînd că cu dreptate i-aii judecat, 

“am dat şi de la Domnia-Mea această 

"carte 'Tofanci, nepoatei lui Ursu Vartic, 

ca să-și stăpînească de acum înainte a 

S-a parte din Galbeni, partea moșului 

săii Vartic, cu pace, care parte a fost 

lui moșu-săii Vartic de baştină, de la 

moșu-şăii lătu Galben, și aceasta să nu 

se mai pîrască peste cartea Domnici-Mele, 

7238 (1750) Ghenarie 7, 

(L. S,) Isc.: Gr. Ghica. 

Galbeni, stații de dr. d. fi ju- 
deţul Roman, pl. Siretul-d.-j., 

„căt. Galbeni, pe linia Bacăi- 

Roman, pusă în circulație la 13 

Septembrie 1872, Se află între 
staţiile Fintinele (8.9. il) şi 
Secueni (11.2 kil.). Inălțimea d'a- 
supra nivelului mării: 160"-,66.   
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Venitul acestei staţii pe anul 

1896 a fost de 126978 lei, '83 

bani. O șosea care pleacă peste 

rîul Siret în pl. Fundul și o 

alta spre V. în pl. Siretul-d.-j. 

înlesnesc comunicaţiunea cu a- 

ceastă gară. Aici este un oficiii 

poştal-rural pentru plasa  Sire- 
tul-d.-j. 

Galbeni, zirîi, ce curge prin co- 

- muna Galbeni, pl. Siretul-d.j., 

jud. Roman. Izvoreşte de lingă 

satul Ruptura, curge de la N.- 

V., către S.E., trece prin sa- 

tele: Galbeni și Buciumi și se 

varsă la extremitatea de S, a 

județului, în pîriul Turbata, pe 
dreapta. 

Galbeni, ziriz, jud. Tecuciii, iz- 

vorește din Ripa-Cocoșului, udă 

satul Galbeni, în partea de S.-E. 

şi se varsă în partea dreaptă 

a Zeletinului, în raionul com. 

Valea-Rea. 

Galbeni, zriiaș, curge în raionul 

„com. Huruești, pl. Berheciului, 
jud. Tecucii. 

Galbenul, com. rur. în jud. R.- 
Sărat, pl. Rimnicul-d.-j., pe 
Piriul-Galben. - 

Și-a luat numele de la locui- 

torii veniţi din com. Slobozia- 
Galbenul, şi stabiliți aci. 

Este așezată în partea de S. 

a jud.,la 21 kil. spre S.-E. de 
oraşul Rîmnicul-Sărat, şi în par- 

tea de V. a plășei, la 4 kil. 
spre S.V. de Bălăceanul, re- 
ședința plășei, . 

__ Comune învecinate sunt: Slo- 
bozia-Galbenul, la 3 kil.; Drogul 
şi Jirlăul, la 7 kil.; Nisipuri, la: 
II kil. 

Se mărgineşte la N. cu Gher- 
gheasa, la E. cu Drogul, la N.- 
V. cu Bălăceanul, la S.-E. cu 
Jirlăul, despărţit prin lacul Jirlăul, 
la NE. cu Amara. .
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Este o com. de cîmp; nu are 

dealuri, ci numai malurile Piriului- 

Galben. 
Piriul-Galben (o parte din 

pîrîul Valea-Boului) o udă laE., 

formînd la N. Heleşteul-Galben; 

mai sunt și 57 puțuri (15—20 

metri adincime). 

Cătunele, cari o compun sunt: 

Galbenul, reşedinţa, la N., Pân- 

tecani, la S.-E. 

Suprafaţa comunei este de 

3945 hect., din cari 45 hect. 

vatra comunei, 594 hect. ale 

locuitorilor, 3306 hect. ale par- 

ticularilor. 

Populaţiunea comunei este de 

250 familii, sai 973 suflete: 

487 bărbaţi, 486 femei; 210 

căsătoriţi, 527 necăsătoriți, 36 

văduvi. 
- Ştiii carte 146 persoane. 

In com. este o biserică, cu 

hramul Adormirea-Maicei-Dom- 

nului, Nașterea sf. Ioan şi sfinta 

“Ecaterina, zidită în 1842 de 

marele paharnic Enache Papazol; 

are 17 pogoane pămînt şi e de- 

servită de 1 preot și I pa- 

racliser. 

Este o şcoală, fondată în 

1872,de proprietarul, Toma Tim- 

peanu, condusă de 2 învățători 

şi frecuentată de 62 elevi. 

Căile de comunicaţie sunt dru- 

-murile vecinale: spre Drog-Vi- 

șani; spre Jirlăi-Nisipuri; spre 

Slobozia - Galbenul - Bălăceanul- 

Rimnicul-Sărat. 

Sunt 182 contribuabili. 

Veniturile com. sunt de 8928 

lei, 13 bani; iar cheltuelile de 

6767 lei, 99 bani. 

Galbenul, sas, în jud. R.Sărat, 

pl. Rîmnicul-d.-j., cătunul de 

reședință al com. Galbenul, a- 

şezat pe malul stîng al Piriului- 

Galben saii Valea-Boului, în 

partea de N. a comunei; are o 

întindere de 30 hect., cu o po- 

pulaţie de 220 familii, sai 853 
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suflete, din cari 160 contribu- 

abili; știi carte 138 persoane; 

are o biserică și o şcoală. 

Galbenul, moșie, în jud. Buzăi 

com. Cochirleanca; vezi Aria: 

Galbenul, panze, jud. Argeș, pl. 

Loviştea, com. Ciineni, propri- 

cetatea Eforiei Spitalelor Civile 

"din București, pendinte de Schi- 

tul Fedeleşoiii; are o arendă 
anuală de 445 lei împreună cu 

muntele Vameșoaia, asemenea 

proprietatea Eforiei. 

Galbenul, mznte, în jud. Mehe- 
dinți, plaiul Cloșani, acoperit 

cu brazi. | 

Galbenul, pisc, în raionul comu- 

nei Frâncești, pl. Oltul-d.-s., jud. 

Vilcea. 

Galbenul, nupire vechie a rîului 

Ialomiţa. Se mai numea și Gal- 

benița. 

Galbenul (Baia-de-Fier), zirîi, 

în jud. Gorj, plaiul Novaci, iz- 

voreşte din muntele Păpuşa și 

se formează din împreunarea 

mai multor izvoare. Țărmul drept 

îi e format de munţii : Mușetoiul, 

Corneşiul - Mare, Florile - Albe, 

Dealul-Berza, Măgura, Dealul: 

Băii și Lupești ; iar. ţărmul stîng 

de munții: Stănișoara, Zănoaga, 

Poenari, Catalinul (Piatra-lui- 

Ursu), Gura-Potecului, Dealul- 

Păducelul, Mirusa şi Sorba. 

La origine, curge către S..V. 

apoi către S,, şi, în fine către 

S.-V. Udă comunele: Baia-de- 

Fier, Poenari, Bumbeşti-Piţicul, 

Cirligei, şi se varsă în Gilort 

la cătunul Bălcești, ce face parte 

din com. Cîrligei. Lîngă Bum- 

'beșşti-Piţicul, primește piriul Cer- 

nădia. Pănăla Bumbeşti-Piţicul, 

are 2 poduri: la Bumbești și la 

Baia-de-Fier. . 
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Galbenul, piriă, în jud. Mehedinți. 

plaiul Cloşani, izvoreşte din 

muntele cu același nume şi se 

varsă în apa Cernei. 

Galbenul, pirîă, în com. rur. Că- 

zănești, pl. Motrul-d.-s., jud. Me- 

hedinți. 

Galbenul, ziriă, în jud. R.Sărat, 

- pl. Rîmnicul-d.-j., com. Galbenul. 

o parte din pîrtul Valea-Boului. 

Udă com.la V., unde formează 

“heleșteul Timpeanul, de la nu- 

mele proprietarului Toma.Tim- 

- peanu, care la făcut. 

Galbia, fosz saţ, în 1828, jud. 

Dolj, pl. Dumbrava-d.-s., com. 

" Şopotul.: 

Galbina, ramură din muntele 

Moldoveanul, jud. Muscel, pe 

care se află munţii Scărișoara, 

- Valea-Lungă, Movrea, Basa, Les- 

- pezile și Clăbucetul, din care 

se coboară în com. Nucșoara, 

jud. Muscel. 

Galbiniţa, fală, jud. Bacăi, pl. 

.. Bistriţa-d-.j., com. Valea-Seacă, 

formată prin revărsările Sire- 

_tului pe malul săii drept. 

Galdaele, sa/, face parte din com. 

rur. Mărunţei, pl. Siul-d.-s., jud. 

Olt, situat pe malul stîng al I- . 

migonului, 1 kil. departe de 

reședința com. Are o populaţiune 

de 243 suflete. . 

Locuitorii posedă: 52 . boi, 

25 vaci, 380 oi, 27 cai şi epe, 

58 porci. 

Are o .biserică întreținută de 

stat, cu numele de Schitul-Coma- 

ni, cu hramul Cuvioasa- Para- 

schiva, zidită la anul 1859 și 

reparată de locuitori la 1892. 

Galeanul, dea, jud. Bacăi, pl. 

Tazlăul-d.-j., de pe teritoriul com. 

Birsăneşti.
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Galeanul, geâ/, jud. Bacăă, pl. 
-Trotuşul, com. Tirgul-Ocna, si- 
“tuat la V. satului Gioseni,. 

Galeanul, ziri4, jud. Bacăi, pl. 
- Trotuşul, com. Tirgul-Ocna ; face 
“limita între com. Tirgul-Ocna | 

şi com. Tirgul-Trotuș și se varsă 
de-a stinga „Trotușului. 

Galeri Vezi Otisti, sat, jud. Ba- 
„căii, : 

Galeşul, saz, cu 602 suflete, jud. 
- şi.pl. Argeş, face parte din com. 

rur, Brătieni-Galeșul; are o bise- 
rică, cu hramul Intrarea în Bise- 

„Trică, cu un preot, un cintăreț 
„şi-un paracliser, 

Galeşul, paele popular al con. 
-" Marotinul-d.-s., pl. Balta-Oltul de | 
ju, jud. Romanați. 

Galeşul,' /ac, jud. Dolj, pl. Jiul- 
: dej.» com. Mirșani, în N.-E, com.; 
„nu are scurgere, 

Galicea, com. rur., jud. Dolj, pl. 
„Băilești, la 55 kil, "de Craiova 
„Şi la 10 “il. de 'reședința: pl. 

- Băileşti. 
E situată pe loc şes, la poalele 

dealului Smărdăceţiul, la 30 bil, 
- de Dunăre. | 

"Se. învecinește la N. cu com. 
: Rudari, ia S. cu com. Băileşti, 

« la E. cu Galiciuica și la V. cu 
- Moțăţei. 

Limita liniei de s. începe din 
” hotarul : Moţăţei și merge în 

linie dreaptă spre E. pănă la 
hotarul Băilești, 

Limita liniei de E. începe din 
„tabia com. „Galiciuica și merge 

-. drept spre. S. pănă în viile Băi- 
”. leștenilor, : de unde se îndrep- 

- tează către V. tot în linie dreaptă 
până la Măgura-Buzatului, apoi 

» iar spre S.: pănă în hotarul 
Băileşti. 

Limita liniei de: v. începe   
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„din Hotarul Rudari, numit M.. 
" Gura-Pietroasei.. Merge în linie 
dreaptă către” S. pănă în hota- 
rul Pisculețul. 

” Terenul com. este accidentat 
„de dealul Smărdăceţiului, cu. o 
: înălțime de 10 m., plantat cu 

: "vă; acest 'deal este în legătură 
cu dealurile Rudariului, Caraulei 
şi Virtopului.' 

Com. este udată de pirtul E- 
ruga; ce vine din com. Rudari, 

» curge pe la poalele Smărdăcețiu- 
lui și se pierde pe moşia Galicea- 
Mare, aproape de Fintina-Niţă, 
după cea curs în direcțiuneaV..E. 

" Pe șesul com: e un lac numit 
Cilieni, ce ţine din 'hotarul Băi. 
leşti pănă în com. Moţăţei, și 
care are o lungime de 400 me- 

 triă şi lăţime de 18 metri, şi în 
"câre 'se găsește o- „cântitate 

mare de pește. 

Comuna a fost fondată de 
"nişte familii, numite Calicii, dia 
„cauză că erai hoți: la. început, 
adică la anul 1693, s'a așesat 
pe locul numit Fintîna-din-Sili- 

"şte, dar apoi, îmulțindu-se, s'a 
mutat pe locul şes, 'numit Gaăi- 

„“noasa, pe lingă Eruga; de-aci, 
“ din: cauză că locul era mlăști- 
-“n0s; S'ai inutat pe locul numit 
„ Fintina-Boului, unde se află şi as- 

-. tăzi com. De la fainiliile Calicilor 
"sa numit com. Galicia: și, spre 
„deosebire de Galiciuica, s'a nu- 

- mit Galicea-Mare. ” 
" Un: drum vechii numit Ola. 
cul, :trece din spre Craiova spre 

. Calafat, străbătînd com. Galicea. 
“Pe acest drum ati trecut arma: 

tele ruse pentru'a se: duce. la 
„Cetatea: (1853). ” 

In com. se aflăo biserică, cu 
: hramul Sf. Gheorghe și Sf. Pa- 
raschiva, zidită de locuitori, 

: Sunt 2: şcoli: una de băeţi, 
care funcționează 'din 1859 șia 
doua de fete, care funcționează 
din 1889, Noembrie 1. 

Localul școalei de băeţi este 

  
„principelui G.. Bibescu. - 
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de zid. Are o imprejmuire de 
0,2500 hect, Localul școalei de 
fete este închiriat. Școala de 

„băeţi -are uii îavățător, iar cea 
de fete -o învățătoare. Școala 

_- de băcți a fost. frecuentată în. 
1892 - 93 de '106 băeți; cea 
de fe:e de 3o fete, In virstă de 

- şcoală sunt 850 copii, Ştii carte 

„- 323. persoane, 273. barbă şi 
5o femei. 

Populaţia com. este de! 4011 
“locuitori, din cari 3123 bărbaţi 
'şi 888 femei. După legea rurală 
din 1864 sunt 554-locuitori îm- 
proprietăriți, iar după.'cea din 

"1679 sunt 54t însurăței,. 
Sunt :596 case ji 189 bordee, 

Casele sunt făcute din gard li- 
pit, din paiante și din zid. Toate 
casele și mai. toate bordeele at 
grădină pe lîngă ele. 

„ Suprafaţa com. este de 19730 
pog., din cari: 17730 pog. pă 
mînt arabil, 2000 pog. izlăz. 

- Moșiase numește Galicea-Mâte. 
- Are.o întindere de 16000 pog., 

cu un venit de 300000 lei; a- 
-. parţine principelui Gheorghe Bi- 

bescu. Locuitorii au o proprie- 
“tate de de.3730 pog. 
„Viile aparţini locuitorilor și 

Ele au 
o întindere de 316! hect. şi 
dai vin roşu. 

Piatră se scoate din Dealul. 
Smărdăcețiul, -. 

În com.. sunt 3 mori. pentru 
măcinat, din cari 2 cu'aburi și 

una, cu vite.: Se găsesc stîne pe 
moșia prințului Bibescu, și se fa- 

“brică brînză de -bună - calitate. 
Meseriași sunt: 5 timplari, 1 

croitor şi 6 cizmari, 
„Ia com. sunt: 9 cîrciumi şi 

„5 băcănii; „14 ' comercianţi, din 
: cari: :3 ambulanți. , 

“Prin Galicea 'trec ; calea jude- 
"ţeană: Craiova:Calafat, lungă de 
83 kil.; calea naturală Galicea- 

- Băileşti, lungă numai în comună 
„de 4 .kil; calea naturală Gali-
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cea-Galiciuica, lungă de 3 kil.; 
calea naturală Galicea-Giubega, 
lungă de 8 kil.; calea naturală 
cate duce la. Virtopul; calea 

naturală care duce la Rudari, 

„lungă de 6 kil.'şi cea spre Mo- 

țăţei, de ş kil.. 
Venitul com. pe anul 1893— 

"094 a fost :de 1560820 lei şi 
cheltuelile; de '15553,13 lei, 

Animale: vite cornute 800, 
- cai: 110,'0i' 140, capre 21 şi 
porci. 14 o 

Galiceă, sat, cu 250 locuitori, 

" Îîngă riul “Oltul, jud. Argeș, 
- pl. Oltul; face parte din comuna 

- rurală Galicea- Flămînda. Aici 

este reședința primăriei ; o bi- 

serică, cu hramul Sf. „Nicolae, 

„ deservită de un preot: și un cîn- 

” tăreţ. o 

Galicea-Flămînăa, con. rur., 
- în' apropiere de vărsarea Topo- 

logului în rîul Olt, jud. Argeș, pl. 

Oltul, la 35 kil. de com. rur. Tig- 

veni (reşedinta “subprefecturei) 

și la 31 kil. de Piteşti. Se com- 

pune din următoarele sate: Co- 

corul, Dealul - Misci - Ungureni, 
Dealul-Schitului, Flămînda, Ga- 

““licea; Ostroveni şi Teiul, avind 

749 locuitori. . 

“In 'com. sunt: 5 biserici, din 

- “care una e Schitul-Flămînda; o 

şcoală prim. rur.; 5 cîrciumi. 

Budgetul comunei, a fost în 

1893 'de 2637 lei la venituri și 

"de 2119 lei la cheltueli. 

După o publicaţie oficială 

(1887), această com. numără 225 
contribuabili şi are -un budget 

e 3900 lei la 'venituri și de 
3400 lei la cheltueli. 

Numărul vitelor era în anul 

1887:de.687 capete vite mari 

(654 boi şi :vaci, 33 .cai) și de 
"1173 vite mărunte, (561 oi, 77 

- capre și 5 rîmători.) - - 

Galicea-Mare, sat, jud: Dolj; pl. 

" roiașul; 

şi la S., cu com. Băileşti. 

“lui este un 

"pogoane. 
La anul 1876, comuna a fost. 

"aci a fost satul Cioroiul, 

“s'a spart, din cuuza greutăților   
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"Băileşti, com. Galicea-Mare, cu 

- reședința primăriei. - : 

Galicea:Mare, moșie particulară, 
jud. Dolj, pl. Băilești, com. Ga-. 

„ licea-Mare, în întindere de 16000 

pog. „Aparține prințului Gh. Bi ! 
„bescu. 

Galiciuica, com. rar. şi sat, jud. 

Dolj, 'pl. Băileşti, la 47 kil. de 
Craiova şi la. 14 kil. de reșe- 
dința plăşei, com. Băilești. 

E situată pe loc șes, avind 

în centru o mică: vale, numită 
Valea-Fintînelor. 

Se mărginește la V. cu com. 

Galicea-Mare, la E. cu com. Cio- 

“la N., cu com. Giubega 

" In com. sunt 8 movile. Res- 

tul terenului “este șes, şi aco- 

" perit cu plantaţii. de vii. 

Aci se află un mic smire care 

izvorește din teritoriul moșiei 
“ Galiciuica; are'o întindere de 2 

"pog.:și se scurge pe teritoriul 

moșiei Siliştea-Crucei; în el se 

găsesc “mari' cantități de pe- 
şte ; de jur” împrejurul 'smîrcu. 

izlaz-ca -de 160 

unită cu com. Giubega: A fost 
înfiinţată la anul 1828, iar ca 

comună s'a organizat la anul 

1836; primii săi locuitori aă fost 

fugiţi aci din Cioroiul-Vechiu, 

din cauza rezbelului Ruso-Turc. 

“Pe teritoriul com. se află o 

localitate numită Cioroiul, chiar 

lingă smiîrcul. ce se află în com.; 
care 

războiului Ruso-Turc de la 1828. 
“ Injurul coin: se află un șanț 

mare, pe lingă: care se:spune că 

se află o .mănăstire.: 

-" Uuw drum vechii numit Dru- 

“mul-Olăcului, care; duce de la 

: -"Galiciuica; 2 ir. i 
Craiova la Calafat, trece prin 

vită de 1 preot şi: 

- ținută de stat, 

- mei, 

“nul 1864 sunt 196 împămînte- 

  

GALICIUICA 

In com. este o biserică, fon- 

dată de locuitori la anul 1842 

Şi. reparată la anul 1861, deser- 

2 cîntăreți. 

In tinda bisericei | se află ur- 

mătoarea înscripțiune : : 

Această biserică s'a început din te- 

melie la annl 1542 și s'a sfirșit la. 1546 

de către.. «(Urmează numele fondatorilor), 

Are o școală mixtă care func- 

ţionează din 1881, fiind între-. 

"Localul .de zid 
a fost. construit.de comună.. 

In anul.1892—93 a fost fre- 

cuentată de '94. băeţi şi 87 fete. 

"În vîrstă -de. școală sunt . 300 

- copii. Ştiu carte. 285, bărbaţi: şi 
"50 femei, ia 

- Populaţia” este ! de 1650 lo- 

cuitori: 860 bărbaţi şi 790 fe- 

După legea rurală din'a- 

niți, iar după legea din 1879 

sunt 10 însurăţei. : - ) 

Case sunt 202, făcute de bir. 

ne; bordee sunt 113. . 

Circiumi sunt 4; băcănii.6; 

comercianţi 10. ” Si 

“ Suprafața teritoriului comu- 
““nal este de 3619 .pog., din cari 

„3360 pog. pămînt arabil, '90 
pog. fineţe,.:160 pog.: vii. : - 

Pe teritoriul com. sunt două - 

moșii, una numită Buhana: și 

alta numită Izvoranul. : Moșia 

“Buhana'.a fost-a statului, as- 

tă-zi este dată în loturi. ' 

“Viile” aparţin. „locuitorilor: şi 

todue vin roşu. 

Sunt în Galiciuica 4 lemnari 
și Ş fierari.: Mori de aburi se gă- 

sesc pe. moșia locuitorilor. 

Locuitorii își desfac produc: 

tele la schelele Calafat, Cetatea 

şi la: orașul Craiova. Transpor- 

tul îl fac cu carele şi căruțele 

-.. pe calea județeană Craiova- Ca- 

lafat, . î. 

Prin comună trece o cale ve- 

 :cinală, precum și. șoseaua jude: 
- :ţeană. Craiova-Calafat,: ce siră-
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bate com. pe o lungime de 2 

kilom. 

Venitul com. pe 1893—94a 

fost de 2255 lei şi cheltuelile 

__de 1805 lei, 

Animale: vite mari cornute 

114, oi 160 şi cai 18. 

Galiciuica, moșie particulară, ju- 

dețul Dolj, pl. Băileşti, com. Ga- 

liciuica. A 

Galiţa, sa, în jud. Constanţa, pl. 

Silistra-Nouă, căt. com. Girliţa, 

situat în partea V. a plășei și 

cea N. a com, la ş kil. spre 

N. de reședință, pe malul de E. 

al lacului Gîrliţa, pe ambele ma- 

luri ale văei Galiţa și la poalele 

V. ale dealului Galiţa. Are o 

- întindere de 1888 hect., din cari 

60 hect. ocupate de vatra sa- 

- tului; o populațiune de 109 fa- 

milii, sai 373 suflete, cari lo- 

cuesc în 57 case. 

Galiţa, dea/, jud. Bacăii, pl. Tro- 
-“tușul, de pe teritoriul com. Bog- 

dănești, 

Galiţa, deal, în jud. Constanţa, 
pl. Silistra-Nouă, pe teritoriul 

com. rur. Girliţa, și pe al că- 

tunului săii Galiţa; se desface din 

dealul Scorci ; se întinde spre 

V., avind o direcțiune generală 

de la E. spre V., printre văile 

Galiţa şi Cuiu-lucului, brăzdînd 

partea de N. a plășei și pe cea 

centrală a comunei; se ridică 

pănă la o înălțime de 66 m.; 

este acoperit cu cite-va păduri, 
tufărișuri şi pășuni și pe la poale 

cu semănături,. 

Galiţa, zîrîz, jud. Bacăiă, pl. Tro- 

tuşul, com. Onești, care se varsă 

de-a dreapta în Oituz, după ce 

udă satul Filipești. 

Galiţei (Valea-), vale, în jud. 
Constanţa, 'pl. Silistra-Nouă, pe   
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teritoriul com. rur.. Girliţa, și 

anume pe acela al cătunului Ga- 

lia; se desface sub numele de 

Valea-Scorci, din poalele nor- 

dice ale dealului Scorci; merge 

prin dealurile Scorci și Canli- 

- Dere, făcînd întru cît-va hota- 

rul între comunele Galiţa şi Cal- 

nia ; lingă satul Galiţa ia numele 

de Valea-Galiţa şi după ce a 

străbătut partea de N. a plășei 

şi pe cea de E. a comunei, se 

deschide în iezerul Girliţa, chiar 

lîngă satul Galița; pe valea sa 

merge drumul comunal Galia: 

Cuiugiuc. 

Galul, com. rur., situată în par- 

tea de N.-V. a jud. Neamţu și 

a plășei Piatra-Muntele. Cu mar- 

ginile sale despre N. formează 

hotarul despre. pl. de Sus-Mij- 
locul (com. .Pipirigul), iar cu 

marginele sale despre V., for- 

mează limita despre judeţul Su- 

ceava. Spre S. și E. se măr- 

ginește cu com. Călugăreni, de 

care în parte se hotărnicește 
prin cursul riului Bistrița, iar 

în parte prin șira' dealurilor 
"Bostanul și Pîrvul. Pe teritoriul 

acestei com. se găsesc stînci de 

micaschist, 
Terenurile sale în partea Bis: 

triței sunt mai puţin acciden- 

tate de cît în partea despre N. 

şi E., din care pricină şi toată 

populaţiunea comunei este con: 

centrată în această regiune. 

"Este formată din satele şi că- 

tunele: . Galul, Gura-Dreptului, 

Piriul-Fagului, Piriul-Galul,: Po- 

iana-Răchiței, Ruseni, Săvinești, 

Topoliceni şi Urși, avînd o po- 

pulațiune de 342 familii, sati 

1701 suflete: 617 bărbaţi, 618 

femei; 577 necăsătoriți, 562 că- 

sătoriți, 04 văduvi, 2 divorțaţi, 

54 nevolnici; 289 băcţi, 324 fete; 

18 străini; 352 contribuabili. 

Dintre locuitorii împroprietă- 

riți în 1864, sunt astăzi: 187   
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cari trăesc şi-și stăpinesc înşi- 

şi locurile lor, 32 ca urmași, 2 

locuri părăsite şi ocupate de 

către alţii; iar dintre locuitorii 

împroprietăriți în 1878 sunt: 52 

cari stăpînesc locurile lor, 11 

ca urmași, 7 locuri ai fost pă- 

răsite. | 

In această comună se află 2 

biserici (dintre care una în ruină), 

cu 2 preoți şi 6 dascăli, plătiţi 

din fondurile comunale cu 100 

lei; o școală, condusă de un în- 

văţător plătit de către stat; 1 

brutar; 4 băcani; 1 cojocar; 4 

lemnari; 4 fierari; 1 cîrciumar; 

4 rotării; 3 morari,2 pivepen.- 

tru făcutul sucmanilor cu 2 gă- 

vane şi 4 olării. Ocupaţiunea 

de predilecție a locuitorilor e 

plutăria. 

Budgetul comunei e de 5026 
lei și 60 bani la venituri şi 3510 

lei şi 63 bani la cheltueli. 

Comunicația cu satele .veci- 

ne se face prin: riul Bistriţa 

(cu plutele), şoseaua județeană 

ce vine despre satul Bistricioara 

şi trece în județul Suceava, pre- 

cum şi prin diferite poteci, cari 

“due în drumul: Petru-Vodă. 

Galul, sas, în jud. Neamţu, plasa 
Piatra-Muntele, com. Galul, si- 

tuat pe partea stingă a rîului 

Bistriţa, la 64 kil. depărtare 

de orașul Piatra, în drumul şo- 

şelei ce duce de la satul Bis- 

tricioara în jud. Suceava. 

Are o întindere de 1şo hect, 

75 aril, cu o populaţie de 48 
familii, saii 180 suflete, din cari 

II Evrei. 

Sunt 5$6 contribuabili. 

In acest sat se află: 1 bise- 
rică, cu 1 preot şi 2 eclesiarci; 

o școală, frecuentată de 134 e- 

levă; 1 fierărie; 4 olării. 
Numărul vitelor se urcă la 

356 capete, din cari: 200 oi, 

32 vaci, 20 boi, 10 cai, 70 ri- 

„mători și 20 junci.
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Galul, zruz de moșie (cu pădure), 
situat pe valea Bistriţei, com. 
Galul, pl. Piatra-Muntele, jud. 

Neamţu ; :este: proprietatea sta- 

tului care o arendează cu 12129 

lei anual. 

Galul, pita, în jud. Neamţu, pl. 
Piatra-Muntele, com. Galul, for- 
mat din două izvoare: unul care 

naște din .fundacul format de 

intersecţiunea ramurilor Razim 

şi Raiciul, în prelungirea mun- 
ților Petru-Vodă, spre. margi- 

nea com. Pipirigul (pl. de Sus- 
Mijlocul), și altul care naște din- 

tre intersecţiunea ramurei Rai- 

ciul şi Pirvul, 

Curge în direcţiunea S-E, 

vărsindu-se pe stinga rîului Bis- 
triţa, în dreptul satului Galul. 

Galul (Piîrîul-), saz, în județul 
Neamţu, plasa Piatra: Muntele, 
com. Galul; are o populaţie de 
13 familii, sai 5o suflete, din 

„cari 9 contribuabili, toți Romiîni, 

cari se ocupă cu plutăria. 
Vite sunt 104. 

Galul-Pipirig (Munţii-), pzoșze 
a statului, jud. Neamţu, aren- 

dată anual cu 40000 lei; este 

situată pe toată partea nord- 

vestică a judeţului, cuprinsă pe 

comunele Galul şi Pipirigul. 

Gambeta, sa, în jud. Ialomiţa, 

„pl. Borcea, pendinte de com. 

Tonea, situat la 8 kil. spre 

N. de satul de reședință și sub 

coasta Bărăganului. 

Satul s'a înființat în anul 1879 

şi î s'a dat numele republica- 

nului francez Gambeta.: Are 

o împărțire din cele mai fru- 

- moase, cu strade drepte, largi 

și cu o piaţă spațioasă în centru. 

" Pe locul, pe care este satul 

se aflaii înainte tirle, ce purtati 

numirea de Tindă-Mindă. 

Populaţiunea satului ' era în 

Ganeşul, 

„reni, în pârtea de NE. a co- 

Ganului (Dealul-), 
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1887 compusă din 260 'locui- 
tori, cu 70 bărbaţi, 7o femei 

şi 120 copii. 

vale, pe moşia Todi- 

munei “Todireni, jud. Botoșani. 

Ganii.(Valea-), za/e, în judeţul 

Muscel, pl. Podgoria, comuna 
Vrăneşti. - 

Ganţuleşti, mpa/a/a, face parte 
din com. rur. Mădulari, plasa 

Cerna-d.-s., jud. Vilcea. Are o 
populație de 100 locuitori. Cade 
în partea de S. a comunei și 

este udată de riul Cernişoara. 

munte, în 

judeţul Suceava, com. Șarul- 

Dornei, acoperit de pădure de 

brad. 

Gara-Crasna, sa, în partea de 
S.-V. a com. Tirzii, pl. Crasna, 

“jud. Fălcii, situat pe șesul riu- 

lui Birlad, la Gura-Văei-Crasna, 

în unghiul format de riul Crasna 

cu rîul Birlad, în: hotar cu jud. | 
„_ Vasluii și la.o distanță de 12 

„kil. de satul de reşedinţă Tiîrzii. 

S'a înfiinţat în timpul construirei 

căei feraţe, și e populat cu 81 

locuitori. 

Numirea i s'a dat de la gara 

" căei. ferate. 

Acolo se leagă linia ferată 
Huși cu linia Biîrlad-Vasluiii. 

In această localitate s'ar fi 

dat bătălia între Bogdan-Vodă 

cu „Moldovenii și Alexandru- 

Vodă, fiul lui Iliaș,- care, aju- 

tat de Leși, voia să ia scaunul 

- Domniei și să alunge pe Bogdan. 

Gara-Siliştea, - cătun (tirlă), 
jud. Ialomiţa, pl. Borcea, pen- 

dinte. de com.: Călărași- Vechi. 

Este situat pe cimpul Bărăgan, 

lînga gara căei ferate Siliștea, 

de la: care şi-a luat numele. - 

Garbovul, 

  

GARDULUI (VALEA-) 

Garaleul, deal, jud. Suceava, în- 
tre com. Drăgușeni, Uidești și 

Tătăruși; forma altă dată o 

" moșioară cu acest nume, fostă 

răzăşie a unui oare-care Cle- 
mente, hărăzită apoi mănăstirei 

Probota și mai apoi contopită de 
Al. Calimah, fost proprietar al 

moșiei Drăgușeni; parte e aco- 
perită de pădure de fag și ste- 

jar, parte cu cultură și finaţ. 

Garaleul, iri, afluent al Pirîu- 
lui-Croitorului, com. Uideşti, ju- 

dețul Suceava (1200 m.). 

Garaleul, ziriz, afluent al pî- 
rîului Săcueni, comuna Tătăruși, 

jud. Suceava (2 kil.). 

Garaşul, dea/, în com. rur. Greci, 
pl. Motrul-d.-j., jud. Mehedinţi. 

rup de pădure a 
statului, în jud. Vileea, pl. Oltul- 
d.-j., situat în com. Şuşani și Lun- 

geşti, în întindere de 350 hect. și 

"care împreună cu trupurile Ştu- 

pina (380 hect.), Cernișorul (350 

hect.) şi Lunca-Stăneștilor (440 

hect.), formează pădurea Rîmești- 
Stănești. 

Gardul, deal, jud. Bacău, plasa 

. Siretul-d.-s,, de pe ieritoriul com. 
Buhociul. 

Gardul, Zea/, în com. rur. Gro- 

'zeşti, pl. Motrul-d.-j., ud. Me- 
hedinți. 

Gardul, za/z, în com. rur. Gro- 

zești, pl. Motrul-d.-j., jud, Me- 

hedinți. 

Gardului (Pîriul-), zârâz, aflu- 
ent al pîriului. Suha Mică, com. 

"Mălini, jud. Suceava. 

Gardului (Valea-), zăzere par- 
ticulară, supusă regimului silvic, 
pe moșia Valea-Gardului, pen-
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dinte de com: Văleni, plaiul Te- 

leajenul, jud. Prahova. 

Gardului (Valea-), za/2, jud. 
Prahova, izvorește de la V. de 

dealul Predealul, com. Predealul, 

pl.: Teleajenul, curge spre S. 
V., formînd limita între com. 

Văleni-de-Munte şi Predealul, a- 

poi, eșind din com. Predealul, 

se îndreaptă spre V., apoi către 

S.-V. şi se varsă în riul Te- 

leajenul. 

Gardului (Valea-), za/e, stră- 

bate în partea de E. moșiile 

Petrești, Șătrăreni, Crăciuneni 

şi Jumătăţeni, com. Buimăceni, 

pl. Jijia,. jud. Botoșani. 

Gardului “(Valea-), pa72, jude- 
„ul Dolj, pl. Țiul-d..s., comuna 

Poiana. 

Gardului (Vălceaua-), vălcea, 
jud; Dolj, 'pl. Jiul-d.-s., comuna | 

„ Floreşti, prin. care trece limita 

. de N. a comunei către comuna 

„ Poiana, 

Gardurile, sfiue?, jud. Neamţu, 

situate în stînga piriiaşului nu- 

mit Serafim, cum te:sui de la 
- schitul Durăul spre: virful'mun- 

„_telui Ceahlăul; din. aceste stînci 

se revarsă o cascadă frumoasă 

de apă. 

Gargalicul, co. rar. în jud.. şi 
pl. Constanța. | 

Este situată în partea de E. 

„a judeţului, la 28'kil. spre N. 

„ de, orașul Constanţa, capitala 

districtului şi în cea de N. a 

plăşei, la 18 kil. la E. de com. 
- Cara-Murat, reședința plășei. Co- | 

„_munele și cătunele învecinate cu 

dinsa sunt: Cara-Harman, la: 7 

kil., spre NE; Cara-Coium, la 

-7 kil.; Cogeali, la, 10' kil.; Ma- 

„maia, la 9 kil., spre S.-V.; Ci- 

 crteci, la 8-kil.;. Dolu-Fact, la: 9   
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kil.; Tașăul, la 7 kil.; Palazul- 

Mic, la 10 kil., spre V. 

Se mărginește. la N. şi E. cu 

com. rur. Cara-Harman, de care 

se desparte prin dealurile Gar- 

„galic, Ciatal-Bair și Movila-Căl- 

dării; la V. şi $., cu com. Ci- 

cricei, despărțindu-se prin dea: 

lul Tașăul-Sirti, valea Taş-Cu- 

lac, dealul Şahman și lacul Ta- 

şăul; la S.-E., cu Marea-Neagră. 

Suprafața sa este de 6523 

hectare. | 
Principalele dealuri sunt: Gar- 

galicul, cu vîrfurile Gargalicul- 

Mare (65 m.) şi Gargalicul-Mic 
(41 m,-la N.; Tașăul-Sirti, cu 

virful Eșil-luiuc (104 m.) 

N.-V.; Șahman, cu virful Șah- 

man (64 m), la S.; aceste sunt 

-. prelungiri S. şi S.-E. ale culmei 

Tașăul, întinzîndu-se printre pi- 

riul Tașăul, lacul Tașăul și pi- 

rîul. Gargalic; sunt cu ondula- 

țiuni mici și acoperite cu finețe 

şi semănături, dominînd. văile 

de mai sus, lacul și satele Șah. 

man, Gargalicul-Mare și Garga- 

licul-Mic; culmea Cara-Harman 

trimite prelungirile: dealul Cia- 
tal-Bair, cu virfurile” Erimiuc (04 

m.) și Gargalic-luiuc-Bair. (75 

m), la N-E., dealul Movila-Căl- 

„dării,: cu virful  Baiargic-Tepe 

(35 m.), la E.; aceste dealuri aii 

direcțiunea de_la S. spre N, 

întinzindu-se între. piriul Garga- 

lic şi Mare; sunt presărate cu 
movile şi acoperite cu finețe. şi 

semănături, Movilele sunt în nu- 

măr de 24, grămădite mai cu 

seamă în partea d. $., lingă sa- 

tul Șahman; ele. sunt artificiale, 

mai toate servind ca:locuri de 

sepultură sai puncte: de obser- 

vaţiune. 

Comuna e'.udată de - pirtul 
Gargalicul. 

Lacuri sunt; Tașăul, care o udă 

la S$.; din 1200 hect. întinderea 

lui, 400.hect. aparţin comunei; 

are în mijloc. o insulă: Chiu-   
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ciuc-Oda (insula - mică), acope- 

- rită cu iarbă; este puţin adînc, cu 

malurile înalte şi stîncoase ; fiind 

format de Mare, are apă sărată 

și conţine aceleași feluri de peşti. 

Ada-Ghiol (lacul-mic) în partea 

de S. a comunei, într'o scobi- 

tură a precedentului, de care: 

este format; are 20 hect. întin- 
dere și pește puţin. Gargalicul, 

tot în partea de S.'a comunei, 

are 250 hect.; malul de V. şi 

- de E. este înalt și stîncos, cel 

"de S; nisipos; are forma unei 
- ploșci; conține apă sărată; con- 

- ține pești de aceleași” feluri ca 

- şi Tașăul. Aceste lacuri sunt for- 

mate de Mare, reprezentind niște 

„vechi golfuri,. devenite lacuri 

prin scoborirea nivelului Mării. 

.Marea-Neagră udă com. la S.-E., 

pe o distanță de 5 kil.; malul 

săi are o direcţie de la S.-V. 

„spre N.-E.; este înalt și spre 

N.-E. fiind chiar stîncos, atinge 
„pănă la 23.m. înălțime; nu are 

plajă, dar are un colț, spre S.- 

E., numit Colţul-Bumbacu. saii 

Paume; extremitatea, vîrful, poar- 

tă numirea de capul Midia. 

„Cătunele cari compun 'â- 
- ceastă com, sunt trei şi anume: 

.. Gargalicul-Mic, reședința, aşezat 
în partea S.. a.comunei, pe ma- 

Jul. E. al. lacului. Gargalicul,. la 

3 kil.. departe de Mare, închis 
şi dominat la N.-E. și S. de 

„ dealul: Movila-Căldării. cu virful 
- Bacargic-Tepe; Gargalicul-Mare, 

așezat .în partea centrală. a co- 

munci, la 212 .kil.:spre N. de 

reședință, -pe malul stîng al 
„ pîrîului Gargalicul, închis şi do- 
minat la N. de dealul Gargalicul 

cu virful .Gargalicul-Mare, la E, 

- de dealul -Ciatal-Bair, cu. mo- 

vilele Erim-luc și: Gargalicul- 

Buiu-luiuc,- iar la V. de :dealul 

- Taşăul-Sirti, cu movila Eșil-Iuiuc; 

-Șahman, în partea S. a comunei, 
la 2.kil: spre S.-V.. de reședință, 
în linie dreaptă. (4 kil.: pe. dru-
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mul cel mai scurt), pe malul 
N. şi înalt al! lacului Tașăui, 

înconjurat de numeroase movile, 

mai cu seamă la N.-V.și SE, 

„la 3 kil. departe de Mare, de 

care e despărțită printr'o plajă 

largă, acoperită cu nisip și pie- 
triș, închis şi dominat în spre 

NV. și: V. de dealul Șahman 

cu movila Şahman. | 
Suprafaţa totală a comunei 

este de 6523 hect., din cari 154 

hect. ocupate de vetrele celor 

3 sate, iar restul de 6339 hect. 

împărțit între Stat și proprietarii, 

cari posedă 335 hect. și locui- 

torii cari au 6004 hect. 
Populaţiunea totală în anul 

1896 era de 229 familii, saii 1096 
suflete: 6or bărbaţi, 495 femei; 

636 necăsătoriți, 422 căsătoriţi, 

„28 văduvi; știi carte 191 per- 

soane; sunt 1061 cetăţeni Ro- 
mîni, 35 supuși străini; 898 or- 

todozxi, 196 mahomedani, 2 ar- 

meni; 595 agricultori și mese- 
riaşi, 6 comercianți, 7 cu profesii 

libere, 143 împroprietăriți, 55 

neîmproprietăriți; 198  contri- 

buabili. 

In ceea-ce privește întinderea 
şi felul terenurilor, cele 6523 

hect. ale comunei se divid ast- 

fel: 254 hect. teren neproductiv 

(din care 184 hect. vetrele sa- 
telor, 70 hect. bălți, mlaștini, 

etc.); 6269 hect. teren culti- 

vabil (tot al locuitorilor); 1689 

hect. teren necultivat (239 hect. 

ale Statului cu proprietarii, 1450 

hect. ale locuitorilor); 52 hect. 

vii (26 hect. ale Statului cu 
proprietarii, 26 hect. ale lo- 

cuitorilor). 

„Sunt în com. 184 plugari, a- 

vind 166 pluguri cu boi, 170 

care şi căruțe (168 care cu boi, 

2 căruţe cu cai); 28 mașini de 

secerat, 1 mașină de vinturat. 

Sunt în total 71 puțuri şi fîn- 

tîni. 

Pescuitul în balta Gargalicul 

60299, 3farcle Dicționar Geografic Vol, 117, 
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şi Marea-Neagră este una din 

principalele ocupaţiuni ale locui- 
torilor, dinpreună cu creşterea 

vitelor. Sunt în com. 11490 ca- 

pete de vite, din cari: 527 cai, 

913 boi, 3 bivoli, 12 asini, 

„9831 oi, 39 capre, 160 rimători. 
In com, sunt 11 mori de vînt. 

Comerciul, care se face prin 

gara Murfatlar, la 23 kil. spre 
Ș.-V. de com, de către 7 co- 

mercianţi (cîrciumari), constă 
în import de lucruri de manu- 

factură, unelte agricole și ex- 

port de cereale, pește, oi, lă- 

nuri, etc. 

Budgetul comunei este de 
7316 lei la venituri și 4417 lei 

la cheltueli. 

Căi de comunicaţie sunt pe 

lacul Gargalicul cu luntrele; apoi 
căi comunale ce duc la satele 

învecinate: Cara-Harman, Ta- 

şăul, Mamaia, etc. 

Biserică este una singură în 

cătunul Gargalicul-Mic, cu hra- 
mul S-ţii Impărați; are 10 hect. 

de la Stat; e întreținută de com. 

și deservită de 1 preot, 2 das- 

căli, 1 cîntăreţ. 
Şcoli sunt 2: una în cătunul 

Gargalicul-Mic și alta în Gar- 
galicul-Mare, cu 1 învățător și 

1 învățătoare, cu 90 elevi în- 

scrişi (66 băeţi, 24 fete). 

Gargalicul, fac, în pl. şi jud. 

Constanţa, pe teritoriul comunei 

rurale Gargalicul, situat în a- 

propierea Mării, în dreptul ca- 

pului Midia și în partea de E. 
_a plăşei şi cea S.-E. a comunei; 

are o întindere de 200 hect.; 

o adincime medie de 10 metri 

și forma unei pere cu coada 

spre N.; nu comunică cu Marea; 

în el se .varsă piriul Gargalicul 
şi se deschide valea Taş-Culac; 

pe marginea lui sunt multe pes- 

cării (cherhanale), al. căror ve- 

nit aparţine Statului; la N. se 

„află satul Gargalicul-Mic; este în-   
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chis la V. de dealul Șahman, 

cu virful săii Șahman (64 metri) 

și la E. de dealulMovila-Căldărei, 

cu virful săi (de S.) Bacargic- 

Tepa (35 metri), 

Gargalicul, zîrță, în jud. şi “pl. 

Constanţa, pe teritoriul com. rur. 
Gargalicul; ia naștere din partea: 

de N.-V. a satului Gargalicul- 
Mare și se îndreaptă spre V., 
avind o direcţie generală. de la 
N. la S. Străbate tot satul Gar- 

galicul-Mare și după un curs 

de .31]2 kil. se varsă în lacul 

Gargalicul. 

Gargalicul, va/e, în jud. şipl. Con: 
stanța, com. Gargalicul, întinzîn- 

du-se de la movila Gargalic-Bu- 

iuc-luiuc pănă la lacul Gargali- 
cul, mergînd paralel cu dealul 

Movila-Căldărei, care este la E. 

de ea, avind o direcțiune gene- 

rală de la N. la S$.; prin acea: 
stă vale curge piriul Gargalicul 

şi merge drumul comunal Gar- 

galicul-Mare-Gargalicul-Mic. . Se 
deschide în lacul Gargalicul, a- 

vind o lungime de 5 kil. 

Gargalicul, movilă, jud. şi pl. 
Constanţa, la hotarul: com. rur. 

Cara-Harman și Gargalicul; este 

virful cel mai înalt al dealului 

Movila-Căldărei, pe culmea că- 
ruia se află, avind 75 metri şi 

dominînd satul Gargalicul-Mare; - 

"este acoperită cu verdeață. 

Gargalicul-Mare, sa, în jud. 

- și pl, Constanţa, cătunul com. 
Gargalicul; e așezat pe valea și 

piriul cu același nume, la izvo- 

rul său; este închis 'la E. de 

„dealul Movila-Căldărei, cu - vir- 

ful săii Gargalic-Buiuc-luiuc (75 
m.) și situat în partea de E. 

a pl. și cea centrală a com, 

avind o suprafață de 2893 hect., 
dintre cari 66 hect. sunt ocu- 

pate numai .de vatra satului, Po- 

60
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pulațiunea, mai toată compusă 

din Turci, este de 84 familii, 

saii 454 suflete, ocupîndu-se cu 

agricultura şi pescăria. 

Gargalicul-Mic, saţ, în jud. şi 
pl. Constanţa, cătunul de reșe- 

dință al com. rur. Gargalicul;e 
situat în partea de E. a pl. şi 
în partea mai mult .de S. de 

cit centrală a com. Este așezat 

pe marginea lacului cu același 

nume şi închis la E. de dealul 

Movila-Căldărei și dominat de 

movila Bacargic-Tepe (35 m.). 

Suprafaţa sa este de 2798 hect,, 

din cari 65 hect. sunt ocupate 
de vatra satului. Populațiunea, 

turcească este de SI familii, sai 

487 suflete, ocupîndu-se mai a- 

les cu pescăria. Drumuri comu- 

nale pleacă unulspre N. la Garga- 

licul-Mare (21/2 kil.), altul spre 

NE. la Cara-Harman, al trei- 

lea spre: N.-V. și care se bi- 

furcă, unul ducind la Taşăul 

și altul la Şahman și al patru- 

lea spre. N., care duce la Cara- 

Coium. 

Gargheta, punte, pe tesitoriul 

com. Păulești, pl. Vrancea, jud. 
Putna ; de aci izvorește piriul 

Dălhăteasa. 

Garvan, saf, în jud. Tulcea, pl. 

Măcin, cătunul com. Văcăreni, 

așezat în partea de N. a pl. şi 

a com., pe malul drept al Gir- 

lei-Mari, la 21 kil. spre N.-V. 

de reședința Văcăreni. Satul are 
o întindere de 82 hect. și o 

populaţie de 73 familii, saii 312 

suflete, toţi Romini veniţi din 

Transilvania şi Rominia. Pămiîn- 

tul este în mare parte mlâștinos și 

acoperit cu bălți, de aceea o- 

cupaţiunea principală a locuito- 

rilor este pescuitul. Printr'însul 

trece un drum comunal Văcă- 

reni-Azacliul. In partea de N. 

E. a satului se află monumen-   
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tul comemorativ, ridicat cu oca.: 

zia trecerei Dunărei de către 

Ruși în 1877. - 

Garvan, zîrf al dealului Garvan- 

Bair, în jud. Constanța, pl. Si- 

listra-Nouă, pe teritoriul com. 

rur. Garvan, şi anume pe acela 

al cătunului săii Cuiugiuc, situat 

în partea de S. a pl.şiacom, 

la 2 kil. spre S..V. de satul 

„Garvan. Are o înălțime de 170 

m., dominind prin înălțimea sa 
văile Cuiugiuc-Ceair și Demenci- 

Cari-Culac-Ceair, precum și 2 

drumuri comunale: Girliţa-Cu- 

ciuc-Cainargi și Carvan-Cuciuc- 

Cainargi. 

Garvan, 247/, în jud. Constanţa, 

pl. Silistra-Nouă, pe teritoriul 

comunei Garvan, așezat pe ul- 

timele ramificațiuni N. ale dea- 

lului Garvan-Bair, tocmai la lo- 

cul de întilnire al văilor Deme- 
cian-Cala-Ceair cu Cuiugiuc-Cea- 

ir, pentru a forma valea Burun- 

Ceair. Are o înălțime de 170 

metri și este așezat în partea 

de S. a pl. şi cea de S.V. a 

com. E acoperit cu stufișuri. 

Garvan-Bair, deaf, in jud. Con- 

" stanța, pe teritoriul com. rur. 
Garvan, și anume pe acela al 

cătunului Garvanul-Mare, în par- 

tea de N. a Bulgariei şi în par- 

tea de S. a comunei; are o di- 

recţie de la N.-V. către S.E. 

și merge printre văile Cuiugiuc- 

Ceair și Demecian-Cala-Ceair, 

Mai mult de jumătate este a- 

coperit cu păduri, iar restul cu 

stufişuri. 

Garvan-Ceair, va/e, în jud. Con- 

stanţa, pl. Silistra-Nouă, pe te- 

ritoriul com. Garvan; se 

desface din poalele nordice ale 

dealului Garvan; se îndreaptă 

spre. N., avind o direcţie gene- 

rală de la S. spre N.; trece prin 

Tur.   
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satul Garvanul-Mic, şi, după ce 

a brăzdat partea de S. a plășei . 

şi a comunei, se unește cu va- 

lea Cara-Culac, spre a forma 

împreună valea Saila, sai mai 

bine zis valea Cuiu-lucului, care 

se deschide în iezerul Galiţa. 

Gaspar, /ac, în trupul Fulubești, 
pe proprietatea Strimba-d.-j., a 

d-lui Gr. Grădişteanu, din pl. 

Cilniștea, jud. Vlașca. 

Gaura-Fetei, foc restrîns între 

stînci uriașe, pe unde se stre- 

coară apa Cerna din lunca Cer- 

nei. Aci, ca şi la Corcoaia, se 

vede o potecă săpată în piatră. 

Acest loc-este în plaiul Cer- 

na, jud. Mehedinţi. 

Aci se crede de popor că a 

fost locuinţa Milostivelor în tim- 

pul cind Iorgovan a omorit ba- 

laurul ce cauzase atitea nenoro- 

ciri poporului romîn. 

Iată cum povesteşte poporul 

de la munte aceasta: In ju- 

rul muntelui Oslea, era zvir- 

colit un balaur, cum n'a mai 

fost pe pămînt. El înconjura de 

mai multe ori muntele, și cînd 

îi era foame, întindea capul în 

țară, înghițea turme întregi de 

ci, pluguri cu oameni cu tot, 

căruţe cu cai, etc. Din cauza 

stricăciunilor .ce pricinuia, lor-. 

govan își propuse ca să-l o- 

moare și într'o uriaşă luptă îl 

răpuse. 

Gaura-Fetei, zicher de granijă, 

la munte, pe apa Cernei, în 

plaiul Cerna, jud.. Mehedinţi. 

Gaură (Malul-cu-), zpante, în 

“jud. Buzăii, com. Bălănești, căt. 

Faţa-lui-Nan ; în interioriul săi 

are o adiîncă grotă, unde şi-ati 

găsit azil, în 1821, mai mulți 

refugiaţi. 

Gaureana, sa, în jud. Roman,
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pl Siretul-d.-s., com. Strunga, 

spre N. de băile Strunga și la 

o depărtare de 3 kil. de ele. 

Are 34 familii, saii 164 suflete, 

din cari 13 contribuabili. Ştii 

carte 16 persoane; locuesc în 

35 case. 

Sunt 44 vite mari cornute.: 

Spre E, de acest sat, pe un 

deal, sunt carieri de piatră. A- 

cest sat ţinea înainte de 28 Ia- 

nuarie 1886 de desființata com. 

Criveşti. 

Gaureana, dea, în jud. Roman, 

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

spre S-E. de satul Gaureana. 

Are cariere de piatră. 

Gavana, pădure, pe moşia sta- 

tului Bucecea, com. Călinești, 

jud. Botoșani. Are o suprafață 

de 98 hect. 

Gavanul, saz, în jud. Tutova, pl, 

Similia, com. Buda, spre N.-E. 

de satul Buda. Are 185 locui- 

tori și 56 case. 

Gavanul, gza/, spre N. de satul 
Jora, com. Buznea, pl. Cirligă- 

tura, jud. Iași. 

Gavanul, deaf, în com. Girovul, 

pl. Piatra-Muntele, jud. Neamţu. 

Gavanul, dea/, spre E. de satul 

Ioneasa, jud. Suceava. 

Gavanul, zădure. Vezi Urlaţi, 

pădure, com. Virful-Cîmpului, 
pl. Berhometele, jud. Dorohoiiă. 

Gavanul, zădure, de diferite esen- 

ţe, care îmbracă dealul cu acelaș! 

nume, jud. Suceava. 

Gavanul, zîriă, afluent al pîrîu- 

lui Mediasca, în com. Ciumu- 

lești, jud. Suceava. 

„Gavanul, zădure, pe moşia Ha-   
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păi, com. Virful-Cimpului, pl. 
Berhometele, jud. Dorohoiii. 

Gavătul, 4r/ă, cam la6 kil. spre 

S. de satul Scorțarul-Noii, pe 

muchea platoului de N., lingă 
tîrla 'Tobescului, din com. Scor- 

țarul-Noii, jud. Brăila. Această 
tîrlă are 2 case cu ş loc. Vite: 

2 cai, 40 vite mari cornute, 820 

"oi şi 6 rămători. 

Gavra, munte, jud. Bacăiă, pl. Mun- 

telui, de pe terit. com. Moinești. 

Gavra, pădure, jud. Bacău, pl. 

Muntelui, situată în partea de 

N. a tirgului Moinești, aparți- 

nînd Băncei-Naţionale. 

Gavriliţa, zzoșze, situată pe va- 
lea Călmăţuiului-Sec, în raionul 

com. Liești, pl. Birladului, jud. 
Tecuciii. 

Gavriioaia, dea, pe teritoriul 

satului Chișcăreni, com. Șipo- 

tele, pl. Bahluiul, jud. Iași. 

Gavriloaia, da/ză, formată din 

vărsarea Prutului, lingă satul 
Frăsuleni, com Sculeni, pl. Bra- 

niştea, jud. Iași. 

Găbăreşti, sa, cu 20 familii, jud. 

Argeș, pl. Topologul, face parte 

din com. rur. Golești. 

Găbrieni, sa4, cu 87 familii, jud. 

Argeș, pl. Topologul, pendinte 

de com. rur Alimănești-Poenari. 

Acest sat se numea mai înainte 

Alimăneşti-de.-]os. 
Are o biserică, cu hramul 

Adormirea, avind un preot și 

"un cîntăreţ. 

Găbureşti, căzu, în jud. Neamţu, 
com. Vadurile, pl. Piatra-Mun- 

tele. 

Găbunea, măgură, jud. Olt, -si-   
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tuată pe vălceaua Vediţei ; ser- 

vă de cap la 3hotare: Perieți, 

Mierleşti şi Valea-Merilor. 

Găcioaia, Zac, în jud. Ialomiţa, 

pl. Borcea, insula Balta, pe teri- 

toriul comunei Șocariciul. 

Gădăi, mahala, în com. rur. Şo- 
varna-d.-j., plaiul Cloșani, jud. 
Mehedinţi. 

Gădăi,vafe, în com. rur. Șovarna- 

d.-j.,. plaiul Cioșani, jud. Me- 
hedinţi. 

Gădeni, zîrți, afluent al Săscuţei- 

Mici, în com. Sasca, jud. Su- 

ceava. 

Gădeşti, deal, în jud. Tutova, pl. 

Simila, com. Bogdana, spre V. 

de satul Bogdana; e acoperit 

cu vii. : 

Gădeşti, zrup de pădure de sal- 

cie și tufă, pe proprietatea  Pa- 

rapani, com. Arsache, pl. Mar- 

ginea, jud. Vlaşca, situat pe 

valea Dunărei. 

"Găeşti, con. ură., jud. Dimboviţa, 

pl. Cobia, situată la 28 kil. spre 
S. de Tîrgovişte, peo cîmpie, 

lîngă calea ferată București-Vîr- 

ciorova şi pe locul unde se în- 
crucişează șoseaua județeană Tîr- 

goviște-Găeșşti- Vlașca cu șoseaua 

națională Bucureşti-Pitești. Cîm- 

"piile dimprejurul Găeştilor se 

numesc: Cîmpia-Argeșului, a 

Boangei, a:Gorgotei şi a Catar- 

gioaicei. In raionul comunei Gă- 

eşti este heleşteul Bobeanca şi 

lacurile Balta şi Ochiul, Găești 

este udat aproape prin centrul 

săi de pîriul Răstoaca, peste 

care sunt două podeţe; iar în 

partea de N. a comunei curge 

pîriul Potopul, peste care este 

un pod. Găeşti se compune din 

trei suburbii: Catanele, Găești-
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d..s. şi Găeşti-d.-j., cu co popu- 

- laţie.de 2470 locuitori, din cară 

cîți-va . Evrei. .In Găești sunt 

12 strade: Cătunele, Mindrila, 

Găeşti-d.-s., Vaidiasca, Bobean- 

„ca, Fusescu, Uliţa-Gărei, Strada- 

Nouă, Cioflecul, Străoşti, Strada- 

Tirgoviştei şi Strada-București, 

Găeşti este reşedinţa judecătoriei 
” de ocol și a medicului de aron- 

disment al plăşilor Cobia și 

Dimboviţa. In acest orășel se 

află: o staţie telegrafică al că- 

rui venit pe 1896—97 a fost 

de lei 10955, bani 40; o sta- 

ție de cale ferată; şase bise- 

rici. întreținute de enoriași; 

două școli primare urbane, una 

de băeţi și alta de fete, insta- 

late într'un local frumos, cumpă- 

„_rat de com. dela fostul director 

al institutului «Lumina» din Gă- 

ești, D. R: Cordescu, cu preţul 

de 70000 lei; o moară de apă 
şi una de aburi, în care se fa- 

- brică făină. În Găești se ţin 2 

bilciuri anuale, la20 lulie și S$ 

Septembrie. Găești, afară de 

grîi și porumb, produce pe 

cimpiile sale tutunul cel mai 

bun din Romiînia Pănă la anul 

1832 a fost capitala judeţului 

Vlașca, care în urmă s'a mutat la 

Giurgiu. După strămutarea ca- 

pitalei ţărei dela Tirgoviște la 

București, la1716,şi dupăarderea 

Tirgoviştei, capitala județului 
Dimboviţa a fost în Găești pro- 

vizoriii pănă la restaurarea Tir- 

“goviștei. Găești se învecinește: 

la E., cu com. Dragodana; la 

V., cu Gura-Foii şi Bădulești; la 

N.,cu Cobia și la S., cu Ionești. 

De Ionești se desparte prin riul 

Argeșul, de Cobia şi Dragodana, 

prin piriul Potopul și de Gura: 

Foii și Bădulești, prin cîmpia 

Singerişul. Cu comunele vecine 

Gura-Foii, Bădulești și Cojocarul 
se leagă prin șoseaua națională 

" București-Piteşti, cu Dragodanaşi 

- Ionești se. leagă prin șoseaua 

Găgeanca, 

  

judeţeană Tirgovişte-Vlaşca, iar 

cu Cobia, prin șosea vecino-co- 

munală. 

Găeşti, stație de dr.-def, jud. 
Dimboviţa, pl. Cobia, com. Gă- 

ești, pe linia Bucureşti-Piteşti, 

pusă încirculație la 13 Sept. 1872. 

„Se află între staţiile Mătăsarul 

(11.3 kil.) şi Leordeni (16.3 kil.). 

Inălţimea d'asupra nivelului mă- 

rii 18441. Venitulacestei sta- 

ţii pe anul .1896 a fost de 

324085 lei, 55 bani. 

.Găgeanca, 4744. de pădure, a 

statului, jud. Prahova în întin- 

dere de 106 hect.,, care, împreună 

cu trupurile: Drumul-Băicoiului 

(67 hect.), Degeraţi (62 hect.) și 

Gura-Cumetrii (185 hect.), for- 

mează pădurea Misleanca. 

vale, jud. Vilcea, 

com. Stănești, pl. Oltul-d..j. Se 
varsă în riul Cerna, în raionul 

acestei comune. 

Găgeasca, pădure, pe teritoriul 
moșiei Găgeşti, com Găgești, 

pl. Girlele, jud. Putna, în îatin- 

dere de 370 hectare, aparţi- 

nînd locuitorilor răzeși din Gă- 

gești. 

Găgeni, com. zur. jud. Vilcea, 

pl. Cerna-d.-j., formată din 2 

cătune: Găgeni şi Gomicetul, 

"E situată pe valea riului Cer- 

na, la 40 kil. de .capitala ju- 
" dețului şi la 15 kil. de a plășei. 

Are o populaţie de 200 fa- 

milii, saii 434 suflete (200 băr- 

" baţi și 234 femei); locuesc în 
220 case. 

In com. e o biserică. Locui- 

torii, cari sunt moșneni şi se o- 

cupă cu agricultura, desfac pro- 

dusul muncei lor la Drăgășani 
și Craiova, 

Vite sunt: 50 boi, 4 cai, 20 

vaci, 50 capre”și 100 oj.. 

Cind timpul ce prielnic se .fa- 

brică aci 1500 decalitri ţuică, 

Toată com. are 103 hect, 

pămînt. E brăzdată de dealurile 

Cerna și Aldumireasa și udată 

de rîul Cerna. 

Veniturile și cheltuelile comu- 

nei sunt în suma de 900 lei 

anual. | 

Găgeni, sat, face parte din com, 

rur. Băicoiul, pl. Filipești, jud. 

Prahova. Are ov populaţie de 

44 locuitori (23 bărbaţi și 21 

femei). Cade în partea de S.- 

E. a comunei. : 

Găgeni, saz, face parte din com. 

rur. Păulești, pl. Tirgușorul, jud. 

Prahova. Are o populație de 

461 locuitori (225 bărbați şi 

236 femei). Aci e o biserică, re- 

parată la anul 1888 de enoriași. 

Găgeni, sa, face par:e din com. 

rur. Găgeni, pl. Cerna-d.-j., jud. 
" Vilcea. 

Găgeni, Zra/, în raionul com. 

Găgeni, pl. Cerna-d.-s., jud. Vil- 

cea, pe care se cultivă 42 hect., 

5o arii, vie. a 

Găgeni, moșie, a statului, jud. 

Prahova, pendinte de mănăsti- 

rea Mislea, care pe periodul 

1885—95 sa arendat cu 7550 

lei anual... 

Găgeni (Sforile-) (Stupina-Că- 
lugăreasca), moșie, în jud. 

Buzău, com. Vintileanca, fostă 

proprietate a statulni, pendinte 
de schitul Ciolanul, -: 

Găgeni-de-Jos, (Gîşteni, Moş- 
neni-Brezeni), căzuu, de reşe- . 
dinţă, al com. Vintileanca; jud. 
Buzău, cu 130 locuitori și '33 

case. i   Găgeni -de - Jos (Fraţii-Bre-
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zeni), noşze, în jud. Buzău, com. 

Vintileanca, căt. Găgeni-d.-j., 

din care:- 450 hect. arătură, 300 

izlaz şi 150 fineață. 

Găgeni - de-Sus (Ghisdăvăţul, 
. Braşoveanca, Futeşti), căz,, 

al com. Vintileanca, jud. Buzăă, 

cu 80 locuitori şi 23 case. 

Găgeni-de-Sus (Ghisdăvăţul, 
Păcleanca), mmoșze, în jud. Bu- 

ză, com, Vintileanca, căt. Găge- 

ni-d.-s., de 560 hect., din care 

330 hect. arături, şo hect. fi- 
neaţă, .62 hect. suhat, restul 

izlaz și sterp. 

Găgeni-Vintileanca, com. rar. 

Vezi Vintileanca. 

Gâgesti, cont. rur.. în partea de 

S. a pl. Mijlocul, jud. Fălcii, 
mărginită la N. cu com. Ur- 

dăreşti ; la S., cu jud. Tutova; 
la E., cu com. Bozia şi la V,, 

cu com.: Urdești, Jigalia, Su- 

letea și o parte din Epureni, 
din județul “Tutova. Prin mijlo- 

cul ei trece piriul Elanul. Este 
formată din satele ; Găgești, Pei- 

cani şi Jurcani, ce se mai numesc 

şi Brăiţeni saii Grozeșşti, aşezate 

pe ambele maluri ale piriului 

Elanul,- pe o suprafață cam de 
4597 hec:., din care 1447 hect. 

proprietatea locuitorilor. Are o 
populație de 155 familii, sai 
738 suflete, din cari 185 con- 

tribuabili. 

Aci se află o școală; 4 bi- 

serică. 

Budgetul com.este de lei 2845, 

bani 25 la venituri. și de: lei 
2719, bani 53 la cheltueli. 

Animale: Vite mari cornute 

885, oi 4388, cai 91 și porci 

285. 

| Găgeşti, cont. rar. în pl. Girlele, 

“jud, Putna. 
:. Comuna Găgeșşti se compune 

" Vitănești, 
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din căt. : Chetroasa, Cucueţi-de- 

sub-Măgura, Găgești (unde e 

și primăria com.) . și Vitănești- 

de -sub-Măgură, cari Găgești, 

sunt situate una lîngă alta, toate 

pe malul drept al Putnei. 

“Distanţa com. de reședința 

sub-prefecturei e de 13 kil., iar 
de capitala. jud. de 19 kil. 

Pe teritoriul acestei com. se 
int micile pirtiaşe Pietroasa 

"Vărvănoaia, care se varsă 

în rîul Putna, 

Populaţiunea com., după cel 
"din urmă recensămiut, e de 460 
familii, cu 1875 suflete, 950 

bărbaţi, 925 femei ;: 482 agri- 

cultori, 5 meseriași, 3 fabricanți, 

31 comercianţi, 3 cu profesiuni 

liberale, 86 muncitori și 12 ser- 

vitori. 

Ştiii carte 125 bărbaţi Și 126 

femei. 

Sunt 3 biserici parohiale, din 

care una, cu hramul Sf, Voe- 

vozi în căt. Găgești, a doua, 

cu hramul Sf. Voevozi, în căt. 

a treia, 'cu hramul 

Sf. "Nicolae, în Chetroasa și una 

filială, cu hramul. Sf. Trei-le- 

rarchi, în Cucueţi. 
Este o şcoală mixtă constru- 

ită de com. şi . frecuentată de 

43 copii (37 băeţi, 6 fete), din 

208 copii (108 băeţi, 100 fete) 

în virstă de școală. 

Budgetul comunei este la ve- 
nituri de 5172,86 lei şi la chel: 

tueli de 4943.95 lei. 

Locuitorii posedă: 49 pluguri 

de lemn, 15 pluguri de fier și 3 

mori de apă; 290 boi, 6ovadi, 

20 cai, 500 oi, 30 capre şi 300 

porci. 

Se cultivă viea pe o întindere 

de 66 hect. 
- Industria și comerciul se prac- 

tică de către 9 ciîrciumari şi 1 

comerciant de mărunțişuri,. 1 

cărăuş, 2 brînzari, 1 -cizmar, 3 

dogari și 15 fabricanți de ra- 

chii.   

GĂGIANA 

Găgeşti, sa/, în partea de N. a 

comunei Găgești, pl. Mijlocul, 

judeţul Fălciii, așezat pe raalul 

drept al piriului Elanul, pe o 
suprafață de 831 hect, din cari 
115 hect.. proprietatea locuito- 

zilor. Are o populaţie de 48 fa- 

“milii sai 194 suflete, din cari 
"48 contribuabili. 

Este reședința comunei. Are 
o școală înființată în 1883, fre- 
cuentată de 33 elevi; o bise- 

rică, făcută la 1872, deservită de 

un preot şi 2 dascăli. 

Găgeşti, cătun, în com. cu ace- 
lași. nume, pl. 

Putna. 

* Este așezat pe malul drept 

al Putnei, lingă cele-lalte sate 

cari formează comuna. 

Are o biserică parohială, cu 
hramul Sf.. Voevozi; o școală 

mixtă, construită de comună și 

frecuentată de 22 copii (18 bă- 

eți, 4 fete), din 103 copii (46 
băețţi, 57 fete) în virstă de 

școală. 

Satul Găgești are o vechime 
“de peste 200 de ani. El se în- 

tîmpină întrun document din 
"1700, în care un anume Vasile 

e condamnat să plătească de șu- 
gubina în pămînt Vornicului în- 

sărcinat cu cercetarea: «eii ne- 

putînd găsi pe nime să giure 

Girlele, judeţul 

- într'acela chip și neavind cu 

altă “cu ce plăti, am căzut la 

dumnealui cu mare rugăminte și 

i-am dat dumisale trei pog. de 

vie pe dealul Țifeștilor din sus 
la Pucueşti, în ținutul Putnei, 

care vii sunt alăturea cu viile 

“preotului Solomon de Găgești». 
In .1803, satul Găgeşti apar- 

ţinea mănăstirei Mera, 

Găgiana, Zac, la 2 kil. spre Ss. 

de satul Gropeni, jud. Brăila, 

. unit cu Privalul-Satului, în par- 

"tea de-N., prin privalul Stăn- 
cuța,.



GĂGIANUL 

Găgianul, vecie numire a cont. 

Conchirleanca, jud. Buzăi. 

Găgianul, s4-divizie a cătunului 

Cochirleanca, din com. Cochir- 

leanca, jud. Buzăi. 

Găgianul, moșie, în jud. Buzăii, 

comuna Cochirleauca; are 1160 | 

hect.; pe dinsa se face întinse 

semănături. 

Găgiosul, za/e, în jud. Buzăii, 

com. Păltineni, cătunul Fundul- 

Nehoiului; se scurge în piriul 

Nehoiul. 

Găgiuleşti, saz, pendinte de co- 

muna Sinești, pl. Mijlocul, jud. 

Olt, situat în partea de N. a 

comunei, pe lîngă girla Plapcea. 

Are 220 locuitori, mai toți moş: 

neni, . 

Aci e o biserică vechie. 

Vite sunt: 72 boi, 48 vaci, 

24 cai, 250 oi, 30 capre și 78 

porci. 

Găgiiul, saz, pendinte de com. 
rur. Căpreni, pl. Amaradia, ju- 

deţul Dolj. E situat pe malul 

drept al Amaradiei, la 21 kil. 

de Căpreni-d.-j., cătunul de re- 

şedinţă al comunei. 

Comunicaţia se face prin şo- 

seaua județeană Craiova. - Că- 

preni, care pune satul în legă- 

tură la N. cu Căpreni-d.-j., iar 

la S. cu Ciorari. 

Găguleşti, căzu, pendinte de 

com. Suţești, jud. Brăila, situat 

la E. de com. şi la 5 kil. de 

reședința ei. Suprafaţa satului e 

de 10 hect., avînd 72 case, 

Are o populaţie de 61 familii, 

sai 286 suflete: 133 bărbați, 
153 femei; 121 căsătoriţi, 155 

necăsătoriți; 37 ştii carte. 

Vite sunt: 395 vite mari cor- 

nute, 140 cai, 790 oi și 82 ri- 

mători,   
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Găguţul, maufe, la E. de com. 

Sinaia și Comarnicul, pl. Pele- 

şul, jud. Prahova. 

Găguţul, proprietate a: Eforiei 
Spitalelor Civile din București, 

fostă pendinte de mănăstirea 

Sinaia, plaiul Peleşul, jud. Pra- 

hova, care împreună cu moșiile 

Muntele, Gagul și Valea-Rea, 

cu o întindere de 820 hect., s'aii 

arendat cu 2809 lei anual. 

Gâăhania, 7p4ufe, în jud. Mehe- 

dinţi, plaiul Cloşani, com. rur. 

Cloșani, hotarul cătunului Mo- 

trișorul; întră în regiunea dea- 

lurilor şi este şi loc cultivabil. 

Găiceana, com. rur., jud. Te- 

cuciii, pl. Berheciului, compusă 

“din 11 cătune: Găiceana, Ghi- 

lovești, Huţul, Lunca, Marginea, 

Pietroasa, Popești, Recea, Un- 
gureni, Valea-Morii şi Zlătă- 

reasa, | 

E situată în partea de N.-V. a 

judeţului, la o distanță de 64 

kil. departe de capitala jud. 

Privită din Dealul-Ochenilor, 

ne înfățișează o frumoasă pri- 

velişte: tîrgușorul Găiceana la 

mijloc, iar satele pendinte, așe- 

zate în semi-cerc în partea ves- 

tică, se întind pănă în fundul 

„văei, unde este satul Ungureni, 

locuit numai de Ungureni, în 

partea de N. 

In Găiceana este reședința 

sub-prefecturei pl. Berheciului. 

Are o populaţie de 59o fa- 

milii, sai 2110 suflete, din cari 

485 contribuabili. 

In com, se află 2 școli: una 

în Găiceana și a doua în satul Hu- 

ţul. Cea din Găiceana datează de 

la 1868. Localul e proprii, de 

zid, în stare bună. Se frecuentă 

de 78 copii (62 băeţi și 15 fete), 

din cari 6 Evrei, Numărul co- 

piilor în vîrstă de școală sunt 

251 (123 băeţi şi 128 fete).   

GĂICEANA 

In comună se mai află ş bi- 

“serici: în Găiceana, Huţul, Ghi- 

lovești, Valea-Morii și în Zlă- 

tăreasa, deservite de 3 preoți 

cu 5 cintăreți. 
Vite sunt: 460 boi, 845 vaci, 

370 viței, 63 cai, 750 oi, 1651 

porci, 95 capre, 26 bivoli. 

Suprafaţa. terenului cultivabil 

e de 1219 hect. 

Veniturile și cheltuelile comu- 

nei sunt de 6163 lei. 

Comuna e brăzdată de dea- 

lurile: Dealul-Mare la V., for- 

mînd limita de V. a satelor: 

Recea, Opreşti, Făgădăul, și 

străbătută de văile : Huţul, Lar- 

ga, Găiceana, cu piriul care 

poartă același nume. 

Şoseaua ce vine din Tecuci 

străbate tîrgușorul Găiceana; 

de aci se împarte la satele ce 

se află la V., iar o parte con- 

tinuă spre N. prin satele Recea, 

Valea-Morii, Huţul şi Ghiloveșşti, 

iar de aici trece în jud. Bacău. 

O șosea ce vine din satul Ocheni 

trece şi ea prin comună, 

Intre satele Popeşti și Zlă- 

tăreasca a fost în vechime o 

- biserică, care, se zice, s'a scu- 

fundat cu totul în pămînt, ră- 

miind în loc o groapă care se 
vede şi astăzi și căreia popo- 

"rul îi zice La-Țintirim. 

Comuna se mărginește la N. 

cu jud. Bacăii, la S. cu com. 

Condrăchești, la E. cu com, 

Vultureni și la V. cu comuna 

Corbasca, 

Găiceana, /irgușor, face parte 

din com. cu același nume, jud. 

Tecucii. Situat în centrul com, 
pe o vale. Aici este reședința 

sub-prefecturei și a primăriei. 

Are o populaţie de 22 fa- 

milii, sai 87 suflete. Mai toţi 

locuitorii sunt Evrei şi se o- 

cupă cu comerciul, 

Este o şcoală frecuentată de 

77 copii (63 băeţi și 14 fete);
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o biserică, cu hramul Sf.-Treime, 

rezidită la 1838 de Alexandru 

Sturâza Miclăușanul. 

Astăzi, fiind crăpată şi zidul 

ameninţind se cadă, nu se mai 

face într'insa serviciul divin, 

Tirguşorul este întemeiat de 

7o ani. 

Mai poartă şi numele de Be- 

ciul, care se aude și astăzi la 

locuitorii din împrejurime. 

Găiceana, ziriz, jud. "Lecuciii, 

curge la E. de tîrgul Găiceana, 

trece în com. Vultureni şi se 

varsă în Berheciul. 

Găiceana, vale, jud. Tecuci, în- 

cepe de la satul Huţul, continuă 
în partea de E. a com, Găiceana, 

pănă în Valea-Berheciului. Pe 
această vale curge piriul cu a- 

celași nume. 

Găidariul, sa, jud. Bacăi, pl. 
Bistriţa-d.-j., com. Dealul-Noii, 

așezat pe dealul Căcăreaza și 

pe Piriul-Sărății. Are 39 familii, 

saii 155 suflete. 

In satse află o biserică, zidită 

de enoriași la anul 1879; o cir- 

ciumă. | 

Vite sunt: 5 cai, 83 vite 

"mari cornute, 37 porci și 15 ca- 

pre. 

Găidariul, zzoșze, jud. Bacăi, pl. 

- Bistrița-d.-j., com. Dealul-Noii. 

Găidariul, pădure, jud. Bacăi, 
pl. Bistriţa-d.-j., com. Dealul- 

Noii, foioasă, (stejari, fagi și 

alte esențe), cu o întindere de 

107 hect. | 

Găina, munte, pe moşia Borca, 

jud, Suceava, com. Mădeiul. 

Găina, va/e, jud. Vilcea, com. 

Dobriceni, pl. Ocolul. 

Găina, zâ/cea, spre E. de schi-   

tul, din com. Ceptura, pl. Cri- 

covul, jud. Prahova. 

Găina (Virful-), munte, situat în 
partea de N. a com. Brebul, pl. 

Prahova, jud. Prahova. 

Găinari, căzuu, în jud. Putna, 

com. Nistoreşti, pl. Vrancea. 

Este așezat pe malul. piriului 
Năruja, între comunele Herăs- 

“trăul și Năruja. 
Are o populaţiune de 156 su- 

flete, cari locuesc în 40 case, 

Gâinari, vale, pe moșia Brăești, 

com. Brăești, pl. Coşula, jud. 

Dorohoiii. 

Găinariul, va/e, pe moșia Avră- 
meni, com. Avrămeni, pl. Ba- 

__şeul, jud. Dorohoiii. 

Găinaţul, zăzure de molifti şi 
fagi, supusă regimului silvic, pe 

munţii Găinaţul - Mare și Găi- 

națul-Mic, com. Lerești și Nă- 

măești, pl. Diîmboviţa, judeţul 

Muscel, în întindere 'de 1000 

hectare. 

Se învecinește la E. cu Gră- 
dişteanul; la S., cu Piscul-Ca- 

lului; la E., cu Fîntîneaua și la 

V. cu Riul-Tiîrgului. 

Găinaţul-Mare, munte, la N.E. 
de com. Lerești, plaiul Dim: 

bovița, jud. Muscel. Aci sunt 
mulţime de stîne în cari se fa- 

" brică brînză, unt și urdă. 

Găinaţul-Mic, muze, la S. de 
Găinaţul-Mare, com. Nămăești, 

plaiul Dimboviţa, jud. Muscel. 

Găină, pîrî4, jud. Suceava, izvo- 

rește din dealul 'Țifla şi se var: 

să în Bistriţa. Udă com. Făr- 

cașa pe o lungime de 2500 m. 

Găinăria, az, pe moşia Rînghi- 

leşti, com. Rînghilești, jud. Bo-   

toșani; are o suprafață de 22 

hectare, 

Găinăria, iaz, pe moşia Dingeni, 
com. Dingeni, pl. Jijia, judeţul 

Botoşani. 

Găinăria, îaz, în valea Găinăria, 
com. Deleni, pl. Coșula, jude- 

țul Botoșani. 

Găinăria, vale, în partea de N. a 
dealului Lutul-Galben, com. De- 

leni, pl. Coșula, jud. Botoșani. 

Găinăriei (Dealul), dea, pe 
teritoriul com. Săveni, pl. Ba- 

șeul, jud. Dorohoi; se întinde 

de la V. spre E., în lungul pi- 

rîului Bașeul. 

Găinăriei (Piriul-), pîrâz, curge 
din Dealul-Găinăriei, formează 

valea cu același nume, pe teri- 

toriul com. Săveni, pl. Başeul, 

jud. Dorohoiii și se varsă în pi- | 

riul Bodeasa. 

Găinăriei (Valea-), va/e, între 
dealurile Bozieni şi Bodeasa, co- 

muna Săveni, pl. Başeul, jud. 

Dorohoi. 

Găinăriţei (Iazul-), az, pe mo- 
şia Dămileni, com. Ibănești, pl. 
Prutul-d.s., jud. Dorohoi, în | 

suprafață de 9 hect., 31 arii. 

Conţine raci și pești. 

Găinei (Valea-), va/e, izvorește 
din Negrași, com. Cacova și se 

varsă în riul Cacova, tot în ra- 

ionul acestei comune, pl. Oco- 

lul, jud. Vilcea, 

Găinei (Vălceaua-), vă/cea, ju. 
deţul Dolj, pl. Jiul-d.-Mj., com 

. Podari, prin care trece limita 

de S. a com. către com. Li- 

vezile, 

Găineşti, sat, cu şo fam. jud.
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Argeş, pl. Gălășești; face parte 

din com. rur. Deagul. 

Găineşti, saț, jud. Suceava, pe 

moșia şi încom. Mălini, care face 

parte din Domeniul Coroanei. 

Inșirat pe țărmurile pirîului Su- 

ha-Mică, are 299 familii, saii 

II91 suflete:' 612 bărbați şi 579 

femei (9 străini). Locuesc în 

252 case, 
Contribuabili sunt 227. 

Vatra satului ocupă 299 fălci, 

Improprietăriți la 1864 şi 1881 

sunt 19 fruntași, 112 pălmași 

şi 79 codași, stăpînind 675 fălci. 

Drum principal e numai acel 

ce duce la Mălini (13 kil.). 
Are o biserică, cu hramul 

Sf. Gheorghe, clădită și înzes- 

trată de onor. Admin. Domen. 

Coroanei în anul 1888, avînd 

un preot și un cîntăreț și fiind 

împroprietărită cu 17 fălci. 
Este o școală rurală mixtă, 

condusă de un învățător plătit 

de stat, înființată în 1865, fre- 

cuentată de 59 elevi, din 100 

copii în virstă de şcoală și îm- 

proprietărită cu 6! fălci, cu 
" local propriă noi, în bune con- 

dițiuni, construit și înzestrat cu 

atenanțe, atelier, bibliotecă și 

tot ce trebue unci-şcoale, de 

Administrația Domeniului Co- 
roanei. | 

In.1803, Găinești, a mănăsti. 

rei Slatina, avea 50 liuzi, plă- 

tind 748 lei bir anual, 

Găinuşca, saf, jud. Argeș, pl. 

Piteşti, cu 170 locuitori; face 

parte din com. rur. Săpata-d.-s. 

Găiseni, com. rur. şi sat, jud. 

Dimboviţa, pl. Bolintinul, situa- 

tă pe cîmpie, pe malul sting al riu- 

lui Argeș, spre S. de Tirgovişte» 

Găiseni este comuna cea' mai 

despre S. a jud. Dimboviţa ș 
mai depărtată de Tirgoviște. In 

- raionul acestei com. se află un   
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lac. Este udată spre E. de 

riul Răstoaca, peste care este 

un podal locuitorilor, care trece 

la cîmp; iar spre V. este udată 

de Argeș, peste care este un 

pod cu taxă, al proprietăței Căs- 

cioarele, din jud. Vlașca. 
Această com. se compune din 

două cătune: Cărpenișul și Găi- 

seni, cu o populațiune de 2000 

locuitori. Produce cereale multe, 

avind și o moară pe apa Răs- 

toaca. 

In com. seaflă: o mănăstire ca- 

re poartă tot numele de Găiseni, 

întreținută de Eforie; două bi. 

serici, întreținute de enoriași; 

o școală rurală, 

Găiseni se învecineşte: spre 

E., cu Florești, jud. Ilfov, de 

care se desparte prin pădure 

și piriul Răstoaca; spre V,, 
cu com. Căscioarele, jud. Vla- 

șca,  despărțindu-se prin Ar- 

geș; spre N., cu Potlogi, Romi- 

nești și Poiaua-Lungă, și spre 

S., cu com. Stoenești și Palanga, 

jud. Vlașca. 
In marginea pădurei de lingă 

com. Găiseni sunt 3 fîntîni cu 

apă minerală, din cari una este 

cu zid împrejur, unde se află o 

cruce cu Izvorul-Tămăduirei și 

cu icoana Maicei-Domnului. 

Găiseni, mănăstire, întreţinută 

de Eforia Spitalelor, lingă satul 

cu același nume, jud. Dimboviţa. 

Găitoacii (Dealul-), ramură de 

deal, care se întinde spre S. de 

dealul care înconjură în partea 

de E. com. Creţești, pl. . Crasna, 

jud. Fălciă. 

Găiţa, com. rur., în jud. Ialomiţa, 

pl. Ialomița-Balta, situată între 
com. Făcăeni și Vlădeni. 

Teritoriul com, se întinde din 

Dunăre, spre V., prin insula 

Balta și cîmpul Bărăgan, pe o 
suprafață de 3200 hect., din   
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" cari -2500 hect. baltă, 100 hect. 

izlaz, 200 hect. pădure “şi nu- 

mai 400 hect. pămînt de cul- 
tură. Este proprietatea statu- 

lui, fostă pendinte de mănăsti- 

rea Slobozia, arendată pe peri: 

odul 1885-—95 cu 21100 lei. 

S'aii împroprietărit aci 142 lo- 

cuitori. 

Teritoriul com. este udat de 

Dunăre, de Borcea și de bra- 

țele (privalele): Săltava, Calul, 

Rogoazele, Gurbiniciul, Repejo- 

rul și Vilga și de lacurile : Frumo- 

sul, Butoiul, Fundul-Gardului, 

și Giminelele, 

Se compune dintrun singur 

sat, situat pe malul sting al 

Borcei, spre N. și alăturat de 

satul Făcăeni. 

Populaţiunea com. este de 

209 familii, saii 113 suflete : 562 

bărbaţi şi 551 femei; 1100 Ro- 

mîni, $ Greci, 3 Bulgari şi 2 

Unguri; 1111 creștini ortodocşi 

și 2 catolici; 230 agricultori, 4 

meseriaşi, 12 comercianţi, 7 cu 

profesiuni libere, 14 muncitori și 

8 servitori, 

"Ştii carte 77 persoane. 

Este o şcoală mixtă, frecuen- 

tată de 57 elevi și 7 eleve, con- 

dusă de un: învăţător retribuit 

de stat şi comună; o biserică 

deservită de 1 preot și 2 das- 

căli, plătiţi de comună. 

Vite: „1296 boi, 447 cai, 682 

oi, 28 bivoli şi 1154 rimători. 

Gălăşeşti, 7/asă, la S.-E. jud. Ar- 
geș. Se mărginește la N. cu pl. * 

Pitești şi parte cu jud. Dimbo- 

vița, de care este despărțită prin 

riul Argeș; la E., cu jud. Dim- 

boviţa ; la S., cu jud. Vlașca și 

la V., cu pl. Cotmeana, de care 

este în parte despărțită de rîul 

Teleorman. Plasa Gălășeşti este 

“udată în tot lungul ci de riurile 

Neajlovul și Drimbovnicul, și la 

capătul despre S.-V. de rîul Te: 

leorman. Terenul este șes, iar
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prin mijlocul plăşei se întinde 
Cîmpul-Găvana, un platoii co- 

prins între riurile Teleorman și | 
-Drimbovnicul, și care intră pănă 
în jud. Vlașca. 

Intinderea totală a plășei Gă- 

lășești este de 132698 pogoane 

(=66349 hect.), din care 39359 

pogoane cultivabile, 18947 po- 

goane pădure și 37929 pogoane 

necultivabile (1863). . 

In plasă sunt 22 com. rur,, 

„formate din 57 sate și cătune 

- cu 4625 case și 14 biserici, 

Populaţia este de 21578 su- 

flete, din cari 4765 contribu- 
abili. 

Reședința plășei a fost în com. 
rur, Furdueşti, iar după unirea 

acestei plăși cu pl. vecină Cot- - 
meana (1882), reşedinţa: ambe- 

lor plăși este în com. rur, Cos: 

tești, unde este și judecătoria 

de pace pentru amindouă plă- 

șile. Plasa Gălășești este traver- 

sată în tot lungul ei de la N. 

la S. de şoseaua judeţeană Pi- 

teşti-Giurgii, cu care se unesc 

mai multe șosele comunale. Pă- 

miîntul este mai puțin produ- 

cător în partea de N. a plășei 

şi mai bun în partea de S., de- 

spre jud. Vlașca. 
Ca industrie în plasă nu sunt 

de cît mori idraulice și cite-va 

mori cu aburi. 
Totalul budgetelor comunale 

aii fost în anul 1887 — 88 de 
65662 lei la venituri și de 59111 

lei la cheltueli. 

Statul posedă în această plasă 
(împreună cu plasa Cotmeana) 

5 proprietăţi cu un venit a- 

nual de 28945 lei și 4039 po- 

goane pădure. 

Gălăşeşti, cor. rur., în apropierea 

rîului Argeș, jud. Argeș, pl. Pi- 

teşti, la 10 kil. de com. ur. Bis- 

covul-Fleşti, reședința subpre- 

fecturei, și la 13 kil. de Piteşti, 

Se compune din 6 sate: Albea- 

60299. Marele Dicționar Geonrafte Yo, 117, 
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sca, Anița, Berendei, Croitori, 
Lenculești şi Popești, cu 448 
suflete,. din cari 25 locuitori ȚIi- 
gani. ” ” 

In com. este o biserică ve- 
chie, deservită de un preot, un 

cîntăreţ și un paracliser ; o şcoală 
primară rurală. | " 

După o publicaţie oficială 
(1887), această com. numără 96 
contribuabili și are un budget 
de 1084 lei la venituri și de 1597 
lei la cheltueli, 

Numărul vitelor a fost în a- 
nul 1887 de 373 vite mari (363 

boi și vaci, 10 cai) şi de 200 

vite mărunte (62 oi, 4 capre și 
134 rîmători). 
Comuna și-a luat numirea după 

„ familia boerilor Gălășești, care 

este foarte vechie. In o pădure, 
care este pe teritoriul acestei 

com., sunt ruinele unei biserici 

începute, dar neterminate. Se 

zicecă pevremea răzmiriții(1 821), 

„atit boerii Gălășești, proprieta- 
rii cît şi locuitorii săteni, s'aii 

ascuns în acea pădure unde aii 

șezut pănă ce s'au liniștit tur- 

burările. În urmă drept recu- 
noștinţă către Dumnezei ai și 

început a zidi pe locul unde fu- 

seseră ascunși, o biserică, care 

însă nu s'aii terminat. 

Gălăşeşti, sa/, cu 80 familii, sai 

286 suflete, jud. Argeș, pl. Gă- 

lășeşti; face parte din.com. rur. 
“Țuţulești-Gălășeşti. | 

In acest sat se află o bise- 

rică, cu hramul Inălțarea-Dom- 
nului, deservită de un preot şi 

un cîntăreț. 

Gălăşeşti, sz.zș7e, în jud. Bacăii, 

pl. Siretul d.-j., com. Pănceşti, 

A fost aci cătun, care în ve- 
chime se mai numea și Dealul- 

Mazililor, 

Gălăşeșşti-Ţuţuleşti. „Veză Țu- 

ţuleşti-Gălăşeşti, jud, Argeş.   

* 

GĂLĂTENI-MITROPOLIEI 

Gălăteni-Moşteni, com. rur., în 

jud. Vlașca, pl. Glavaciocul, com- 

pusă din cătunele: Gălăteni-Mi- 

tropoliei, Grădişteanca, Gălă- 

teni-Moșteni, Șoriceşti, Rîndu- 

rica și Dobrogostea. Este si- 
tuată pe coasta stingă a văei 
Cleniţa, la N.-V. “judeţului şi 

formează limita de V. despre 

Teleorman. Departe de Bucu- 
reşti, de 78 kil.; de Giurgiu, de 

6o kil. şi de Obedeni, reședința 

plăşei Glavaciocul-Neajlovul, de 

27 kil. 

Are o populație de 568 fa- 

milii, sait 1874 suflete, din cari 

425 contribuabili. | 
Sunt 3 biserici: una la Gălă- 

teni-d.-s. sait Moşteni, cu hra- 

mul Sf. Dumitru, clădită la 1844, 

cu 2 preoţi şi 2 dascăli; a doua 

la Gălăteni-Mitropoliei, clădită 
de locuitori, cu ajutorul Mitro- 

poliei, de care ţinea cînd s'a 
zidit, are 1 preot și 1 dascăl; 

a treia la Gălăteni, cu hramul 

Sf. Gheorghe, zidită la 1852 de 

locuitori, cu 1 preot şi 1 dascăl. 

Sunt 2 școli: una la Gălă- 
teni-Mitropoliei şi a doua la Gă- 

lăteni-Moşteni. Cea dintii, mix- 

“tă, cu 4 clase șia doua cu 6 

clase, conduse de 2 învățători. 

Vite sunt: 1600 boi și vaci, 

42 bivoli: și bivoliţe, 6oo cai, 

20 asini, 1400 oi, 40 capre și 

800 rimători, . 

In comună sunt S cîrciumi. 

Pe aci trece șoseaua jude- 

ţeană care merge spre Alexan- 
dria și şoseaua spre Negreni, la 

"Piteşti, 

__ Apa Cleniţa servă de pescuit 
şi din vărsăturile ei se produc 
lăculeţe, în care se topește ci- 

nepă. | 

Aci se află 126 hect. pădure 
pe trupul moștenilor. 

Gălăteni - Mitropoliei, căzu, 

pendinte de com. Gălăteni-Moș- 

teni, pl. Glavaciocul, jud. Vlaşca, 

GI
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situat pe coasta stingă a apei 

Cleniţa, numit ast-fel pentru că, 

înainte de secularizarea averilor 

mănăstirești, ţinea de Mitropo- 

lia din București. Azi aparține 

statului. 

Are un venit anual de 12000]. 

Suprafața totală a moșici este 

de 450 hect. | 

S'a dat la 1864 locuitorilor, 

în număr de 76, o suprafață de 

340 hect. , 

Aci este o biserică, clădită la 

1760 de locuitori cu ajutorul 

Mitropoliei şi care e slujită de 

I preot şi 2 dascăli; o școală 

mixtă, cu 4 clase, condusă deun 

învățător. In 1888 a fost frecu- 

entată de 29 băeti, din numărul 

de 60 copii în virstă de şcoală. 

Acest cătun este în josul co- 

munei mai spre Dunăre. 

Sunt 2 cîrciumi, 

Gălăteni-Moşteni, căfuz,” pen- 
dinte de com. cu același nume, 

pl. Glavaciocul, jud. Vlașca, si- 

tuat pe valea Cleniţa, între Gă- 

lăteni-Mitropoliei şi Gălăteni-Sf.- 

Gheorghe, la extremitatea co- 

munei despre N. Sa numit ast- 
fel pentru că aparținea moşteni- 

lor, vechi proprietari ai moşiilor 

Mitropoliei şi ai Sfintului Gheor- 
ghe, dăruită după timpuri tot 

din trupul moştenilor. 
Sunt 220 contribuabili. 

Suprafaţa moşiei moștenilor 

- este de 1780 hect., din care 126 

hect. pădure. Are un venit de 

48000 lei. 

In cătun este o școală, făcută 

de zid, cu 6 clase, condusă de 

“un învăţător și e frecuentată de 

55 băeţi şi 12 fete, din numărul 

de 180 copii în virstă de şcoală, 

o biserică, cu 1 preot și 2 das- 

căli, zidită la 184453 cîrciumi. 

Gălăteni-Sf.-Gheorghe, căzea, 

pendinte de coin. Gălăteni-Moș- 

„teni, jud. Vlașca, numit, ast-fel   
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pentru că înainte de seculari- 

zare aparținea bisericei Sf. Gheor- 

ghe din București, dăruit după 

vremuri de moșteni. O dată cu 

secularizarea a trecut în pose- 

siunea statului, care și ela vîn- 

dut-o. 
După cum :se stăpinea îna- 

inte de 1847, moşia are o su- 

prafața de 400 hect., din care 

s'a dat la 60 locuitori, conform 

legei rurale din 1864, 185 hect. 

Are un venit anual de 9000 |. 

Aci este o biserică, zidită la 

1855, de locuitori, cu 1 preot 

şi 2 dascăli; 2 cîrciumi. 

Proprietarul a făcut aci case, 

pătule şi magazii bune. 

Gălăţeanul, saș, cu 70 familii, 

jud. Argeș, pl. Piteşti; face parte 
din com. rur. Poiana-Lacului. 

Gălăţuiul, Zac, în jud. Ialomiţa, 

plasa Borcea, situat spre V. 

de lacul Călărași, în apropiere 

de satul Rasa. Partea de S. a 

lacului comunică cu braţul Bo- 

tul, printr'un gât pe care se face 

leasă pentru prinderea peștelui; 

iar partea de N,, de lingă sa- 

tul Găunoși, poartă numele de 
Potcoava. Aici se face întinsă 

pescuire. Pe marginea de S. a 
acestui lac se găsesc urme de 

întăriri militare, 

Gălbăzeni, saţ, în jud. Neamţu, 

pl. Piatra-Muntele, com. Călu- 

găreni, situat pe valea piriului 

Largul,' între satul Coroiul şi 

Brinzeni. 

Are o populaţie de 38 familii, 

sai 148 suflete: 60 bărbaţi, 88 

femei; 78 necăsătoriți, 60 că- 

„ sătoriţi, 10 văduvi. 
Ocupaţiunea de căpetenie a 

locuitorilor este plutăria. 

Gălbeaza, co/znă, în jud. Buzăi, 

com. Cărpiniștea, căt. Valea-Pă- 

rului; izlaz. 

GĂLBINAȘUL (CUREAUA-) 

Gălbinaşi, sa, face parte din 

com. sur, Lămoteşti-Gălbinași, 

pl. Negoeşti, jud. Ilfov. Este 

situat la S.-E. de București, pe 

țărmul stîng al rîului Dimboviţa, 
înconjurat de păduri. Aci este 

reședința primăriei. 

Se întinde pe o suprafaţă de 

1015 hect., cu o populaţie de 

__288 locuitori. 

D-na Smaranda Rasti are 800 

hect. şi locuitorii 215 hect. Pro- 

prietarul cultivă 777 hect. (23 

izlaz). Locuitorii cultivă tot te- 

renul (8 hect. izlaz). 

Are o biserică, cu hramul 

Sf. Nicolae, deservită de 1 

preot și 1 cîntăreţ; o școală 

mixtă, frecuentată de 13 elevi 

şi 8 eleve, cu întreţinerea căreia 

statul şi com. cheltuesc anual 

1400 lei. Pentru construcţia loca- 

lului, d-na Smaranda Rasti a 

oferit terenul necesar. 

Aci se face în luna Septembrie 

un tîrg de vite și obiecte. 

In raionul satului e un he- 

leşteii. 

Comerciul se face de 3 cir- 

ciumari. 

Numărul vitelor mari e de 

275 şi al celor mici de 1122. 

Gălbinaşul, căra de reşedinţă 

al comunei Tăbărăști, judeţul 

Buzăii, cu 540 locuitori şi 113 

case. 

Gălbinaşul, zzoș:e, în jud. Buzăii, 

com. “Lăbărăști, căt. Gălbinașul. 

Are 1250 hect., din cari: Soo 
hect. arabile, 210 hect. izlaz, 20 
hect. fineaţă, 65 hect. crivina 

Cotul-Băcanului, restul zmiîrc și 

sterp. 

Gălbinaşul (Cureaua-), (Să- 
geata-Vechie, Iliasca, Poe- 

năreasa), sfoară de moşie, în 

-jud.: Buzăi, com. Tăbărăști, căt, 

- Gălbinaşul, Are 157 hect., toate   arabile..
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Găleata, căzu, în jud. Mehe- 
dinţi, pl. Motrul-d.-s., com. rur. 
Broșteni, 

Găleata, za/e, în com. rur. Broş- 

teni, pl. Motrul-d.-s., jud. Me- 
hedinţi. 

Găleşoaia, căfuu, al comunei Ste- 

jărei, pl. Ocolul, jud. Gorj, în 

partea de 5.-E. a comunei, si- 

tuat pe o vale numită Gălc- 

şoaia, şi lingă dealul cu același 

- Nume, 

Arc o suprafață de 200 hect., 

din cari: 40 hect. pădure, 25 

hect, izlaz, 20 hect, fineţe, şi 

115 hect. arabile. 

Are o populaţie de 80 familii, 

sai 195 suflete, din cari 100 

contribuabili. 

Comunicaţia se face prin şo- 

seaua comunală care o pune în 
legătură cu cătunele din veci- 

“nătate, 

In apropierea cătunului trece 

rîul Tismana. 

Are o biserică de lemn, fon- 

dată de locuitori pe la “anul 
1810 și deservită de 1 preot și 

1 cîntăreţ. 

Găleşti, sa, cu 65 locuitori, jud. 
“Argeș, pl. Piteşti; face parte din 

com. rur. Poiana-L.acului. 

Găleşti, saz, face parte din com. 
Hurueșşti, pl. Berheciul, jud. Te- 

cuciii, situat pe coasta dealului 

cu același nume, la 7 kil. și 70 

:.. m, departe de reședința com. 

Cade la S. com., între satul Pră- 

dăiașul la V. și dealul Huruești, 

la E. Xeritoriul satului este de 
93 hect. 

Are o populaţie de 45 familii, 

saii: 134 suflete. I.ocuesc în 30 

case. 
Locuitorii sunt împroprietăriți 

la 1864 şi stăpînesc 35 hect. 

___Are o biserică, cu hramul Sf. 

Gheorghe, făcută de Nicu Gă-   
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lescu la anul 1712, după cum 

se citește din inscripţia ce se 

află d'asupra ușei bisericei. 
Aici a fost schit de maici 

care s'a desființat. 

Satul şi-a luat numele, de la 

fostul proprietar Nicu Gălescu. 
Inainte se numea Prădăiașul. 

Găletarilor (Valea-), za/e, com. 

Băeşti pl. Olteţul-d.-s., jud. Vil- 

cea ; se varsă în pirîul Dobricea. 

Gălineştilor (Dealul-), dea/, pe 
moșia Hilişeul-Gafencu, com. IHi- 

lişeul, pl. Coșula, jud. Dorohoi. 

Găltofani, sa? de moşneni, cu 79 

locuitori, jud. Argeș, pl. Oltul; 

„face parte .dia com. rur. Băl- 

cești, 

Are o biserică, cu hramul A- 

dormirea, cu 1 preot și I cîn- 

tăreț. 

Găltofani, saţ, jud. Argeș, pl. 
- Oltului, pendinte de com. rur. 

Stoiceni-Pleșoiul. 

Găltofani, sa, cu 26 locuitori 

moşneni, jud. Argeş, pl. Topolo- 

gul; face parte din com, rur. Bir- 

sești-Bercioiul, ! 

Găluşcă, deal, în jud. Iași, pl. 
Bahluiui, com. Cepleniţa. 

Găluşcă, iaz, jud. Botoşani, pl. 
„Jijia, com, Todireni. 

Găluşcă, 245, în partea de S. a 

satului Telejna, pl. Mijlocul, „jud. 

Vasluiiă. 
In acest iaz se varsă pirul 

Chioaia. 

Gămani, câzun, com. Tetila, pla- 

iul Novaci, jud. Gorj, la N. că- 

tunului Lăzăreşti. 

“Situat pe loc șes, are o în- 
„tindere de 100 hect., din cari 

20 hect. arabile, 40 hect. finețe,   
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35 hect. pădure și 5 hect. va- 

tra satului, 

Are o populație de 19 fami- 
lă, saii 100 suflete, din cari 10 

contribuabili. 

Locuitorii posedă: 5 pluguri, 

22 care cu boi; 100 vite mari 

cornute, 120 oi, 6 cai şi 20 ca- 
pre. 

Comunicaţiunea cu cătunele 

vecine se face pe șosele comu- 
nale și drumuri de care. 

Gămanul, pisc, la 1 kil. de com. 
Prundeni, pl. Oitul-d.-j., jud. Vil- 

cea, 

Gămăceşti, saţ, face parte din 

com, rur. Berevoești-Ungureni, 

plaiul Nucşoara, jud. Muscel. 

Acest sat se mai numește şi 

Plăiașul. " 

Are o populaţie de 28 fami- 
lii, saii 96 suflete, (44 bărbaţi 

și 52 femei). 

Rîul Bratia udă partea de E. 

a acestui sat. Locuitorii s'au 
împroprietărit pe moșia statu- 

“lui Vieroșul și aii 24 hect. pă- - 

mînt bun, iar restul impropriii 

pentru ori-ce cultură, 

Gămălia, mnfe, jud. Prahova, 
pl. Teleajenul, com. Drajna-d.-j., 

acoperit cu păduri seculare de 
fagi şi brazi. Are şi pășuni bo- 

gate. 

Gămeşti, sa, în jud. Dimboviţa, 
pl. Dimboviţa- -Dealul, căt. com. 

Hulubești. 

Găndeşti, /ocalitate, în jud. Pra- 
hova, pl. Vărbilăul, com. Văr- 

bilăul, unde riul Slănicul se 

varsă în rîul Vărbilăul. 

Găneasa, com. Fur 1 E. plășei 

Olteţul-Oltul-d.-s., jud. Roma- 

- nați, formată din -satele: Gă- 

neasa (450 loc.), Gănesuica şi 

Corneșul (218 loc.) și situată în
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fața Slatinei, în valea riului Cor- 

neşul, unde se întretae şoseaua 

Corabia-Riul-Vadului cu șoseaua 

Slatina-Craiova, 7 kil. departe 

de Slatina, 15 kil. de Balş şi 

32 kil. de Caracal. 

“ Altitudinea terenului d'asupra 

nivelului mării este de 125 m. 

Are o populaţie de 175 familii, 

saă 668 suflete: 339 bărbaţi și 

329 femei; 338 căsătoriţi și 330 
necăsătoriți. Ştiii carte 75 per- 

soane, nu știi 593. 

Sunt 148 contribuabili. 

Bidgetul com. pe 1886/87 a 

fost de 1832 lef la venituri şi 

de 1786 lei la cheltueli. 

Are: 4 stabilimente comerci- 

ale ; o biserică, cu hramul Sf. 

Nicolae, clădită la 1791 de E- 

lena Vlădoianu și acum deser- 

vită de 1 preot și 2 cîntăreţi. 

Găneasa (Găneasca), saș, face 
parte din com. rur. Moara-Dom- 

nească, pl. Dimboviţa, jud. Il- 

fov. Este situat la N.-E. de Bu- 

- curești, pe malul sting al văei 

Pasărea. Aci este reședința pri- 

măriei. 

Se întinde pe o suprafaţă de 

185 hect., cu o populaţie de zor 

„ locuitori. Proprietatea e a lo- 

cuitorilor. 
Are o biserică, cu hramul In- 

trarea în biserică; oşcoală mixtă, 

frecuentată de 28 elevi. 

Comerciul se face de 3 cîr- 

ciumari. 

Numărul vitelor mari'e de 

313 şi al celor mici de 434. 

Găneni, saz, jud. Suceava. Vezi 

Pleșești-Ganii. 

Gănescul, zaz, pe moșia Corlă- 

teni, com Corlăteni, pl. Coșula, 

jud. Dorohoiii, 

Gănesuica, căzuu, al com. Gă- 
neasa, pl. Olteţul-Oltul-d.-s., jud. 
Romanați, 
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Gănești, com. rur., în jud. Co- 

vurluiii, pl. MHorincea, a doua 

com. în direcție S.N. din 
“valea Horincei, la depărtare de 
34 kil. de Galaţi. Se mărgi- 

şti (jud. Tutova) și căt Vădeni, 

(com. Rogojeni); la S., cu Ca- 

vadineşti; la N., cu Prodănești 

şi la V., cu Slivna. Pe lingă pi- 

riul Horincea, udă com. piriia- 
şele Fintîna-Mare și Recea. Două 

cătune fac parte din comună: 

„Gănești (reședința) și Comăne- 

şti, amîndouă aproape una de 

alta, în cît se confundă întrun 

singur sat. Mai era în vechime 

şi un cătun cu numele Cris- 

tești, dar azi e cu totul împre- 

unat cu cele-Lalte. 
Comuna Gănești este locuită 

de răzeși. Are 501 familii, sati 

2046 suflete: 1072 bărbaţi, 947 

femei; 1075 necăsătoriți, 861 

căsătoriţi, 110 văduvi. Locuesc 

în 457 case. Știii carte 367 per- 

soane. 
Sunt 361 contribuabili.: 

Situaţia teritoriului Gănești- 

lor e mai mult coastă de deal 

întreruptă cu rîpi, prea puţin 

loc şes; compoziţia pămîntului» 

argiloasă şi nisipoasă. Supra- 
fața întregului teritorii e de 

2210 hect., din cari 1441: pă- 

mint arabil, 100 imaș, 2 fîneaţă; 

184 vii, 13 grădini, 450 vatra 

mint sterp. 

Vite sunt 2118, din cari : 

548 boi, 279 vaci, 90 junci, 35 

junce, 18 gonitori, 15 gonitoare, 

46 mînzaţi, 86 miînzate, 24 vi- 

ței, 66 cai, 47 tepe, 6 minzi; 

560 oi, 6 capre, 291 rimători. 

Sunt : 3 cîrciumi; o moară cu 
aburi şi 2 de vint. 

Locuitorii posedă 200 stupi 

cu albine. 

Casele Găneștilor sunt încon- 

jurate de grădini cu pomi ro- 
ditori.   

nește la N.-E. cu com. Blăge-: 

satului, cu livezi şi restul pă-. 
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Budgetul com. are la venituri 

4500 lei, iar la cheltueli 4227 lei. 

Biserici sunt 4 : Sf. Gheorghe, 

din 1881; Sf. Nicolae-d.j., din 

1857; Sf. Nicolae-d.s., tot din 
1857 şi Sf. Voevozi (Comănești), 

din 1796. Com. întreagă con- 

stitie o parohie, cu catedrala 

Sf. Nicolae, deservită de un 

preot paroh, un preot ajutor și 

4 cîntăreți. 
Sunt 2 şcoli: una de băcţi . 

şi alta de fete; școala de băcți 

e frecuentată de 9o—96 copii. 

Gănești datează din timpuri 

depărtate. In anul 1741, Octom- 

brie 2, Grigorie G. Ghica dă 

căpitanului Ioan Giușcă voie să. 

aducă 4. oameni străini, spre 

plata ospitalităţei ce a dat Dom- 

nului şi suitei sale la moșia sa 

Gănești,din ţinutul Covurluiului, 

cînd Ghica-Vodă, plecind de la 

Roşieni, a fugit la Galaţi spre 

a nu fi prins de oștile lui Mii- 

nich. Acelor 4 oameni le acordă 

Vodă scutire, -cum se exprimă 

Domnitorul în hrisovul respec-. 

tiv, «de toate dăjdiile și anga- 

riile cite ar fi în Ţara Domnici 
mele, numai la vremea hirtiilor 

să aibă 'a da de om cite un 
ughii». Ş 

Din acest sat e dar obirşia 

familiei Giuşcă, din care se trage 

şi Toma Giușcă, înfiinţătorul şi 

întiiul profesor al școalei Dom- 

nești din Galaţi. 

Găneşti, cor. rur., jud. Vilcea, pl. 

Mijlocul, compusă din patru căt.; 

Făureşti, Pasatești, Tunari şi 

Biserica, Și-a luat numele de la 

vechea familie boerească, Gă- 
neştii, care ai avut locuinţă aci 

și care ai înfiinţat'o. 

Este situată pe valea -rtului 

Olteţul, la 67 kil. de capitala 

județului şi la 37 kil: dea plă- 

şei. Inainte vreme casele din 

sat eraii risipite pe vălcele, acum 
s'aii așezat la linie,
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Are o populație de 286 fa- 
milii, sai 1077 suflete: 533 băr- 

baţi şi 544 femei, în care intră 

şi două familii de Țigani. Lo- 

cuesc în 312 case, ȘȘtiii carte 
so bărbaţi. Contribuabili sunt 

264. : 

In comună sunt două biserici: 

una în mahalaua Făureşti şi 

alta în mahalaua Biserica. Prima 
s'a fondat de către răposatul 

Ghimpeţeanul în anul 1847 şi 
a doua de către Ion Gănescu, 

în anul 1812. Cea d'intiii nu 
sa mai reparat, cea din urmă 

s'a învelit de comună pe la a- 
nui 1854. Amîndouă sunt de 

zid, frumos lucrate. 

Afară de agricultură, 8 lo- 

cuitori se mai ocupă cu ulăria. 

Ei desfac produsul muncei lor 

la bilciurile din Zătreni, Oteteli- 

şul şi satele vecine. 
Maioritatea locuitorilor sunt 

moșneni; 32 s'aii improprietărit 

la 1864 pe moșiile Ghimpeţea- 

nul, Boicescul, Tetoianul și Stră- 

_chinescul, cînd li sai dat 80 

hect. pămînt. 

Vatra satului, cu izlaz şi lo- 

curi de muncă, are 2500 hect. 

Veniturile comunei se urcă 

la 1838 lei anual şi cheltuelile 

„la 1393 lei. 

E brăzdată de dealurile: Se- 

ciului, Artanului şi Strimbei, și 

udată de văile: Bălşoiul, Ar- 

tanul, Ruginosul, Peșteniţa şi 

Strimba. | 

Gănești,  sa/, reşedinţa comunei, - 

cu același nume, pl. Horincea, 

jud. Covurluiii; numără 1556 

suflete, are 3 biserici şi 2 şcoli. 

Gănești, saș, în partea de S.E. 

a com. Buznea, pl. Cirligătura, 

judeţul Iași, situat între dealu- 

rile: Budeanul, Scaiul și Prosia, 

printre cari trece Pirîul-Velni- 

ței. Are o populație de 121 

familii, sai 569 suflete, o bise- 
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rică, zidită la 1834 de A. Ma- 

nolache, deservită de 1 preot 

și 1 cîntăreț; o şcoală, înființată 

la 1868, frecuentată de 46 elevi, 

şi casele proprietăţei. 
La răsărit de satul Gănești, pe 

coasta de E. a dealului Budea- 
nul, se află urmele unui sat ce 
se numea Draga, în care se 

zice că ar fi existat două crișme, 

una cu numele Dorul-în-Deal și 

alta Draga-în-Vale, şi că acest 

sat a durat pănă în anul 1849, 

cînd proprietarul moşiei Buznea, 
N. Mavrocordat, a strămutat 

locuitorii în satul noi Biznea. 

Tot în satul Draga, se zice că 

a fost din vechime o mănăstire, 

„- cu mai multe chilii pentru că- 

lugătri. 
Numărul vitelor e de 812 

capete, din cari: 302 vite mari 

cornute, 28 cai, 425 oi și 57 

rîimători, 

Gănești, saz, făcînd parte din com. 

Retevoeşti, plaiul  Nucșoara, 

jud. Muscel. Are o biserică de 

lemn, deservită de 1 preot. 

Gănești, mahala, din com. rur. 
Sinești, pl. Oltețul-d.-s., judeţul 

Vilcea. 

Găneşti,. dea/, în raionul com. 

cu același nume, pl.. Mijlocul, 

jud. Vilcea, pe care se cultivă 

33! hect. vie. 

Gănești, zaz, în mărime de 12 

hect., în marginea satului Gă. 

neşti, com. Buznea, pl. Cirligă- 

tura, jud. Iaşi, format de Piriul- 

Velniţei, între dealurile Budea- 

nul și lăcătușeni. 

Găneşti, pîriă. Vezi Buda, pirii, 

con:. Brăești, plasa Cirligătura, 

jud. Iași. 

Găneşti, va/e, în jud. Iaşi, com. 

Buznea, pl. Cirligătura; se în-   
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tinde între dealurile: Budeanul, 

Scaiul, Bivolul, Prosia, Lăcă- 

tușeni şi Beciul. 

Găniacul, «ea?, în com. rar. Ci- 

reșul, pl. Cerna, jud. Mehedinţi. 

Găojani, com. rur., judeţul Olt, 

Vezi Valca-Merilor. 

Gărăgăul, com. rur., în jud. Te- 
„leorman, pl. Tirgului, în partea 
de N.-E. a plăşei, situată pe 

partea stingă a Piriului-Ciinelui. 
Are două sate: Golășei, situat 

la N.-E. cătunului de reședință 

și Gărăgăul. - 
Se învecineşte la N. cu co- 

muna Necșeşti, din pl. Teleor- 

manului; la S$., cu com. Vir- 

toapele-de-Sus; la E., cu com. 

Netoţi şi la V., cu com. Sfn- 

ţeşti. ” 

Suprafaţa com. cu a moșiilor 

de pe dinsa este de 2800 hect., 

din care 97 hect. pădure. 

" Proprietarii principali sunt: 

principesa Elena Massalsky, po- 

sedind 850 hect. arabile; d-l G. 

Gheţu, posedind 125 hect. ara- 

bile şi 25 hect. pădure și d-na 

“Anghelina Golășescu, avind .70 

hect. arabile. „ 

Populaţiunea este de 269 fa- 

milii, sait 1028 suflete, din cari 

235 contribuabili. | 

Locuitori împroprietăriți sunt 

în număr de 133, din cari 10! 

din com. Gărăgăul pe 363 hect. 

şi 22 din cătunul Golăşei pe 65 

hect. Terenul este accidentat. 

Numărul vitelor este de 2350 

capete, din cari: 556 vite mari 

cornute, 121 cai, 1547 0i, 30 

capre şi 96 porci. 

Budgetul comunei este de lei 

5087,75 la venituri și de lei 

4551,13 la cheltucli. 
Are o şcoală, frecuentată de 

31 elevi; o biserică, în cătunul 

Gărăgăul, deservită de un preot 

şi un cîntăreţ.
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Sunt 2 mori, una cu aburi 

și alta pe apa Ciinelui, 

Comuna Gărăgăul se leagă 
prin şosele vecinale cu com. 

Virtoapele la depărtare de 4 
kil. spre S$.; cu com. Necșești, 

din pl. Teleorman, la 2!f kil. 

spre N.; cu comuna Sfinţeșşti, 

spre V., la 6 kil.; iar la E. cu 

com, Netoţi la o depărtare de 
4 kil. 

Comuna sc găsea așezată odi- 

nioară mai spre E,, într'o vălcea 

care poartă și azi numele de 

Gărăgăul-Vechiii, 

Gărăgăul, zpoșie, în jud. Telcor- 

man, pl. Tirgului. Aparține mai 

multor proprietari printre cari 

şi moșteni; cea mai mare parte 

este însă a principesei Elena 
-  Massalsky, 

Gărbovăţul, . (Gărbovăţul-de- 

Jos, sati Gîrbovăţul-de-Mo- 

tru), com. rar. şi saț, în jud. 

Mehedinţi, pl. Ocolul, la 57 kil. 

de orașul Turnul-Severin, așe- 

zat pe valea pîrîului Satul, care 

se varsă în' riul Coșuștea. 
Inainte, ţinea de com. rur. 

Corcova; iar actualmente for- 

mează com. rur. singură, avînd 

93 contribuabili, din 600 locui- 
tori, locuind 130 case. 

Are o biserică, cu hramul A- 

dormirea - Maicei - Domnului, la 

- care deservesc 1 preot şi 2 

cîntăreţi; o școală condusă de 

"1 învățător, frecuentată de 40 

elevi. A 
„Budgetul comunei are la ve- 

„_nituri lei So08, iar la cheltueli 

- “lei 587, 

Vite: 270 vite mari cornute, 

12 cai, 360 oi și 300 rimători. 

Com. Gărbovăţul are o şosea 

care o leagă cu șoselele Cor- 

covul. Rîurile cari o udă sunt: 

Coşuştea, care trece prin partea 

de S. și Pirîul-Satului. 

Dealurile principale care stră-   
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bat comuna sunt: Dealul-Gărbo- 
văţului, Domogletul și Seliștiuța. 

Văi: Valea-Mare, Valea-Glo- 

dului şi Valea-Corcoviţei. 

Se mărginește: la E., cu com. 

Corcova; spre $., cu com. Rup- 

tura; spre V., cu com. Ercea și 
Lupşea; iar spre N., cu com. 

Imoasa, 

Gărbovăţul, deal, în com. rur. 

Gărbovăţul, pl. Motrul-d.-s., ju- 

dețul Mehedinţi. 

Gărbovul, ziriii, în com. rur. 

Cleanovul, pl. Dumbrava, jud. 

Mehedinţi. ” ! 

Gărcea, saz, jud. și pl. Argeş; 

face parte din com. rur. Bu- 

nești, Ă 

Gărdanul, ea, acoperit cu vii, 

jud. Mehedinţi, pl. Ocolul d.-s., 

com. rur. Șimianul. 

Gărdanul, dea, în com. rur. 
Băsești, plaiul Cerna, jud. Me- 

hedinţi. 

Gărdanul, zir?i şi va/e, în com. 

rur, Băsești, plaiul Cerna, jud, 

Mehedinţi. 

Gărdăneasa, căfuu, în jud. Me- 

hedinți, plaiul Cloșani, com. rur. 

Ponoarele. Are o frumoasă bi- 

serică de zid, deservită de 1 

preot şi 2 cîntăreţi. | 

Gărdeanca, zaf/e, pe moșia Păl- 

tinișul, com. Păltinișul, pl. Pru- 

tul-d.-s., jud. Dorohoiii. 

Gărdeşti, com. rur., în jud. Te- 
leorman, pl. Teleormanului, si- 
tuată pe Valea-Ciinelui. Se măr- 

ginește la N. cu hotarele co- 
munci Ciolăneşti-din-Vale; la S., 
cu ale Necșeștilor și ale Neto- 
ţilor; la E. cu teritoriul comu: 
nei Deparaţi-Hirlești și la V., cu 
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com. Ciurari, din pl. Tirgului, 

„... de care este aproape. Are 3 că- 

tune: Gărdești, Belciugul și Că- 

zăneasa. 

Aspectul comunei este deter- 

minat, pe lingă Valea-Ciinelui, 

pe care se află situată, încă de 

trei 'vălcele cari poartă denumi. 

rile următoare : Valea-Cucului, 

la N. comunei; o ramificaţie din 

Valea-Teleormănelului la N.-E.; 

apoi Valea-Petrişului, despre N.- 

-V, In căt. Belciugul se află şi 
- un heleşteiă. . 

Suprafaţa com., dimpreună cu 

moşiile -de pe dinsa, este cam 

de 1600 hect. Proprietarii prin- 

cipali sunt: Moștenitorii Marcu 

Ghinopolu din Grecia cu 450 

hect. pămînt arabil și 120 hect. 

pădure pe moșia Belciugul;, E- 

foria Spitalelor Civile din Bu- 

curești, cu 330 hect. pămînt a- 

rabil și 130 hect. pădure. 

Pe proprietatea Belciugul sunt 

împroprietăriți 44 locuitori, iar 

în căt, Gărdești, 68 locuitori, pe 

463 hect, 

Populaţiunea .este de 1154 

suflete (674 în Gărdești, 315 în 
Belciugul şi 1605 în Căzăneasca). 

Contribuabili sunt 416. 

Vite: 3263, din cari: 270 vite 

mari cornute, 2092 vite mici şi 

254: rîmătoră, 

Are o școală, în cătunul de 

reședință Gărdești, întreţinută 

de stat, frecuentată de 28 e- 

levi; o biserică, deservită de 1 

preot şi 1 cîntăreț; 2 mori cu 

aburi. | 

Budgetul comunei este de lei 

285456. la venituri şi de lei 
2579,83 la cheltueli, . 

Căile de comunicaţie sunt: 

spre com. Ciolănești-din-Vale şi 
spre com. Necșeşti, pe șosele 

vecinale, : 

Satul Gărdești este vechiii. 
In secolul trecut făcea parte din 

pl. - Mijlocului : și moșiile . erai 

stăpînite numai de moșneni.



GĂRDEȘTI. 

Pănă la 1869, căt. Belciugul 

nu era alipit de Gărdeşti și for- 

ma singur o comunâ; atunci a 
fost alipit, făcînd parte din pl. 

Teleormanului. : 

Gărdeşti, sat, în pl. și jud. Tu- 
tova, com. Voineşti, spre E. de 

satul Voineşti. Are 44 loc. și 

IO case. 

Grădineşti, sa, cu 105 loc, ju- 
dețul Argeș, pl. Piteşti; face 

parte din com..rur. Crucișoara. 

Gărdoaia, sau Dealul - Găr - 

doaei, deaf, în com. rur. Cio- 

vîrnășani, pl. Motrul-d.-s., jud. 

Mehedinţi. Acest deal mai poartă 

numele şi de Dealul-Ciovirnă- 

şanilor. ” 

Gărdoaia, deal, în com. rur. Je- 

gujani, pl. Motrul-d.s., jud. Me- 

hedinți. 

Gărdoaia, "piriit, izvorește din 

căt. Cărămidari, pl. Motrul-d.-s., 

jud. Mehedinţi şi se varsă în rîul 

Motrul, sub numele de Pesceana. 

Gărdoaia (Muchea-), co/înă, în 

"jud. Buzăii, com. Cărpiniștea, 

pe hotarul jud. Rîmnicul-Sărat, 

"servind tot de odată ca limită 

şi despre com. Beceni; are. fi- 

neaţă şi izlaz. 

Gărgăunele, vale, jud. Muscel, 

com. Ştefăneşti, pl. Riul-Doam- 

ncă. . 

Găspăreşti, ma/afa, în jud. Me- 

„ hedinţi, pl. Văile; ţine de com, 

-rur. Miculești. 

Găşteni, mojie, jud. Bacăi, pl. 

Bistriţa-d -j., comuna Răcăciuni. 

Găştenilor (Valea-), zale, jud, 

Bacău, pl. Bistriţa-d.-j., înclinată 

“în direcția E. spre 'Siret: 
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Gătejei, saz, face parte din com. 
rur. Broșteni, plasa Cerna-d.-s., 

jud. Vilcea. . 
Are o populaţie de 254 lo- 

“ cuitoră (120 bărbaţi şi 134 fe- 
„ mei), Cade în partea de E. a 
comunei, pe culmea dealului Mo- 
duia şi este udat de rîul Cerna. 

Aci e o biserică, fondată la 

anul 1885 de V. Florescu, N. 

Dolofan și alții. 
Satul e la distanță de 12 kil. 

de cătunul Șerbănești, unde e 

şcoala. 

Gătejul, zădure, în jud. R.-Sărat, 

pl. Orașul, com. Virteșcoi, din 

circumscripţia VII silvică, oco- 
lui Plătineşti; are 630 hect,, 

din cari 20 hect. proprietate 

particulară. Esenţe: stejar, fag, 

teiii, carpen și frasin. 

Găujani, com. rur., pe apa Te- 
_leormanului, jud. Argeș, pl. Cot- 
meana, la 16 kil. de com. rur. 

„Costești, reședința subprefecturei 

şi la 45 kil. de Pitești. Se com- 

pune din 2 sate: Curtenca saii 

- Linia-din-Deal şi Găujani, avind 
în tot 1290 familii, sait 610 

suflete, din cari 2 familii de Ţi- 

gani. 
In com. este o biserică, în 

Găujani, cu hramul S-ţii-Voe- 

voză, cu un preot şi un cîntă- 

_reţ;, o.şcoală primară rurală. 
Budgetul comunei pe anul 

1882—83 a fost de 1403 lei, 

98 bani la venituri şi de 1400 

Ici la cheltueli. 
După o publicaţie oficială 

-(1887), această comună numără 

155 contribuabili și are un bud- 

„get de 2043 lei lu venituri și 

de 1646 lei la cheltueli. 

Numărul vitelor. era. în anul 
1887 de 754 capete vite mari 

(504 boi și vaci, 92 cai, 152 

bivoli şi 6 . măgari) și de 2202 

- vite mărunte (2140 '0i şi 62 ri- 

mători). 

- nești, reședința pl. 
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Găujani, com. rur., compusă din 
cătunele : Găujani și Petrişul, din 

jud. Vlașca, pl. Marginea, si- 

tuată pe malul Dunărei, între 
com. Paraipani şi Petroşani, de- 

parte de Giurgiu de 26 kil., de 

Bucureşti de 835 kil., de Ale- 

xandria de 35 kil. şi de Stă- 

Marginea, 

de 33 kil. 

Are o populație de 370 fa- 
milii, sai 1845 suflete, din cari 

331 contribuabili. 

Budgetul com. pe anul 1888 
a fust de 5835 lei la venituri 

și de 4187 lei la cheltueli, 

Aci este o şcoală mixtă cu 

4 clase, care a fost frecuentată 

în .1888 de 32 băcţi și 6 fete, 

dini 65 băeţi şi 32 fete în vir- 
stă de şcoală. Mai este o şcoală 

la Petriş, retribuită de comună, 

la care. aii urmat 14 băeţi şi 7 

fete, - 
Sunt 2. biserici: una în Gău- 

jani și alta în Petriș; ambele 

țin de parohia Găujani şi sunt 

deservite de 2 preoți și 4 das- 

căli, 

In com. este o moară cu a- 

buri cu 2 pietre pe cătunul Gău- 
jani. Sunt g.circiumi şi 5 cazane 

de fabricat rachiu din prăştină. 
“Prin com. trece șoseaua Giur- 

giu-Zimnicea. Sunt în com. 3 

pichete de păzit graniţa despre 
Bulgaria. 

In Găujani sunt: Lacul-Cres- 
tata, Lacul-Lung, Lacul-Cara- 

gioaica, Lacul - Soarna, Lacul: 

Vacei, Girla -Cășarului, Lacul- 

Răceanca, Lacul-Boului, Ostro- 

+ vul-Batucului şi Girla-Oii, toate 

pline cu pești. 

Măguri sunt: Măgura-Racilor 

- sau a-Turcului și. Măgura-Caza- 

- cului, 

La capul despre N., al com. 

trece Drumul-Untului. 
“Intre cătunul Găujani și că. 

tunul Petrișul, distanța este de 

4 kil.



GĂUJANI 

Gâăujani, saz, cu 546 locuitori, 

jud. Argeş, pl. Loviștea; face 

parte din com. rur. Boişoara. 

Are o biserică, cu hramul Sf. Ni- 

colae, deservită de 1 preot şi 

I cintărcț. 

Găujani, sa, jud. Argeș, pl. Cot- 

meana; face parte din com. rur. 

cu acelaşi nume, pe apa Tele- 

ormanului. Areo populaţiune de 

- 100 familii, Aici este reședința 

primăriei. 

Găujani, căzun, pendinte de com. 

cu același nume, pl. Marginea, 

jud. Vlaşca, proprietate a Sta- 

tului, în devălmășie cu biserica 

Doamna-Bălaşa din București. 

Arenda anuală este de 55.000 

lei. 

Are o suprafaţă totală de 2100 
hect., din care o pădure, în supra: 

faţă de 150 hect., depinzind de o- 

colul silvic Giurgiu și 59 hect. vie. 

S'a dat la 1864 la 180 locu- 

itori suprafaţa de 450 hect, 

Are: o biserică, cu hramul A- 

dormirea-Maicei-Domnului, zidi- 

tă la 1854 de arendașul de pe 

atunci- Andreii Ghenovici, cu 

ajutorul Epitropiei Doamnei-Bă- 

_lașa și deservită de 1 preot. și 

2 dascăli; o școală comunală. 

Găujani, fală, pe proprietatea 

Paraipani, jud. Vlașca, pl. Mar- 

ginea, com. Arsache, în albia 

Dunărei ; are scurgere într'o vi- 

roagă ce duce în Dunăre, în jo- 
sul satului Paraipani. 

Găunoasa, sef, în jud. Vasluiu, 

pl. Fundurile, com. Șcheia, așe- 

zat pe ambele. părți ale piriului 

Găunoasa, pe o suprafață de 
"1128 hect., şi cu o populaţie 

_de 23 familii, sai 120 suflete. 

Găunoasa, dea/, în partea de V. 

a satului Răceni, com. cu ace- 

laşi nume, pl. Prutul, jud. Făl-   
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ciă, numit după Movila-Gău- 

noasa ce se află de-asuprai, în 

spre hotarul moșici Mălăeşti. 

Găunoasa, movilă, spre E. de 

satul Romiîneşti, com. Movileni, 

pl. Copoul, jud. Iaşi; servește 
de hotar între moșiile Holmul 

şi Buţuluc; această movilă nu 

__e naturală și este foarte vechie. 

Găunoasa, mule, în jud Su- 

ceava, com. Mălini. 

Găunoasa, fas, format din pt- 

riul cu acelaşi nume, în partea 

de N. a satului Găunoasa, jud. 
„ Vasluiii. 

Găunoasa, zirii, izvorește din 

pădurea de pe coasta sudică a 

Dealului-Mogoşeștilor, de pe te- 

ritoriul com. Șcheia, jud. Vas- 

luiii; curge spre S.-E., prin mij- 

locul satului Găunoasa, apoi în- 

torcîndu-se drept spre S., se 

varsă în riul Stavnicul, puţin 

mai spre E. de satul Cioca- 

Boca din comuna Ipatele. Pri- 

mește pe stinga piîriiaşele Va- 
lea-Rea și Humăria-Mică. 

Găunoasa, zî/cea, jud. Vilcea, 

com Oteșani, plaiul Horezul; 

se varsă în rîul Luncăvăţul. 

Găunoasă (Măgura-), păgură, 
cea mai mare și cea mai înaltă 

din tot judeţul Teleorman. Ser- 

vește ca punct de .hotar între 

moşia statului Bogdana-Nenciu- 

lești şi moșia Ulmeni. Este 

punct trigonometric important. 

Găunosul, pădure de stejar, de 

40 hect, pe proprietatea Băbă- 
ița, pl. Glavaciocul, jud. Vlașca. 

Găunoşi, sa, în jud. Ialomiţa, 

plasa Borcea, pendinte de co- 

muna Ciocăneşti-Mărgineni, situ- 

at la 8 kil. spre N. de satul de   

GĂURENCEI (PÎRtUL-) 

reședință, pe o mică coastă a 

părţii de N. a lacului Gălăţuiul, 

unde lacul se numește Potcoava. 

Are o populație de 542 lo- 

cuitori: 142 bărbați, 140 femei 
şi 160 copii. 

Aici se află o școală mixtă, 

condusă de un învăţător; o bi: 

serică, deservită de un preot 

şi un dascăl. 

Vite sunt: 508 boi, 35 bi- 

voli, 427 cai și 691 oi. - 

Găureana, saț, în partea de N. 

a com. Costineşti, pl. Tirgul, 
jud. Botoșani, pe moşia Dolina. 

Are 12 familii, saii 60 suflete. 

Găureana;, zădure, pe moşia 

Hudești, com. Hudeşti, pl. Pru- 

tul-d.-s., jud. Dorohoiii. 

Găureanca, zale, pe moşia Co- 

mănești, com. Suharăul, plasa 

Prutul-d.-s., jud. Dorohoi. 

Găureanul, dea, jud. Bacăi, 

pl. Tazlăul-d.-j., com. Rîpile, de 

pe moșia Borzești, despre care 

se zice că pe dinsul eraii viile 
lui Ștefan-cel-Mare. . 

Găurencei (Dealul-), dea, în 

partea de E. a satului Dumești 

din plasa Fundurile, judeţul 

Vasluii. 

Găurencei (Piriul-), pîriz, îz- 
vorește din partea de E. a sa- 

tului Suhuleţul, com. Suhuleţul, 

pl. Funduri, jud. Vasluiu ; stră- 

bate de-alungul tot satul Gău. 
„reni și iese prin partea sudică a 
satului, șerpuind în șesul Găuren- 
cei, unde primește ca afluenţi: 
pîriul Mircești, care izvorește din 
dealurile Holmul-Mare și Hol: 
mul-Mic, curge de la N.-E. spre 
S.-V. şi piriul Siliștea, care : 
izvoreşte din locul numit -Fin- 
tîna-Moldovanului și curge tot 
de la NE. spre S.-V., apoi



GĂURENCEI (ȘESUL-) 

merge de se varsă în riul Bir- 
ladui, pe teritoriul comunei Du- 

mești. 

Găurencei (Şesul-), șes, în jud. 
Vasluiu, pl. Funduri, com. Du- 

mești; se întinde din com. Su- 

hulețul despre N., pănă în apa 

* Birladului, pe ambele maluri ale 

Pirîului-Găurencei. 

Găurencei (Valea-), za/e, for- 

mată prin prelungirea Dealului- 

Găurencei; se întinde la E. de 

satul Dumești, pl. Funduri, ju- 

deţul Vasluiii. 

Găureni, saz, jud. Iaşi, pl. Tu- 

ria, com. Roșcani, cu o supra- 

față de 716 hect. și o popu- 

laţie de 54 familii, sai 212 lo- 

cuitori. 

Vite: 186 vite mari cornute, 

250 oi, 10 cal. şi 55 rimători. 

Găureni, sat, în centrul comunei 

Miroslava, pl. Stavnicul, judeţul 

Iaşi, situat pe valea dintre dea- 

lurile Găureni şi Holmul. Are 

o populaţie de 17 familii, saii 

100 suflete; o biserică, cu 1 

preot şi 2 dascăl, o școală, în- 

ființată în anul 1859, frecuen- 
tată de 25 elevi şi al cărui lo- 

cal e făcut de stat, a cărui pro- 

prietate este și moşia. 

Vite sunt: 150 vite mari cor- 

nute, 7 .cai și 15 rîmători. 

Găureni, căzu, pendinte de co- 

muna Babele, pl. Neajlovului, 

jud. Vlașca, situat la E. mo- 

şiei și străbătut de Valea-Mue- 

rei şi Valea-Corbei. 

E departe de Bucureşti de 

35 kil. şi de Giurgiu, de 62 

kil. Trece pe alăturea drumul 

Zimnicei, căruia i se zice şi 

Drumul-Doamnei. . 

S'aii împroprietărit, la 1864, 

41 locuitori, dînduli-se în total 

165 hect. pămint. 

90299, Jiareia Dicţionar Geograjte, Vol, 41], 
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Vite sunt: 137 boi şi vaci, 

13 cal, 332 0i și 204 rimători. 

Găureni. Vezi Berza, saz, com. 

Rînghilești, pl. Ştefăneşti, jud. 

Botoşani. ” 

Găureni, saţ, spre S-E. de sa- 
tul Subhuleţul, pl. Funduri, jud. 

Vasluiii, așezat pe coasta despre 

E. a dealului Oancei și pe coasta” 
despre V. a dealului Brașov- 

niţa. Numele și l'a luat de la 

pîriul Găureni, de care e stră- 
bătut. 

Are o suprafață de 5oo hect. 
şi o populaţie de 114 familii, 

sai 321 suflete. 

Vite sunt: 222 vite mari cor.. 

nute și 250 oi. 

In acest sat se află o bise- 

rică, făcută de Chiriac Bicu, Lo- 

shin Smeria și Vasile Smeria, 
pe la anul 1727, în urma stră- 

mutărei locuitorilor de la Siliş- 

tea, spre S.-E. de Găureni, unde 
a fost sat și biserică; chiar as- 

tăzi se cunosc foarte bine ur- 

mele bisericei și a cimitirului. 

Se spune că satul cu biserica 
fostă pe locul numit Siliștea, a 

ars dindu-le foc Turcii; în ur- 

mă locuitorii retrăgindu-se pe 
„coastele dealurilor Crucea și 

Brașovniţa, cari eraii acoperite 

pe .atunci cu păduri, aii format 

actualul sat Găureni. 
Moșia acestui sat e parte ră- 

zășească, iar parte a d-lui Iorgu 

Lupu. 

Găureni, gea/, în jud. Iași, pl. 

Stavnicul, com. Miroslava, for- 

mind culmea despre. șesul din 

dreapta rîului Bahluiului. Pe 
valea din stinga lui, e situat sa- 

tul Găureni. 

Găureni, zârîz,. jud. “Tecucii, 

izvoreşte de şub coasta de V. a 

dealului Muncelul, merge spre 

S..V. şi se varsă în stînga Ber-   

GĂURICIUL 

heciului, la mijlocul com. Ne: 

gulești. 

Găureni, zîrîii, izvorește din dea- 
lul Găureni, com. Miroslava, pl. 

Stavnicul, jud. Iași, trece prin 
satul și valea cu același nume 

şi se varsă în riul Bahluiul. 

Găuriciul, con, rur., în jud. Te- . 

leorman, pl. Marginea, situată : 

pe Valea-Găuriciului, Se înve- 

cineşte la E. cu căt. Șoimul, al 

com, Smirdioasa; la V., cu 

Valea-Tirnavei care o separă 
de diferitele trupuri de moşii 

ce ţin de com. Piatra; la N,, 

cu com. Smirdioasa şi la $. 

tot cu  Valea-Găuriciului. Se 

găseşte la jumătatea drumului 
dintre Zimnicea și Alexandria. 

Locuitori împroprietăriți în 
raza comunei sunt 165, pe o 

întindere de 465. hect. Solul 

este negru vegetal și destul de” 

fertil; are locuri întinse de pă- 

şune, pentru oi mai cu deose- 
bire. Vii are de asemenea pe 

o întindere de peste 74!/: hect. 
In partea despre N.-V. a co: 
munei se află un  heleştei, for. 

mat din apele izvoarelor ce curg 
din dealuri și din piriul ce cur- 

__ge pe timpuri ploioase pe Va- 

lea-Găuriciului.: Moșia. Găuriciul 

face parte din domeniul . Brin- 

ceni a d-lui G. Vernescu. 
Populaţia comunei este de 

345 familii, sai 1378 suflete, 

- din cari 194 contribuabili. 
Vite sunt 4958 capete: 281 

cai, 34 măgari, 963 vite mari 

cornute, 3476. vite mici și 214 

rimători. | 

Budgetul prezintă la venituri 

lei 3182.98 şi la cheltueli 3084 

lei, 80 bani. 

Are o şcoală, întreţinută de 

Stat, frecuentată de 12 elevi; 

o biserică, cu un preot și un 

cîntăreț. 

Căile de comnnicaţie sunt: 

62
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şoseaua vecinală pănă în șo- 

seaua județeană Alexandria: 

Zimnicea ; şosele vecinale de la 

com. Găuriciul la Brinceni şi la 

com. Suhaia. 

Locuitorii com.sunt aproape 

toţi Bulgari, muncitori de pă- 
mînt. L.ocuesc în bordee. Ei ai 

venit în urma evenimentelor de 

la 1821. Goana ce suferiaii în 
Bulgaria din partea Turcilor i-a 

adus aci. La inceput ai venit 

numai cîţi-va păstori cu vitele 

și. găsind: loc favorabil pen- 

tru pășunare pe valea unde 

este com., s'aii stabilit acolo 

cu: bordeele lor. Mai în urmă 
aii venit şi alte familii din Bul- 

garia, cari cu taţii aă format 

un fel de colonie. Numirea de 

Găuriciul s'a dat satului din ca- 
uza terenului 

șezat. 

Spre E. comunei este Mă- 
gura-Ungureanului și puțin mai 

spre N., în linie dreaptă, Mă- 

gura-Cuivei și a Ciupăului. Inăl. 

țimea fie-căreia este de vr'o.10 

m. iar ocolul la bază de mai 

mult de, 30 m. Mai sunt şi alte 

movile și măguri de mică im: 
portanță. 

Găuriciul, zăzure foioasă, jud. 

Bacăă, pl. Bistriţa-d.-j., com. Liu- 

zi-Călugăra, aparținînd proprie- 

tarilor răzeși, cu o întindere de 

1002 hect, 

Găuriciul, zane, la 12 kil. spre 

N.: de com. Recea, pl. Horezul, 

jud. Vilcea. Cade între munții 
Piatra și Manul. 

Găuriciul, va/e, în jud. Teleor- 

man, pl. Marginei. Inceputul a- 

cestei văi este din dreptul lacului 

numit al-Simioanei, în apropiere 

"de calea naţională Turnul-Alc- 

xandria, spre' moșia Furculești ; 

trece prin cat. Stariţa, luînd di- 

recțiunea de la N. spre S., cînd 

pe care este a-. 
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începe apoi a coti de la S.spre 

E., purtind numirea de Valea- 
Tirnavei; de aci înainte își ia 

numirea de Valea-Găuriului, și se 

pierde în Valea-Vezii, în dreptul 

com. Zmirdioasa, după ce pri- 

mește în stînga mai multe văl- 

cele, în apropiere de com. Gău- 
riciul şi Zmiîrdioasa. 

"Găurile, com. rur., în jud. Putna, 

pl. Vrancea. 

Com. Găurile este situată pe 

„malul drept al piriului cu ace- 
lași nume, mai sus de com. 

Vidra. 

Distanța com. de reședința 

sub-prefecturei e de 12 kil,, iar 

de capitala judeţului e de 46 kil. 

Se compune din următoarele 

căt.: Găurile (unde e şi primă- 

ria com.), Piscul-Radului şi 

Purcei, 

Populaţiunea com., după cel 

din urmă recensămînt, e de 335 

familii, sai 1362 suflete (672 

bărbaţi, 69o femei); 625 neîn- 

surați, 111 văduvi (39 băr- 

baţi, 72 femei) şi 1 divorţat 

1348. Romiîni și 14 diferite na- 

ționalităţi; 1348 ortodoxi şi 14 

mozaici ; 370 agricultori, 6 me- 

seriaşi, 7 comercianţi, 3 cu profe- 

siuni libere, 36 muncitori şi 25 

servitori. 

Știu carte 28 persoane, 

Numărul caselor de locuit e 
de 336. 

Are o biserică parohială, cu 

hramul Cuvioasa-Paraschiva, în 

căt. Găurile și 2 filiale, ambele 

cu hramul Sf. Nicolae, una în 

Piscul-Radului și a doua în Purcei. 

Sunt 278 contribuabili, 

Budgetul com. are la veni- 

turi 2049.70 lei și la cheltueli 
1896.24 lei. 

Locuitorii posedă : 15 pluguri 

de lemn; 6 mori de apă. 

- In com. sunt: 2 cîrciumari; 

2 băcani; 4 rotari; 4 fierari; 

7 fabricanți de rachiă. . .   

GĂVANA . . 

Găurile, căzua, în com. cu ace- 

lași nume, pl. Vrancea, jud. 

Putna. E așezat pe malul drept 

al pîrîului cu același nume şi risi- 

pit pe o întindere de vr'o 2 kil, 

Are o biserică parohială, cu 

hramul Cuvioasa Paraschiva. 

Găurile, zuza, în jud. Gorj, 

pl. Novaci, la N. de com. Căr- 

pinișiul, în partea dreaptă a riu- 

lui Lotrul și coprins între mun- 

ţii: Cărbunele, Bălcescu, Cioba- 

nul şi Austro-Ungaria. 

In acest munte este un pi- 

chet, numit Boian. 

Găurile, zâriă, format pe terito- 

riul com. Găurile, pl. Vrancea, 

jud. Putna. Se varsă în Vizău- 

țul-Mare. 

Găvana, sat, pe riul Argeş, cu 

6o familii, sai 251 suflete, la 2 

kil. de orașul Pitești, pl. Pitești, 

jud. Argeș; face parte din com. 

rur. Găvana-Valea-Rea. In acest 

sat este reședința primăriei. Are 

o biserică, cu hramul Toţi Sfin- 

ţii, deservită de un preot, un 

cîntăreț și un paracliser. 

Găvana, altă pamâre a căt. Steja- 

rul, com. Negoești, pl. Tîrgșorul, 
jud. Prahova. 

Găvana, 7punte, în raionul com. 

Pucheni, pl. Argeșelul, jud. Mus- 

cel, situat la N. comunei. 

Găvana, deal, situat la N. de 
com. Bughiile, pl. 'Teleajenul, 

“jud. Prahova. Pe dealurile din 
“această com. se cultivă ovăz, 
vii și pomi. Pe unele seaflă iz- 
laz și pădure. 

Găvana, podi/ă, în: jud. Ialo- 
mia, pl. Ialomița-Balta, pe terito- 
„riul com. Slobozia.   Găvana, sau Stejarul, moşie, a



  

GĂVANA 

Statului, jud. Prahova, fostă pen. 

dinte de biserica Sărindarul, care, 

- pe periodul 1887—97,s'aarendat 

cu 550 anual. De la 1888 s'a 
vindut de veci D-rului Turnescu. 

Găvana, pădure, în jud. Vlașca, 

în suprafață de 599 hect., pe 

trupul [ași, proprietatea Strimba- 

d.-j. | 

Găvana, gîrlă, izvoreşte de la 

N. de com. Bughiile, pl: Te- 

leajenul, jud. Prahovași se vărsă 

în girla Bughea, tot în raionul 

com. Bughiile. 

Găvana, vale, în com. Vadul- 

Săpat, pl. Cricovul, jud. Pra- 

hova. 

Găvana, za/e, pe proprietatea E- 

foriei Spitalelor Civile din Bu- 

cureşti zisă Oncești, din pl. Mar- 

ginea, jud. Vlașca. 

Găvana, .za/e, pe proprietatea 

Strimba-d.-j., trupul Iași, pl. Cîl- 

- niştea, jud. Vlașca. 

Găvana (Muntele-), ăzure par- 

ticulară, supusă regimului silvic, 

"pe moșia Muntele-Găvana, pen- 
dinte de com. Sinaia, pl. Pele- 
şul, jud. Prahova. 

Găvana-Valea-Rea, com. rur., 

pe apa Argeșului, pl. Pitești, 

- jud. Argeş, la 5 kil. de com. 
- mur. Biscovul-Fleștii (reședința 

subprefecturei) şi la 16 kil. de 
Pitești. Se compune din urmă- 

toarele sate: Găvana, Miculeşti, 
„ Valea-Rea, avînd peste tot 534 

- locuitori, 
In com. sunt 3 biserici, de- 

servite de 3 preoţi și 2 cintă- 

reți ; o şcoală primară rurală; 

8 cîrciumi. 
“Şoseaua naţională Piteşti-Cur: 

tea-de-Argeș trece -prin această 

comună.   
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Budgetul com. pe anul 1882 

—383 a fost de 2089 lei la ve- 

nituri şi de 2074 lei la cheltu- 

eli. După o publicaţie oficială 
(1887) această com. numără 149 

contribuabili şi are un budget 

de 3010 lei la venituri şi de 

2718 lei la cheltueli. 
Numărul vitelor a fost în a- 

nul 1887 de 456 capete devite 

mari (417 boi şi vaci, 25 cai, 

14 bivoli) și de 93 vite mărunte 

(32 oi, 4 capre și 57 rîmători). 

Găvanele, câzen, al com. Bozio- 

rul, jud. Buzăă, cu 240 locui- 

tori şi 5ş case. Are 2 subdivi- 

ziuni: Fundurile și Schitul, 

Găvanele, căzu, al com. Ziliş- 

_teanca, jud. Buzăii, alipit de căt. 

Haimanalele, format din însură- 

ţei ; are 40 locuitori și 12 case, 

Găvanele, schi? de călugări, în 
jud. Buzău, com. Boziorul, căt. 

Găvanele. La N. e înconjurat 
de stincoasele virfuri ale mun- 

telui Găvanele, la E. de Vîrful- 

Pinului, la V. și S. de colinele 

Cocioaba și Nenișoaia. Acest 

“schit a fost fondat la 1790 de 

Domnul “Țărei, Mihail Şuţu, care 

Pa înzestrat între altele şi cu o 

bogată bibliotecă, avind multe * 
manuscripte, din cari astă-zi a- 

bia se mai găsesc 9 cu un con- 

ținut religios; cele mai multe 
şi mai importante aii fost luate 

“de Cesar Boliac şi alții, iar cîte- 

va aii trecut în posesiunea bi- 

bliotecei Episcopului Dionisie. 

Cele rămase sunt: a) Vieţele 

Sfinţilor; £) Viaţa Călugărilor și 
discursuri adresate patriarhului 
din Ierusalim, de Chir Efrem; 

c) Manuscript, fără poartă, în- 

“cepe cu Efrem Arapul, Efrem 
Sirul, etc.; .4) Ioan Scărarul, 

e) Manuscript: Varia, începe 

cu Acatistul Maicei-Domnului; 

J) Psaltirea ; 2) Manuscript: Va-   

GĂVANELE 

ria, Minunile Sf. Vasile. Sunt și 

cite-va cărți rituale vechi, pre- 

cum : Biblia, imprimată cu chel- 

tuiala Roseștei societăți din 1817, 

Chiriacodromion, Bucureşti, Ti- 

pografia Mitropoliei, 1801, etc. 

Cărţile din bibliotecă ai dispărut. 

Biserica s'a dărimat de cutre- 

mur la 1802 şi în 1803 s'a ridicat 

- din not, însă de lemn, cum 

se vede astă-zi, prin stăruința 

- starețului Climent, contribuind 

la ridicarea ei mai mulţi membri 

ai familie! Ghica. Azi e aproa- 

pe în ruine. Are 16 monahi. 

Frontespiciul bisericei are ur- 

- mătoarea cuprindere: 

Cu vrerea Tatălui și a Fiului și 

a Sf. Duh, făcutu-s'a acest schit Gă- 

vanele, unde locuesc părinţii de obște 

după rînduiala pot... igului sihăstresc în 

hramu! A dormirci Sf. Născătoare de D-zeii 

și al Sf. Mucenic Elefterie. Insă s'a în- 

ceput de: lemn la anul 1503, Iunie 10, 

„în zilele prea luminatului și prea Inălţa- 

tului Domn Io Constantin Alexandru 

Ipsilante Voevod, cu blagoslovenia Sf. 

" Sale părintelui KK. Dosifteiii, Mitropo- 

lit în toată Ungro-Valachia şi a prea 

- sfinţiei sale K. Constantin Episcop Bu- 

zăuluf, de care s'a dăruit și moșia din 

jurul schitului pentru hrana părinţilor, 

cu rîvna și cuvioșia Sfinţiei sale părin- 

telut Climent ieromonachul, stariţul ace- 

„lui schit, la care mulți creștini ai aju- 

tat, iar cea multă cheltuială s'a dat de 

D. Ghica vel Ban, de D..Costache vel 

Ban, de D. Stolnicul Ioniţă de bresle, 

de Constantin Varlaam vel Vistierul. de 

D. Medelnicer Gr. Bujoreanu și de D. 

Pitaru Ștefănică Macoveiii ot Star Chiojdu 

și de alţii ce se coprind în pomelnicul 

ctitorilor, cari se vor pomeni în. veci. 

Insă tot cu silinţa celu! mai susnumit pă- 

rintelui stariţ s'a făcut altă biserică depiatră 

mai "nainte de aceasta cu 13 ani, la care 

cea mai multă cheltuială s'a dat de Mă” 

via Sa, Mihail Șuţu Voevod și la leat 

1502, Octombre 14, întimplindu-se groaz- 

nicul cutremur, a căzut. Apoi a făcuta- 

ceasta de lemn, după cum am zis mai 

sus şi s'a isprăvit de zugrăvit, în zilele 

prea blagocestivului, singurul stăpânitor, 

„mare Împăratul Alexandru Pavlovici a 

toată Rusia,- la anil de la - Adam 7315, 

"iar de la Christos 1810, de mine cel 

mai mic și mai prost între zugravi, Ga- 

- vrilă zugravul, 1S10.



GAVANELE 

Găvanele, /ac, în jud. Ialomiţa, 

pl. Borcea, pe teritoriul com. 

- Vărăști, ! ! 

Găvanele, Zac, în jud. Ialomiţa, 

pl. Borcea, insula Balta, com. 

„Cocargea. 

Găvanele, izvor, în jud. Buzău, 

com. Boziorul. Incepe din mun- 

tele Curmătura, la E. de schi- 

tul Găvanele, se uneşte -cu izvo- 

rul Mognăul care se varsă în 

Sărățelul-Bălăneștilor. - 

Găvanele, zoșie, în jud. Buzăi, 

com. Zilișteanca, căt. Haimana- 

lele, fostă proprietate a statu- 
lui, numită Cilnăul-Găvanele, cu 

“100 hect. arabile, date acum 

însurăţeilor din „cătunul Găva- 
nele. DE 

Găvanele (Vatra-Satului-), 7z0- 
şie, în jud. Buzăi, com. Bozio- 

- rul, com. Găvanele, proprietate 

a statului; pendinte de schitul 

Găvanele, are peste 500 hect., 

din care 175 pădurea Găvanele; 

restul e aproape sol şi stinci. 

Găvanele, /r4z de pădure, a statu- 

lui, jud. Vilcea, pl. Cerna-d.-s., 
“com. Pojogi, care, împreună cu 

trupurile: Cărămida, Valea-O- 

„coliturei şi Valea-Iepurelui, for- 

mează pădurea Bălteni. 

Găvani, /îr/ă, jud. Brăila, lingă 

Movila-Viezurului, de pe mu- 
chea platoului. Are 13 locuitori; 

2 case; 6 cai, 23 vite mari cor- 

nute și ŞI oi. 

Această 'tîrlă este situată 'pe 

“ moșia Sihleanul, din com. Scor- 

țarul-Noii. 

Găvanul, schit : de călugări, în 

jud. Buzău, com. Minzăleşti, si- 

tuat într'una din cele mai fru- 

„moase şi izolate pozițiuni ale 
jud., ascuns între seculare pă-   
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duri de brad și munți, între care 

renumitele Curcubete. 

In anul 1821, schitul a fost 

ars de Turci, cari căutaii pe Ar- 

vai, cu care prilej ai omorit 

și jefuit mai mulți boeri din 

Buzăii, refugiați aci, între care 

şi pe cunoscutul Chrisoscoleii. 

Aceasta a dat subiect scrierei 

lui A. Pelimon: «Catastrofa în- 

- “tîmplată boerilor în mănăstirea 

Găvanul.> 
In anul 1828, a fost reedifi- 

cat de locuitorii din com. Min- 

zăleşti. Totuși schitul e ame- 

ninţat a fi părăsit, abia mai 

avind 4 monahi. Aci se fabrică 

melisă de o calitate superioară. 

Găvanul, Z/a7oă, în jud, Argeş, 

pl. Gălășești, coprins' între riul 

"Teleorman și Drîmbovnicul şi 

se întinde pănă în jud. Vlașca. 

Găvanul, sfoară de moșie, în jud. 

Buzăii, com. Scurteşti; are 48 

hect., din care 6 hect. pădure. 

La început era a statului şi fă- 

cea parte din com. Săgeata. 

Găvanul, mute, în jud. Buzăi, 

com. Minzăleşti, ramificație din 

muntele Curcubeta-Mare. 

'Găvanul, dea, situat în raionul 

„com. Matca, pl Nicorești, jud. 

Tecuciii, 

Găvanul, pădure, a statului pen- 

dinte de schitul Găvanul, jud. 

“Buzăi, com. Minzăleşti, pe moșia 

Jumătatea-Muntelui-Cireșul ; are 

226 hect.. 

Găvanul, fădure, a statului, în 

- întinderede 300 hect., pendinte 

„de com. Negoești, pl. Tirgşorul, 

jud. Prahova, care, împreună cu 

trupul Piatra (250 hect.), formea- 
ză pădurea Negoești. 

Găvanul, zzor, în jud. Buzăi,   

GAVANULUI (PISCUL) 

com. Mînzălești, O ramură a sa 

începe din muntele Piatra-Lungă 

și alta din muntele Curcubata- 

“Mică. Se reunesc mai jos de 

“schitul Găvanul și se scurg în 

pîrîul Sturdza, lingă Dealul: Vră- 

biei. ” 

Găvanul, ziziă, în jud. R.-Sărat, 

plaiul Rîmnicul, com. Bisoca, 

izvoreşte din Lacul-lui-Dobrin, 

udă com. în partea de V. și se 

varsă în pir. Recea-Moldovanul. 

Găvanul, za/e, în jud. Buzăi, 

"com. Goideşti, între Plaiul-Milei 

şi Valea-Copăceilor; e acoperită 
de pădure, 

Găvanul, vale, în jud. Buzăii, 

com. Pleșcoi, căt. Urlători; iese 

din Piscul-Găvanului și se scur- 

ge în riul Buzăul; face hotar 
despre com. Cernătești; 

Găvanul, vale, în jud. Buzău, 

com. Minzăleşti, căt. Plăvăţul; 

__pe malul eieste periculosul drum 

ce duce la schitul Găvanul; «e 

"acoperită de pădure. 

Găvanul-Grecului, pame purtat 

de o parte din moşia Ologi, jud. 

Teleorman, în partea de S.E,, 

unde prezintă o “adîncătură, în 
hotar cu vechiul- drum al Un- 
tului. 

Găvanul-Larg, 2/atoă, jud. Te- 
leorman, pe moșia Viişoara, în- 
conjurat de: toate părţile: de 
dealuri. E renumit pentru pro- 
"ducțiunea lui agricolă. 

Găvanul-Mare, p/atoă, jud. Te. 
leorman, pe moşia Suhaia, ca 
și Găvanul-Larg. 

Găvanului (Piscul-), cu/me. de 
minte, din Muchea-Săpocei, jud. 
Buzău, com. Pleșcoi; 'are vii și 
arături,



GĂVĂNĂRIA-SPORUL 

Găvănăria-Sporul, zăzure, jud. 

“Bacău, pl. Tazlăul-d.s., com. 
Bucșești. Are o întindere de a- 

proupe 40 hect. Este foioasă 

(fag, stejar, .etc.) şi supusă re- 
gimului silvic. 

Găvăneşti, com. rur., situată în 

“pl. Cîmpului, jud. Buzăi, pe 
malul stîng al rîului Buzăii, la 

o distanță de capitala județului 

de 24, kil. 400 m. 

Com. e formată din cătunele 

Găvănești şi Moviliţa, avind o 
populaţie. de 1080 locuitori și 

231 case. ! 

Limitele sale sunt: la N,, 

Drumul-Fierului și Drumul-Cos- 

teiului, pănă în hotarul jud. 

Rimnic; la E., Lacul-Costeiului, 

pănă în albia rîului Buzăi, în 

Pădurea-Roşie și la V., înce- 

pind din Pădurea-Roșie, merge 
la hotarul moșiei Beilicul pănă 

în Drumul-Fierului. 

Suprafaţa. com. e de 3244 

hect., 'din care: '2197 arabile, 

450 pădure crivină, 80 fineaţă, 

320 îzlaz şi 197 sterp. 
Proprietate mai însemnată este 

moșia statului Găvăneşti-Priviţi. 

Terenul e şes şi puţin băltos. 

Are o stină. 
Căi de comunicaţie sunt: Dru- 

mul-Fierului, Drumul-Săgetei și 

un pod de vase peste Buzăi, 

- prin care 'se pune în legătură 

cu şoseaua Cilibia. 
Vite: 594 boi, 339 vaci, 240 

viței, 2 bivoliţe, 184 cai, 159 epe, 

_64 mînji, 740 oi și 200 porci. 

" Stupi sunt 56. 
Meseriaşi: 1 lemnar, 1 cro- 

itor, 3 cizmari, 2 fierari și 1 

brutar, 
Stabilimente comerciale: 9. 

Budg. com. e de lei 2262.96. 

Sunt 203 contribuabili. 

In com. e o şcoală frecuen-: 

tată de 34 elevi.şiz eleve; o 

biserică cu hramul Sf. Nicolae, 

cu 2 preoţi și 2 cîntăreți.   
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“Biserica e ridicată pe malul 

stîng al rîului Buzăul, d'asupra 

unei movile, de episcopul Che- 

sarie, în anul 1844, în locul 

alteia de lemn, pe care o făcuse 
Episcopul Constantin. Ea poartă 

acest frontespiciii : 

« Locaş Dumnezeesc sunt, afierosit ma- 

relui ierarh Nicolae și mă înalț pe un 

pămint dulce, pe care l'a dăruit Sf. E- 

piscopii Buzăi, marele Mihaiii, Viteazul 

creștinătăţei, la anul 1595. Mult timp 

am fost prădată și pustiită de păgînătate 

"şi stropită de lacrimile creștinului căzut. 

Din ruine m'a înălțat prea sfinția sa 

Chesarie Episcopul, la anul 1844; iar 

rîvnitorul econom, Filotei, m'a săvirşit la 

anul 1847, Decembre 6, Astă-zi aud 

ruga umilită a rominului creștin; fie ca 

mâine să serbez triumful eroului romîn 

sub un alt Mihaiii.» 

Această frumoasă biserică e 

"amenințată a fi luată de un- 
dele rîului Buzăii, care a mîn- 

cat malul pănă în apropiere de 

dinsa. 

Pe la începutul secolului, a- 

- cest sat se afla în apropiere! de 
Cilibia, avind vre-o 30 case, si- 

tuate în vale, pe unde acum e 

matca rîului Buzăul. Episcopul 

Constantin a mutat satul unde se 

află astă-zi, pe moşia Episcopiei, 

făcînd locuitorilor și o mică bi- 

serică de lemn, care s'a ruinat 

în curind din cauza invaziunilor. 

Episcopul Chesarie în 1844 a 

dat o mai mare impulsiune pen- 

tru creșterea acestui sat, prin 

diferite concesiuni acordate ce- 

„ lor ce se stabileai aci. 

Găvăneşti, com. rur., în partea 
de N.-V. a plăşei Olteţul-Oltul- 

d..s., jud. Romanați. Se com: 

pune numai din satul cu același 

nume, situat pe apa Geamar- 

taluiul. Se învecinește la N. cu 

com. Căluiul şi la S. cu Bă- 

leasa. Se află la 9 kil. de Balș 
şi 40 kil. de Caracal. 

Altitudinea terenului d'asupra 

nivelului mării este de 1go m.   

GĂVĂNEŞTI 

Are o populaţie de 153 fa- 

milii, sai 636 suflete: 326 băr- 

baţi şi 210 femei, 263 căsăto- 

riți, 372 necăsătoriți. 

Știi cârte 18 persoane. 
Budgetul comunei este de 

_2086 lei la venituri şi de 2011 

lei la cheltueli. ” 
Vite mari cornute sunt 398, 

vite mici, 400 și rimători, 110. 

Are: o școală primară con- 

dusă de un învăţător, şi frecu- 

entată de 41 elevi, din 65 copii 

(42 băeţi și 23 fete) în virstă 
de şcoală; o biserică cu hra- 

mul  Adormirea-Maicei-Domnu- 
lui (1821), cu 1 preot şi 2 cîn- 

tăreți; 5 cîrciumi. 

Găvăneşti, cătun, al com. Cor: 
nești, pl. Ocolul, jud. Gorj, si- 

tuat spre. V. comunei şi sub 

dealul Găvăneşti. 

" Are o suprafaţă de 2000 hect., 

din cari 819 hect. pădure, 1000 

hect. arabile, 31 hect. vie, 150 

" hect; finețe şi livezi cu pruni. 

Are o populaţie de 70 familii, 

sai 436 suflete, din cari 58 

contribuabili. 

Locuitorii posedă 50 pluguri, 

60 care cu boi, 2 căruţe cu cai; 

4 stupi; 133 vite mari cornute, 

4 cai şi 50 rimători. 

Acest cătun este udat de apa 
Jaleșului, care trece în apro- 

piere. 

Comunicaţia cu cătunele în- 

vecinate se face prin șosele co- 

munale. 

In cătun se găsesc: 3 mori 

pe apa Jaleșului; 5 puțuri; 1 

fintînă. 

Are o biserică, deservită de 

1 preot și 1 cîntăreţ. 

Găvăneşti, căfuu, pendinte de 

com. Măgura, pl. Cilniștea, ju- 

dețul Vlașca. E situat pe valea 

Cleniţei, la extremitatea jude- 

ţului Teleorman. Moșia se aren- 

dează pe preţul de 22000 lei.



“ GĂVĂNEŞTI (COTUL:) 

In 1864 s'a împroprietărit aci 

145 locuitori cari ai luat 433 

hect. 

Aci este o biserică de zid 

bine făcută la 1876 de locui- 

tori, cu ajutorul d-lui Iv. Nico- 

polu, deservită de 1 preot și 
2 dascăli; ţine de parohia Mă- 

gura-Lăceanca. 

Sunt 2 cîrciumi, 

Găvăneşti (Cotul-), crzvină, pe 

malul stîng al rîului Buzăii, în 

comuna. Găvănești, jud. Buzăii, 

constind din 5 sfori: Roşia, Ba- 

niţă, Șteful, Ruptura și Cotul. 

Găvănești, avind împreună 140 

hect.,iar Cotul-Găvănești singur, 

92 hect. Face însă un singur 

corp de pădure cu crivina Cotul- 

Ciorii, de 433 hect. 

Găvăneşti (Priviţi), căza de 
reședință, al com. Găvănești, jud. 

Buzăit, cu 1060 sufl. și 225 case. 

Găvăneşti (Priviţi), noșze, jud. 

Buzăii, a statului, pendinte de 

Episcopia Buzăului, dăruită ef 

de Mihaii-Viteazul. E cea ma! 

mare proprietate a statului în 

acest judeţ, fiind încorporată 

cu moşia Cotul-Ciorii. Are sin- 

gură 2300 hect. şi e împărțită 
acum în 270 loturi. 

Găvenei (Valea-), zaze, în ju- 

deţul Vlaşca, începe din moşia 

Uzunul, trece prin trupul Iaşi, 

pe moşia Strimba-d.-j., și dă 

în apa Cilniştea, luînd numirea 

de Valea-Uzunul, de la numele 

satului prin care trece. 

Găzdarul, movilă, jud. Brăila. 
la 4 kil. spre N. de satul Slo- 

bozia-Cireșul, servă de hotar în- 

tre com. Ulmul și Surdila-Găi- 

seanca. 

Geabacul, sa, jud. Constanţa, 

pl. Medjidia, cătunul comunei   
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Tortomanul, situat în partea 

nord-vestică a plășei și cea oc- 

cidentală a comunei, la 5 kil. 

spre V. de cătunul de reședință 

Tortomanul, (în linie dreaptă, 

iar pe drumul comunal 'Torto- 

manul Devcea-Geabacul sunt 8 

kil.). Este așezată pe Valea-Ti.- 

brinul, tocmai la locul unde va- 

lea Geabac-Ceair se unește cu 

valea Geabac-Culac, şi se var- 

să în valea Tibrinul. Este în- 

chis la N.-E. de dealul Geabac- 

Bair ; iar la S., de Dealul-Tur- 

cului, cu virful săii Devcea, 

care are 121 m. Suprafața sa 

este de 517 hect., dintre 'care 

20 hect. sunt ocupate de vatra 

satului şi de grădini. Populaţia 

sa, compusă mai mult din Ro- 

mîni și Turci, este de 31 familii 

saii 142 suflete. Casele sunt zi- 

dite pe ruinele vechiului Gea- 

bacul-Mare, şi sunt măricele și 

curate. 

"Şoseaua judeţeană Cernavo- 

da-Tortoman trece pe la S. săi; 

iar drumul comunal Devcea-Taş- 

Punar trece prin sat și anume 

prin partea sa estică. 

Geabacul, ruzne/e unui vechiii 

“sat, jud. Constanţa, ceva mai 

la N. de precedentul, pe valea 

Geabacul-Ceair, distrus de un 

incendii la începutul secolului 

trecut; locuitori! s'au stabilit 

mai la S. în actualul sat. 

Geabacul, dea/, în județul Con- 

stanța, pl. Medjidia, comuna 

Tortomanul, cătunul Geabacul; 

merge printre văile Carapat- 

Daga, la V. şi Geabac-Culac, la 

E.; are 109 m.; e acoperit cu 
fineţe. 

Geabacul, zale, judeţul. Con- 

stanța, pl. Medjidia, com. Tor- 
tomanul, căt. Geabacul. 

Geabalacul, /ac, în jud. Ialo- 
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mița, insula Balta, pl. Borcea, 

com. Tonea. 

Geabelea, sa/, com. rur. Mihăeşti, 

pl. Riurile, jud. Muscel, la 10 

kil. de Cimpulung. Populaţia lui 

e de 35 familii, saii 145 suflete, 

(71 bărbaţi şi 74 femel). 

Este situat în partea de E. 

a comunei Mihăești și este stră- 

bătut la V. de Riîul-Tirgului, 

care-l desparte de cătunul Mi- 

hăeşti. In Riul-Tiîrgului se varsă 

piriul Ruda, pe teritoriul acestui 
sat, 

La V. este înconjurat de un 

deal mare şi frumos numit Ruda, 

acoperit cu pădure. 

Printre Riul-Tirgului și dealul 

Ruda trece calea ferată Goleşti- 

Cîmpulung şi calea națională Pi- 

teşti-Cîmpulung, care se între- 

taie la S. de satul Geabelea. 

Geabelea, 7puute, în raionul co- 

munei Bădeni-Păminteni, plaiul 

Dimboviţa, jud. Muscel. 

Geaferca, dea?, în pl. Isaccea, jud.. 

Tulcea, pe teritoriul com. rur. Ba- 

labancea, și anume pe acela al 

cătunului săii Islam-Geaferca; se 

desface din dealul Coșlugrea ; se 

îndreaptă spre S., avind o di- 
recţie generală de la N.-V. spre 
S.-E., brăzdînd partea S. a plă- 
şei şi pe cea de E. a comunei; 

se întinde printre pîriul Taiţa 
şi valea Coșlugea; satul Islam- 
Geaferca e așezat la poalele sale 
orientale; este de natură stîn- 
coasă ; are un virf de 290 m, 
dominînd satele Geaferca și Ba- 
labancea; e acoperit cu păduri 
Şi tufărișuri, 

Geaferca-Rusă, sas, în judeţul 
Tulcea, pl. Isaccea, com. Bala- 
bancea, situat în partea de S. 
a plășei și în cea centrală a co- 
munei, la 6 kil. spre N. de că- 
tunul de reședință, pe ambele



" GEAFERCA-TURCEASCĂ 

maluri ale văei Holaclul. Numele 

de Geaferca este turcesc. Se 
numește Geaferca-Rusă pentru 
că sa populat cu Ruşi după 
războiul de la 1877—78. Se măr. 
ginește la N. cu com. Ţiganca- 

Taiţa, la V. ca căt. Hancearca, 

la S. cu căt. Balabancea și Is- 

lam-Geaferca, la E. cu com. Mei: 

dan-Chioi. 

Teritoriul săii are o intindere 

de 134 hect., din care 15 hect. 

ocupate de vatra satului, 10 

hect. ale școalei din cătunul de 

reședință, 119 hect. locul cul- 

tivabil al locuitorilor. 

Dealurile cari îl brăzdează 

sunt: Boclogea, la E., pe muchea 

căruia se văd ruinele Valului-lui- 

Traian; Coșlugea (312 m.) la 

S. Rîul Taiţa îl udă la V.,, și 

afluenții săi valea Holaclul prin 

mijloc, trecînd prin sat, şi Va- 
lea-Stipanului, la S. Populaţia 

este toată rusă: 20 familii, cu 

106 suflete. Copii în vîrstă de 

şcoală se duc la școala cătunu- 

lui de reşedinţă. Locuitorii merg 

la biserica din Hancearca. 

Drumuri comunale o unesc cu 

cătunele: Hancearca, Islam-Gea- 

ferca, Balabancea; cu comunele 

Meidan-Chioi, Alibei-Chioi și Te- 

lița. 

Geaferca-Turcească, sai Is- 
lam-Geaferca, sa, în judeţul 

Tulcea, pl. Isaccea, căt. comu- 

nei Balabancea, situat în partea 

de S. a plășei și în cea de S.- 

E. a comunei, la 3 kil.spre E. 

de cătunul de reședință, Bala- 

bancea, pe, ambele maluri. ale 

văei. Coşlugea și la poalele dea- 

lului Boclogea.Teritoriul săii are 

o întindere de 845 hect., din cari 

60 hect. sunt ocupate de vatra 

satului, 10 ale școalei din Ba- 

labancea şi restul, 775 hect. de 

locul de cultivat. al locuitorilor. 

“Dealurile ce-l brăzdează sunt: 

dealul Geaferca, la V.; Coșlugea 
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(330 m.), la N.-V.; Boclogea, la 

E.; sunt de natură pietroasă și a- 
coperite în mare parte cu pă- 
duri. Rîul Taiţa îl udă la S.-V,, 
valea Coșlugea îl udă prin mij- 

loc, trecînd și prin sat. 
Populaţia sa este de 45 fam., 

saii 204 suflete, toți Romini. 

Copiii în vîrstă de şcoală se duc 
la şcoala din cătunul de reșe- 

dinţă, Balabancea, Are o bise- 

rică, fondată în 1859 de o ru- 
soaică din Geaferca-Rusă, deser- 

vită de un cîntăreț și de preo- 

tul din căt. Balabancea. 

Drumuri comunale unesc sa- 

tul cu cătunele: Balabancea, 

Hanceasca, Geaferca-Rusă ; cu 

comunele: Orta-Chioi, Alibei- 

Chioi, Meidan-Chioi. Se cultivă 

pe teritoriul lui porumb şi car- 

tofi. 

Gealep, ac, în jud. Ialomiţa, in- 

sula Balta, pl. Ialomița-Balta, 

com. Dudești. 

Gealtai-Deresi, va/e, în judeţul 
Tulcea, pl. Babadag, com. rur. 

Ciamurli-d.-j.; se desface din 

poalele sudice ale dealului A- 

cairac-Bair ; se întinde spre S$,., 

cu o' direcţie generală de la 

N.-V. spre S.-E., brăzdind par- 
tea. de S. a plășei şi pe cea de N. 

a comunei; merge paralel cu 

şoseaua naţională 'Tulcea-Baba- 

dag Constanţa, și, după 8 kil. 
de drum, se deschide în valea 

pîrîului Slava, mai sus de satul 

Ciamurli-d.-]. . 

Geam-Paşa, dea, în jud. Con- 
stanța, pl. Medjidia, com. Co- 

chirleni, căt. Ivrinez, se întinde 

la S. de lacul Cochirleni; e de 

natură stincoasă și e acoperit 

cu fineţe. 

Geamartaluiul, ea, jud. Dolj, 

plasa Amaradia, comuna Tălpa- 

şiul. |   

GEAMĂNA 

Geamartaluiul, riz, izvorește 
din .jud. Gorj, curge prin Va- 

lea-Geamartaluiul. Se desparte 
de basinul Jiului prin. Dealul- 
Muerei, ce merge aproape pa- 
ralel cu malul drept al iului. 
Trece în jud. Dolj. In comuna 
Veleşti, se încarcă pe dreapta cu 
pîraiele: Scîndura, Făgeţelul și 
Stanul, iar pe stinga cu Floreiul, 

Staicul și Artănelul. Curge prin 
partea de V. a com. Veleţi cu di- 
recțiunea de la N.-$. Pătrunde 

apoi pe teritoriul com. Balota, 
pe care o udă de la N.S. și 

în dreptul căreia are 3 mici po- 

duri. De aci intră pe teritoriul 
com. Murgașiul, unde în drep- 
tul satelor Gaia-d.-s. și Murga- 
şiul, are un pod. Din dreptul 

acestei comunei, părăsește te- 

ritoriul jud. Dolj şi pătrunde în 
jud. Romanați, vărsîndu-se pe 

malul drept al rîului Olteţul în- 

tre com. Balș și Vărtina, după 

ce s'a încărcat pe stinga cu pi- 

riul Frăţila (la com. Gropșani). 

Lărgimea văci variază între 

1—2 kil. 

Geamartaluiului (Valea-), za- 

le, jud. Gorj, Dolj şi Romanați, 

prin care curge rîul cu același 

nume. 

Geamăna, com. rur., pl. Oltul- 

d.-s., jud. Olt, comusă din 4 

cătune: Geamăna, Buciumeni, 

Drăgoeşti-d.-s. și Drăgoeşti-d.-j. 

Se numeşte ast-fel după nu- 

mele riului Geamăna și este si- 

tuată pe lunca rîului Olt, la 40 

kil. departe de capitala județului 

şi la 4 kil. de a plășei. Are o 

populaţie de 450 familii, saii 

1800 suflete, în care întră şi 25 

familii de “Ţigani. Contribuabili 

sunt 383; case de locuit 470; 

bordee, 10. 

In comună sunt 5 biserici. 

Meseriași sunt: 10 fierari, 3 co- 

jocară, 2 cizmari și 15 dulgheri.



GEAMĂNA 

S'ai împroprietarit, la 1864, 
312 locuitori, parte pe moşiile 

D-lor Teodor Brătianu și Ioan 

Solomon, parte pe moşia Bu- 
ciumeni, proprietate a statului, 

cind li s'aii dat 1042 hect. 

Vite sunt: 55. cai și iepe, 320 

boi, 210 vaci, II0 capre, 560 

ci şi 800 porci. 

Școală există în comună de 

la 1858. Localul s'a construit 

de proprietarul Ioan Solomon. 
Astă-zi școala este instalată în- 

tr'un local oferit gratuit de D-l 

Al. Iliescu, proprietar. Cu în- 

treţinerea.. ei, statul cheltuește 

1404 lei anual. Se frecuentă de 

59 copii (47 băeţi și 12 fete), 
din numărul de 237 copii (155 

băcți și 82' fete), în virstă de 

școală. Știii carte 62 bărbați. 

Comerciul se. face de 9 cir- 
„ciumari. 

Veniturile comunei se urcă la 

6886 lei și cheltuelile la 6399 lei. 

Proprietari mari în com. sunt 

familia George Em. Lahovari 
și fraţii Iliescu. 

E străbătută la E. de Dealul: 

Oltului, pe care se cultivă po- 
rumb, griă și sunt livezi de 

“pruni şi e udată de riurile Oltul 

„.şi Geamăna. Comuna e legată 
prin şoseaua principală judeţea- 

nă, la N. cu com. Casa-Vechie 

şi la S. cu Cimpul-Mare. 

Se mărginește la N. cu com. 

Casa-Vechie; la S., cu Cîmpul- 

„Mare; la E., cu com. Dejești și 

la V., cu rîul Oltul, 

Geamăna, sa/, cu 450 loc., jud. 

Argeș, pl. Oltului, pendinte de 

com.. rur. Stoileşti; are o bise- 

rică, cu hramul Sf. Nicolae, cu 

„un preot şi un cintăreț. 

Geamăna, saţ, cu 76 familii, sai 

340 suflete, pendinte de com. 

rur. Bradul-Geamăna, jud. Ar- 
geș, pl. Piteşti ; are o biserică, 

cu hramul Inălţarea-Domnului,   
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deservită de un preot și un cîn- 

tăreţ. 

Geamăna, saz, face parte din 

com. rur., cu același nume, pl. 
Oltul-d.-s., jud. Olt. Are o bi- 

serică construită cu ajutorul 

mai multor locuitori. 

Geamăna, dea?, jud. Bacăii, pl. 
Muntelui, de pe teritoriul com. 

Valea-Arinilor. 

Geamăna, 7î7f/ de munte, jud. 

Bacăii, pl. Muntelui, com. Va- 

lea-Arinilor, ce serveşte de nod 

orografic şirelor de munți ai 

Moineștilor și ai Pietrei. 

Geamăna, dea, pe teritoriul sa- 

tului Hăneşti, com. Sirbi, pl. 

Bașeul, jud. Dorohoiii, pe cul- 

mea căruia se află movila cu a- 

celași numire, 

Geamăna, 7zov:/ă, pe culmea 
“dealului cu același nume, com. 

Sirbi, pl. Bașeul, jud. Dorohoiii, 

"pe teritoriul satului Hănești. 

Se zice că, odinioară, ar fi fost 

aci două movile egale, apropiate 

una de alta, și în decursul tim- 

purilor, ponorîndu-se, s'aii îmbi- 

nat, de par acum a fi îngemă- 
nate, 

Geamăna, dea/, în raionul com. 

Geamăna, pl. Oltul-d.-s., jud. Olt 

pe care se cultivă 1 hect. vie. 

Geamăna, dea, în raionul com. 

Crețeni, pl. Oltul-d.-j., jud. Vil- 
cea, 

Geamăna, zădure, în jud. . Ba- 

căă, pl. Tăzlăul-d.-s., com. So- 

lonţul, cu o întindere de aproape 

5000 hect.; cuprinde brazi şi 

stejari și este supusă regimului 
silvic, _. 

Geamăna, rîz, jud. Vilcea, iz-   

GEAMĂNUL 

voreşte din hotarul com. Lă- 

pușața, și se varsă în riul Cerna 

la Giulești. Pe acest rii sunt 

niște mori, numite făcae, care 

nu umblă de cit cînd vine apa 

din ploaie multă. 

Geamăna, zizîă, jud. Dolj, pl. 

Amaradia, com.  Zăicoiul, ce 

curge prin valea Geamăna și 

se scurge în piriul Ploscuța. 

Geamăna, ziră, străbate la E. 

com. Roșiile, pl. Cerna-d.-j., jud. 

Vîlcea, de la N. spre S. 

Geamăna, z4/2, se întinde pe 

sub dealul și movila Geamăna, 

pe teritoriul satului Hănești, 

com. Sirbi, pl. Bașeul, jud. Do- 
rohoiii. 

Geamăna-Lungă, 247/ de munte, 

jud. Bacăiă, pl. Muntelui, de pe 

teritoriul com. Comănești. 

Geamăna-Mare, gîr/ă, izvorește 
de la NE. de com. Rijleţul- 

Vieroșul, pl. Vedea-d.-s., jud... 
Olt şi se varsă în rîul Vediţa, 

spre N. de com. Riîjleţul-Go- 
vora. Are de afluenți piraele: 
Tatomirul, Burdoaica, Durdva- 
rea, Piraele, Stîrcul și Geamăna- 
Mică. 

Geamăna-Mică, ziriz, se varsă 
în gîrla Geamăna-Mare, în ra- 
ionul com. Rijleţul-Vieroșul, pl. 
Vedea-d.-s., jud. Olt, din care 
izvorește. | 

Geamănul, dea/, înalt, pe terito- 
riul satului Borolea, com. Avră- 
meni, pl. Başceul, jud. Dorohoiii ; 
pe culmea lui se află o movilă 
cu aceeași numire, pe care e- 
ste așezată piramida geodezică. 

Geamănul, zuute, situat spre 
hotarul jud. Bacău, în com. Taz- 
lăul, pl. Bistriţa, jud. Neamţu.



GEAMĂÂNUL 

Geamănul, zăzure, în jud. Ba- 
căi, pl. Muntelui, com. Valea- 

Arinilor. Esenţe: brazi, fagi și 

molifţi. Are o întindere de 430 

hect. şi este supusă regimului 

silvic. 

Geamănului (Valea-), v4/e,spre 

com. Topești, plaiul Vulcan, jud. 

Gorj; pleacă de la N.-E. spre 

V. din Cracul-Fagului ; are o în- 
tindere de 3 kil.; străbate prin- 

tre dealurile Cracul-Lung și Cra- 

cul-Ulmetului și dă în Valea- 

Tismăniţei. 

Geambaşul, că/uz, al com. Bo- 

ziorul, jud. Buzăii, cu 130 lo- 

cuitori şi 30 case. 

Geambaşului (Valea-), za/e, în 
jud. Dolj, pl. Jiul-de-Mijloc, com. 

Livezile, prin care trece limita 
de S. a com. către com. Glo- 

dul. - 

Geanone, /oca/itate izolată, în jud. 

Prahova, com. Predealul, între 

riurile Prahova, Valea-Cerbului 

şi la S.-V. de Azuga. 

Geantăul, dea, în jud. Vasluii, 

pl. Racova, com. Lipova. 

Geatri-Bair, dea, în jud. Con- 

stanţa, pl. Medjidia, com. Eni- 

gea, cătunul Adam-Clisi ; se în- 

tinde printre văile Curu-Culac 

şi Diordingi-Orman; are 170 

metri; e acoperit în mare parte 

cu păduri și izlaz. 

Geavleţi (Cacaleţi-Vechi), s4- 

divisie a com. Sudiţi, com. Ghe- 

răseni, jud. Buzău. 

Gebleşti,. saz, în jud. Dolj, pl. 

Dumbrava-d.-s., com. Carpenul. 

Are o populaţie de 218 suflete, 

din cari 103 bărbaţi şi 115 fe- 

“mei. Locuesc în 100 case, con- 

struite mai toate din birne. În 

60299. diareta Wicționar Geograjic, Voi, 417, 
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sat este o școală mixtă, care 

funcţionează din 1880. In anul 

școlar 1892—93 a fost frecuen- 

tată de 37 copii, din 60 co- 

pii în virstă de școală, Ştii 
carte 39 persoane. 

Are o biserică de zid, cu 

hramul Sf. Nicolae, deservită 

"de un preot și un cîntăreț. 

In sat sunt 4 meseriași: 1 

cizmar, 1 ţiglar, 1 fierar Și 1 

tîmplar. 

“Gebleşti, moşie particulară, pl. 
Dumbrava-d.-s., jud. Dolj, com. 

Carpenuli, satul Geblești, pe care 
se află o moară cu aburi. Se 

găsește pe dinsa pădure în în- 

tindere de şo hect. 

Geful, saz, în jud. Tutova, pl. 
Corodul, com. Ghidigeni, pe riul 
Birladul. S'a format de curînd prin 

împroprietărirea însurăţeilor. 

Geful, moșie, în jud. Tutova, pl. 
Corodul, com. Ghidigeni, pro- 
prietatea statului, arendată, îm- 

preună cu moșia Ruptura, în ulti- 

mul period cu 5000 lei anual. 

Geful, pădure, în jud. Tutova, 
pl. Corodul, pe moşia cu ace- 
lași nume, pe ambele maluri ale 

rîului Birladul. E proprietatea 

statului. 

Gegirtul, sat, face parte din co- 

muna Viișoara, plasa Siul-d..s., 

jud. Olt, situat pe malul Oltu- 

lui, la S., la o distanță de o 

jum. kil. de Viişoara, reședința 

comunei. 

Are o populaţiune de 371 lo- 

cuitori, din cari 21 sunt împro- 

prietăriți după legea rurală, cu 

64. hect. | 
* Locuitorii posedă: 115 boi, 

9 vaci, 12 cai, 280 oi și 31 

porci. 

Gei, a/tă numire a cătunului Mor-   

GEMENEA 

loveşti, com. Păroşi, plasa Ol- 

tul-d.-s., jud. Olt. 

Gelandone, Zez/, în jud. Neam- 
țu, pl. Bistriţa, com. Tazlăul, 

situat lingă piriiaşul Răcila. 

Gelna sai Velna, zâriz, jud. 
Vasluiii, izvorește de pe terito- 
riul com. Borăști, din pădurea 

Iezerul; trece pe la marginea 
com. Ipatele, despărţind-o de 
comunele: Tingujei şi Borăşti 

şi, mai în jos de satul Haliţa, 
după ce primește piriul Ipatelc, 

ese din comună, curge spre S., 

udă teritoriul com. Negreşti și 

se varsă în riul Birladul, în par- 

tea de V. a tirgușorului Ne- 

grești. 

In cursul săi pe teritoriul 
com. Negrești, formează un iaz, 

numit  Iazul-de-la-Velniţă, fiind 

lîngă localul, unde mai înainte 

era velniță. 

Gemărtălul, dza/, jud. Vilcea, 

pl. Olteţul-d.-j., com. Ghioroiul. 

Gemena, dea, lung de 850 m. 

jud. Olt, pl. Vedea-d.-s., com. 

Rijleţul-Vieroșul, cu direcţia de 

la N. la. S. Pămîntul săi e priel- 
nic culturei pomilor, porumbu- 

lui şi grîului. 

Gemenea, com. rur., jud. Dim- 
boviţa, plaiul Dimboviţa-Ialo- 

mița, situată la 32 kil. spre N.- 
V. de Tîrgovişte, pe malul stîng 

al Dimboviţei, pe dealuri și pe 

văi. - 

In raionul comunei sunt: Dea- 

lul-Floria, Dealul-Mare, Valea- 

lui-Băr, Valea-Tisei, Valea-Teo- 

doreştilor și Piscul-Runcesei. 

Prin coprinsul acestei comune 

curge Dimboviţa, în carese varsă 

pîraiele: Valea-Lungă, Valea- 

Tisei și Valea-Teodoreştilor. Se 

compune din trei cătune: Ge 

menea, Bratu-Oncescu şi Capul- 
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GEMENE (GRINDUL-) 

Coastei, cu o populație de 1249 

locuitori. 

In com. sunt: 3 biserici; 1 

şcoală; 7 mori de apă; 1 pod 

peste Dimboviţa, făcut de ar- 

mată în timpul campaniei din. 

1877—78 și 1 podeț peste Va- 

lea-Tisei, 

Comuna Gemenea se înveci- 

neşte: spre E., cu com. Bărbu- 
leţul și Pietrari; spre V., cu 

"com. Cîndești; spre N., cu com. 

Micloșani şi Runceasa, din jud. 

Muscel şi spre S$., cu Voinești, 

Se desparte: de com. de la E,, 

prin dealuri și păduri; de cele 

de la N.-V., prin riul Dimbo- 

viţa și de. cele de la S., printr'o 

cîmpie mare. Se uneşte cu: Băr- 

buleţul, Pietrari, Cindești şi Mi- 

cloșani prin drumuri practice 

neșoseluite și. poteci, iar prin 

şoseaua judeţeană Tirgovişte- 

Cîmpulung se unește cu Voi- 

nești și Runcea. 
Aci a fost cuartierul M. S. 

Regelui Carol, în urma campa- 

niei din: 1877—78, cînd a vizi- 

tat armata ce se afla concen- 

trată în Argeș, Muscel şi Dim- 

bovița. 

Se cresc aci multe animale: 

boi, vaci, capre, etc. 

Gemenei (Grindul-), grin, în 
jud. Tulcea, pl. Măcin, com. 

Pisica, în partea de N.a plășei 

şi a comunei, de-alungul Du- 

nărei, acoperit cu pădure. Este 

prelungirea grindului Zătoaca 

care şi el se prelungește cu grin- 

durile Cluciului și Galaţilor. Are 

__o întindere de 240 hect., aco- 

-_perite cu pădure și pășune. 

Gemenei (Pâdurea-), zăzure, 
în jud. Tulcea, pl. Măcin, com. 

Pisica, la N. plășei şi al comu- 

nei, ocupînd partea de N. a Grin- 

dului-Gemenii, pe malul Du- 

nărei, pănă în satul Pisica, pe o 

lungime de 7 kil.; are o întin-   

49%. 

dere de 110 hect., acoperite cu 

salcie ; aparţine statului. 

Gemenele (Riioşi), căzuz, al 

com. Vintileanca, jud. Buzăii; 

are 20 locuitori și 6 case. 

Gemenele, 4/7ă numire a moșiei 
Rîioşi-Luscan, jud. Buzăi, spre 

deosebire de Riioși statului. 

Gemenele, movile, la1!]2 kil. spre 

YV, de căt. Caragica, jud. Brăila; 

servă de hotar între comunele 
Iasurăţei şi Slujitori-Albotești. 

Gemenele, 7074/2, jud. Brăila, 

situate la N.-V. com. Bertești- 

d.-j., în depărtare de această 

com. de 4 kil. și în drumul spre 

Lacul-Rezei. 

Gemenele, 70vi/e, jud. Brăila, 

situate la E. de com. Scorțarul- 

Noii, în depărtare de com. de 

4 kil. și aproape de hotarul 

com. Movila-Miresei. 

Gemenele, movile, jud. Brăila, 

cam la 3 kil. spre S. de satul 

Roman; servă de hotar între a- 

ceastă com. și Cotul-Lung, pe 

vechiul drum Brăila-Suţești. 

Gemenele, două zovi/e, pe cîm- 

pul Bărăganul, jud. Ialomiţa, pl. 

Ialomiţa-Balta, com. Cegani. 

Gemenele, zezer, jud. Brăila, în 

balta com. Chiscani, între ieze- 

rul Fundul-Gherghe și Dună- 

rea-Vechie; comunică la N. cu 

privalul Scurtul și la S. cu Du- 

nărea-Vechie, prin același canal. 

Gemenele, zîrizaș, izvorește din 

ramura munților Pietroasa, com. 

Tazlăul, pl. Bistriţa, jud. Neamţu 
și se varsă pe dreapta piriului 
Tazlăul. - 

Gemenele, zriva/, care unește 

  
  

GEMENI 

iezerele Gemenele şi Catargeaua 

cu Dunărea-Vechie. 

Gemeni, com. rar. și sat, în jud. 

Mehedinţi, pl. Cîmpul, la 69 kil. 

-de orașul “Turnul-Severin, și la 

39 kil. de Vînjul-Mare, reșe- 

dinţa plășei. E situată pe loc 

şes. Această com. s'a fondat 

la 1860. După cea fost mutată 
pe locul unde se găseşte astăzi, 

a purtat numele de Dirvari-d.-s., 

pănă la 1885, cind, pentru a 

înlătura confuziunea ce se făcea 

în actele oficiale cu Dărvari- 

d.-j., ce sunt vecini, i s'a dat nu- 

mele de Gemeni, pe care, pănă 
aci, îl purta ca poreclă. 

Se mărgineşte la E. cu com. 

Risipiţi-de-Dolj; la S., cu com. 

Cetatea; la V., cu Dirvari-d.-j. 

şi la N, cu comuna Oprişorul. 

Are 1400 locuitori, din cari 232 

contribuabili; locuesc în 275 

case. | 

Locuitorii posedă : S9 pluguri, 

163. care cu boi, 16 căruțe cu 
cai; 60 stupi, . 

Are o biserică cu un preot 

și 2 cîntăreţi; o școală condusă 

de 1 învățător, frecuentată de 

40 elevi și 2 eleve; o circiumă, 

Budgetul com. are la venituri 

„3588 lei; iar la cheltueli 2411 

lei. 

Vite sunt: 700 vite mari cor- 

nute, 50 cai, 790 oi şi 700 ri- 
mători. - 

Prin această comună trece 

șoseaua Dirvari-d.-j. — Gemeni. 

La o depărtare de 3 kil. de 

com., pe drumul ce ducela O- 
prișorul, se văd niște întări: 

turi de pămînt sai metereze, nu- 

mite Cetățuia, cari sunt foarte 

vechi, 

Gemeni, movilă, în jud. Buzăi, 
comuna și cătunul Albeşti, 

Gemeni, ea, şi punct trigono-' 

metric, în judeţul Mehedinţi, a-



GEMENI .- 

proape de com. rur. Burila- 

Mică. 

Gemeni, Jea/, în jud. Mehedinți, 

pl. Cimpul, aproape de Dunăre. 

Gemeni sai Geamănul, 72746, 

jud. Neamţu. 

Gemeni, zzante, pe teritorul mo- 
şiei Borca, jud. Suceava, com. 

Mădeiul, înalt de 1434 m. 

Gemeni (Piscul-), dea?, în jud. 
R.-Sărat, plaiul Rimnicul, com. 

Dănuleşti; se desface din dealul 

Dănuleștilor; brăzdează partea 

de N. a comunei; este acoperit 

cu păduri și finețe. 

Gemenilor (Piriul-), zârîz, a- 
fluent al piriului Sabasa, jud. 

Suceava. 

Gemoiul, zî7f de munte, jud. Ba- 

căii, pl. Muntelui, com. Brustu- 

roasa, situat lîngă muntele Preu- 

tesele. 

Gemoiul, vî7f de munte, din lan- 

ţul Alunișşul, pl. Vrancea, jud. 

Putna. 

Genchereşti, ma/ala, din com. 

rur. Părăușani, pl. Mijlocul, jud. 

Vilcea. 

Geneşti, sfoară de moșie, în jud. 

Buzăii, com. Pietroasa-d.-s., a 

moşnenilor Geneşti; are 40 hect., 

din care I9 pădure. 

Gengea, va/e şi gîriă, în jud. Ro- 

manaţi, pl. Olteţul-Oltul-d.-s.; 

trece pe lingă satele: Leoteşti, 

Mirila, Teișul, unde se află 2 

poduri, și prin com. Birza, şi se 

varsă în Burluiul. 

Genoaica, pădure particulară, în 

jud. Dolj, pl. Dumbrava-d.., 

com. Virtopul, în întindere. de   
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1500 pogoane. Aparține d-nei 

Elena Sc. Ferechide. Inainte a- 

parţinea părintelui d-sale, Iancu 

Marghiloman. Se găseşte pe 

moşia Viîrtopul. Esenţe: stejar, 

gîrniță și cer, care predomină, 

Gentei (Gropile-), groz:, cam 
în centrul com. Aricești, plasa 

Podgoria, jud. Prahova, unde, 

se zice, aii fost ocne vechi de 

sare. 
De sub Gropile-Gentei ese un 

izvor de apă sărată, care nu 

seacă nici odată. Apa, în timp 

de ploi torențiale, se înghite 

cu mare zgomot de aceste gropi, 

şi prin orificii, iese afară foarte 
limpede şi sărată. | 

Pe prundul acestei ape, şi în 

marginea șoselei ce duce către 

com. Surani, sunt două vini- 

şoare de apă minerală, ce con- 

țin sulf. 

Gentei (Virful-), co/ină, în jud. 

Buzăii, comuna și căt. Calvini, 

acoperită de puţină pădure şi 

pietriş. 

Genuneni, cop. rar., în judeţul 

Vilcea, pl. Oltul-d.-s., compusă 

din patru mahalale: Genuneni, 

Negreşti, Moşneni-Mănăileşti și 

Schitul, formînd două cătune: 

Genuneni și Mănăilești. 

„E situată pe apa Bistriţa, la 

30 kil. departe de reședința 

jud. şi a sub-prefecturei. 

Populaţia com. e de 194 fa- 

milii, sai 810 suflete: 392 băr- 

baţi şi 418 femei; locuesc în 

196 case şi 3 bordeie. | 

Sunt 3 biserici: una numită 

Schitul, fondată de Pahomie Mo- 

nahul, în timpul domniei lui 

Constantin Brincoveanul Voe- 

vod; a doua la Moșneni, fondată 

de Radul Ungureanul, la 1776; 

şi a treia la Genuneni, fondată 

de Popa Mateiii Mănăstireanul, 

la 1797.   

GENUNENI 

„Meseriași sunt: 2 timplari, 5 

dulgheri, 2 fierari și 1 pietrar. 

Ei desfac produsul muncei lor 
la Rîmnic, Horez, Drăgășani şi 

Riureni. 

Vite: 32 cai, 252 boi, 200 

vaci, go capre, 65 oi, 400 porci. 

Locuitorii s'ai improprietărit 

după legea rurală din 1864, 
afară de cet din mahalaua Moş- 

neni, cari sunt moșneni. 

Pe rîul Bistriţa, “în raionul 

com., sunt 5 mori de măcinat, 

In raionul com. se găsește 

peatră de construcţie, pe valea 

numită Moga și se bănueşte a 

fi şi cărbuni de pămiat la lo- 

cul numit "Țărdeiul 
Com. are o şcoală frecuen- 

tată de 16 elevi, din 95 copii 

în vîrstă de școală. Cu întreţi- 

nerea şcoalei statul cheltueşte 

anual 1242 lei. 

Ştiti carte 96 bărb. şi 15 fem. 

Vatra satului are şo hect.; 

iar toată com., cu păduri, izla- 

zuri, etc., are 3500 hect. 

Veniturile şi cheltuelile com. 

se urcă anual la 1000 lei. 

Prin Genuneni trece șos. jud, 

care o uneşte la E. cu com. Frîn- 

ceşti şi la V, cu com. Fole- 

şti-d.-j. 

In raionul săii este și moşia 

statului Metohul Mănăileşti care 

s'a vindut în corp întreg D-lui 

]. 1. Băbeanu. 

La N. com. e dealul Otăsăul, 

Valea-Moga, Ripa-Şoimului, Rî- 

pa-Savului, Apa-Roşie, Malul- 

cu-Chică, Gruiul-Melcerea, şi la 

S.: Drăganul, Buda, Prigoriile 

şi Birloaga. 

Genuneni, safţ, jud. Vilcea, face, 

parte din com. rur. cu același 

nume. Are o populaţie de 327 

locuitori (157 bărbaţi şi 170 fe- 

mei). Aci e reședința comunei. 

Biserica. din acest cătun s'a 

zidit de Popa Mateii Mănăsti- 

_reanul la anul 1797.



 GEOAGA 

Geoaga, pădure, supusă regimu- 

lui silvic, com. Dobrești, plasa 

_Podgoria, jud. Muscel, în întin- 

dere de şo hect. 

Georcotinul, dea, în com. rur. 

Secul, pl. Dumbrava, jud. Me- 

hedinţi. 

Georgeşti, mahala, în com. rur. 
Padina-Mare, plasa Dumbrava, 

jud. Mehedinţi. 

Georgica, zădure, în partea de 

S. a comunei Sălăgeni, pl. Po- 

doleni, jud. Fălciii, în suprafață 

de 18 hect, 

Gepizi, defilei, în, Dealul-Ţigă- 
niei, la S. de com. Şerbăneşti, 

județul Olt, prin care trece șo- 

seaua judeţeană Slatina-Roșiori. 

Aci s'a constatat existența unui 

cimitir vechii, numit Cimitirul- 

Gepizilor. 

Gerea, pante, la N. com. Olă- 

neşti, plaiul Cozia, jud. Vilcea, 

unde sunt stine și unde se fa- 

brică brînză. 

Gera. Vezi Muntele-Gera, poșie 

a statului, jud. Vilcea, 

Gera, gădure a statului, în întin- 

dere de 150 hect,, situată în 

com. Costeşti, plaiul Horezul, 

jud. Vilcea. 

Germăneşti, sa/, în jud. Tutova, 

pl. Tirgul, com. Banca; spre N. 
de satul Banca. Are 497 loc,, 

din cari 49 ştiii carte, şi 124 case. 

_Germănul, deal, în judeţul 
Neamţu, pl. Piatra-Muntele, co- 
muna Vadurile; face joncțiune 
cu ramurile Morgociul și Mălă- 
eşti, în prelungirea ramurei mun- 

„telui Cernegura. 

Germeli, dea/, în jud. Constanța,   
/ 
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pl. Medjidia, com. Rasova, că- 

tunul Vlah-Chioi; face parte din 

culmea dealurilor Vlah.- Chioi, 

se întinde de la S. spre N, 

brăzdînd partea vestică a plășei 

şi cea centrală a comunei; este 

tăiat transversal de Valul-lui-Tra- 

ian; este cuprins între băiţile 

Vederoasa și Baciul; la poalele 

sale sud-vestice e așezat satul 

Vlah-Chioi; are 137 m. e aco- 

perit cu fineţe, puţine păduri și 

cite-va semănături, 

Geroasa, dea/, jud. “Teleorman, 

pe care sunt sădite parte din 

viile locuitorilor din comuna 

Lisa, la N. comunei. E renumit 

pentru producţiunea . vinurilor 

lui. Ii mai zice și Gerosul. 

Geroasa, colină, în jud. Buzăii, 

com. Pănătăul, căt, Plăișorul. 

Geroasa, ae, în judeţul Buzăii, 

com. Mărunţișul, căt. Zăhărești; 

începe din dealul Geroasa și 

se scurge în Buzău. 

Geroşiţa, păzure, în judeţul Co- 

vurluiii, plasa Zimbrul, comuna 
Zmulți, 

Gerul, zirii, izvoreşte din pădu- 

rea Geroșiţa, com. Zmulţi, jud. 

Covurluiii, curge prin satele Cor- 

nești (Covurluiă), Mîndrești, Pu- 

țeni (Tecuci), trece prin satul 

Cudalbi, prin vecinătatea Măn- 

jinei, intră pe teritoriul comu-: 

nelor: Călmăţuiul, Liești, Fun- 

deni şi Tudor-Vladimirescu și 

apoi se varsă în Bîrlăzel, lingă 

satul Piscul, din jud. Covurluiii 

și de aci în Siret. 

Acest pirîi, de la satul Mîn- 

drești şi pănă la S. de Tudor- 

Vladimirescu, formează limita 

între jud. Tecuciii și Covurluiiă. 
El are un curs încet şi adese- 
ori seacă în timpul verei. Pe 
proprietatea d-lui Verone, în, 

Gerul, za/e, formată din 

  

  

GHEAZERA 

raionul com. Liești, este cana: 

lizat, avînd o adincime de 3 

m. și o lărgime de 2 m. 

piriul 

cu același nume, jud. Tecuci 

și Covurlui. Produce  fineață 

bună și în abundență. Vara sunt 

suhaturi de vite cari pășunează 

aici. Locuitorii îi mai zic și 

Matca-Gerului. 

Gheazera, zuasiv muntos, care se 

întinde între Rîul-Doamnei și rîul 

Dimboviţa, jud. Muscel. Are o 

formă trapezoidală: laturile pa- ' 

ralele sunt reprezintate prin Rîul- 

Doamnei și riul Dimboviţa, iar 

cele-l'alte două prin catena Car- 

paților și pantele dealurilor. Cul- 

mea Gheazera este însemnată 

prin piscurile: Gheazera (2406 

m.), Păpușa (2426 m.) și Pa- 
păul (2095 m.). 

Această culme se îndreptează 

spre S.-V., formînd un unghii, 

de aproape 45%, cu catena Car- 

paţilor, cu care se leagă prin 

Culmea-Meșului, care desparte 

sorgintea Riului-Doamnei de a 

Dimboviţei; iar la S. trimite: 

Culmea-Vlădicăi, între R.-Doam- 

na și Sora; Plaiul-Lung, care 

se termină la cătunul Ocheșşti, 

și Culmea - Boldului, aproape 

perpendiculară pe culmea Ghea- 
zerei, care constitue un platoii 

d'asupra orașului Cîmpulung. 

"O ramură a Culmei-Boldului se 

prelungeşte spre S. printre riul 

Bughea şi riul Sora pănă la 
confluenţa lor. 

Masivul orografic dintre Riul- 

Doamnei şi riul Dimboviţa, în 

regiunea muntoasă, este înalt, 

sălbatic şi lipsit de poteci de 
cai cari să conducă la frontieră. 
In regiunea deloasă acest masiv 
este împărțit prin cursurile rîu- 
rilor: Doamnei, Sorei, Bughea, 
Rîul-Tirgului, Argeșelul și Cîr- 
cinovul, ale căror văi sunt ur-



GIIEBA 

mate de șosele, cea mai mare 

parte din ele pietrite, conducînd 

în Valea-Argeșului. 

Gheba, dea, în jud. Fălciu, în 

suprafață cam de 305 hect,, 

continuare a Dealului Birladu- 

lui. Coasta de S. a acestui deal, 

dintre pîriul Crasna şi rîul Bir- 

lad se află pe teritoriul comunei 

Tirzii, pl. Crasna. 

Ghebani, căzu, în jud. Gorj, pl. 

Novaci, com. Novaci, situat la 

N, de căt. Herişești, pe malul 

drept al Gilortului. 
Are o suprafață de 350 hect., 

cu o populație de 28 familii, 

sai 110 suflete, din cari 26con- 

tribuabili. 
Locuitorii posedă 7 pluguri, 

So care cu boi; 171 vite mari 

cornute, 19 cai; 120 oi, 126 

porci; 49 stupi cu albine. 

Cătunul are: o biserică, de- 

servită de preotul din căt. Hi- 
riseşti; 1 piuă; 18 fîntîni. 

Comunicaţia. se face prin şo- 
seaua comunală ce leagă No- 

vacii-Romini cu Ciocadia, prin 

Hirisești. 

Ghebari, căzuz, în jud. Putna, 

pl. Vrancea, com, Paltinul, si- 

tuat pe dealul pe unde curge 

piriul Zăbala. 
Are o populațiune de 70 su- 

flete, cari locuesc în 30 case. 

Ghebeni, îrz4 de sa, în jud. 

Neamţu, pl. de-Sus-Mijlocul, com. 

Răucești. 

Gheboaia, com. rur., jud. Dim- 

boviţa, pl. Ialomiţa, situată pe 

cîmpie, la 30 kil.,spreS.-E. de Tir- 

goviște, pe malul stîngal lalomi- 

ței. Are o populaţie de 750 locui- 

tori; o mare fabrică de spirt; o bi- 

serică şi o școală. Se învecine- 

şte: spre E., cu Finta ; spre vV., 

cu Dobra, de care se desparte 
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prin Ialomiţa; spre N., ci Mă- 

cești, de care se desparte prin 

pîriul Pirscovul, peste care trece 

un pod, şi spre S., cu Bilciu- 

reşti, despărțindu-se tot prin 

rîul Ialomiţa. 

Gheboasa, sa, face parte din 

com. rur. Valea-Lungă, pl. Pra- 

pulaţie de 171 locuitori (83 băr- 

baţi, 88 femei). Se află situat 

spre S.-E. de com. 

Gheboasa, 7po0șze particulară, de 

965 hect., în com. Filești, pl. 

Siretului, jud. Covurluiii.   
Gheboasa, fază, între satele 

Serdarul şi Movileni, com. Fi- 

lești, pl. Siretului, jud. Covurtuiii. 

Gheboeni, saz, în jud. Dimboviţa, 

pl. Dimboviţa-Dealul, com. Mă- 

nești. În raionul acestui sat este 

o pădure de 62 hect. 100 arii. 

Ghecet, sat, în jud. Tulcea, pl. 

Măcin, com. urb. Măcin, aşe- 

zat în pariea de N.-V.a pl. 
și a com., pe malul drept 

al Dunărei, în faţa Brăilei, la 

locul de unire ai brațului Mă- 
cin cu Dunărea-Nouă. Este mai 

“înult o staţie de trecere către 

Măcin, unde duce un drum ju- 

dețean. Sunt vre-o 25 familii, 
saii 100 suflete, cari se ocupă cu 

pescăria. Tot aci e și un cablu 

telegrafic pe sub apele Dunărei. 

Ghecet, grin, în jud. Tulcea, 
pl. Măcin, com, urb. Măcin, în 

partea de N.-V. a pl. șiacom., 
de alungul malului drept al Du- 

nărei; are 50 hect., ocupatede 

satul Ghecet; pe el merge dru- 

mul Brăila-Măcin. 

Ghecet, moșie, de 35 fălci, în 

jud. Covurlaiii, com. Fileşti, la   gura Siretului. 

hova, jud. Prahova. Are o po-. 

  

GHEL-TEPE 

Ghedeon, zeşteră, jud. Neamţu, 

în muntele Ceahlăul, situată în 

partea sa despre E.; servește 

de asil turiştilor cînd sunt apu- 

“caţi de furtuni saii vreme rea, 

pe munte, 

Gheenei (Vălceaua-), ză/cea, 
în judeţul Teleorman, comuna 

Piatra. 

Ghel-Tepe, zîf de deal, în jud. - 

Tulcea, pl. Babadag, pe terito- 

riul com. urb. Babadag; esteu- 

nul din virfurile cele mai înalte 
ale dealului păduros Saila-Bair; 

se ridică pănă la o înălţime 
de 127 m., puncttrigonometric 

de observaţie de rangulal 3-lea, 

dominînd asupra drumului jude- 

ţean Babadag-Armutli-Baș-Chioi- 

Măcin şi asupra lacului Toprac- 
Chiopru ; e situat în partea de N. 
a pl. şi a com. și e acoperit cu 

piidure. 

Ghel-Tepe, deal, în jud. Tulcea, 
pl. Isaccea, pe teritoriul com. 

rur. Frecăţei și anume pe acela 
al căt. săi Poşta, situat în par- 

tea de S. a pl. și cea de S.-V. 
a com.; este unul din virfurile 

de E. ale dealului Cilicul; are 

106 m.; punct trigonometric do- 
minînd asupra satelor Frecăţei, 
Poşta şi asupra drumului comu- 

nal ce le unește; este acope- 
rit cu verdeață. 

Ghel-Tepe, dea, în jud. Tul- 

cea, pl. Babadag, pe teritoriul 

com. rur. Nalbant și Baş-Chioi 

(tăiat de hotarul lor); este o 
prelungire de E. a dealului Car- 

caman-Bair; se întinde de la 
N.-V. spre S.-E., brăzdind par- 
tea de N. a pl. și a com. Baş- 

Chioi, și pe cea de S. a com. 
Nalbant ; e de natură stincoasă; 

are un virf înalt de :134 m, 
dominînd asupra satelor Baiş- 

Chioi și Nalbant, și asupra dru-
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“mului com, ce le uneşte; e aco- 

perit cu pășuni şi livezi. 

Gheldi-Hagi-Tepe, zf, în jud. 
Constanţa, pl. Hirşova, pe teri- 

toriul com. rur. Şiriul, căt. Mus- 

lu, așezat la V. pl. și în partea. 

de N. a com. şi a căt.; face: 

parte din dealul Cadi-Cișla, pe 

a cărui culme se află; are o înăl- 

țime de 122 m. şi domină prin 

înălțimea sa tot satul Muslu, 

precum şi drumurile de la Muslu 
la căt. învecinate. 

Ghelingec, saz, în judeţul şi pl. 
Constanţa, căt. com. Pazarii, 

situat în parteade N.V. a pl. 

şi cea de N. şi centrală a com., 

la 4 kil. spre N.-V. de căt. de 

reşedinţă Pazarii, Este așezat 

pe valea Odi-Culac, fiind închis 

de către dealul Hos-Tepe-Bair 

din partea de V., cu virful săii 

Hos-Tepe (203 m.); iar din par- 

tea E. închis fiind de dealul 

Ghelingec - Bair, cu virful săii 

Bal-Tepe (190 m.); de către S. 

este dominat de virful Mezarlic- 

Tepe (165 m.), care este situat la 

1 kil. spre S.-E. de sat. Supra- 

faţa sa este de 1757 hect., din 

care 146 hect. sunt ocupate de 

„vatra satului și de grădini. Po- 

pulațiunea sa, compusă mai mult 

din Turci, este de 133 familii, 

Saii 554 suflete. 

Din sat pleacă un număr mare 

de drumuri comunale, ducînd pe 
la satele învecinate : Pazarii, Tor- 

toman, Taș-Punar,  Chior-Ceş- 

me, Terzi-Chioi şi altele; şoseaua 

județeană  Hirşova - Constanţa 

trece prin partea de N-E. a 
satului. 

Ghelingec-Bair, Zea/, în judeţul 

şi pl. Constanţa, pe teritoriul 

com. Pazarit și anume pe acela 

al căt. Ghelingec, pe la E. că- 

reia trece; începe dia virful 

Bal-Tepe și ţine pănă la dealul 

Ghelmegioaia, zirî4, 
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Chirislic-Bair, avind o direcţie de 

la N.-V. către S.E. și luînd forma 

unui arc decerc cu convexitatea 

spre S$.; are o înălțime mijlocie 

de 160 m.; prin înâlțimea lui pre- 

dominăsatul Ghelingec, drumul 

comunal Ghelingec- Pazarii și 

valea Ester. 

Ghelingec-Tepe, vî7/ de deal, în 

judeţul şi pl. Constanţa, com. 

rur. Pazarli, căt. Ghelingec; este 

așezat pe culmea dealului Bilar- 

lar-Bair, şi este cel mai înalt 

virf al acestui deal; are o înăl- 

ţime de 189 m.; din acest virf. 

se desfac dealurile:  Tasli-luc- 

Bair, Mahomet-Bair, Hos-Tepe- 

Bair, precum și văile: Mangalia- 

Dere, Tasli-luc-Dere, Odi-Cucal 

şi. Ester ; este situat în partea 

de N.a pl., cea de V. a com, 

şi cea de S. a căt. 

Ghelmegeni, ma/ala, în com. 

rur. Samanireşti, pl. Motrul-d.-s., 

jud. Mehedinţi, 

Ghelmegioaia, sa, în jud. Me- 

hedinți, pl. Ocolul-d.-j.; ţine de 

com. rur. Gutul; are 65 case; 

o biserică cu hramul Sf. Ilie. 

îrîii, în com. 

rur. Gutul, pl. Ocolul-d.-ij., jud. 
Mehedinţi. 

Gheimegioaia, va/e, în com. rur. 

Prunişorul, pl. Ocolul-d.-j., jud. 

Mehedinţi, unde se împreună cu 

Valea-Borsesului şi Valea-Anilor. 

Ghemuita, va/e, jud. Olt, com, 

Oporelul, pl. Oltul-d.-j. 

Ghemul, /oc de izvoare, jud. Ba- 

căi, pl. Bistriţa-d.-j., com. Fa- 

raoni, de unde izvorește pirtul 
Valea-Rea. 

Ghemul, 745, între dealurile Pi- 

răul și Uricani, de peteritoriul sa-   
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tului Romineşti, com. Movileni, 

pl. Copoul, jud. Iași; este mlăș- 

tinos, bogat în stuh și papură. 

Ghemul, movilă, spre 5. de sa- 

tul Rominești, com. Movileni, 

pl. Copoul, jud. Iași. E artificială 

şi foarte vechie. 

Ghengheoaia, moșie, în jud. Do- 

rohoiii, com, Cordăreni, pl. Pru- 

tul-d.-s., în suprafață de 270 

hect., 69 arii, cimpși 8 hect,, 

60 arii pădure. 

Hotarele moşiei sunt: 

dăreni, Havirna şi Carasa. 

Localitate însemuată aici este 

Seliștea. 

Cor- 

Ghenciu (Valea-lui-), za/e, în 
jud. Constanţa, pl. Silistra-Nouă, 

com. Oltina, cătunul Ciîșla; se 

desface din punctele S.-V. ale 

dealului de deasupra Cîşlei; se 

îndreaptă spre E., în o direcţie 

generală de la S.-V. spre N.-E., 

brăzdind partea N. a -plășei şi 

cea S..E. a comunei; după 3 
kil. de drum făcut, parte prin 
păduri, parte prin cîmpie, mer- 

ge de se deschide în valea Bei- 
lic-Ceair, pe partea stîngă a ei, 

ceva mai sus de satul Curu- 
Orman. 

Ghenis-Bair, dea/, jud. Con- 

stanța, pl. Medjidia, com. Ma- 

mut-Cuius, cătunul Peştera; se 

întinde printre văile Demen-Cu- 

lac şi Iuuruc-Dere; estede na- 

tură stîncoasă şi acoperit cu fi- 
neţe şi izlazură. 

Ghenoaia, moşie a statului, pe 

care, la 1864, s'ait împroprietărit 
"o parte din locuitorii com. Vadul: 
Săpat, pl. Cricovul, jud. Pra- 
hova. 

Ghenoaica, su-qivizie a căt. 
Valea-Scheilor, com. Tohani, jud. 

Buzău.
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Ghenoaica, moșie, în jud. Bu- 
zăi, com. Tohani, căt. Valea- 

Scheilor. Are 94 hect. arături, 

fineaţă și vie. ! E 
Fostă proprietatea lui Ghi- 

" nea Poenarul, care a lăsato bi- 

sericei Ghenoaica, fondată de 

Ceauș-Ghinea. 

Gheorduneşti, sa, cu 100 loc., 

jud. Argeș, pl. Oltului, face par-. 

te din com. rur. Drăguţești-Să- 

punari. 

Gheordunul, saţ, cu 150 loc. 

jud. Argeș, pl. Topologul; face 
parte din com. rur. Corbi-Mă- 

gureni. 

Gheorghe(Fundul-lui-), co/zuă, 

jud. Buzăii, com. Gura-Dimienci, 

acoperită cu o parte din pă- 

durea Dimiana, numită Fundul- 

lui-Gheorghe, avînd ca 50 hect. 

Gheorghe (Pirîul-lui-), ziriz 

(2800 m.), afluental Șomuzului- 

Mare, în jud. Suceava, com. 

Preutești. Primeşte din stinga 

pe Pirîul-Ursului. 

Gheorghe(Valea-lui-),za/e,jud. 

Muscel, izvorește după proprie- 

tatea statului, numită Dealul, 

curge prin com. Domneşti, plaiul 

Nucşoara;, dela V. spre E.; 

cînd vine mare aduce mari pa- 

gube locuitorilor. 

Gheorghe-Lazăr, sa, în jud. 

Ialomiţa, pl. Ialomița-Balta, pen. 

dinte de com Bucul, situat la 

21 kil. spre N.-V. de satuide 

reşedinţă, pe un loc şes. 

Satul este fondat la anul 1884, 

cind i s'a dat numirea de Gheor- 

ghe-Lazăr, în memoria nemu- 

ritorului profesor Gheorghe La- 

zăr. 

Populaţiunea satului este de 

1go familii Romini și 4 familii 

Ţigani. 
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Aici este o școală mixtă, con- 

dusă de un învăţător, retribuit 

de comună. | 

Vite sunt: 582 cai, 776 boi, 

730 vaci, 1030 oi şi 215 porci. 

Gheorgheni-Orman-Bair, ea/, 

în jud. Constanţa, pl. Silistra- 
- Nouă, com. Dobromirul, d'alun- 

gul văei Teche-Chioi-Ceair; care 

are 170 m. şi e acoperit numai 

cu păduri. 

Gheorghești, parte a com. Capul: 

Pisculni, jud. Muscel. 

“Gheorghiesei (Dealul-), zea/, 
în satul Sodomeni, com Pășcani, 

jud. Suceava. 

Gheorghina, zîră, afluent al pi- 

rîului Bădilița, jud. Suceava. 

Gheorghiţeni, zale, pe moșia 

Pomirla, pl. Prutul-d.-s., jud. 

Dorobhoiii. 

Gheorghiţenilor (Piriul-), zi- 
rii, pe moşia Pomirla, com. 

Pomirla, pl. Prutul-d.-s., jud. 

Dorohoi. 

Gheoşani, cătun, al com. Mo- 

runglavul, pl. Olteţul-Oltul-de.-s., 

jud. Romanați, situat pe malul 
sting al Oltețului, la 15 kil. spre 

N. de Balș: Are 60 familii, 

saii 255 suflete. 

Ghera, deal, în jud. Tecuciii, con- 

tinuarea a dealului Chetroiul, 

cuprins între Valea-Birladului, şi 

Valea-Lupului, în raionul com. 

Gohorul. 

Gherasim, za/e, care se scurge 

în balta Znagovul, jud. Ilfov. 

Gherăeşti, sa, în jud. Bacăii, 

pl. Bistriţa-d.-j., com. Osebiţi- 

Mărgineni, situat lingă Lunca: 

lui-Rugină. Are o populaţie de   
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11 familii, sai 37 suflete; o cir- 
ciumă. E situata 3 kil. de sa- 

tul Mărgineni-Osebiţi. 

Gherăeşti, saţ, jud. Bacăii, pl. 
Bistriţa-d.-s., com. Mărgineni 
Munteni, situat pe malul drept 
ai Bistriţei, la N. oraşului -Ba- 
căii, Are 24 familii, saii 101 su- 

flete. 
Vite sunt: 3 cai, 32 vite mari 

cornute și. 20 porci. 

Gherăseni (Rotunzeni), co. 
rur., în jud. Buzăii, pl. Cimpu- 

lui, situată pe malul drept al rî:- 

lui Călmăţuiul, la 17 kil. 400 
m. de orașul Buzăi. Limitele 

sale sunt: la N., începînd din 
apa Viforita, (com. Maxenul), 

- merge în cătunul Odaia-Banului, 
de unde o ia pe hotarul moşii- 
lor: Gomoești și Bălișoara, pănă 

în hotarul moșiei Costeşti; la 

V., se lasă pe hotarul moșiilor 
Cioranca (pănă în Drumul-Sării) 
şi' Bugheni, apoi merge subți- 

indu-se pe hotarul moșiilor: Lim- 

pezișul și Mărgineanca, pănă la 
Puţul-lui-Cazan (hotarul despre 

com. Glodeanul- Sărat); la S$., 

face un mic unghiii între Puţul- 
lui-Cazan şi hotarul Măcrișul, 

şi începe a se urca la E., pe 

hotarul moșiei Zmeeni, atingînd 

hotarul Cată- Cal, Iazul- Aghii, 

pănă în piriul Rușiavăţul; o ia 

apoi pe hotarul moșiei Maxe- 

nul (înfundindu-se puţin la Vi- 

forita), se subțiază printre Ma- 

xenul şi Costeşti, atinge hota: 

rul moşiei Verguleasa (comuna 

Țintești) şi se dirige în vatra 

căt, Odaia-Banului (com. Simi- 

leasca). 
Suprafaţa sa este de 5980 

hect., din cari 3478 hect. ara- 

bile, 688 hect. pădure, 670 hect. 

fineaţă, 952 hect. izlaz şi 312 

hect. sterp. 
Proprietăți însemnate sunt: 

Gherăseni, Scheiul (Sf. Nicolae
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din Brașov), Bălaia, Trestianca 

şi Brebeanca saii Șopirliga (Efo- 

ria Spitalelor Civile din Bucu- 

rești) și pădurile: Cimpineanca, 
Tufele-Florii și Tufele-Pirnogi. 

Terenul e şes, ondulat puţin de 

malul Călmățuiului şi de cite-va 

movile; pe alocurea cam băltos 

avind și oare-care sărături; to- 

tuși e fertil și favorabil tuturor 

culturilor. | 

In com. se află: o moară de 

aburi; o stină pentru fabricarea 

laptelui. 

Căi de comunicaţie are: șo- 

seaua Gherăseni-Costești-Buzăii, 

marele drum al Grindului-Bu- 

zăă şi Drumul-Sării. 

Vite: 740 boi, 950 vaci, 450 

viței, 440 cai, 460 iepe, 230 

mînji, 3640 oi, 26 capre, 8 a- 

sini și 966 porci, 

Sunt 26 stupi cu albine. 
Comuna e formată din cătu- 

nele: Bălaia, Cremenea, Ghe- 

răseni și Sudiţi, cu o populație 

de 2220 locuitori, din cari: 498 

bărbați însuraţi, 36 neînsuraţi, 

36 văduvi și 574 băeţi; iar fe- 

mei măritate 408, văduve 40, 

ate 538. Locuesc în 426 case. 

Străini: 2 Greci, 4 Austro- 

Ungari și 1 Bulgar. 

Meseriaşi sunt: 1 lemnar, 1 

cizmar, 4 fierari, 2 cojocari şi 

1 brutar, 

Contribuabili sunt 413; sta- 

bilimente comerciale 23. 

Ştii carte 134 persoane. 

Are o şcoală în cătunul Ghe- 

răseni, frecuentată de 102 elevi 

şi 4 cleve; o biserică, zidită 

mai întiiă la anul 1840 de Ion 

Emanuel Gherase consumată de 

incendii în 1863 și rezidită în 

1868 de Nicolae Gherase; are 

hramul Adormirea-Maicei-Dom- 

nului, și e deservită de 2 pru- 
oți şi 2 cintăreți. 

Circiumi sunt 12. 

Comuna în secolul trecut con- 
„Sta numai din satul Cremenea;   
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pe la 1812 ai venit aci mai 

mulți locuitori de pe moșia Ro- 
tunda-Brădeanul și ai pus fon- 

damentul satului Rotunzeni, care 

după ce a devenit proprietatea 

lui loan Emanuel Gherase, a 

luat numele, împreună cu în- 

treaga comună, de Gherăseni. 

Cind moșia Reda-Barbului (Sche- 

iul) a devenit proprietatea bi- 

sericei Sf. Nicolae din Brașov, 

-s'a adus din Transilvania cîţi- 

va locuitori, scutiți de dări, 

cari aii dat naștere satului Su- 

diți, cu sub-diviziunile sale: Gea- 

vleți (Cacaleţi-Vechi) și Șopiîr- 

liga. Cătunul Bălaia a început 

a se forma la 1837 și la, 1850 era 

deja un sat. Cele-lalte cătune 
sunt mai nouă. 

Gherăseni (Rotunzeni), căzuu, 

de reședință, al com. Gherăseni, 

jud. Buzău, cu 1600 locuitori 

__ Şi 300 case, 

Gherăseni, moşie, în jud. Buzăi, 

com, și cătunul Gherăseni, avînd 

1000 hect., din cari 900 hect. 
arabile și 100 hect. pădurea 

Cimpineanca. 

Gherăsoaia, zăure, supusă regi- 

gimului silvic, com. Glămbocelul, 

pl. Podgoria, jud. Muscel, a- 

vind, împreună cu trupurile: Go- 

leasca, Băneasa, Dinuleasa, Căl- 

ceascâ, Tomeasca, Chiriceasca 

"şi Chiţeasca, o întindere de 1350 
hect. Esenţe: fag, stejar, etc. 

Gherceşti, com. rur., jud. Dolj, 

pl. Ocolul, la 9 kil. de orașul 

Craiova. Este așezată pe am- 

bele maluri ale rîului Tesluiul. 

Se învecinește la N. cu com. 

Mischii; la S., cu orașul Cra- 

iova; la V., cu com. Șimnicul 

și la E., cu com. Pieleşti. 

Terenul comunei este șes și 

compus din pămînt galben și 
negru.   
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Este udată de riul “Tesluiul, 

care trece prin centru şi care 

se încarcă pe dreapta cu pira- 

ele: Sodolul și Craia; iar pe 

stinga cu 'Țarovași Criva. Are 

pe dinsul două poduri: unul 

în dreptul satului Ghercești și 

altul în satul Girleşti-d.-j. 

Din cauză că malurile rîului 

Tesluiul sunt cam joase, el se 

revarsă în timpul desghețului 

și al ploilor mari, 

Se compune din 4 sate: Gir. 

lești-d.-s., Girlești-d.-j., Gher- 

cești şi Teișani, Satele Girlești, 

și-aii luat numele de la multele 

girle ce le udă și sunt așezate 

spre S. de Gherești, pe ambele 

maluri ale riului Tesluiul. 

Satul Teișani este așezat pe 

malul sting al rîului Tesluiul, 

spre V. de satul Ghereşti și 

în centrul comunei, pe dreapta 

riului “Lesluiul. 

In com. sunt: 2 biserici, una 

în satul Ghereşti, fondată de 

locuitorii satului, în 1833, cu 

hramul Cuvioasa Paraschiva; a 

doua în satul Girlești-d.-s., fon- 

dată la 1879, cu hramul Inăl-. 

țarea Domnului; sunt deservite 

de i preot și 2 cîntăreţi; o școală 

mixtă,care funcționează din 1867, 

condusă de 1 învăţător și fre- 

cuentată de 34 elevi; este în- 

treţinută de stat și com. Lo- 

calul construit din zid, este în 

„bună stare. : 

După legea rurală din 1864 

s'aii împroprietărit 112 locuitori. 

Suprafaţa teritoriului com. este 

de 4079 hect., din care 3750 
hect. arabile, 100 hect. fineaţă, 
100 hect. izlaz și 129 hect, 
pădure. 

Moşiile de pe com. sunt: Gir- 
lești-d.-j., cu venit anual de 
10000 lei, aparţinînd d-lui C. Gir- 
leşteanu; moșia Girlești - d.-s., 
cu venit anual de 7şoo lei, a. 
parținînd d-lui Teișanu; moşia 
Gherești, aparținînd d-nei Elena
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Pavlovici, cu venit anual de 

8500 lei; moşia Teișani, cu ve- 

nit anual de 1200 lei, aparţinînd 

d-lui G. G. Teişanu. 

Afară de acești proprietari, 
mai aii parte și moșnenii Pri- 

picei, Bogdănești, Denghiulești, 
precum şi locuitorii împroprie- 

țăriți după legea rurală din 1864. 
"Pădurile ce se găsesc pe mo- 

şie sunt: Girleşti-d.-j., în întin- 

dere de 85 hect.; Teișani, pe 

moșia: Teișani; Gherceşti, în în- 

tindere de 9 hect. Sunt com- 
puse din: ceri, stejari, ulmi, 

frașini, jugaştri, predominind gir- 

nița. 

Viile se întind pe o suprafață 

de 6361; hect.; aparțin sătenilor 

şi orășenilor Craioveni şi produc 

vin bun roșu, 
Pe proprietatea d-lui G. H. 

Teişanu se găseşte o moară 

de aburi, unde locuitorii își 

macină grînele lor. 

Cîrciumi sunt 7: 6 în Gherceşti 

şi 1 în Girlești-d.-s.; 2 comer- 

cianți. 

Prin mijlocul comunei trece 

calea comunală care o uneştela 

N. cu com. Mischii şi la S. cu 

com. Pieleşti. Are o lungime 

de 4 kil. La o mică depărtare, 

spre V., este staţia de drum 

de fier Craiova. | 
Venitul comunei pe anul 1892- 

93 a fost de 4579,19 Lei, iar 

cheltuelile de 3751,73 lei. 

Gherceşti, saz, jud. Dolj, pl. O- 
colul, com. Gherceşti, reședința 

primăriei. Are 575 suflete, 318 

bărbați și 257 femei; locuesc 

în 154 case și 4 bordee. Parte 

din case sunt construite din zid 
şi parte din birne. Mai toate 

au grădina lor. | 

În sat este o şcoală mixtă, 

care funcţionează din 1867, fiind 

întreținută de stat și com.; o 

biserică, fondată la 1833, cu 

ramul Cuvioasa Paraschiva. 

60299. Jlurele biclionur Geograric, Vol. 41], 
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Gherceşti, zoșie particulară, jud. 
Dolj, pl. Ocolul, com. Ghercești, 

satul Ghercești, cu venit anual 

de 8300 lei, aparţinînd d-nei E- 

lena Pavlovici. | 
Pe această moșie este o pă- 

dure; stîne de oi, producind 

brînză bună de putină. 

Gherdana, sa/, face parte din 

com. Condrăcheşti, jud. Tecuciu,. 

Situat pe dealulcu același nume, 
în partea de V. a com, la 1 

kil. și 700 m.de reședința ei. 
Are o populaţie de 100 fa- 

milii, sai 360 suflete. 

Teritoriul căt. e de 100 hect. 
Este străbătut de văile ŢIi- 

glinei și Izvoarele, și de drumul 

care duce la Corbasca, 
Are o şcoală mixtă; o bise- 

rică, cu hramul Sf. Dumitru, si- 

tuată în partea de N. a satului, 

făcută de Alecu Vidrașcu cu 

soţia -a Ileana, la 1854 și care 
s'a reparat în 1873; are 8 fălci 

de pămînt, date la 1864. 

Locuitorii sunt împroprietă- 

riți la 1864. 

Satul comunică cu satele ve- 

cine prino şosea ce vine de la Flo- 

reşti, care se uneștecu cea care 
vine de la Drăgești și duce pe- 
ste deal la satul Corbasca. 

Gherdana, ziri/aş, jud. Tecuciiă; 
izvorește din partea de N.-E. a 

satului formează în cursul săi 
Iazul-Vidrașcului, şi după ce pri- 

meşte piriul Drăgești, se varsă 

în dreapta Polocinului. 

Ghereasca (Schitul-), saz, si- 

tuat la N. jud. Covurluiii, pl. 

Horincea, com.. Lupești, la ş 

kil. în sus de reședința comu: 

nei. Are 51 familii, saii 204 su- 

flete ; o biserică, Se zice că acest 

sat ar fi existind de pe la 1738; 

aci este un schit călugăresc, de- 

venit proprietate a Statului în 

urma secularizărei.   
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Ghereasca (Schitul-), 7z0ie cu 
pădure, a Statului, jud. Covur-. 
lui, fostă pendinte de Mitropo- 
lia Moldovei; terenul cultivabil 

de Sr hect., se arendează cu 

2428 lei; pădurea e de 400! 

hect. și viile, de 12 hect. 

Gheren-Ceair, a// nume al văei 

Urluia, jud. Constanţa, pe care 
îl păstrează de la satul Enișen- 
lia, pănă la satul Bazirgian. 

Ghereseşti, sa, în jud. Argeş, 

pl. Oltul; face parte din com. 

rur. Valea-Ungureni. 

Ghergani, cor. rur., în jud. Dim. 

boviţa, pl. Ialomiţa,situată spre 
S.-E. de Tirgovişte, pe linia fe- 

rată București- Virciorova, pe 
şoseaua naţională Tirgovişte- 

Fundata-Bucureşti și pe o cîm- 

pie întinsă. Se compune din 4 

căt.: Ghergani, Mavrodin, Cola- 

cul și Săbiești, cu o populație de 
1750 locuitori. Are o moarăcu 
aburi; 3 biserici; 2 școli, una 

în Ghergani, lingă gară, între- 
țînută de stat, condusă de o 

învăţătoare ; a doua, în căt. Co- 

lacul, întreţinută de comună, 
condusă de un învățător. În ra- 

ionul acestei com. este gara căci 

ferate şi o pădure, de 5250 arii. 
In com, este un heleștei şi 

printr'însa curge rîul Colentina. 
Se învecineşte: spre E., cu 

Ghimpați, Vizurești şi Cojasca; 

spre V., cu Lunguleţi, de care 
se desparte prin Dimboviţa; 

spre N., cu Bălteni și spre S. 

cu Podul-Bărbieruiui. 
Aci se află îngropat Ion D. 

Ghica, fost Bei de Samos și 
unul din cei mai de seamă din- 

tre bărbaţii de stat și dintre 

scriitorii Romîni (încetat din via- 

ţă la 22 Aprilie 1897). 

La Mavrodin ai fost lupte 

între Turci şi Romini pe tim- 

pul lui Mihaii-Viteazul. 
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Ghergani, stafie-de-dr.-d.f.. jud. 
Dimboviţa, pl. Ialomiţa, căt. 
Ghergani, pe linia Bucureşti-Chi- 

tila-Piteşti, pusă în circulaţie la 

13 Sept, 1872. Se află între sta- 

ţiile Ciocănești (12.8 kil.) şi Con- 

țești (5.4 kil.). Inălţimea d'asu- 

pra nivelului mărei: 132.82 m. 

Venitul acestei staţii pe anul 

1896 a fost de 103241 lei şi 

15 bani. 

Gherghe, ante, pe moşia Burca, 

com. Mădeiul, jud. Suceava. 

Ghergheasa, com. rur., în jud. 

R.-Sărat, pl. Rîmniculd.-j., pe 

piriul Viroaga. 
Este aşezată la Sudul jud,, 

la 17 kil., spre S.-E., de orașul 

R.-Sărat, şi în partea Estică a 

plășei, la 6 kil., spre N-E., de 

Bălăceanul, reședința plășei. 

- Comunele învecinatesunt : Săl- 

cioara, la 4 kil.; Balta-Albă, 

la 7 kil.; Galbenul, la $ kil. și 

Socariciul, la 10 kil. 

Se mărginește la N.-E. cu 

Boldul și Balta-Albă ; la S.E,, 

cu Amara; la S.-V., cu Bălă- 

ceanul și la N.-V. cu Sălcioara. 

[n com. sunt movilele: Gher- 

gheasa, Săpata, Văcarul, etc. 

Piriul Viroaga o udă prin 

mijloc ; Buzăelul, la V. ; are lacul 
Ghergheasa, la V. . 

Cătunele cari o compun sunt: 

Ghergheasa-Nouă, reșed., Gher- 

gheasa-Vechie, la V. 

Suprafaţa com. este de 4325 

hect. : 50 hect, vatra com., 1223 

hect. ale locuitorilor, 3050 hect. 
ale Statului; din cari: 3723 

hect. arabile, 5oo hect. imaș și 

30 hect. neproductiv. 

Populaţia com. e de 343 fa- 
milii, saii 1006 suflete: ş20 băr- 

baţi, 486 femei; 343 căsătoriţi, 

668 necăsătoriți şi 35 văduvi; 
ştiii carte 66, 

Are: o biserică, cu hramul 

Sf. Nicolae, zidită în 1827 de   
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locuitori, cu 400 lei venit a- 

nual, deservită de ua preot și 

un cintăreț; o şcoală de băeţi, 
fondată în 1879 de com., con- |. 

dusă de un învăţător și frecu- 

entată de 60 elevi. 
Vite sunt 2728, din cari: 549 

boi, 232 vaci, 188 cai, 156iepe, 

1500 oi, 103 rîmători. Trans- 

portul cerealelor se face prin 

staţia Zoiţa, la 15 kil. spre V. de 

comună. 

Sunt 9 stabilimente comer- 

ciale. 
Căile de :comunicație sunt 

drumurile vecinale : spre Sălcioa- 

ra-R.-Sărat; spre Amara; spre 
Balta-Albă ; spre Bâlăceanul-So- 
catriciul-Costieni-Zoiţa ; spre Gal- 

ben-Drog ; spre Ciineni. 

Veniturile com. sunt de 3567 

lei, iar cheltuelile de 5354 lei. 

Sunt 206 contribuabili. 

" Ghergheasa, heleşteă, în jud. 
R.-Sărat, pl. Rimnicul-de-j., com. 

Ghergheasa, așezat în partea de 

V.a com., format de piriul Viroa- 

ga; are 60 pogoane întindere, 

proprietate a Statului. 

Ghergheasa saii Bătriîna, 7o- 

șze, în jud. R.-Sărat, pl. Rimni- 

cul-d.j. 

Ghergheasa-Nouă, sa;, în jud. 

R.Sărat, pl. Rîmnicul-d.-j., căt. 

com. Ghergheasa, așezat la V. 

de cătunul de reședință, Gher- 

gheasa-Vechie ; are 40 hect, în- 

tindere; 126 familii, sai 296 

suflete; 57 contribuabili. 

Ghergheasa-Vechie, sa/, înj ud. 

R.-Sărat, pl. Rîmnicul-d.-j., căt. 

de reşedinţă al com. Ghergheasa, 

așezat în partea de E. a com,, 
pe malul drept al piriului Vi- 

roaga ; are 10 hect. întindere: și 

o populație de 217 familii, sati 
710 suflete; 149 contribuabili; 

o biserică; o școală. 
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Ghergheleui, saz, în partea . de 

S., a com. Șurăneşti, pl. Mijlo- 

cul, jud. Vasluiii, la poala de 
V. a dealului cu același. nume. 

Cu şo. de ani în urmă satul 

era pe coasta acestui deal, însă 

în urma unei prăbușituri de pă- 

mînt, s'a strămutat pe vale. 

Are o suprafaţă de 1439hect,, 

din cari 287 hect. pădure şi 

714 hect. loc de cultură, 'finaţ, 

imaș, ale proprietăței, iar 429 

hect. ale locuitorilor, cu 3 hect. 

vie; cu o populaţie de 78 fam, 

saii 360 suflete, 

În sat este o biserică făcută 
„la 1844, deservită de un preot. 

Locuitorii posedă: 21 plu- 

guri și 45 care cu boi, 4 plu- 

guri şi 7 căruţe cu cai; 150 

stupi cu.albine; 147 vite mari 

cornute, 850 oi, 25 cai și "32 

porci. ” i 

Ghergheleul, zea/. Vezi Şură- 
neștilor (Dealul-), com. Dănești, 

- pl. Mijlocul, jud. Vaslui. 

Ghergheleul, zise, jud. Vilcea, 

pl. Cerna, com. Mădulari. 

Ghergheşti, sas, jud. Brăila, la 3 

kil,, spre S.E., de satul Sluji- 

tori-Alboteşti, înființat la 1866. 

„Suprafața satului este de 13 

hectare. 

Are o populaţie de 48 familii, 

saii 214 suflete: 117 bărbaţi și 

97 femei. 

Vite sunt: 100 cai, 230 vite 

mari cornute, 1000 oi și 100 ri- 
mători. | | , 

Acest sat se mai numește 

şi Cocoţaţi, căci satul, fiind si- 

tuat pe muchii de dealuri, case- 

le-i se văd de pe lunca Călmă- 
țuiului şi par cocoțate pe mu-! 
chie. 

Ghergheşti, sas, județul 'Dimbo-   vița, plasa Cobia, căt. com. Io- 
nești. e
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Ghergheşti, saz, în jud. Mehe- 

dinți, plaiul Cloșani, com. Po- 

noarele, cu şo case. 

Ghergheşti, sas, în județul şi pl. 

Tutova, la S. de satul Micești, 

pe piriul Studineţul. Are 430 lo- 
* cuitori (din cari 49 ştiii carte) 

Și II5 case. 

Gherghicani, za/e, în jud. Co- 

vurluiă, pl. Prutul, com. Măstă- 

cani, formată din Dealul-Boeresc, 

care e o ramificaţie a dealului 

dintre pîraele Covurluiul şi Su- 
huluiul. 

Gherghiceasa, pirii, care cur- 
„ge prin. satul Văraticul, com. 

Dumbrăveni, jud. Botoșani. 

Gherghilăul, dea, jud. Muscel, 

_pl. Rîurile, com. Mihăeşti. 

Gherghilăul, va/e, în jud. Buzăi, 

com. Nehoiaşul; începe din mun- 

tele Cumpenele şi se scurge în 

pîriul Nehoiaşul. 

Gherghina (Ghertina, Tiri- 
ghina, Țiglina), înă/fime de 

__Zămâut, pe dealul sting al Sire- 

tului, în apropiere de gura a- 

cestuia, lîngă stația de drum 

de fer Bărboși, com. Filești, pl. 

Siretul, jud. Covurluiii, unde în 
vechime a fost o mare cetate 

romană zidită de împăratul Tra- 
ian. Această cetate purta nu- 
mele după unii, de Caput Bo- 

vis (Capul Boului), iar după 
alții Contra Dinogetia sau Tur- 

ris Trajani. Numirea de Gher- 

ghina şi cele-lalte sunt posteri- 

oare și date de popor; se cre- 

de însă că aceste numiri ar veni 

de la vorbele latine Tegulina, 

Terrigena, Triclina, În anul 1703, 

sub domnia lui. Constantin Duca, 

se găsiră aice, după arăturile lui 

Dimitrie Cantemir în «Descrierea 

Moldovei», cele dintii ruine ale   
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acestei cetăţi, între carise numără 

* statui și lespezi de marmură cu 

_ inscripții romane, ce indică neîn- 

doios că Traian este fondatorul 

ci. Tot aice, după spusa aceluiași 
scriitor, s'a găsit o piatră, care a- 

mintește pe Sever, împăratul 
Romanilor, dar pe care Dimi- 

trie Cantemir, sub domnia frate- 

lui săi Antioh, trecînd prin 

Galaţi și căutînd înadins acea 
piatră n'a găsit-o. Intr'un rînd 

Teodori, pircălabul de Galaţi, 

i-a adus un ban de argint, pe 

care sta scris : «Const. Vict. Aug. 
Imp.». S'aii găsit şi cărămizi cu 
inscripţia: «leg. I. Ital.>, cea 

"ce dă a înţelege că paza aces- 

tei cetăți fusese încredințată le- 
giunei 1 Italice. 

Imprăștierea ruinelor acestei 

cetăţi s'a început în secolul al 
XVIII-lea, cînd.s'a luat cărămi- 
dă pentru cetatea Brăilei și pen- 
tru oare-cari biserici din Galaţi; 
iar în secolul al XIX-lea s'aii scos 
cele din urmă resturi pentru 

pardoseala stradelor din Galaţi, 
In 1836, se făcură cercetări 

nouă la Gherghina și în 1838 se 

descoperiră aici mai bine de 3700 

monede de argint de ]a diferiţi 

împărați “romani, printre cari 

Constantin, Arcadiu, etc., cu 

inscripția Galatii, fapt ce' în- 
suflă presupunerea că aice ar 

fi fost la început orașul Galaţi, 
După aceste cercetări, se crede 

că Gherghina era așezată pe 
un platoii cu diametru de 70 

metri și la vr'o şo metri d'a- 
supra nivelului ordinar al Sire- 
tului. Ea era de formă rotundă 
şi înconjurată de un împătrit 

zid circular. O  eșitură mește- 

şugită în forma unei punți, măr- 

ginită de două ziduri paralele, 

lega acest platoiă cu cel al ma- 
lului apropiat, fortificat și el; la 

“Nordul s&u, un zid, ce eșea din 

al doilea mur circular, cobora 

în linie dreaptă pănă în Siret.   
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Bordurile inălțimei se măcinară 

zilnic; linia drumului de fer 

tăiă şi ea o parte a înălțimei 
la S.-V. Oraşul vechii se pre- 
supune a fi fost așezat la pi- 

cioarele platoului. La baza mu- 

rului, care o îngrădea spre E. 

Sai găsit mai multe lucruri, 
între cari: o. statuă a zeiţei 

Ceres, turnată în aramă, un 
număr mare de lespezi de mar- 

moră, săpate în relief şi repre- 

zintind războaiele Romanilor cu 

popoarele de la Dunăre, un 

drum pe sub pămînt, căptușit 

cu piatră şi cărămidă, pentru 

„a întreţine comunicaţia cu ora- 

șul. In cetate s'aii mat desco- 

perit: o subterană, care con- 
ținea mormintele probabil ale 

unor înalte personagie romane, 
judecînd după valoarea obiec- 
telor găsite în jurul resturilor, 

și cari erai foarte îngrămădite; 
o mulțime de bani vechi de 

argint şi de bronz, purtînd efi- 
giile împăraţilor Traian, Dio- 
cleţian, Constantin, Arcadiu, ete. 

Aproape de o baie și o casă 
de ape, ce aducea apă din Si- 
ret prin țevi de plumb, s'aă 
mai găsit în oraș temeliile unui 

templu, care era, se presupune, 
închinat: Venerei, căci s'a gă- 
sit în acest loc un Cupidon țţi- 

nînd facla. minţei în miini; ase- 
menea s'a mai găsit un monu- 
ment cu inscripţii, a cărui bază 

era legată de trunchiul monu- 
mentului cu un fus de fer, ce 

se află în Muzeul de Iași. 

După filo-romînul Vaillant, 

care a vizitat localitatea în al 

„5-lea deceniu al secolului nos- 

tru, cetatea această a fost ocu- 

pată de Romani în perioada 
Antoninilor, şi în apropierea ei 

trebuie să fi fost o mare o- 
lărie, de unde și numirea de 

Țiglina (tegulina=ţiglă romană). 

Printre cărămizi s'au aflat unele 

purtind numele cu degetul
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VVIIVII, ce ar însemna că fu- 

sese ocupată de legiunea a 

XIX-a. Dacă Dacia a fost ocu- 

pată în epoca Antoninilor de 

Romani în întregul ei, apoi de- 

sigur cetatea Tirighina a fost 

unul din posturile militare cele 

mai înaintate Ja frontiera im- 

periului, sentinela cimpurilor 

întărite de la Tromis, Rakel 

şi Traianopolis saii . Trianopo- 

lis. Inainte de a fi ocupată 

Dacia de Romani, este pro- 

babil să fi fost aici un sta- 

biliment galic. Asemenea se 

crede că Romanii fundară aici 

un oraș numit Caput Bovis, 

dărîmat la părăsirea Daciei, care 

deveni după aceea Republica 

Galaţilor, apoi Gherghina și în 

urmă Țiglina. Cronica lui Hur 

pune cetatea Capul-Boului în 

stînga Dunărei la colţul natu- 

ral S.-V. al Moldovei, cel mai 

apropiat de Moesia, și primul 

pîrcălab al ei a fost Longin 

Boldur la întemeierea Republi- 

cei Moldovei sub Dragoş. 

O schiță a planului topo: 

grafic al ruinelor de la Gher- 

ghina a fost luată în 1837 de 

către răposatul profesor din 

Iași, G. Săulescu, 

Pozițiunea acestei înălțimi 

este încîntătoare: de pe ea pri- 

veşti gara Bărboşi grădinele ora- 

şului Galaţi așezate spre S., în 

colțul dintre malurile stingi ale 

văilor Dunărei și Siretului, flu- 

viul şi valea Dunărei, în spre 

înălțimile Bugeacului, 

Gherghina, vale, izvorește din 
dealul Nucul și se varsă în riul 

Pesceana, pe teritorul com. Știr- 

beşti, pl. Olteţul-d.-j., jud. Vilcea, 

Gherghinei (Valea-), zădre, 
în jud. Buzăii, com. Beceni, 

căt. Ocea; are 35 hect.; face 

un corp cu Faţa-lui-Bitcă, Valea- 
Nucului și Valea-Ulmului.   
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Gherghinei (Valea-), za/e, în 

jud. Buzăi, com. Beceni, căt. 

Ocea; ese din Virful-Ocii și se 

scurge în Valea-Ocii. 

Gherghinoaia, /oca/itate, între 

Pirîul-Țuţurului şi Dealul-Tur- 

cești, com, Alunul, pl. Olteţul- 

d.-s., unde se află în pămînt o 

materie combustibilă care arde 

continuă de la 1886. 

Gherghişani, săzzșor, jud. Brăila, 

spre S.-E. de satul Dedulești, 

aproape de c. f. Brăila - Bu- 

ză. Vatra satului e de 6 hect., 

cu 8 case. 

Populaţia e de 45 locuitori. 

Vite: 22 cai, 43 vite mari 

cornute, 190 oi, 24 rimători, 

Gherghița, con. rar. pl. Cîmpul, 

jud. Prahova. 
Această comună! datează cu 

mult înainte de anul 1503, şi 

pe atunci trebuia să fi fost în 

toată splendoarea ei, de oare 

ce întreținea relațiuni comerciale 

cu Brașovul. (D-l Ilonnescu-Gion, 

într'o conferinţă ţinută la Socie- 
tatea Geografică Romină, bazat 

pe acte vechi, a probat că acum 
381 ani, pleca din Brașov pentru 

Gherghița, ro negustori încăr- 

cați cu mărfuri). 

Este însemnată prin răscoala 

Călărășanilor, la anul 1623, în: 

contra Domnitorului Alexandru 

Coconul, şi prin victoria repur- 
tată de Mihaii Viteazul contra 

'Turcilor, la anul 1596. | 

Este situată pe ambele maluri 

ale rîului Prahova, la 26 kil. 

de capitala judeţului și la 2 kil. 

500 m. de reședința plăşei. 

Se compune din 4 cătune: 
Gherghița, Ungureni, Belciugul 

şi Independenţa, înființat la anul 

1879 și numit de locuitori Bo- 

rusul, după numele locului pe 

care s'a întemeiat. 

Are o populaţiune de 448 fa-   
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milii, saă 2128 locuitori: 1057 

bărbaţi și 1072 femei, în care 

intră şi 2 familii: de Ţigani, 3 

de Nemţi şi 1 de Bulgari. Lo- 

cuesc în 455 de case şi 2 bor- 

dee. 

Contribuabili sunt 420. 

In comună sunt 4 biserici: 

Riserica - Domnească, care sa 

fondat de Mateiii-Vodă Basarab, 

la anul 1641, cu următoarea în- 

scripție: 

Această sfintă și Dumnezeiască bise- 

rică, din temelia ci zidit-o-am eii robul 

lu! Dumnezeii, Ion Matet Basarab Voe- 

vod, întru numele marelui al lui Hristos 

mucenic Procopie, şi cu vrerea milosti- 

„vului Dumnezeii și cu ajutorul . sfintului 

Mucenic supuserăm vrăjmașii sub picioa- 

rele Domniei și i-am ruşinat, și i-am go- 

nit din pămîntul Ţarei și am ridicat aceasta 

sfintă biserică pentru biruinţa cea de vi- 

tejie a puternicului marelui Dumnezeii 

și întru ajutorul Sf, mucenic - Procopie, 

ca să fie Domnia mea pomenită în nes- 

firşiţi veci, Veleat 7149. 

In dreapta ușei se mai află 

încă o piatră scrisă, ce nu se 

poate ceti, fiind mai toată aco- 

perită cu un zid făcut mai tîrziu. 

Acum de curind i s'a făcut . 

reparaţii de Administrația Do- 
meniului Coroanei, care na 

schimbat nimic din vechia for- 
mă a clădirei. 

A doua biserică, cu hranul 

Sf. Dumitru, posedă două în- 

scripţii: una la dreapta întrărei, 

care conţine următoarele: 

Această sfintă și Dumnezeiască bi- 

serică ziditu-s'aii din temelia ei de robul 

lui Dumnezeii Preda Căpitanul, feciorul 

Paraschivei Vornicul, întru numele sfin- 

tului și marelui mucenic Dimitrie, în zi- 

- lele Prea Luminatului Domnului Nostru, 

Ion Constantin Basarab Voevod. și a 

părintelui nostru Kir 'Leodosie Mitropo- 

litul. .. (Urmează încă două rînduri care 

nu se pot ceti). 

A doua inscripţie de la stînga 
e cea următoare: 

Cu ajutorul lui Dumnezeii, în anul mîn- 

tuirei 1885, în zilele Alteţei sale Carol 

I și ale Prea Sfinţitului Mitropolit Iosif
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Primat, s'a reparat această sfintă biserică, 

după cum se vede, rămîind nestricat nu- 

mai sfintul altar al bisericii celei vechi, 

fondată de răposatul Preda Căpitanul, 

feciorul Paraschivei, vornicul ci, trăia pe 

la anii de la Fristos 1705 și Domnia 

lui Constantin Basarab Voevod. 

A treia biserică, cu hramul 

Adormirea Maicii Domnului, din 

cătunul Ungureni, se crede să 

se fie clădit acum 100 ani, de 

către preotul Eremia. 

A patra biserică, tot cu hra- 

mul A dormirea-Maicii-Domnului, 

s'a clădit de enoriași, în cătunul 

Belciugul, acum 75 ani. 

Locuitorii pe lîngă agricultură, 
se mai ocupă: 3, cu olăria; 2, 

cu rogojinăria, 1, cu rotăria, ş, 

cu dulgheria, 2, cu zidăria, 4, cu 

cizmăria şi 4 femei văduve cu 

tot felul de țesături. 
Ei desfac produsul muncei 

ior la București şi Ploeşti. 

388 locuitori s'aii înproprie- 

tărit la 1864 şi 180 la anul 

1878. In total li s'aii dat 2320 

hect. în moșia Gherghița. 
Vite sunt: 413 cai şi tepe, 667 

boi şi vaci, 57 tauri, 60 viței, 

1812 oi, 61 capre, 548 porci 

şi 12 bivoli. 

Cînd s'a început aci să se 

înveţe carte, nu se știe cu si- 

guranță; există însă vn hrisov 

de la Alexandru Ipsilante, cu 

data de 1780, prin care se ho- 

tăreşte ca leafa dascălului din 

Gherghița să fie de 5 taleri pe 
lună. 

Școala se frecuentă de 86 

băeți şi. 46 fete, din numărul 

de 398 copii (201 băeți și 197 

fete), cu vîrsta de școală. Cu în- 

treținerea personalului se chel- 

tueşte anual 2484 lei. Știii carte 

în toată comuna 183 bărbaţi şi 

39 femei. 

Toată comuna se întinde pe 

o suprafață de 3596 hect. 

Veniturile comunei se urcă 

la suma de 17308 lei anual. 

E traversată de șosele spre   
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Drăgănești, Ciumați și Hătcă- 

răul. i 

E udată de riurile: Prahova 

şi Teleajenul; de vălceaua Ţu- 

ianca, care formează lacul cu 

același nume şi de alte mici văl: 

cele aproape de riul Prahova, 

numite coturi, și formate prin 

mutarea cursului Prahovei. 

Se mărginește cu comunele: 

- Meri-Petchi, Hătcărăul, Drăgă- 

nești, BRuda-Palanga, Ciumați, 

Balta-Doamnei și Lipia-Bojdani. 

Gherghița, fîrgașor, în jud. Pra- 

hova, pl. Cîmpul, com. Gher- 

ghița, însemnată prin răscoala 

Călăraşilor la 1623 asupra lui 
Alexandru Coconul, fiul lui Ra- 

„du-Mihnea. 

Gherghița, sas, face parte din 

com. rur. Gherghița, pl. Cîm- 

pul, jud. Prahova. 

Gherghița, £77ă, în jud. Brăila, 

la 6 kil., spre S., de satul Na- 

zirul. Vatra satului e de ş hect., 

cu 9 case. Populaţia este de 10 

familii, saii 45 suflete. 

Gherghița, /ac, în jud. Ialomiţa, 
pl. Ialomiţa-Balta, insula Balta, 

teritoriul com. Bordușeani. 

Gherghița, munte, în jud. Me- 

hedinţi, plaiul Cloşani. 

Gherghița, movilă, jud. Brăila, 

la 3 kil. spre S..E. de satul Ro: 

şiori, în hotarul despre jud. Ia- 

lomiţa. 

Gherghița, zădure, între riul Pra- 

hova, com. Balta-Doamnei, pl. 

Cimpul, jud. Prahova. 

Gherghuleşti, gea/, în com. zur. 

Menţi-din-Dos, pl. Motrul-d.j., 

jud. Mehedinți. 

Gheringec, com. rur., judeţul   
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Constanţa, pl. Mangalia, situată 
în partea sud-estică a judeţului, 
la 41 kil. spre S.-V. de oraşul 

Constanţa, capitala districtului, 

şi în partea de E. a plășei, pe 
la 12 kil. spre N.-V. de orășe- 

lul Mangalia, reședința plăşei, 

pe ambele maluri ale pîrîului 
Tatlăgeac. | 

E brăzdată de dealurile: Am- : 

zacea (91 m.),la N.; Perveli (74 

m.), la N.E.; Ascilar (64 m.), 
la E. şi S.E.;, Baș-Punar (82 

m), la S.; Copucci (108 m.),la - 

S.-V.; Cogrea-Sirti-Bair (100 m.), 
la V.; Kirizi-luc (91 m.), prin 

interiorul comunei; toate sunt 

acoperite cu fineţe și semănă- 

turi. 

Movile sunt: Gheringec (92 

m), Copucci (82 m.), prin iîn- 
terior ; Hasi-luiuc (102 m.) la 

V., Arpali-luiuc (73 m.), Coim- 

Iuiuc (64 m.) la E.; sunt acope- 

rite cu verdeață. 

Este udată de: piriul Tatlă- 

geac, care izvorește din 2 mici 

lăculețe, din interiorul satului 
Gheringec, trece prin el şi 

satul Ascilar, şi întră în com. 
Tatlăgeac ; de lacul Mangalia, în 

partea sudică, cu malul săii nor- 
dic: înalt și stîncos, și văile Baş- 

Punar, Copucei, unită cu Valea- 

Viilor, cari se deschid în lacul 

Mangalia. 
Se compune din 5 cătune: 

Gheringec, reședință, în par- 

tea nordică, pe valea Tatlăgeac; 

Ascilar, în partea estică, pe ma: 
lu! drept al piriului Tatlăgeac; 

Copucci, spre S.-V., pe valea 

Copucci; Baş-Punar spre S., pe 

malul nordic al lacului Manga- 

lia; Haidar-Chioi, la S.-E., pe 

dealurile  Haidar-Chioi şi As: 

cilar. 
Suprafața comunei este de 

11089 hect., din cari: 316 hect. 

ocupate de vetrele -satelor, iar 

restul de 11673 hect. este îm- 

părţit între stat cu proprietari,
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cari posedă 5118 hect. şi locui- 

torii cari stăpînesc 6555 hect. 
Populaţiunea comunei pe anul 

1895 —96 a fost de 331 familii, 

saii 1571 suflete: 816 bărbați, 

755 femei; 721 necăsătoriți, 840 : 

căsătoriţi, 8 văduvi, 2 divorțaţi; 

750 ortodoxi, 801 mahometani, 

12 catolici, 8 de alte religiuni; 

262 agricultori, 7 comercianţi, 2 

industriași, 60 de diferite ocu- 

paţii. ” 

Știu carte 120 persoane. 
Contribuabili sunt 331. 

In comună este o biserică, 

cu hramul Sf. Nicolae, în căt. 

Copucci, cu 19 hect. pămînt 

de la stat, deservită de 1 preot, 

1 cîntăreţ și 1 paracliser; 2 

geamii, una în căt. Ascilar și 

a doua în cătunul Gheringec, 

cu cite 2 hogi; o şcoală mixtă, 

în cătunul Gheringec, condusă 

de 1 învăţător, și frecuentată 
de 87 eleve. 

Locuitorii posedă: 176 plu- 

guri, 226 care şi căruțe, 20 ma- 

șini de secerat și 4 de bătut 

porumb. 

Vite sunt 24570 capete, din 
cari: 974 cai, 2728 boi, 34 asini, 

20385 oi, 119 capre şi 330 

porci. 

Sunt 9 mori de vint, 

Budgetul comunei este de 

11230 lei la venituri și 8209 lei 

la cheltueli, 

Căile de comunicaţie ale com. 

„Sunt: drumul judeţean Medji- 

dia-Mangalia, care trece prin 

satele Gheringec și Ascilar; 

drumul judeţean Mangalia-Cara- 

Omer, care trece pe la S., prin- 

tre satele Copucci și Baș-Punar; 

apoi drumuri mici, care unesc că- 

tunul între ele şi cu satele vecine 

ca: Tatlăgeac, Hagilar, Perveli, 

Azaplar, Sarighiol, etc. 

Gheringec, sa, în jud. Constanţa, 

pl. Mangalia, căt. de reşedinţă 
al comunei Gheringec, situat în 

„_gec-Buiuc-Muratan, 
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partea E. a plășei şi cea de N. 

a comunei, pe ambele maluri 

ale piriului Tatlăgeac, care își 

are izvorul chiar în sat, între 

dealurile Perveli la E. şi Ghe- 

ringec la V. Are o întindere de 

7104 hect., din cari 26 hect, 

ocupate de vatra satului. Po-: 

pulațiunea, în maioritate Ro- 

" mîni și Tătari, este de 191 fa- 

milii, sai 916 suflete; locuesc 

în 195 case. 

Gheringec, 247f de deal, în ju- 
dețul Constanţa, pl. Mangalia, 

pe teritoriul comunei Gheringec, 

la 11/ kil. spre V. de cătunul 

Gheringec ; face parte din dea- 

lul Cogea-Sirt-Bair; pe ramifica- 

țiunile sale de E. are o înăl- 

țime de 92 m., punct trigono- 

metric de observaţiune de ran- 

“gul al II-lea, dominîind în în- 

tregime satul Gheringec precum 

şi drumurile comunale Gherin- 

Gheringec- 
Toprai - Sari, Gheringec - Cara- 

Chioi și șoseaua judeţeană Ghe- 

ringec-Amzacea; este acoperit 

cu pășune. 

Gherma, ruine de cetate vechie, 

în jud. Tulcea, pl. Măcin, com. 

rur. Jijila, în partea de N. a 

plășei şi a comunei, pe malul 

drept al lacului Jijila, la 1 kil., 

spre N. de satul Jijila, 

Ghermana, ae, pe moșia Hi- 

lișeul-Curt, com. Hilișeul, plasa 

Coșula, jud. Dorohoiii. 

Ghermanei (Valea-), vaze, udă 
partea de N.-V. a comunei Lăi- 

căi-Runceasa, pl. Argeșelul, jud, 
Muscel și se varsă în riul Dim- 

bovița, pe malul drept, în raio- 
nul acestei comune. | 

Ghermanele, pirîi, jud. Dolj, pl. . 

Amaradia, comuna Veleşti, care 

curge prin valea Ghermane. For- 
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mează limita de N. a com. către 

com. Ghioroiul, din jud. Vilcea. 

Ghermanele, vaze, jud. Dolj, pl. 
Amaradia, com. Veleşti, din care 

începe limita de E. a com. şi 

prin care curge piriul Gher- 

- manele, 

Ghermanele, cîpz mare, judeţul 

Vilcea, com. Ghioriul, pl. Olte- 

ţul-d.-j. 

Ghermani (Măgurele-Assan), 
sat, face parte din com. rur. 

Măgurelele, jud. Ilfov. Este si- 

tuat pe malul: stîng al riului 

Sabarul. | 

Are o suprafață de 550 hect., 

cu o populaţie de 300 locuitori. 

D-nii Fraţi Ghermani aii 390 

hect. și locuitorii 160 hect. Pro- 

prietarii cultivă 300 hect., (20 

sterpe, 30 izlaz, 4 pădure, restul 

vie). Locuitorii cultivă 147 hect., 

(10 sterpe şi .3 vie). 

Aci se află: o biserică, cu hra- 

mul Sf. Treime, deservită de 

2 preoți și 2 cîntăreți; 3 poduri. 

Comerciul se face de 1 cîr- 
ciumar. 

Numărul vitelor mari e de 

140 şi al celor mici de 420. 

Ghermăneşti, com. rur., în par- 
tea de E. a judeţului Fălciu şi 

cam în centrul plășei Podoleni, 

mărginită: la N., cu com. Podo- 

leni ; la S., cu com. Drănceni; 

la E., cu rîul Prut și la V. cu 

com. Păhnești. 

Este formată din satele :-Ar- 
sura și Ghermăneșşti, cu o su- 
prafață de aproape 3194 hect. 
și cu o populație de 480 fam, 
saii 1869 suflete, din cari 400 
contribuabili. 

Are o şcoală; 2 biserică. 
Comuna se află pe domeniul 

statului. 

Budgetul com. este de 4187 
lei la venit. și de 3194 lei la chelt.



GHERMĂNEȘTI 

Vite mari cornute sunt 1057, oi 

1619, capre 60, cai 219 și ri- 

mători 398. 

Ghermăneşti, sat, cu 90 loc, 

jud. Argeş, pl. Topologul; face 

- parte din com. rur. Corbi-Min- 
gureni. 

Ghermăneşti, sa, în jud. Făl- 

ciă, com. Ghermănești, pl. Po- 

doleni, aşezat parte pe podișul 

înclinat spre S.E. și parte pe 
Valea-Ghermăneștilor, deschisă 

tot către acest punct. 

Suprafaţa teritoriului e aproa- 

pe de 2363 hect., cu o popu- 

lație de 353 familii, sai 1364 

suflete, din cari 300 contribua- 

bilă. 
Aici este reședința comunei. 

Are o școală, înfiinţată în 1868, 

frecuentată de 45 elevi; o bi- 

serică, făcută la, 1838, deservită 

de 2 preoţi și 2 dascăli. 
Satul se află pe proprietatea 

statului, care poartă numirea de 

domeniul Ghermănești. 

In satul Ghermănești, în 1728, 

Ghenarie 30, Grigore Ghica-Vo- 
dă, a dormit o noapte cu oastea 

cînd se întorcea din Codru, unde 

fusese în potriva Tătarilor, cari 

se răzvrătise contra Împărăției 

Sultanului. 
Sub dealul caselor proprie-. 

tăței din sat, se află un izvor 

de apă feruginoasă; puțin mai 

_spre S. altul cu apă de pu- 

cioasă. 

Ghermăneşti, sat, pl. Znagovul, 

jud. Ilfov; face parte din com. 

-rur. Lipia-Bojdani. Este situat 

la S.-E. de Gruiul, întrun golf 

pe care îl formează două braţe 

“ale bălței Znagovul. La E. și 

S. este înconjurat de pădurea 

- Codrul-lui-Roman. | 

“Se întinde pe o suprafață de 

1320 hect., cu o populaţie de 

476 locuitori.   

5ll 

Statul are 1044 hect., din 

cari cultivă prin arendașii săi 

554 hect. (4 sterpe, 36 izlaz şi 

450 pădure). Locuitorii aii 276 
hect. şi le cultivă pe toate, 

Are o biserică, cu hramul Sf. 

Nicolae, deservită de 1 preot 
şi 1 cîatăreţ; o școală mixtă, 

frecuentată de 58 elevi şi 8 e- 

leve. 

Comerciul se face de 1 cir- 

ciumar, 

Numărul vitelor mari e de 

337 şi al celor mici de 141. 

Ghermăneşti, zirii, ia naștere dir: 

satul și com. Ghermănești, pl. 

Podoleni, jud. Fălciă și se varsă 
în balta Gugoaia. 

Ghermăneşti-Dobreşti, zădu- 
re, a statului în întindere de 1700 
hect., pendinte de com. Lipia- 
Bojdani, pl. Znagovul, jud. Ilfov. 

Ghermăneşti-Oancei, sa. Vezi 
Oncea, sat, în jud. Neamţu, com. 

Humuleşti. 

Gherme-Bair, dea, în jud. Con- 
stanţa, pl. Hirșova, com. Calfa, 

căt. Cartal-Seleuş; are 148 m. 
înălțime şi e acoperit cu fineţe 

și izlaz. 

Ghertinul, zîriz, izvorește de pe 
Probotești, com. “Tiîroauca, pl. 

Herţa, jud. Dorohoiii șise varsă 

în Herţuşca. 

Gherţălăul, mzznze, în jud. Bu- 
zăti, com. Chiojdul-din-Bisca, în- 

conjurat de apele Cătiaşul și 

Gherţălăul; ramificație din mun- 

tele Măgura. 

Gherţălăul, zor, în jud. Buzăi, 

com. Chiojdul-din-Bisca. Izvore- 

şte din Piscul-Gherţălăului și se 

scurge în piîriul Cătiașul. 

Gherţoiul, sătișor, Jud. Bacăă,   

GHEZURILOR (MUCHEA-) 

pl. Muntelui; face trup cu satul 
Dealul-Mare. 

Gherţul, dea/, jud. Bacăi, pl. Bi- 

strița-d..j., de pe teritoriul com. 
Liuzii-Călugăra. 

Ghervasie, zîriă, curge printre 
satele Buţulucul, com. Păușești, 

pl. Cirligătura, jud. Iaşi şi Ro- 
mînești, din com. Movileni, pl. 

Copoi, vărsîndu-se în iazul Max, 

din satul Buţuluc. 

Gheţa, za/e, jud. Dolj, pl. Jiul-d.- 
j.. com. Sadova. 

Gheţăria, dea, jud. Bacăii, pl. 
Tazlăul-d.-s., de pe. teritoriul 

com. Teţcani. 

Gheţăria, dea, cultivabil, în jud. 
Suceava, com. Brădăţelul. 

Gheţăria, zezer, jud. Brăila si- 

tuat la S. de com. Gropeni șila 

N.-E. de Găgiana; comunică cu 
Dunărea. 

Gheţoaia, va/e, în cuprinsul te- 

ritoriul com. Cudalbi, pl.. Zim- 
brul, jud. Covurluiu. 

Gheţul, zăzure, la E. de satul 
. Tarniţa, com. Oncești, pl. Stă. 

nișești, jud. Tecuciii. 

Ghezura, z7zor, în jud. Buzăi, 

com. Pătîrlagele; se scurge în 

păriiașul Valea-Viei. 

Ghezera, masi muntos, județul 

Muscel; vezi Gheazera. 

Ghezurile, dea, în jud. Muscel, 
com. Golești, pl. Rîurile. 

Ghezurile, zzvor, jud. Prahova, 

comuna Apostolache, plasa Pod- 

goria. 

Ghezurilor (Muchea-), (La
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Ghiculeşti, ma/afa, în com. rur. 

Sușiţa, pl. Motrul-d.-j., jud. Me- 
hedinţi, numită şi Ghiculani. 

cea ; are vr'o 20 case și o bi 

serică. 

Ghizunii), co/înă, în jud. Buzăii, 

com. Rușiavăţul, căt. Tega. 

Ghibărţeni, proprietate particu- 

lară, de 1072 hect,, în jud. Co- 

vurluiii, com. Bălintești, pl. Ho- 
„ Tincea, 

Ghiaba, sa/, face parte din com. 
rur. Măneciul-Ungureni, plaiul 

Telcajenul, jud. Prahova. Este 

situat pe loc șes și are o po- 

pulație de 224 locuitori, 114 

bărbați și 110 femei. 

Se zice că acest cătun s'a 

înființat cam de 100 ani. 

Aci e o biserică fondată la 

anul 1882 de lon Moisoiii, Z. 

Jercan, Niţă Pasăre și Dușa. 

Ghiculeşti, moșie, în jud. Buzăi, 

com. Pirscovul, căt. Bădila; face 

parte din corpul Bădilei; are 

130 hect., din care 60 pădure. 

Ghibărţul, gea/, pe teritoriul com. 
Tăbălăești, în hotar cu comuna 

Boţeşti, pl. Crasna, jud. Fălciu. 

Ghidale, zîriz, afluent al Şo- 

muzului-Mic, în jud. Suceava, 

comuna Liteni. 

Ghiboroaia, ză/cea,  izvoreşte 

după teritoriul com. Cornăţelul, 

pl. Oltul-d.-s., jud. Olt, și se 

varsă în Valea-Gugului, pe ţăr- 

mul stîng, tot în raionul com. 

Cornăţelul. 

Ghidiciul, com. rur., pl. Cimpul, 

jud. Dolj, situat în partea de 

S., la 93 kil. de Craiova și la 

24 kil. de reședința plășei, com. 

urb. Calafat. Situată pe loc 

șes, la nordul Dunărei, în faţa 

orașului Lom-Palanca, din Bul- 

garia. Se învecinește la N. cu 

com. Seaca; la S., cu Dună- 

- rea; la E.,cu com. Rastul, din 

pl. Băilești; la V., cu comuna 
Piscul. 

Terenul com. este șes; are 

cite-va movile: Măgura-Tirziu- 

lui, Măgura-Turcului, Măgura- 
lui-lacob: 

Comuna este udată la S. de 

Dunăre și de girla Ghidiciul care 

izvorește din apropierea Du- 

nărei și curge pe teritoriul co- 

munei cu direcțiunea S.-V. 

N.-E. şi se scurge în balta Raţei. 

Cam pe la mijlocul comunei, 

peste girla Ghidiciul, se află 
un podeț de lemn. 

In comună se găsesc bălțile: 

Oichiota, Săpata, Ghidiciul, Bre- 

bul și Rața. 

Smircurile ocupă aproape 500 

hect. din teritoriul comunal. 

Pănă la anul 1865, com. Ghi- 

diciul se afla lingă com. Pis- 
Ghiculeşti, vec/ie numire a căt. cul, de unde sa mutat din 

Ghiaba, zirizaș, izvorește din ra- 

ionul com. Măneciul-Ungureni, 

pl. Teleajenul, jud. Prahova, şi 

se varsă în pîriul Săcuianca, între 
comunele Măneciul-Ungureni și 

Măneciul-Pămiînteni. 
Ghica (Drumul-lui-), vechii 

drum, în judeţul Buzăi, com. 

A marul; face hotar despre com. 
Gheara-Miîţei, zea/, în jud. Me- Boldești. 

hedinți, com. rur. Roșuţa, plasa 

Văilor. Ghicani, saz, în jud. Tutova, pl. 
Simila, com. Ibănești, spre S..E, 

de satul Ibănești. Are 235 loc. 

ŞI 41 case, 

  Ghiaţăului (Dealul-), zea/, în 

jud. Neamţu, com. Uscaţi, plasa 

de Sus-Mijlocul, situat către E. 
satului Uscaţi. Ghicăi (lazul-), îaz, în supra: 

față de 52 hect., 99 arii, pe 

cursul Başeului, moşia Havirna, 

com. cu acelaşi nume, pl. Herţa, 

jud.  Dorohoiii. Conţine mult 

pește şi raci, 

Ghiaur-Amzali, za, în jud. 

Constanţa, pl. Medjidia, pe te- 

ritoriul com. rur. Cochirleni 

și anume pe acela al cătunului 

Ivranes; se desface din poalele 

nordice ale dealului Perdea-Cu- 

lac-Bair, îndreptindu-se spre N. 

cu direcția de la S.-E. către 

N.V.; merge printre dealurile 

Amzali- Bair și Armutlu- Bair 

Ghicăi (Slobozia-), vecie nu- 
mire a căt. Ciîndeşti-d.-s., jud. 

Buzău. 

Ghiciuşcă, Za//ă, în marginea 
spre V. și Cara-Durac-Bair la de S. a satului Prisăcani, com, 
IE. şi se desface în balta Carasul, Prisăcani, pl. Braniștea, judeţul 
după un drum de 3 kil. Iași. 

Ghibanului (Movila-), mozi/ă, 
în jud. Buzăt, com. Căldărești; 

face hotar despre cătunul Me- 

teleul moșiei Arcani. 

Ghibărţeni, sas, în jud. Covurlui, 

com. Balintești, plasa Horia-   Sătucul, jud. Buzău, com. Cin. 

dești, 

Ghiculeşti, ma/a/a, în com. rur. 
„Jegujani, pl. Motrul-d.-s., jud. 

Mehedinţi.   cauza apelor. Se compune azi 
din trei cătune: Ghidiciul, care 
este și cătunul de reședință, 
Pisculeţul și Seaca-de-Cîmp. In 
cătunul de reședință se află o 
silişte numită a Ghidicenilor,



GHIDICIUL 

Are:. două biserici vechi, fă- 

cute din zid, de către locui- 

tori, una în căt. Seaca-de-Cimp, 
cu hramul Sf. Nicolae, şi a 

a doua în căt. Ghidiciul, cu 

hramul Sf. Gheorghe; 2 şcoli 

mixte: una în căt. Seaca şi a 

a doua în căt. Ghidiciul, Am- 
bele sunt întreţinute de co- 

mună. Școala din căt. Ghidi- 
ciul funcţionează de la anul 

1866. Localul e construit de 

com. În anul şcolar 1892—93, 

“a fost frecuentată de 41 băcţi 

și 2 fete. E condusă deun în- 

vățător. 

Școala din căt. Seaca func- 

ţionează de la anul 1883. Are 

o proprietate de 8.5 hect. ţa- 

mină. In anul şcolar 1892—93, 

a- fost frecuentată de 44 băeţi 
şi 13 fete. Cu vîrstă de școală 

sunt 61 băeţi și 47 fete în 

Ghidiciul; 55 băeţi și 32 fete 

în Seaca și 12 băeţi în Piscu- 
leţ. Știu carte din Ghidiciul 

30 persoane, din Seaca, 18 și 

din Pisculeţ, 10. 
Populațiunea este de 18536 

locuitori: 910 în Ghidiciul, 124 

în Pisculeţul și 360 în Seaca. 

de-Cîmp. 
După legea rurală din 1864 

sunt 211 împămînteniţi, iardin 
1879 sunt 13 însurăţei. 

In comună sunt 340 case și 

12 bordee. 
Suprafaţa întregului teritoriiă 

comunal este de 6500 hect., 

din cari 4000 hect. pămint ara- 

bil, 300 hect. fineaţă, 250 lac 

și teren sterp, 35 hect. pă- 

dure. | 

Moșia Ghidiciul are un venit 

de 64000 lei, moșia Seaca și 

Băneasa ai: un venit de 42000 

lei. Aparţin. casei Brîncoveanu. 

Moşia Pisculeţul are un venit 

de 20000 lei și aparţine d-lui 
Marin Drăgulescu. 

Pe moşia Ghidiciul, aproape 

de- Dunăre, se află pădurea Ghi- 

„60299 Alarele Dictionar Geoprafie Vol. ZI], 
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diciul, de 35 hect., care aparține 

tot casei Brâncoveanu. Este 
compusă numai din sălcii, 

Viile, de 50 hect., aparţin 

locuitorilor, 

In com. sunt 11 comercianţi: 

“4 în Seaca şi 7 în Ghidiciul, 
Comuna este străbătută de 

calea judeţeană care duce la Ca- 

lafat și, care, de la Bistreţul și 

pănă la portul Calafat, are o 
lungime de 5o kil. 

Venitul com. pe 1893—94 a 
fost de lei 3958.70 și cheltue- 

lile, de lei 3797.27. 

Vite: 418 vite cornute, 

oi, 71 porci: și 29 cai. 

Ghidiciul, sas, jud. Dolj, pl. 
Cimpul, com. Ghidiciui, reșe- 

dinţa primăriei. Are 910 su- 

flete : 467 bărbaţi și 443 femei. 

L.ocuesc în 157 case şi 6 bor- 

dee. Este o şcoală mixtă, care 

funcţionează din 1868, fiind în- 

treținută de comună. Are un 
învăţător. In anul 1892—93, a 

fost frecuentată de 41 băeţi și 
2 fete. Cu virstă de şcoală! 

sunt 61 băeți și 47 fete. Ştii 

carte 30 locuitori. Are o bise- 

rică vechie de zid, făcută de lo- 

cuitori, cu hramul Sf. Gheorghe. 

Cîrciumi sunt 7. 

Comunicaţia se face prin şo- 
sele vecinale și comunale, cari 

pun căt. în legătură: la N.-E. 

cu Seaca - de - Cîmp, la E. cu 
Rastul, iar la N.-V. cu Piscul. 

Ghidiciul, 7oșie particulară, jud. 
Dolj, pl. Cimpul, com. Ghidi- 

ciul, cu venit anual de 64000 

lei; “aparţine casei Zoe Brînco- 

„ veanu. Pe ea se găseşte și pă- 

dure în întindere de 35 hect., 

în apropiere de Dunăre. 

Ghidiciul, zîri4, jud. Dolj, pl. 
Cimpul, com. Ghidiciul; se for- 

mează din debordările Dunărei 

şi. se varsă în Balta-Raţei. 
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GEIIDIĂ (NUCII-) 

Ghidigeni, com. rur. şi sat, în 

jud. “Tutova, pl. Corodul, pe 

malul stîng al rîului Birlad, şi 
spre S. de capitala judeţului. 
Are 562 locuitori (din cari 84 
ştiă carte) şi 146 case. For- 

mează com. cu cătunele: Tăl- 

păul,  Girbovăţul, Gura-Girbo- 
văţul și Geful. In toată com. 
sunt 850 locuitori, din cari 149 

contribuabili; 270 case. Are o 
fabrică de băuturi spirtuoase, 

Ştiii carte 107 persoane. 
Comerciul se face de 15 per- 

soane,. a 

Are o stațiune de drum de 

fier; un oficii poștal-rural pen- 

tru pl. Corod.Pereschiv; 1 școa- 

lă primară de băeți;, o biserică. 
Venitul com. se ridică la 14227 

lei anual. | 

Inainte se numea Drăghiceni. 

Ghidigeni, szafie de drd. jud. 

Tutova, pl. Corodul, pe linia Te- 
cuciii-Birlad, pusă în circulaţie 

la 13 Septembrie 1872. Se află 
între staţiile Berheciul (11.2 kil.) 

“şi “Tutova (7.1 kil.) Inălţimea 

d'asupra nivelului mării: 47:50. 

Venitul acestei staţii pe anul 
1896 a fost de 186606 lei, 76 

bani. . 

Ghidighiul, zîriz, în jud. R.-Sărat, 
plaiul Rimnicul, com. Dumitreşti; 

izvorește din dealul Luparului; 
udă com..în partea de N. şi 
merge. de se varsă în riul Mot- 

năul, mai sus de cătunul Du- 

mitrești-d.-s. 

Ghidii (Nucii-), vecie numire 
a căt. Marginea-Pădurei, jud. Bu- 

ză, com. Jugureni. 

„Ghidii (Nucii-), sfoară de ză- . 

dure, pe moșia statului Jugureni 

şi Căldăruşa, jud. Buzăii, com. 

_Jugureni, făcînd, impreună cu Ar- 
chimandrita și Căldărușa, uncorp 

de 256 hect,  



GHIDIONUL 

Ghidionul, sat, în jud. Roman, 

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

spre S.-E. de satul Boghicea și 

la 6 kil. de el. Are 45 familii, 

saii 203 suflete, din cari 86 

contribuabili. Locuesc în 58 case. 

Știu carte 60 persoane. 

Se lucrează căruțe. Sunt 136 

vite mari cornute. 

Ghidionul, zî7f de munte, jud. 

Băcăi, pl. 'Trotușul, din șira 

Ciortolomului. 

Ghidionul, 2î2/ de munte, jud. 

Bacăi, pl. Tazlăul-d.-s., pe teri- 

toriul com. Schitul-Frumoasa. 

Ghidionului(Pădurea.-),păzure, 
pe moşia Mitocul-Dragomirești, 

com. Adincata, pl. Berhometele, 

jud. Dorohoiii, 

Ghidionului (Piriul-), zâr?zaș, 
jud. Bacăi, pl. Tazlăul-d.-s., com. 
Schitul-Frumoasa, care izvorește 

din muntele Arşiţa-Mare, de la 

locul numit Vatra și se varsă 

în piriul Neşștiutul, după ce s'a 

îngroşat cu apele piriiașului Că- 

pățina. 

Ghidionului (Valea-), va/e, jud. 
Bacău, pl. “Yazlăul-d.-s., com. 

Schitul-Frumoasa,în care se gă- 

sesc izvoare de ape sărate. 

Ghidişeni, câmpie, pe teritoriul 

satului Ghermănești, com. cu a- 

ceeași numire, pl. Podoleni, jud. 

Fălciii, unde, se zice că din 

vechime ar fi fost sat cu nu- 

mele de Ghidişeni, iară în 
urmă, strămutîndu-se locuitorii 

aii înființat satul Ghermăneşti. 

Ghido, ac, în jud. şi pl. Tulcca, 

pe teritoriul com. rur. Satul-Noii, 

în partea de S. a com. și de 
N. a pl., format de brațul Chi- 
lia în vr'o revărsare anterioară; 

acum este izolat, înconjurat de 

Ghidriciul, gîriă, 

Ghighiul, sas, 
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toate părțile cu stuf; în veci- 

nătatea lui sunt lacurile Saoca, 

Siminoca și Covaciului ; are 100 

hect. întindere; produce peşte; 

venitul este al Statului. 

Ghidriciul, pădure de salcie şi 

răchită, în jud. Tulcea, pl. Isac- 

cea, com. Luncaviţa, căt. Rachel, 

în partea de N. apl. şiacom,; 

se întinde pe ambele maluri ale 

gîrlei Ghidriciul. 

în jud. Tul- 

cea, pl. Isaccea, pe teritoriul 

com. rur. Luncaviţa, şi anume pe 

al căt. săi Rachel ; izvorește din 

balta Prapia, trece prin pădurea 

Ghidriciul şi după 2 kil. de curs 

se varsă în Dunăre, pe dreapta, 

în faţa milei cu No. 72. 

Ghiduleni, păzure de salcie, lingă 

Prut, com. Ostopceni, 

fâneşti, jud. Botoșani. 

pl. Şte- 

Ghighianca, a//ă numire a Mo- 

vilez-Manciului, fiind-că a ținut 

de mănăstirea Ghighiu, jud. 

Buzăii 

Ghighianca, zăzure a Statului, 

în întindere de 40 hect., pen- 

dinte de com. Urlaţi, pl. Cri- 

covul, jud. ' Prahova. 

face parte din 

com. rur. Corlăteşti, pl. Crivina, 

jud. Prahova. 

Ghighiul, mănăstire de călugări, 
jud. Prahova, întemeiată la 1814 

de către schimonahul Arsenie, 

ucenicul stariţului Gheorghe, de 

la mănăstirea Cernica și cu a- 

jutorul a 4 frați Rucireni din 

Cimpul-Lung, în timpul și cu 

bine-cuvintarea P. S. S. Arhie- 

piscop și Mitropolit Nectarie şi 

în zilele Domnitorului Ion Gheor- 

ghe Caragea Voevod. 

Această mănăstire, care poar- 
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tă hramul Izvorul-Tămăduirei, 

este așezată pe un loc numit 

Merie, proprietatea d-nei Uţa 

Cantacuzino Comăneanca (călu- 

gărită mai în urmă sub numele 

de Anastasia și înmormiîntată 

în această mănăstire). Ea a dă- 

ruit acest loc pentru facerea 

mănăstirei, înzestrind-o și cu o 

moşie, numită Vatra-Mănăstirei- 

Ghighiul. - 
Și-a luat numele după apaşi 

satul Ghighiul, care este la 15 

minute de Ploeşti. 

Biserica acestei mănăstiri fiind 

"prea mică în comparaţie cu pu- 

blicul ce venea să o _ viziteze, 

mai cu osebire la hram, în anul 

1858, sub căimăcămia lui Alex. 
Dimitrie Voevod și cu bine-cu- 

vîntarea Mitropolitului Nifon, s'a 

dărîmat biserica cea vechie si 

s'a reclădit o alta mai mare care 

există şi astă-zi. 

La reclădirea acestei biserici, 

inițiatorul a fost starițul Efii- 

mie, care a luat parte princi- 

pală și a înaintat cu lucrarea 

pănă ce s'a terminat de zidă- 

rie, cînd a încetat din vieaţă. 

După aceasta venind stariț pă- 

rintele Antonie, a reînceput lu: 

crarea, la care a mai contribuit 

guvernul și. mai mulţi credin- 

cioşi, sfirşindu-se la anul 1866. 

Această biserică este una din 
cele mai falnice din ţară, avind 

o timplă foarte frumoasă. 

" La mănăstire se mai află un 

izvor cu apă, numit Izvorul-Tă. 

măduirei după hramul biscricci, 

la care vin mulţime de bolnavi 

din unghiurile ţărei spre a-și 

găsi leacul, 

Ca odoare principale are: un 

„potir de argint, suflat cu aur, 

foarte frumos; un chivot de ar- 

gint poleit, din-anul 1827; o 

anaforiță de argint, din 1831; 

o evanghelie legată cu: argint 

și suflată cu aur, din 1843, de 

o frumuseţe rară și o cruce de
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argint poleită, de la stariţul Ef. 
timie. 

Aci se mai află. şi o mică 

bibliotecă cu cărți bisericești. 
„... Mănăstirea este împrejmuită 
peste tot şi bine întreținută, 

- grație actualului. stariț, Arhi. 
mandritul Juvenalie, care a a- 
daus mănăstirei multe îmbună- 
tățiri. 

Monahii, în număr de 33, sunt 
muncitori și se îndeletnicesc și 

cu meșteșuguri diferite: lem- 

năria, ciobotăria, potcăpieria, şi 
cu fabricarea de apă de melisă. 

Ghighiul, moșie, în jud. Buzău, 

com. Glodeanul-Sărat, pe malul 

drept al piriului Sărata, între 
moşia Sălciile; de și este inde.- 

pendentă și-și are delimitarea sa 

proprie,tot-d'auna a fost încorpo- 

rată în moșia Glodeanul-Sărat. 

Ghigoeşti, saţ, în jud. Neamţu, 

plasa Piatra-Muntele, com. Şer- 
bești, situat pe valea formată 

„de dealurile Șerbești, Măstăcani 

și Ghigoeşti, la 18 kil. de ora- 
şul Piatra, 

Are o populaţie de 183 fa- 
milii, sai 723 suflete: 346 băr- 

baţi și 377 femei; 383 necăsăto- 

riți, 257 căsătoriți, 52 văduvi, 
1 divorțat; ştii carte gr per- 

soane; locuesc în 187 case. 

Întinderea satului este de 

1099 hect. 

Aici este o biserică; o şcoală. 

Ghigoeşti, dea/, lingă satul cu 
același nume, jud. Neamţu, pl. 

- Piatra-Muntele, com. Șerbești, 

Ghigoeşti, zirizaș; ce izvorește 

dintre dealurile Șerbeştilor și 
Măstăcani, jud. Neamţu, curge 

> 

prin satul cu același nume, în 

moşia Corlăteni, pl. Coșula, jud. 

Dorohoit. 

Ghilăeşti, saţ, în jud. Neamţu, 
pl. de-Sus-Mijlocul, com. Birgă- 

oani. 

Are o populație de 66 fami- 

lii, sai 272 suflete. 

In sat se află: 2 biserici, de- 

servite de un preot și ui ecle- 
siarc ; o şcoală, frecuentată de 

36 elevi. 

Vite sunt 375, din cari: 30 

boi, 80 vaci, 150 oi, 30 rimă- 

tori, 40 cai şi 45 junci. 

Ghilăveşti, saz, în jud. Tecuciii. 
Vezi Ghilovești. 

Ghilăveştilor (Valea-), za/e, 
se întinde din valea Lărguţa, 

jud. Tecuciii merge spre E. de 
satul cu același nume, pănă în 

jud. Bacău. 
- direcţie N.-S-E., traversînd șo- 

seaua județeană Piatra-Bozieni, 
între kil. 17—18, și apoi vărsîn- 

du-se în iazul Turdești. 

Ghighiul, zîri4, în jud. Ialomiţa, 

pl. Cimpului; se formează pe 

- teritoriul. comunei Jilavele și se 

scurge în pîriul Sărata, 

Ghilba sai Ghilea, dea, în jud, 

Bacău, pl. Tazlăul-d.-j., com. 
Berzunţul, pe care se află si- 

„tuat căt. cu același nume. 

Ghighiul, zâriz, jud. Prahova, | Ghiholul, pîrîz, jideţul Fălcii, 

izvorește din apropierea orașului vine din com. Dodești şi unit 

Ploești și primește în apropiere cu piîrîul Ţiful, atinge limita de 

de mănăstirea Ghighiul mai mul- E. a satului Micleşti, și se varsă 

te izvoare; intră în com. Riîfo- în Elan. 

vul pe la N.-V.; curge spre $,, 
și, după ce primește de afluent 

mai însemnat izvorul Pria, tot 

în raionul com. Rifovul, se var-- 

să în riul Teleajenul, în par- 

tea de S.-E. a com. Rifovul, pl. 

Crivina. 

Ghilcarul, ziriă, izvorește din 

pădurea Șubinoaei şi Cocioban, 

trece pre lingă satul Polincul, 
com. Laza, pl. Racova, jud. Vas- 
luii, curge spre N. și se varsă 

Ghilahoiul, dea, ramificaţie a în pîriul Racova, 
„dealului Lohan, în partea de S. 

a com. Hurdugi, pl. Mijlocul, 
jud. Tiălciă; loc de cultură. 

Ghilderul, vznfe, în jud. Mehe- 
dinţi, plaiul Cerna; ţine de com. 

rur. Godeanul. 

Ghilauca, dea/ cu gădure, pe 

moşia Broscăuţi, com. Broscă-. 

uți, pl. Coșula, jud. Dorohoii. 

Ghilea, saz, în jud. Bacăi, pl. 
Tazlăul-d.-j., com. Berzunţul, si- 

tuat pe dealul cu același nume şi 

unit cu satul Dragomirul prin- 
trun şir de case. Distanţele: 

spre Podurile, 6 kil. iar spre 

Berzunţul (şcoala), 9 kil. 
Are 34 familii, sai 129 su- 

flete. 
Vite sunt: 8 cai, 66 vite mari 

cornute și 18 porci, 

Ghighiul, va/e, în jud. Buzăă, 

com. Boldești, smirc şi stufiş; 

se scurge în lacul Boldeşti. Ghilaucă, zîriă, ese de pe mo- 

şia Ibănești, comuna cu acelaşi 

nume, pl. Prutul-d.-s., jud. Do- 

- xohotă, şi, unindu-se cu piriul 

Uluci, pe moșia Broscăuţi, pl. 

Coșula, se varsă în stinga Jijiei. 

Ghigi, trup de pădure, al statului, 

în întindere de 200 hect, care, 

împreună cu trupul Valea-Ro- 

şioarei, formează pădurea Ber- 

beşti, com. Turcești, pl. Oltețul- 

d.-s, jud. Vilcea.     Ghilaucăi (Valea-), zz/e, pe
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Ghilea, zîriiaș, în jud. Bacăi, 

pl. Tazlăul-d.-j., com. Berzun- 

ţul, care curge pe teritoriul sa: 

tului cu același nume și se varsă 

în piriul Dragomirul. 

Ghilelor (Dealul-), ea, în jud. 
Bacău, pl. Bistriţa-d.-j., com. 

Blăgeşti,: situat pe hotarul com. 

spre jud. Roman. 

Ghileşti, căzuu, al com. Pănătăul, 
jud. Buzăi, cu 50 locuitori și 

12 case. 

Ghilia, zîriz, pe moşia Călinești, 

com. Lozna, pl. Berhometele, 

jud. Dorohoi. 

Ghilianca, za/e, pe moşia Şen- 

driceni, com. Şendriceni, pl. Co- 

șula, jud. Dorohoiiă, 

Ghilincăi(Dealul-), Zea/, pe mo- 
șia Șendriceni, com. Şeadriceni, 

pl. Coșula, jud. Dorohoiii. 

Ghilința, zîrîz, pe moșia Șendri- 

ceni, com. Şendriceni, pl, Co- 

șula, jud. Dorohoiii. 

Ghilitoarea, zîriă, afluent al pi- 

rîului Brădăţelul, jud. Suceava, 

(2600 m.). 

Ghiloneşti. Vezi Cristești, sat, 

"com. Cristești, pl. Coșula, jud. 
Botoșani. 

Ghiloneşti, Zea/, în partea de S. 
a satului Cristești, com. Cris- 

teşti, jud. Botoșani. 

Ghiloveşti sai Ghilăveşti, saz, 
în jud. Tecuciii, com. Găiceana. 

Situat la N. comunei în fundul 

văei Larga, la 18 kil. de reşe- 
dința comunei. 

Are o populaţie de 74 familii, 
sai 290 suflete. 

Teritoriul satului este de 442 

hectare.   
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Are o biserică, cu hramul A- 

dormirea- Maicei - Domnului, si- 

tuată în partea de S. a satului; 

este făcută de locuitori la anul 

1764,. cu material de la altă 

biserică mai vechie. Se întreţine 

de locuitori, avind şi 8ip fălci 

de pămînt. 

Satul are o vechime de 300 
de ani. | 

- Locuitorii sunt improprietă- 

riți după legea din 1864. 

Ghilţul sai Lunca-Ghilţului, 
Zuncă, în jud. Mehedinţi, plasa 

Motrul-d.-s.; în vechime purta 
numele de Șipotul-Mare. 

Ghimbavul, zane, jud. Muscel 

la hotarul “Țărei, spre E. de Ru- 

cărul și Dragoslavele, P'aci este 

o potecă care duce în Transil- 
vania. : 

Ghimbavul, zăzure, supusă regi- 

mului silvic,. jud. Mușcel, pe. 

muntele cu același nume, pro- 

prietatea d-lui Paraschiv Baștea 

şi altora, pendinte de com. Rucă- 
rul, plaiul Dimboviţa, în întin- 

dere de 300 hect. Esenţă do- 

minantă: bradul. 

Ghimbăşeasca, proprietate nelo- 

cuită, pendinte de com. Creveni- 

cul-Colfeasca, pl. Glavaciocul, 

jud. Vlașca, proprietate a d-lui 

P. Mareş; este situată pe loc 

şes; are o suprafață de 200 

hect.; se arendează cu 3500 lei 

anual. | 

Pe 'la capul acestei moșii, tre- 
ce drumul ce duce din Bucu: 

reşti la Ruși-de-Vede; este de- 

parte de cel d'intiiă oraș de ş8 

kil., de cel d'al doilea, de 3ş kil. 

Ghimelciul, «7ea/, jud. Bacăii, pl. 
Tazlăul-d.-j., comuna Valea-Rea, 

care face parte din șira dealu- 

rilor ce despart Tazlăul-Mare de 
Siret. 
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Ghimelia, dea/, com. Măgureni, 

pl. Filipeşti, jud. Prahova. Pă- 

mîntul săi, fiind steril, nu pro- 

" duce de cît puţină iarbă de pă- 
șune .pentru vitele locuitorilor. 

Ghimeșul, zrecătoare sai pas, 

jud. Bacăi, pl. Muntelui, com. 

Brusturoasa, care se. deschide 

„în creasta Carpaţilor Moldovei, 

lîngă muntele Aldamașul. Pe 

aci intră Trotuşul în "Țară, la sa- 

tul Palanca. 

Ghimia, gîr/ă, lingă gura Prutu- 

lui, jud. Covurluiii, în dreptul 
podului de trecere peste. acest 
rii, de unde se alimentează ]a- 

cul Brateșul cu apă. 

Aici e şi punctul vamal su- 

cursal de la gura Prutului, 

Ghimiceşti, cătun, în jud. Putna, 

pl. Zăbrăuţul, comuna Mănăsti- 

oara. E situat dincolo de Ză- 

brăuțul-Mare, în jos de Fitio- 

nești și în dreptul Mănăstioarei, 

Are o populaţie de 412 su- 

flete, cari locuesc în 137 case; 

o biserică filială, cu hramul Sf. 

Voevozi. 

Ghimpați, sai Creşoiul, cor. 
rur., jud. Vlașca, pl. Cîlniștea, 

situată în valea Cilniștea, pe 

coasta stingă, cam la mijlocul 

judeţului, departe de Giurgiii 

de 36 kil., iar de Bucureşti de 

33 kil. A fost proprietate a mă- 

năstirei Văcărești; azi aparţine 

statului. 

Suprafaţa totală a comunei 
este de 1605 hect.,cu un venit 

anual de 13000 lei. 

S'a dat la 120 locuitori, îm- 

proprictăriți după legea rurală, 
- Suprafaţa de 150 hect.; ţine de 
ocolul silvic Ghimpați. 

__ In 1888 venitul comunal era 
de 5922 lei, iar cheltuelile, de 

- 3314 lei. 

Aci e o școală mixtă, cu 4
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clase, la care urmează 72 bă- 

eți şi 15 fete, din 105 băeţi şi 

45 fete în virstă de şcoală. 
Este o biserică de zid, clă- 

dită la 1866; ţine de Parohia 

Crovului; e deservită de un preot 
și un dascăl. 

In 1888 s'a cultivat aci de 
către 215 locuitori o suprafață 

de 154 hect. cu tutun. . 

Regia Monopolurilor Statului 

are instalate aci magazii mari 

pentru fierberea tutunului. 
Prin acest sat trece şoseaua 

judeţiană Piteşti, care duce la 

Giurgiu şi la Obedeanca, și şo- 

seaua Alexandria-București. 

Vite sunt: 320 boi și vaci, 

40 cai, 10 bivoli şi bivoliţe, 380 

rîmători, 645 oi și 2 asini. 

Sunt 6 cîrciumi și un han; 

local de primărie în stare bună; 
magazii bune pentru arendaș. 

Ghimpați, saz, jud. Dimboviţa, 
pl. Ialomiţa, căt. comunei Vi- 

zurești, 

Ghimpați, saș, în jud. Ialomiţa, 
pl. Ialomița-Balta, pendinte de 
comuna Poiana, situat pe ţăr- 

mul drept al riului Ialomiţa, 

la un kil. spre V. de satul de 
reşedinţă, în dreptul satului Pe- 

rieţi, cu care comunică pe un 

pod de lemn. Satul este pe 

vale, sub coasta Bărăganului. 

Are o populaţie de 602 lo: 

cuitori. 

Aici se află o biserică, zi- 

dită la 1874, deservită de un 

preot şi un dascăl; o şcoală 

condusă de un 

ţător ; o moară cu aburi. 

mixtă, . 

Ghimpați, saz, face parte din 
com. rur. Valea-Dragului, pl. 

Negoești, jud. Ilfov. Este situat 

la S.-V. de Valea-Dragului, pe 

malul stîng al rîului Sabarul. 

Stă în legătură cu Herăști prin 

o şosea vecinală. 
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Se întinde pe o suprafaţă de 
724 hect., cu o populaţie de 

274, locuitori. ! 

D-l A. Stolojan are 5oo hect, 
şi locuitorii 224 hect. Proprie- 
tarul cultivă 400 hect. (50 sterpe, 

50 izlaz). Locuitorii cultivă 213 

hect. (7 izlaz, 4 vie). 

"Are o biserică, cu hramul 

Sf. loan, deservită de 1 preot 

şi 1 cîntăreţ; o cîrciumă. 
Numărul vitelor mari e de 

173 şi al celor mici de 316. 

Ghimpați, mamele popular al 
„com. Marotinul-d.-j., pl. Balta- 

Oltul-d.-j., jud. Romanați. 

com. Hotărani, pl. Ocolul, jud. 

Romanați, situat pe malul drept 
al Tesluiului. Se învecinește spre 
E, cu Fărcașele și se află la 8   

învă- 

kil. de Caracal. 

Altitudinea terenului d'asu- 

pra nivelului mării este de 140 
m. Are 90 familii, sai 390 lo- 
cuitori; o biserică, cu hramul 

Sf. Nicolae, deservită de 1 

preot şi 2 cîntăreți, 

Ghimpați, szafie de dr.-d.-f. 

jud. Ialomiţa, pl. Ialomiţa-Balta, 

com. Poiana, pe linia București- 

Ciulniţa, pusă în circulaţie la 

17 Noembrie 1886. Se află între 
staţiile Dilga (11.1 kil.) şi Ciul- 
nița (13 kil.). Inălţimea d'asu- 
pra nivelului mării de 41.37 m. 

Venitul acestei stații pe anul 

1896 a fost de 50410 lei. 

Ghimpeţeni, com. rar. şi sa, în 

jud. Teleorman, pl. 'Teleorma- 
nului, pe. laturea de V. a plășei. 

Este situată pe Valea-Vezii. Are 
un cătun, afară de cel de re- 

ședință, Atirnaţi. 

Căt. Ghimpeţeni este așezat 

pe partea stingă a rîului Ve- 

dea, care o desparte de com,   Crimpoaia (Ghioca) din jud. Olt. 

Ghimpați, cătun, din spre E., at 
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" Cătunul: Atiîrnaţi este așezat 
mai spre E. de căt. Ghimpe- 

ţeni, la 212 kil. 

„ Populaţiunea cemunei este de 
225 familii, sai 9864 locuitori, 

dintre cari 329 contribuabili. 
Comuna, cu proprietățile de 

pe dinsa, are o suprafață de 
960 hect. Locuitorii împroprie- 
tăriți sunt în număr de 102.în 

Ghimpeţeni şi 30 în cătunul 
Atirnaţi. Parte din moșia Ghim- 
peţeni, numită Ludeşti, a sta-! 

tului, în întindere de 260 hect., 

a fost vîndută d-lor G. C. Burcă 
şi I. Bădăuţă în anul 1886. Tot 
pe această proprietate 'se află 
și pădurea Ghimpeţenilor sai 
Ludeasca, în întindere ca de 

265 hect. Tot pe teritoriul a- 
„cestei comune se află și o altă 

„pădure seculară, Preajba, pro- 

prietatea bisericei . Sf, Nicolae 
din căt. Ungurei, com. Titu- 

leşti, jud. Olt. 
Pe teritoriul acestei comune 

se află heleșteul, numit Gioro- 

cul, ale cărui ape. se varsă în 

pîriul Dorofteiul. 
Numărul vitelor. e de 3296 

capete, dintre cari: 731 vite 

mari cornute, 210 cai, 2050 ci 

şi 305 porci. 

Are o școală, frecuentată de 

27 elevi; o biserică, deservită 

de 1 preot şi 2 cîntăreți. Lo- 

calul școalei este construit cu 

cheltuiala locuitorilor. 

Budgetul comunei este de 
lei 2145, bani 14, la venituri și 

de lei 2136, bani 31, la chel- 

tueli. 

Se leagă cu comuna Ștobo- 

răşti (căt. Barza) prin o şosca 
vecinală ; cu comuna Crimpoaia. 

din jud. Olt, tot cu șosea ve- 
cinală, peste un pod construit 

de județ pe apa Vezii. 

Ghimpeţeni - Ludeasca, pă- 

dure, a statului, pe moșia cu a- 

celaşi nume, în lunca Vezii, jud.
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Teleorman ; are aproape 265 

hect. 

Ghimpeţeni-Ludeşti, moșie, a 

statului, în jud. şi pl. Teleorman. 
O parte din această moșie a 

fost vindută în anul 1886 d-lor 

G. C. Burcă şi I. Bădăuţă. 

Ghimpoasa, gîr/ă, izvorește din 
munții com. Teşila, plaiul Pe- 

„leșul, jud. Prahova; curge de 

la Il. spre V. și se varsă în 

riul Doftana, pe țărmul stîng, 

tot în raionul com. Teșila. . 

Ghimporosul, «ea/, jud. Vilcea, 

com. Robești, plaiul Cozia. 

Ghindăoani, sa/, în jud. Neamţu, 

com, Crăcăoani, pl. Piatra-Mun- 

tele, situat spre E. de: satul 

Bălțăţeşti, pe valea piriiaşului 

cu acelaşi nume. 

Are o populaţie de 223 fa- 
milii, sai 1553 suflete: 771 

bărbaţi, 782 femei; 832 necă- 

sătoriți, 623 căsătoriţi, 96 vă- 
duvi, 2 divorțaţi; ştiii carte 69 
persoane. . | 

Are o școală frecuentată de 

99 băeţi şi 86 fete; 2 biserici, 

Ghindăoani, păzure, în judeţul ' 

Neamţu, lingă satul cu acelaşi 

nume ; are o întindere, împreună 

cu pădurile de pe moşia Cure- 
cheşti, de 224 pog.; este pro- 
prietatea statului, 

Ghindeni, com. _rur., jud. Dolj, 
pl. Ocolul, situată pe costişea 
şi platoul format de dealul de 
N. al văei numită Valea-Fintine- 
lor, la 17 kil. de orașul Craiova. 

Se învecinește la N. cu com. 

Coşoveni-d.-j.; la S$., cu com. 

Adunaţi-de-Giormane; la E., cu 

comuna Leul, pendinte de ju- 
deţul Romanați; la S.-V., cu 

com. Seciul și la N.-V. cu com. 

Malul-Mare .   
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Pămiîntul comunei este com- 

pus din terenuri. nisipoase și 

pămînt negru. 
Terenul este mai mult șes, 

întrerupt decite-va văi: Valea-: 

Fintinelor, formată de dealul 

Nordul şi valea Siliştea. 

Este udată de micul rii Si- 

liștea, care izvorește din com. 

Iueul, trece. pe lingă cişmeaua, 

de la Siliştea, străbate în tot 

lungul săi Valea-Siliștea și mer- 

ge de se varsă în Jiu, pe teri- 

toriul comunei Secuiul. Pe pi- 

rîul Siliștea se găsesc cite-va 

podeţe. In dreptul cișmelei de 

la Siliştea, se aflaii în vechime 

casele Vornicului Drăghici, din 

Ghindeni, pe a căruia fiică a 
| luat-o Banul-Mărăcine. 

In com. sunt lacurile: Știu- 

beiul, Heleşteul, Siliştea, pline 

cu pești și cu raci; Lacul-Să- 
pat, etc. 

Măgure : Lacul Săpat, Măgura- 

de-la-Valea-Roșie, Secuiul, Teas.- 

cul și Știubeiul. 

Acum 100 de ani, com. era 

situată în mod neregulat. pe 

platoul din dealul Siliștea, cînd 
slugerul Dumitrache Chinezul, 

proprietarul de atunci, a în- 

demnat pe locuitori de s'ai 

schimbat pe locul unde se gă- 

sesc astă-zi. 

In anul 1873, com. Ghindeni 

cuprindea un singur cătun; la 

1875 avu ca cătun alipit, actuala 

com. Malul-Mare. Azi este com- 

pusă dintrun singur cătun, nu- 

mit Ghindeni. 

In comună se află o biserică, 

zidită în anul 1825, de cucoana 

Ana și slugerul D. Chinezul; 

ruinîndu-se, s'a reparat de locui- 

tori la anul 1891. În tinda bise- 

ricei se vede următoarea in- 

scripție: | 

Această sfintă şi dumnezeiască bise- 
rică ce se numește Gheorghe și Dimitrie, 
a zidit-o cucoana Ana cu toată cheltu- 
iala d-nci şi murind d-nei aii remas D-lui   
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Slugerul D. Chinezul, ginerile d-uci, de 

aii zugrăvit-o cu toati cheltuiala d-lui, 

care se văd și înăuntru în biserică zu- 

grăviţi spre a fi pomeniţi în veci. Sa 

isprăvit la leatul 1852, Septembrie 4. 

[i deservită de 1: preot şi 2: 

cîntăreți. După legea rurală din 

1864, biserica are 17 pog. pă.. 

“mint arabil. 

Ina com. se află o școală, în- 

treținută de sat şi de com. Lo- 

calul, coustruit de com. la anul 

1885, este de zid. E condusă 

de un învățător, In anul școlar 

1892— 93 a fost frecuentată de 

65 băeţi. In virstă de şcoală 

sunt 126 băeţi şi 47 fete. Știu 

carte 97 bărbaţi şi 12 femei. 

Are o populaţie de 1678 su. 

fete: 859 bărbaţi și 819 femei. 

După legea rurală din 1864 

sunt 2211 locuitoriîmproprietăriți, 

iar după legea din' 1$79 sunt 

13 însurăţei, 

În cum, sa găsesc 76 case, 

dintre care una boierească, clă- 

„ dită acum 130 ani de către 

Chinezul. Toatecassle sunt făcute 

din zid. Bordee sunt 274; 63 

case și 358 bordee ai grădină 

pe lingă ele. ” . 

Suprafața comunei este de 

2600 hect., din cari: 25471: 

hect. pămînt arabil, 10 hect. fi- 

neață, 321/2 hect. lac și sterp, 

10 hect. pâdure. . 

Moșiile de pe teritoriul com. 

aii o întindere de 25471 hect.,, 

cu un venit de 58347,50. A- 

ceste moșii se numeaii în ve- 

chime: Ghindeni, Străchinoasa, 

Dinache, Călugăreasa şi Ză- 
- treanui. Aparţineaii în vechime 
slugerului Chinezul, lui. Stră- 
chinescu,  Bădiţă,  Memoianu, 
Zătreani și Mănăstire Jitia- 
nul. Azi aparţin d-lor T. Da- 
videscu, Grigorie Economu, C. 
Georoceanu și N. B. Locus: 
teanu. 

Pe teritoriul comunal sunt 
două păduri, dintre cari una
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numită Ghindeni, la $. comunei 
şi alta numită Siliştea,. la: N. 

comunei. Aparţineaii lui ' Me- 
moianu şi lui Chinezu, iar azi 

“aparțin d-lor T. B. Davidescu 
- şi» Grigorie Economu. Pădurile 

“sunt compuse din stejar, gîr- 
niță, frasin și jugastru; pre- 

domină însă stejarul şi girnița. 

Viile ocupă o întindere de 

2212 hect.; se găsesc pe deli- 

mitările locuitorilor, cărora a- 

„parţin. 
In partea de N.-E., com. este 

străbătută de calea jndețeană 
Craiova-Caracal. O cale comu- 

nală unește comuna Ghindeni 

cu com. Coșoveni-d.-j, 

în com. o lungime de 3 kil, 
Trec prin com. 7 drumuri 

naturale: unul merge spre com. 

Malu!-Mare, lungă de ş -kil.; 

unul merge la Jiul şi unul la 

arie; unul spre Secuiul, de a- 

proape de 5 kil.; unul spre 

Leul, de 4 kil.; unulspre com. 
„Adunaţi-de Giormane, de 6 kil. 

şi unul spre cătunul Tăbanale. 
Venitul com. pe exerciţiul 

1893—94 a fost de lei 2309,28 

şi cheltuelile de lei 2120,16. 

Ghindeni, sa, în jud. Dojj, pl. 

Ocolui, com. Ghindeni, reședința 

primăriei. 

Ghindeni, zoșie particulară, jud. 
Dolj, pl. Ocolul, com. Ghindeni, 
în întindere de 2547! hect., 

cu venit anual de 58347 lei. 

Aparține d-lor T. Davidescu, 

Grigore Economu, C. Gioroceanu 

și N. B. Locusteanu. Inainte 

aparținea Slugerului Chinezu, lui 

Străchinescu, Bădiţă-Mănăstirei 

Jitianul și d-lui Zătreanu. 

Ghindeşti, zakala, în jud. Clt, 

com. Bălteni, pl. Siul-d.-s., nu- 

mită ast-fel după numele fraților 

* Ghindeşti, unii din primii funda- 

" “tori ai comunei, care ai zidit şi 

avînd: 
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biserica comunei, cu hramul Sf. 

Troiță, după aum se vede în 

pisania ci, împreună cu Radu 
Moican și Ștefan Șuiceanu. La 
anul 1872, unii din urmaşii aces- 
tora, împreună cu alți locuitori 
din comună, au reparat-o din 

noi. 

Ghinei (Valea-), va/e, în jud. 
Buzău, com. Beceni, căt. Ocea; 

se scurge în Valea.-Ocii.. 

Ghineşti, cos. zăzr., în jud:* Dîm- 
bâviţa, pl. Bolintinul, situată pe 
loc şes, pe malul drept al Dim- 

“:boviţei, la 24 kil. spre S. de 

Tirgovişte. Se compune - din 
două cătune: Ghinești și Cir- 

ciuma-lui-Vişanu, cu o populaţie 

de şoo loc. 

Prin raionul acestei com. afară 
de Dimboviţa, curge Valea-Șuţa, 

spre V. de com. Are: o biserică; 
o şcoală. Peste Șuţa este un 

pod. In marginea Ghineştilor, 

în livede, se află și un lac. Ghi- 
nești se învecineşte spre E. cu 

com. Bolovani, de care se des- 
parte prin riul Dimboviţa şi 

calea ferată  Tirgovişte- Titu; 

spre V., cu Mătăsarul, de care 

se desparte prin 'deal, prin apa 

Şuţa și pădurea Eforiei; spre 
N., cu com. Gura-Șuţii şi spre 
S., cu Produlești și Braniștea, 

Ghineşti, saz, jud. Argeş, pl. To- 
pologul; face parte din com. 
rur. Corbi-Mîngureni. 

Ghineşti, păzure particulară, în 
întindere de 25 hect., pe pro- 

prietatea moșnenilor Ghineşti, 

supusă regimului silvic, în jud. 
Prahova, com. lordăcheanul, pl. 

Cricovul. 

Ghingheşti, saz, în jud. Covur- 
luiii, pl. Zimbrul, com. Drăgu- 

şeni, la 5 lil. în spre N. de reșe- 
“ dinţa: com., cu 30 case, 28 fami-   
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lii, saă 132 suflete. Se zice că 
rîpa pe care e aşezat satul Ghin- 

ghești, se numea înainte Ripa- 
lui-Ghenghea, de la un căpitan 
de haiduci cu acest nume, ce 

se adăpostea adese-ori aice. Tot 
aice - în timpurile de restriște 
din trecut, locuitorii gălăţeni se 

adăposteaii de groaza Turcilor. 

Ghinghioaia, za/e, pe moşia 

Cracalia, jud. Dorohoiii, plasa 
Prutul-d.-s., com. Cordăreni. 

Ghinica, câtua, în jud. Ialomiţa, 

pl. Ialomița-Balta, pendinte de 

com. Reviga. 

Ghiniţeşti, sa, în jud. Roman, 
pl. Siretul-d.-j., com. Bogzeşti, 
spre N.-V. de satul Bogzeșşti şi 

la o depărtare de ş kil. de satul 

Butnărești, reședința com. Are 

10 familii, sai 3o suflete, din 

care 3 contribuabili. Locuesc în 

9 case. 
Sunt 25 .vite mari cornute. 

Acest sat este situat la extre- 

mitatea de V. a județului. Se 
numea mai înainte şi Ghinţești, 

Ghinoiului (Coasta-), ramsfica- 
ție din muntele Istriţa, în com. 
Pietroasa, jud. Buzău; face hotar 

despre! com. Breaza. 

Ghinţeşti, pamire ce se da mai 
înainte safuluZ Ghiniţeşti, jud. 

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

Bogzeşti. 

Ghiobilche, gez/, în jud. Tulcea, 

pl. Isaccea, pe teritoriul com. 

rur. Orta-Chioi; este o prelun- 

gire răsăriteană a dealului Ciu- 
bucluc-Bair; se îndreaptă spre 
E., avînd o direcţiune generală 
de la V. spre E.; brăzdează 
partea meridională a plășei și a 
comunei; se întinde printre pi- 

rîul Taiţa şi valea Musafir-Culac, 

afluent al văei Baș-Clhioi, ce se
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varsă în Taiţa; lasă spre E. 

dealul Dautcea; la poalele nor- 
dice se întinde pădurea Ahmet: 

Orman a comunei Orta-Chioi; 

pe la cele sudice curge piriul 

Ghiobilche; din el își ia naș- 

tere valea Emir-Hasan- Culac, 

afluent al văei Ghiobilche. El 

are un virf, Cazlar-Bair, de 177 

m., punct trigonometric de ob- 

servaţie de al 3-lea ordin, de 

natură stîncoasă; din pricina lui 

malurile pîriului Taiţa sunt cam 

ripoase; este acoperit cu păduri; 

pe la poalele nordice trece dru- 

mul judeţean Babadag-Măcin ; e 

tăiat de drumul comunal Or- 
ta-Chioi-Atmagea. 

Ghiobilche, ziriă, în jud. 'Lul- 

cea, pl. Babadag, pe teritoriul 

comunei rurale Atmagea,. 

Ghioca, saţ, pendinte de com. 

Crimpoaia, pl. Șerbănești, jud. 

Olt, situat pe malul sting al 

. Dorofeiului şi în dreapta Vedei. 

E reședința comunei. Are o po- 

pulație de 935 locuitori, din 

cari 154 sunt împroprietăriți 

după legea rurală cu 265 hec- 

tare. 

Locuitorii posedă: 300 boi, 
130 vaci, 69 bivoli, 185 cai, 

1099 oi, 20 capre şi 94 porci. 

Moșia aparţine la mai mulţi 

proprietari: d. Dem. Ghiochianu 

(500 hect. arabile şi 25 pădure), 

d-na Mavrodin (175 hect. ara- 

bile, 25 pădure) și d. Stravolca 
(175 hect. arabile și 20 pădure). 

Aci se află o .biserică zidită 

„de d-lor: Gheorghe Ion Ghio- 

chianu şi soţia sa Maria, cu fiii 
- şi fiicele lor și de d-nii Ion şi An- 

gelache Drăghiceanu. Portretele 

lor sunt la intrare în biserică. 

S'a clădit la anul 1833—39 în 
zilele Domnului Alexandru D. 

Ghica-Voevod, fiind Episcop al 
Eparhiei Argeșului, Kir Elarion 
Argeșianul.   

_Ghiocari, căzuu, al com. Tresti- 

oara, jud. Buzăii, cu 40 locui- 

tori şi 10 case. - 

Ghiocari, colină, în jud. Buzău, 
com. Minzăleşti, căt. Săreni, a- 

coperit cu fineţe. 

Ghiocari, sfoară de moşie moş- 

nenească, în jud. Buzăi, com. 

Cănești ; face împreună cu com, 

Păcurile un corp de 600 hect. 

Ghiocelul, sas, face parte din 
com. rur. Podeni-Noi, pl. Pod- 

goria, jud. Prahova. Aci e o 

biserică, fondată la anul 1841 

de locuitori. 

Ghiocelul, deal, înjud. Prahova, 

pl. Podgoria, com. Podoleni- 

Noi. 

Ghiocioaia, vă/cea, se.varsă în 

„riul Geamăna, între satele Că- 

țetul și Jugravi, com. Dozești, 

pl. Cerna-d.-j., jud. Vilcea. 

Ghiocul, sză-divizie a căt. Vipe- 
„reşti, com. Vipereşti, jud. Bu- 

ză. 

Ghioculeasa, pz7pî7e a uneă părţi 

din moşia Glodeanul-Sărat, jud. 
- Buzăi. 

Ghiocului (Dealul-), Zea/, zis şi 

Dealul-Catargului, jud. Suceava, 

com. Dolheşti ; e acoperit cu pă- 
dure de fag. 

Ghiocului (Poiana-), sub-/visie 

„a căt. Viperești, com. Viperești, 

jud. Buzăi, 

Ghioinea, zirîă, jud. Bacăii, pl. 

Trotușul, com. Mănăstirea-Ca- 

şinul; ese din muntele Măgura 

şi se varsă pe stînga piriului 
Cașinul. 

Ghiol-Başca, rz:nefe unui vechii   

sat, în jud. Constanţa, pl. Med- 

jidia, pe teritoriul com.rur. Ra- 

sova, și anume pe acela alcăt. 

săii Vlah-Chioi, la 6 kil. spre 

S. de satul Rasova, nu departe 

de Balta-Baciului şi de valea Cea. 

ir-Arabagi; a fost distrus în tim- 

pul războiului din 1877—78 de 

către bașbuzuci, iar locuitorii 

S'ai refugiat la Rasova. 

Ghiol-Ceair, vaze, în jud. Con- 

stanța, pl. Silistra-Nouă, pe te- 

ritoriul com.rur. Lipnița, șianume 

pe acelaal căt. săii Coşlugea; se 

desface din poalele de S.-E. ale 

dealului Coșlugea, de lingă mo- 

vila Almali-Culac, sub numele 

de  Valea-Almalicului; se în- 

tinde mai întiiii spre N. pănă la 

satul Coșlugea, de unde ia nu- 

mele de Ghiol-Ceair, îndreptîn- 

du-se spre E., într'o direcţie ge. 

nerală de la S..V. spre: N-E,, 

pe la poalele de S. ale dealuri- 

lor Uzum Bair și Dealul-Pietrei, 

brăzdind partea de N.a pl. şi 

a com.; după un cars des kil. 
se deschide în partea de V.a 

iezerului Oltina; are văi adia- 

cente; pe vale merge și un drum 

comunal Lipniţa-Coșlugea. 

Ghiol-Ghelic, dez, în jud. Con- 

stanța, pl. Silistra-Nouă, pe te- 

ritoriul com. rur. Enișenlia și 

anume pe acela al căt. săii Na- 

stradin; se desface din partea 

de V. a dealului Ghiol-Punar, 

din virful Eșil-luiuc, îndreptin- 

du-se spre V. şi trece pe la 

N. de satul Enișenlia, la 21 

kil. şi pe la S. de lacul Nastra- 

din. Are o înălțime maximă 

de 187 m., pe care o atinge 

în virful săi Dermen-luiuc; este 

situat în partea de S.a pl. și 
cea de V. a com.; e acoperit 

cu păduri și stufișuri. 

Ghiol-Punar, sas, în jud. Con- 
stanța, pl. Silistra-Nouă, cătunul
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com. Hazarlic; situat în partea 
de S.-V. a pl. şi cea de N.-E. 
a com,, la 6 kil. spre N.-E. de 
căt. de reședință Hazarlic, E 
aşezat pe valea Ceșme-Culac, 
închis la V. de dealul Ghiol- 
Punar, la N., de pădurea Ca- 

nara-Orman, lal, de dealul Me- 

zarlic-Borungea-Bair şi la S. de 
pădurea şi de dealul Ceșime- 

Bair; este dominat de . virful 

Oltul-Orman, care are 156 metri și 

care esituatla 2 kil. spre N.-E. de 
sat. Suprafața sa este de 1973 

hect., dintre cari 65 hect. sunt 

ocupate de vatra satului şi de 

grădini. Populaţia sa, compusă 
mai ales din Romini și Bulgari, 
este de 73 familii, saii 370 su- 

fle:e. Pămîntul, pe unde nu este 
acoperit cu păduri sai stufiș, 
este cultivat şi produce secară; 
puțin mai la N.-V. de sat se 

cultivă -și vița de vie. Drumuri 

comunale vin de la satele înve- 
cinate Borungea, Sevendic, Eni- 

'șenlia, Nargilar, etc. 

„Ghiol- Punar, gea/, în jud. Con- 

stanța, pl. Silistra-Nouă, pe te. 

ritoriul comunelor rurale Hazar- 

lic şi Enişenlia; se întinde de 

la valea Enişenlia şi pănă la 2 
kil. spre N.-V. satului Ghiol- 

Punar; trece pe la E. cătunului 

Hazarlic, la 1 kil. depărtare şi pe 
la 112 kil. spre E. de căt. Eni- 

şenlia,- la 1 kil. spre E. de sa- 

tul Nargilar şi la 2 kil. spre 

N.-V. de cătunul Ghiol-Punar, în- 

dreptindu-se spre N. şi avind o 
direcție de la S. spre NE. 

Inălțimea sa cea mai mare o a- 

tinge în virful Eşil-luiuc care 
este de 183 m. Din acest deal 

se lasă spre V. dealul Mulver- 
Acceuci şi dealul Ghiol-Ghe- 

- lic-Bair, iar spre E. dealurile 

Ceşme-Bair şi Cara-Peletli. Este 
situat în partea de S. a plă- 

şei, în partea de V.a comu- 

nei Hazarlic și în partea de E. 

60293. Jlarele Dicţionar Geograzic Vol, 127, 

  

521 

a com. Enişenlia, făcînd hotar 
între aceste comune. Este aco- 
perit cu pășuni, însă ici și 
colea se mai - găsesc și cite-va 
petice de păduri. Pe Ja E. a- 
cestui deal trece drumul comu- 

nal Hazarle-Ghiol-Punar şi la 

V. trece drumul Enișenlia-Nar- 
gilar. 

Ghioldumul, saz, face parte din 
com. rur. Cocorăști, pl. Tirg- 
șorul, jud. Prahova. Cade în par- 
tea de S.-V. a comunei şi e 
udat de Iazul-Morilor. 

Ghioldumul, zăzdure, proprieta- 

tea statului, jud. Tecuciii. Are 

o întindere de 10 fălci, pen- 
dinte de com. Tudor-Vladimi- 

rescu, situat în partea de YV. a 

comunei.. 

Ghioldumul - Ciofresti, roșie, 

proprietatea statului, jud. Te- 

cuciii. Are o întindere de 335 
hect., situată pe malul Siretului, 

în raionul com. Tudor-Vladimi- 
rescu. Revărsările Siretului o 
face mlăștinoasă. 

Aparținea mănăstirei Neamţu. 

Ghiolul, 7az, pe moşia Cișmă- 

nești, jud. Botoșani, com. Do- 

birceni, pl. Ștefănești. 

Ghiolul-Codrescului, 4a/7ă, pe 
teritoriul comunei Orofteana-lui- 

Frunzete, pl. Herţa, jud. Doro- 

hoită. 

Ghiolul-Mare, z2z, pe moşia Mi- 

hălășeni, în partea de E. a co- 

munei Brăteni, pl. Ştefânești, 

jud. Botoșani; e format din iz- 

voare proprii. 

Ghiolul-Mic, zzz, pe moşia Mi- 

hălășeni, com, Brăteni, jud. Bo- 
toșani. 

Ghionea, sas, jud. Brăila, situat   

GHIORMA-MARE 

la N.-E. de com. Ciaciîrul, com. 

Gropeni şi la S.-E. de Găgiana, 
lac cu care comunică printr'un 

__prival. 

Ghioneşti, ză/cea, jud. Brăila, 

care pleacă din Buzeelul-Sec, de 

“la N. satului Surdila-Găiseanca 
şi merge spre N.-V., pănă la gara 
Făurei, unde se pierde, 

Ghionoaia, sa/, face parte din 
com. rur. Popeşti, pl. Sabarul, 
jud. Ilfov. Se întinde pe ov su- 
prafaţă de 154 hect., cu o po- 
pulație de 161 locuitori, 

D-l Gr. Cerchez are 36 hect. 

şi loc. 118 hect. Proprietarul și 

locuitorii cultivă tot terenul. 

Comerciul se face de 2 cîr- 
ciumari, 

Numărul vitelor mari e de 

113 și al celor mici de 302. 

Ghionoaia, saţ, face parte din 

com. rur. Vultureni, pl. Berhe- 

"ciului, jud. Tecuciă. Situat la N. 
com., despărțit prin o vale în: 
Ghionoaia-d.-s. și Ghionoaia-d.-j. 
Se află la 2 kil. și 840 m. de- 
parte de Vultureni. 

Are o populaţie de 17 fam,, 

saii 67 suflete, cari locuesc în 

15 case. 

Locuitorii sunt împroprietăriți 
la 1864. 

Ghionoaia, gîrfă, în jud. R.-Să- 
rat, pl. Marginea-d.-j., com. Bă- 
leşti. Se formează din vinele 

existente pe teritoriul comunei, 
“udă partea de N. a comunei 

şi se varsă în lacul Negrul, de 

la E. comunei; malurile ei sunt 

joase şi acoperite cu stuf, din 
care se fac rogojini, 

Ghionoiul, dea, jud. Prahova, 

com. Valea-Lungă, plaiul Pra- 
hova. 

Ghiorma-Mare, 7z024/ă, judeţul 

66
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Brăila, la S kil. spre S. de sa- 
tul Scorţarul-Noii, aproape de 

hotarul com. Movila-Miresei, pe 

moşia Deșiraţi, din com. Scor- 

ţarul-Noi. 

Ghiorma-Mică, movilă, judeţul 

Brăila, la 1!j kil, spre S. de 

Ghiorma-Mare; servă de hotar 

între com. Scorţarul-Noi, Mo- 

vila-Miresei şi Domnița, din jud. 

R.-Sărat. 

Ghioroiul, cor. rur., jud. Vilcea, 

pl. Oltețul-d.-j. S'ar fi înființat 

acum 300 ani de familiile: Mă- 

gureanu, Ruptașu și Predoescu. 

Este situată pe piriul Pes- 

ceana şi coprinsă între dealul 

Viile și Dealul-Olteţului, la 10 

kil. de capitala judeţului şi la 

40 kil. de a plășei. 

Are o populaţie de 396 fa- 

milii, sai 1395 suflete: 612 băr- 

baţi și 783 femei, în care intră 

și 5 familii de Țigani. 

Comuna are 2 biserici: una 

cu hramul Sf. Voevozi, fondată 

la anul 1863, şi a doua, fon- 

dată la 1858, de Ion Popa Fota, 

Predoescu, ș. a. 

+ “Vite sunt: 202 boi, 360 vaci, 

25 cai, 608 oi și 250 capre. 

Toţi locuitorii sunt moşneni. 

Şcoala datează în comună de 

20 ani. Clădirea e proprietatea 

comunei. Se frecuentă de 55 

copii, din numărul de 191 în 

vîrstă de școală (01 băeţi și 

100 fete). Știu carte 27 bărbaţi 

și 5 femei. Cu întreținerea școalei 

statul cheltueşte anual 1080 lei. 

O șosea comunală pune în 

comunicaţie comunele : Poenari, 

Ghiorgiul, Ştirbești şi Bălcești. 

Venitul comunei e de 16ri 

lei anual şi cheltuelile de 1415. 

lei, 

E brăzdată de dealurile: Ol- 

tețului, Viilor, Dobreţului, Bun- 

getul și Geamartaluiul și udată de 

„văile: Pesceana, Pesceniţa, Ur-   

522 

sul, Dobrovăţul, Geamartaluiul şi 

Stircul. 

Ghioroiul, dea, în raionul co- 

munci Ghioroiul, pl. Olteţul-d.-j., 

jud. Vilcea, pe care se cultivă 

34 hect. vie. 

Ghioroiul, pădure particulară, su- 

pusă regimului silvic, pendinte 

de com. Ghioroiul, pl. Olteţul- 

d.-j., jud. Vilcea. 

Ghioseşti, saz, face parte din 

com. rur. Comarnicul, pl. Pe- 

leșul, jud. Prahova. Are o po- 

pulație de 927 loc., 470 băr- 

baţi şi 457 femei. Este situat 

pe malul drept al riului Pra- 

hova, în fața Comarnicului. 

Ghirăeşti, com. rur., în jud. Ro- 

man, pl. Moldova, spre N.-E. 

de orașul Roman, la depărtare 

de 13 kil. 500 m. de el și de 
14 kil. 5oo m. de reședința pl. 

Este aşezată pe platoul ce se- 

pară basinul Siretului de al Mol- 

dovei. Este formată din satele: 

Ghirăești și Leucuşeni, cu reșe- 

dința com. în satul Ghirăești. 

Are o populație de 498 familii, 

saii 1756 suflete, din cari 280 

familii de Unguri și 8 familii de 

Evrei. Locuesc în 437 case. 

Știu carte 39 persoane. 

Sunt 344 contribuabili, 

Locuitorii ai 392 vite. 

Sunt 2 biserici de zid: una 

ortodoxă şiuna catolică; o școa- 

lă primară mixtă, care în 1896— 

97 a fost frecuentată de 23 e- 
levi, din 33 înscriși. 

Com. Ghirăeşti formează cu 

com. Botești și Săbăoani o cir- 

cumscripția fiscală cu reședin- 

ţa în satul Ghirăeşti. 

Venitul anual al comunei este 
de 5322 lei și cheltuelile, de 

4556 lei. 

Este legată cu orașul Roman 
prin şosea.   

" GHIRDOVENI. 

Ghirăeşti, saz, jud. Roman, pl. 

Moldova, com. Ghirăeşti, pe 

pîriul Ciurlicul şi în apropiere de 

rul Moldova (pe malul sting 

al acestui rii), spre N.E. de 

oraşul Roman, la depărtare de 

13 kil. şoo m. deel și de 14 

kil. 5oo m. de reședința pl. Este 

așezat pe platoul ce separă ba- 

sinul Siretului de al Moldovei. 

Are 114 familii, sau 1461 sufle- 

te, din cari 240 familii Un- 
guri. 

Ştiă carte 37 persoane. 

Contribuabili sunt 280; case 

„de locuit 356. ” 

Sunt 240 vit> mari cornute. 

Acest sat formează cu satele 

Teţcani, luganii și Bărteșşti o pa- 

rohie catolică cu reședința preo- 

tului în satul Ghirăești. Este 

legat cu orașul Roman prin 

şosea, Se numea pe la anul 

1756 Birăești. 

Despre acest sat se vorbește 

într'o hotărnicie de la 21 Iunie 

1756 şi se spune că era moșie 

a Episcopiei de Roman. 

Ghirăeşti, moșie, a statului, mai 

înainte a Episcopiei de Roman, 

în com. Ghirăești, pl. Moldova, 

jud Roman, arendată în 1897 

cu 48800 lei anual. 

Ghirâeşti pădure, proprietatea 
statului, mai înaintea Episcopiei 

de Roman, în com. Ghirăești, pl. 

Moldova, jud. Roman, în întin- 

dere de 740 hect. 

Ghirdoveni, com. rar., pl. Fili- 

pești, jud. Prahova. S'a înfiinţat 
pe la anul 1700, în urma des- 

ființărei satelor: Rîșnari, Ștefă- 

noaia, Ciorineşti și Chira. 

In marginea com. Ghirdoveni. 

se află un loc numit Siliștea, 

despre care tradiția spune că 
ar fi fost locuit de Tătari. Aci 

* Radu-Negru, zice legenda, a avut 

o luptă cu acești Tătari și pier-
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zînd bătălia a fugit prin pădure, 

călare pe o iapă neagră potcovită 

d'andoaselea. In fuga lui auzind 

că iapa s'a deschingat, s'a aplecat 
să vază și atuncia fost împuns 

cu sulița în coastă în dreptul 
lacului din pădure și: din acel 

timp pănă azi acel lac se nu- 
mește lacul Negri, iar pădurea, 

Pădurea-Negri. 
Este situat pe malul drept 

al rîului Cricovul-Dulce, între dea- 

lurile Gruiul și Izlazul, la 28 kil. 

de capitala jud. și 8 kil. deapl. 

Se compune din 2 cătune: 

Ghirdoveni şi Cricoveni. 

Are o populaţiune de 310 

familii, saii 1532 locuitori: 720 
bărbați, 812 femei, în care intră 

și 32-familii de Țigani. 

Contribuabili sunt 380; case 

de locuit, 329. 
In com. este o biserică fondată 

la anul 1$70, deservită de un 

preot. 
Locuitorii, pe lingă agricultu- 

ră, se mai ocupă cu facerea man- 

galului (cărbuni), cu fabricarea 

varului, cu căratul sărei dela 

Telega la Tirgoviște.. și cu cio- 
plitul lemnelor. Produsul mun- 

cei îl desfac mai ales la orașul 

Ploeşti. 

Locuitorii s'a împroprietărit 
la anul 1864, cind li sai dat 

808 hect., din moşia satului Măr- 

gineni. Ei au: 61 cai, 40 iepe, 

253 vaci, 64 capre și 370 porci. 

„Școala e frecuentată de 66 
băeți și 8 fete. Știii carte 34 

bărbaţi și 16 femei. Cu întreţine- 
rea şcoalei statul cheltueşte a- 

nual 1242 lei. 

In pădurea numită Ghirdoveni 

se află un izvor de apă mi- 

nerală numit Fintina-de-Leac. . 

In com. se fabrică aproxi- 

mativ 1800 decal. vin. 

Comerciul se exercită de 10 

cîrciumari. 
Veniturile com. se urcă la 

suma de lei 3800 anual. 
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Este străbătută de o șosea îm- 

pietrită care înlesneşte comuni- 

cația între Ghirdoveni, Haima- 
nalele şi Moreni. . 

E brăzdată de două dealuri: 

Gruiul, în partea de E.a com. 

şi Izlaz în partea de V. Ele 
ati direcţia dela N. spre S. Ser- 

vesc pentru pășunarea vitelor. 
E udată de rîul Cricovul și de 

Valea-Ursului. 

Ghirdoveni, zădure a statului, 

în întindere de 650 hect., pen- 

dinte de com. Moreni, pl. Fi- 

lipeşti, jud. Prahova, care, îm- 

preună cu trupurile: Mijea (1150 

hect.) şi Gruiul (759 hect.), for- 

mează pădurea Moreni. 

Ghireanul, dea, pe moşia Co- 

ţuşca, pl. Prutul-d.-j., jud. Do- 

rohoiti. 

Ghireneanca, za/e, pe moşia 
Mitocul, pl. Prutul-d.-j., jud. 

Dorohoi, 

Ghireanul, dea, pe moşia Mi- 
tocul, pl. Prutul-d.-j., jud. Do- 

rohoiii. _ 

Ghireni, pirîi, începe de pe Mior- 

cani, de la Balta-Lată, pl. Pru- 

tul-d.-j., judeţul Dorohoiii ; se 
varsă în Prutul pe “Mitoc, în 
laturea. din jos a satului, 

Ghireni-Curtul, saz, pe moșia 

cu același nume, com. Mitocul, 

pl. Prutul-d.-j.; jud. Dorohoiii, 

cu 85 familii, sau 319 suflete. 

Proprietatea moşiei este a 

d-lui V. Calmuschi, Romiîn, mare 

proprietar din Basarabia. -. 

Biserica e de zid, făcută în 

1855, de fostul proprietar Iorgu 

Curt. Această biserică înainte 

de a fi terminată, a fost lovită 

de trăznet în 1859, în cit astă-zi 

a început a se ruina. 

Sătenii împroprietăriți ai 197   

“- GHIRENI-TĂUTUL 

hect., 8 ar., pămint, iar proprie- 

tarul, 1323 hect., 35 ar., cîmp 

şi 8 hect., 60 ar., pădure de 

plop, ulm, răchită și lozie. Iste 
un iaz, numit al lui Curt, în 

suprafață d 7 hect., 1G6ar. La 
locul numit In-Ponoare, se află 

o livadă în suprafaţă de 1 hect., 

43 ar. şi 2 pog. vie. 

Pîrîul principal ce trece pe 
moșie este Ghireni, iar pe ho- 

tar curge rîul Prutul. 
Piatră calcarică în bolovani 

şi cuarţoasă în lespezi se află 
multă ; se extrage numai pen- 

tru trebuinţele locale. 

Drumuri principale sunt : acel 

de la Rădăuţi la Stefâneşti, și 

acel care duce pe la Adâșani 

la Dorohoiii şi Botoşani. 

Hotarele moşiei sunt cu :. Pru- 

tul, Mitocul, Adăşani și Cras- 

naleuca. 

_Ghireni-Tăutul, saf, pe moşia 

cu acelaşi nume, com. Coţușca, . 

pl... Prutul-d.-j., judeţul Doro- 

hoiă, cu 93 familii, saii 389 su- 

flete. 

Proprietatea moșiei este a e- 

rezilor def. Ioan Tăutul. 
Are o biserică, cu hramul 

Adormirea, deservită de 1 cîn- 
“tăreț şi 1 pălămar; este făcută 

în 1857. 

Sătenii împroprietăriți aii 174 

hect., 74 ar., pămînt; iar pro- 
prietatea moșiei, 895 hect., 12 

ar. cîmp. 

“Iazuri sunt 2, pe cursul pi- 

rîului Ghireni, din cari unul 

numit al Slăvilenilor, în supra- 

față de 712 hect. 
Vie se află pe moșie în două 

locuri, de cite 2 pog., și cu pu- 

ţină livadă. 
Pîriul ce trece pe moşie este | 

Ghireni. 
Drumuri principale sunt: acel 

de la Rădăuţi ce duce la Ște- 
făneşti, pe hotarul despre Cras- 
naleuca, și acel de la Crasna:
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leuca ce duce prin Coţușca la 

Dorohoiă. | 
Hotarele moșiei sunt cu : Cras- 

naleuca, Miorcani, Miculinţi şi 

Coţușca. 

Aci este leagănul familici Tău- 

tu, una din cele mai vechi şi 

mai distinse familii a Moldo-. 

vei, din care făcu parte şi Marele- 

Logofăt Ioan Tăutul, sub Dom- 

niile lui Ștefan-Vodă și a lui 

Bogdan, fiul săi. Acest mare 

diplomat a fost trimes de Bog- 

dan de a încheiat tratatul cu 
Turcii la 1şI1. 

Ghirgiul, dea/, în jud. şi plasa 

Tutova, com. Cîrjăoani, spre N. 

de căt. Hreasca. 

Ghirineasa, dea, jud. Bacăi, 
pl. Siretul-d.-j., care se găsește 
pe limita comunelor Nănești și 

Părincea. 

Ghirva, moșie, în jud. Neamţu, 

com. Budești-Ghicăi, pl. de Sus- 

Mijlocul, proprietatea d-lui Gr. 
Cozadini. 

Ghitcăuţi, sa/, pe moşia cu ace- 

laşi nume, com. Mileanca, pl. 

Prutul-d..j., jud. Dorohoiii, cu 

14 familii, sai 73 suflete. 

Sătenii împroprietăriți au 17 

hect., 18 ar., pămînt, iar pro- 

prietarul 409 hect., 61 ar., cîmp. 

Piriul ce curge pe hotarul 
despre Darabani, este Podriga. 

Drumuri principale sunt : acel 

de la Hudești-Conceşti la Să- 

veni; acel de la Darabani prin 

Girbeni la Dorehoiii și prin 
Tătărăşeni la Botoșani. 

Hotarele cu: Mileanca, Da- 

rabani, Conceşti și Girbeni. 

Ghiţuleşti, căfunaș, pendinte de 

com. Frăsinetul, plasa Glava- 

ciocul, jud. Vlașca, situat pe 

coasta stinga a apei Cleniţa, la 

marginea județului Teleorman,   

departe de Giurgiu 64 de kil., 

iar de Bucureşti 68 de kil. 

Moșia aparţine la mai mulţi 

moșteni între cari o parte mare 

fraţilor Anghelescu din Giurgiu. 

Suprafaţa moşiei este de 1000 

hect., aducînd un venit de 18.000 

lei. 

Aci sunt 74 locuitori împro- 

prietăriți la 1864, pe o supra- 

față de 222 hect. 

Ghiulea, căzu, în jud. Vlașca, 

pendinte de com. Corbi-Ciungi, 

pl. Neajlovul, ţine de căt. Va. 

dul-Stanchii, pe proprietatea 

d-nei Sultana Creţeanu. 

Ghiulele - Tepe, dea, în jud. 

Tulcea, pl. Babadag, pe teri- 

toriul com. rur. Congaz; se 

desface din dealul Cataloi, se 

- întinde spre S., în direcţie ge- 

nerală de la N. spre S,., stră- 

" bătind partea nordică a plăşei 

şi pe cea de mijloc a comunei; 

se întinde printre pîriul Teliţa 

şi afluentul.săii Valea-Izvorului; 

pe la poalele sale orientale 

merge drumul natural Tulcea: 

Babadag-Constanţa; este tăiat 

de drumurile comunale Frecă- 

ței și Cataloi-Congaz; are o 

înălțime de 39 m., dominind 

asupra satelor Hargilar. şi Con- 

gaz, și asupra văei Teliţei; 

este acoperit cu finețe şi se- 

mănături. 

Ghiun - Ghirmeş (Culmea-), 
culme de dealuri, din pl. Măcinul, 

jud. Tulcea și din pl. Hirşova, 
jud. -Constanţa, Se desface din- 

trun nod central, așezat la ]i- 

mita celor 2 judeţe, situat ceva 

mai jos de virful Atmagea; se 

îndreaptă spre V. printre riurile 

Ai-Orman (sai Picineaga) și Ai- 
gar-Ahmet (sai: Roșt-Dere) din 
jud. Constanţa (cu comunele 

Ostroy și Topologul) şi pe par- 

tea sud-vestică a jud. Tulcea,   

şi anume partea meridională a 

plăşei Măcin, cu comunele Pi- 

cineaga, Coium-Punar, Canat. . 

Calfa; spre S. şi spre E. lasă 

prelungirile:  Ghiolgic- Bair şi 

Cirjelar, Cambe-Tepessi, Baba. 

Bair, Sînir-Taş - Tepessi; spre 

V., dealul Coium-Punar, Din 

poalele lui izvoresc o mulțime 

de piraie, din cari mai în- 

semnate: Valea-Hogei, Valea- 

Ulmilor, Ingi-Dere, Coium.Pu- 

nar (cu afluentul Cana-Mișea), 

afluenţi ai pîriului Aigăr-Ah- 

met; valea Canat-Calfa afluent 

al piriului Ai-Ormar. Natura lui 

e stincoasă pe alocurea. Se ri- 

dică pănă la o înălțime de 321 

m., punct trigonometric de ran- 

gul I-ii; alte virfuri sunt: Eșil- 

Tepe, 228 m., altul de 216 m, 

punct trigonometric de ordinea 

III-a. Este întretăiat de o mul- 

țime de drumuri: calea jude- 

țeană Satul-Noii-Ostrov ; drumu- 

rile comunale Picineaga-Coium- 

Punar, Satul-Noii-Coium- Punar, 

Cirjelar - Coium - Punar şi alte 

multe drumuri vecinale, Toate 

văile piraielor sunt ripoase și 

inalte. Culmele din județul Con- 

stanța sunt acoperite cu pășuni 

și puţine semănături; la poalele 

sale sunt așezate satele: Coium- 

Punar, Canat-Calfa, Ai-Orman, 

Aigăr-Ahmet (din jud. Tulcea) 

şi Urumbei (din judeţul Con- 
stanța). - 

Ghiun- Ghirmeş - Dere, zârîz,. 
" izvorește din poalele vestice ale 

culmei Ghiun-Ghirmeș, din ju- 
deţul Tulcea; se îndreaptă spre 
V., avind o direcţiune generală 
de la NE. spre. S.-V. şi, brăz- 

„dînd partea sudică a plășei Mă- 
cin și cea ocidentală a comu- 
nei Coiuim-Punar, intră în jude- 
țul Constanţa sub numele de 
Valea-Hogii, udă partea nor- 
dică a teritoriului comunei Os- 
trovul, şi după un curs de ş
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kil. merge de se varsă într'o 
mlaștină ce mărginește Dunărea 
pe dreapta, ceva mai sus de 
satul Ostrovul; este tăiat de 
drumul județean Ostrov - Satul- 
Noii şi de alte drumuri mat mici. 

Ghiunghişul, zîriz, jud. Bacăi, 

pl. Trotușul, com Grozești; iese 

din muntele Coșna, și se scurge 

în Oituz. In valea sa se află 
izvoare cu apă sărată, 

-Ghiurgeamric, dza/, în judeţul 
Tulcea, pl. Istrului, pe teritoriul 

com. rur. Beidant şi pe acela 
al cătunului săă Caildere; se 

desface din dealul Caragea-Pu- 

nar; se întinde spre E., avini 
o direcție generală de la N.-V. 

spre S.E., printre piîriul Bei- 

dant şi afluentul săi Valea-Dul- 

gea, brăzdind partea nord-ves- 
tică a plăşei și cea vestică a co- 

munei ; este de natură stîncoasă 

făcînd piriului Beidant niște ma: 

luri înalte și stîncoase; este tă- 
iat de două drumuri comunale 
ce duc de la Cail-Dere la Sari- 

Ghiol și, Beidant; are o înălțime 

de 260 m., dominind asupra 

satului Cail-Dere ; este acoperit 
cu păduri. şi fineţe, 

Ghiuvegea, com. rur., jud. Con- 

stanţa, pl. Silistra-Nouă. 

Este situată în partea vestică 
a județului, ia 93 kil. spre S.-V. 

de orașul Constanţa, reşedinţa 

districtului, şi: în cea centrală 

a plăşei, la 27 kil. spre E. de 

orașul Ostrov, reşedinţa oco- 

lului. 

Se mărginește la N. şi I:. cu 

con. rur. Caranlic; la S., cu 

comuna Para-Chioi; iar la V., 

cu com. Lipnița și Carvanul. 

Principalele dealuri care o 

brădează sunt: Mezarlic - Bair 

(142 m.), la N.-V.; Ghiuvenli- 

Bair (130 m.), la V.; Capuscioi- 

Bair (132 m.), la S.V.; Mac- 

" prietarii cari aii   

en
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mora-Bair (168 m.); Siran-Culac- 
Bair (138 m.); Uzun-Mese-Sirti 

(142 m.); Aslama-Siîrti, cu virful 

Dobromir (100 m.), toate la S. 
şi. S.-E. Aceste dealuri sunt a- 

coperite cu întinse pășuni și li- 
vezi; pădurile principale sunt: 
Muzaisi-Orman, la N.-V.; Buiuc- 

Orman, la V.; Chereslic-Orman, 

la S.-V.; Tenghea - Orman și 

Asadic-Orman, la S. Movilele 

sunt puţine și n'aii mare impor- 

tanţă; sunt acoperite cu verdeață. 

“Văile sunt numeroase și cu po- 

ziţii frumoase, principalele sunt: 

Ghiuvenli sati Ghiuvegea, care o 
brăzdează prin interior, trecind 
prin s, Calaigi şi Ghiuvegea, des- 

chizîndu-se în balta lormac, şi 

avînd ca adiacente pe dreapta 
valea Cuiugiuc-Culac unită cu 

Asadic-Ceair la S.E. şi pe Ca- 
laigi-Ceair la S.; valea Beilic: 

Culac unită cu Cital-Culac, adi- 

acenta văei Curu-Orman la N;; 

valea Dermen-Ceair la V.; ma- 
lurile tutulor acestor văi sunt 

acoperite cu păduri frumoase, 
ceea-ce face că în com. se gă- 
sesc poziţiuni admirabile. 

Cătunele cari o compun sunt: 
Ghiuvegea, reședință, aşezată în 
partea vestică, pe valea Ghiu- 

venli, între dealurile Musaisi- 

Orman la N. și E., şi Capuc- 
cioi-Bair la S. şi E.; Calaigi, în 

partea meridională a. comunei 
pe valea :Ghiuvenii, la 4 kil. 

spre N. de reședință, între dea- 

lurile Macmora-Bair la V. şi 

Tenghe-Bair la E.; satele sunt 
plăcute, curate, înconjurate cu 

păduri. 

Suprafața totală a comunei 

este de 3290 hect., din cari 140 
hect. ocupate de vetrele satelor 

cu 129 case, restul de 3151 
hect. împărțit între Stat cu pro- 

1501 hect. și 

locuitorii cari posedă 1349 hect. 

Populaţiunea este de 134 fa- 
milii, saii 604 suflete: 327 băr-   
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baţi, 277 femei; 332 necăsă- 

toriţi, 242 căsătoriți, 30 văduvi; . 

604 cetățeni Romini; 229 or- 

todoxi, 375 mahometani; 326 

agricultori și meseriaşi; 1 cîr- 
ciumar. | 

Ştiii carte 31 persoane. 
Contribuabili sunt 124. 

Sunt 122 plugari, cari aii: 
27 pluguri, 30 care şi căruţe, 
I maşină de treerat, 

Vite: 3208 capete, mai cu o- 
sebire oi şi boi. 

Budgetul comuneieste de 2667 
“lei la veniturişi de 1655 lei la 

cheltueli. 
Caile de comunicaţie sunt: 

un drum mare: Lipniţa-Ghiuve- 

gea-Cara-Omer; apoi drumuri la 
satele învecinate: Para-Chioi, Ve- 

li-Chioi, Caranlic. - 

Mahomedaniiaii 2 geamii cu 

3 hogi,iar creștinii mergia ser- 
viciulreligios în satele învecinate. 

Ghiuvegea, sa, în jud. Con- 
stanţa, pl. Silistra-Nouă, cătunul 

"de reședință al comunei Ghiuvc- 
gea, așezat în partea centrală 

a plășei și cea N. a comunei, 

în valea Ghiuvegea, într'o fru- 

moasă poziţiune înconjurată de 
dealuri păduroase. Are o în- 
tindere de 46830 hect., din 
care 60 hect. ocupate de vatra 

satului, cu Gr case. Popula- 
țiunea, compusă din Romini şi 

Bulgari, este de 57 familii, sau 

293 suflete, ocupindu-se cu păs- 

toritul şi agricultura. 

Ghiuvenli, saţ, în jud. Constanţa, 

pl. Mangalia, cătunul comunei 

Cara-Omer, situat în partea V. 
a plăşei şi cea N. a comunei, la 

IO kil. spre N. de reședință, 

pe valea Ghiuvenli, între dea- 

lurile  Ghiuveali-Bair la N. şi 

Cara-Orman la S. Are o întindere 

de 517 hect., din care 49 hect. 

ocupate de vatra satului cu 87 

case,
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Populaţiunea, în  maioritate 

compusă din Turci şi Tătari, este 

de 291 familii, sau 776 suflete. 

Ghiuvenli-Ceair, ae, în jud. 

Constanţa, pl. Silistra-Nouă, pe 
teritoriul comunelor rurale Re- 

gep-Cuius, Para-Chioi și Ghiuve- 

gea. Este formată din alte două 

văi secundare: Cuiugiuc-Culac 
la IE. ce se desface din părţile 

V. ale dealului Sinir-Bair, și: 

alta, Calaigi-Ceair ce se desface 

din poalele N. ale dealului Ai- 

valic-Bair; cea d'intiiii are o 

direcțiune generală de la S.-E. 

spre N.-V.; a doua are direcţia 

de la S. spre N. cu multe co- 
tituri, se unesc amindouă lingă 

satul Para-Chioi, trece printr'în- 

sul și apoi ia numele de valea 

Ghiuvenli-Ceair; trec prin com. 

Ghiuvegea, în direcţie gene- 

rală spre N.-V. și după un drum 

de aproape 20 kil. merge de se 

deschide în balta Iortmac,. la 

E., lingă șoseaua judeţeană Os- 

trov-Cuzgun, în apropiere de 

deschiderea văei Dermen.-Ceair 

tot în balta Iortmac. Malurile sale 

Sunt joase şi acoperite cu fineţe, 

afară de locul aflător în pădurile 

Musaisi-Orman și Duan-Chioi-Or- 

man, unde valea sa are malurile 

înalte și ripoase. Este închisă 

între dealurile: Capuscioi-Bair, 

Macmora-Bair, Siran-Culac-Bair, 

Cara-Peretlic-Artasi la V.; Ai. 

valic-Bair, la S.; Sîntr-lol-Bair, 

Aslama-Sirti, Sinîr-Bair, Distrail- 

Bair şi Mezarlic-Bair,la E. Ser- 

vește mai multor căi de co- 

municație: de la Regep-Cu- 

ius prin Calaigi, Parachioi la 

Ghiuvegea; un drum, ce plea- 

că din calea judeţeană Ostrov- 
Cuzgun,urmează valea Ghiuvenli- 

Bair şi Cuiugiuc-Culac spre a 

se duce la Azaclar și de aci în 

Bulgaria. - 

Ghiveciul, //r/ă, jud. Brăila, la   
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3 kil. spre S.-V. de satul Os- 

man, pe moșia Hoinari, înfiin- 

țată la 1848 în locul vechei cîr- 

ciumi de la Crucea-Cerbului. 

Vatra satului e de 8 hect. cu 

I4 case. Populaţia de 17 fa- 

milii, sai 85 suflete: 45 băr- 

baţi și 37 femei, 

Vite sunt: 32 cai, 80 vite 

mari cornute, 90 oi și 80 rimă- 

tori. 

Ghiveciul, ae, jud. Prahova, 

pl. Podgoria, com. Hirsa. 

Ghivizlicul-Mare, va/e, în jud. 
Constanţa, pl. Silistra-Nouă, pe 

teritoriul com. rur. Cilnia ; se 

desface din poalele de V. ale 

dealului Coșlugea ; se îndreaptă 

spre V., avînd o direcţiune ge- 

nerală de la E. la V., mergind 

pe la poalele movilei Pirjoaia, 

şi brăzdind partea de N. a pl. 

şi cea de N.-V. a com.; după 

un curs de 2 kil. se deschide 

pe malul dobrogean al Dună- 

rei, la 1 kil. mai jos de des- 

chiderea văei Cilnia în Dunăre; 

pe valea sa merge un drum co- 

munal care duce de la Bugeac 

şi Galiţa la Pirjoaia. 

Ghizdarul, câzuz, în valea Dea-, 

lului-Dunărei, pendinte de com. 

Stănești, pl. Marginea, jud. Vla- 

șca, proprietatea Stănești, a d- 
lui Emanoil Lahovari, situată 

pe muchea dealului Dunărei cu 

același nume, departe de Giur- 
giu de 12 kil. 

Acest căt, are 72 locuitori 

împroprietăriți la 1864, cu 216 

hect. 

O șosea județeană duce de 

la Giurgii la Toporul,. 

Are: o biserică, cu 1 preot 
și 2 dascăli, zidită la 1882 și ţi- 

“nînd de parohia Stănești. 
Prin jurul satului trec şose- 

lele: Giurgiă, Alexandria şi Giur- 
giă-Piteşti,   

 GIHHIZDĂREȘTI 

Ghizdăreşti, com. rur., în jud. 

Constanţa, pl. Hirşova. 

Este așezată în partea de V. 

a jud., la 85 kil. spre N.-E. de 

orașul Constanţa, reşedinţa ju- 

deţului, și în partea de V. 

a pl., la 9 kil. spre S.-I. deo- 

rășelul Hirşova, reşedinţa pl. Co- 

mune învecinate cu dinsa, afară 

de Hirşova, sunt: Topalul, la ro 

kil. spre S.; Şiriul, la 11 kil, | 

spre E.; Groapa-Ciobanului, la 

8 kil.,spre N.-V. ; Sarai, la 14 

-kil., spre NE. 

Forma hotarului. este aceea 

a unui patrulater neregulat, ca o 

lungime de 23 kil. Intinderea to. 

tală este de 5362 hect, 

Se mărginește la N. cu com. 
urb. Hirşova, de care se des- 

parte prin valea Caimacli-Dere, . 

şi cu com. rur. Groapa-Cioba- 

nului; la E. cu com. Șiriul, de 

care se desparte prin dealurile 

Muslu şi Erchesec; la S., cu com. 

rur. 'Topalul, fiind separată prin 

dealul Olacul și valea Chechir- 

gea ; iar la V., cu jud. Ialomiţa 

de care se desparte prin fluviul 

Dunărea. . 

Relieful solului este acciden- 

tat de dealurile : Muslu (123 m.), 

la N.-E.; Erche-Sec (189 m.), 

la S-E. şi Olacul (124 m), la 

S.; sunt acoperite în general 

cu fineţe şi semănături. 

Movile mai însemnate sunt: 

Cechirgea, (87 m.), la 3 kil. spre 

S.-E. de satul Ghizdărești și Trei. , 

Movili (111 m.),la N., pe hotar; 

mai sunt altele, parte naturale, 

parte artificiale, acoperite cu 

verdeață. 

Apele cari udă com. sunt: 

Dunărea la V., pe o întindere 

de 7 kil., formînd ostroavele: 

Atîrnaţi, 70 hect,, la S.-V. şi 

Ghizdăreşti (50 hect.) la N.-V., 

cari aparțin comunei, despăr- 

țind-o de jud. Ialomița; valea 

Cechirgea, pîriii mic, o udă în 

partea de S.E. şi S. trecînd
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prin satul Techilești (al com. 

Ghizdăreşti), pe o distanță de 

6 kil., şi vărsîndu-se în Du- 

năre în fața ostrovului Atir- 
naţi. Văile sunt puţin nume- 

roase, însă mai toate avînd maluri 
inalte şi rîpoase. Valea Caimacli- 

Dere, la N., pe hotarul spre 

com. urb. Hirşova, se deschide 

în Dunăre; valea Dalaşma-Cu- 

lac prin mijloc, Batacli-Dere la 

E., Tichileşti la S.-E., toate trele 

daii în piriul Cechirgea, cea 

d'intiiii pe stînga, cele-lalte pe 

dreapta. 

Comuna se compune din două 
cătune: Ghizdărești, reşedinţă, 

aşezat în partea de N..V. a co- 

munei, la poalele prelungitilor 

V. ale dealului Muslu, pe ma- 

lui drept al Dunărei, lingă o- 

strovul Ghizdăreşti, la S. de 

deschiderea văei Caimacli-Dere 

“în Dunăre; Tichilești, în par- 

tea de S.E. a comunei, pe ma- 

lul stîng al piîriului Cechirgea, 

la locul unde se. deschide în- 

trînsul valea Dalașma-Cuiac, în 

faţa deschiderei văei Tichileşti, . 

în pîriul Cechirgea. 

Suprafaţa comunei este de 

2897 hect., din cari 130 hect., 

ocupate de vetrele satelor cu 

216 case; 667 hect. aparţin sta- 

tului cu proprietarii şi 2100 

hect. sunt ale locuitorilor. 

Populaţia este de 249 familii, 

sati 1086 sufie:e: 577 bărbaţi, 

509 femei; 613 necăsătoriți, 466 

căsătoriţi, 27 văduvi; 1086 ce- 

tățeni Romini; 364 ortodoxi, 7 

luterani, 715 lipoveni; 575 a- 

gricultori şi meseriaşi; 2 comer- 

cianți. Contribuabili sunt 238. 

Sunt 252 plugari cari ai: 
100 pluguri, 125 care şi căruţe 

şi 21 grape de fier. : - 

Vite sunt 5200 capete, din 
cari cea mai mare parte ol. 

* Comerciul e activ; se face 

prin gara Cernavodă la 42 kil. 

spre S. 
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- Budgetul comunei este de 4423 

lei la venituri și 2381 lei la chel- 

tueli. 

Căi de comunicaţie sunt: pe 
Dunăre cu luntrele; calea jude- 

ţeană Medjidia-Hirşova care tre- 
ce prin comună ; căi comunale la 

satele apropiate: Topalul, Cio- 

banul și Șiriul. 
Biserică este una în căt. Ti- 

chileşti, cu hramul Sf. Gheor- 
ghe, zidită și întreținută de loc., 

deservită de 1 preot, 2 cîntă- 
reți şi 2 paracliseri; o casă de 

rugăciuni lipovenească. 
Este o şcoală rurală mixtă, 

în căt. Ghizdărești, condusă de 

un învățător și 25 elevi, frecu- 

entată de 19 băeţi și 6 fete. 

Ghizdăreşti, saz, în jud. Con- 
stanţa, pl. Hirşova, cătunul de 

reședință al comunei Ghizdă- 
reşti, Este situat în partea de 
V. a plășei şi cea de S..V.a 

comunei, pe malul drept al Du- 

nării, lingă ostrovul Ghizdărești, 

la S. de valea Caimacli-Dere, la 

poalele de V. ale dealului Mus- 

lu. Teritoriul săi se mărginește 
la N., cu com. urb. Hirșova; 

la E., cu căt: Muslu al comu: 

“neji Şiriul ; la S.E. și S., cu 

cătunul Tichileşti, iar la V. cu 

jud. Ialomița, despărţit prin Du- 

năre. Relieful solului e acciden- 
tat de prelungirile de V. ale 

dealului Muslu, (128 m.) care sunt 

acoperite cu finețe și semănă- 

turi. 

_Movile sunt puţine, artificiale, 

între cari: Trei-Movile (111 m.) 

la N.-E., pe hotar; Cechirgea (87 

m.) la 3 kil. spre S.-E. de sat, 

“acoperite cu verdeață. 
Dunărea, la V., udă satul pe 

o distanță de 4 kil., formînd o- 

strovul Ghizdărești (50 hect.) 
acoperit cu pădure de sălcii, 
Văile sunt înalte și ripoase; prin- 

cipale sunt: Caimacli-Dere, la N., 

pe hotar; Dalaşma-Culac, adia- 
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centă a piriului Cechirgea, la 

S. și S.-E. Intinderea totală ce 

de 1717 hect., dintre cari 108 

hect. ocupate de vatra şi gră- 
dinile satului. Populațiunea sa- 

tului este de 202 familii, sai 

736 suflete, cari se ocupă cu a- 

gricultura. și pescuitul. : 

Ghizdăreşti, saz, în jud. Con- 

stanţa, pl. Ialom'ța-Balta, pen- 

dinte de com. Frăţileni. Este 
situat pe țărmul drept al rîului 

Ialomiţa, spre E. și lingă satul 
de reședință. Pe partea de E. 
a acestui sat trece calea ferată 

Făurei. Fetești. 
Populaţiunea este de 36 fa- 

milii Romini și 2 familii Ţigani. 

Ghizdăreşti, insulă, pe Dunăre, 

în jud. Constanţa, pl. Hirşova, 

com. Ghizdărești. Este așezată 
puţin cam spre N.V; de căt. 

Ghizdăreşti. Are o suprafață de 
70 hect. și e acoperită numai cu 

stufişuri de sălcii. Este nelocui- 

tă. In faţa acestei insule, şi pe 

malul dreptal Dunărei, se des- 

chide valea Ciamcli-Dere. 

Ghizdăveaţa, moșie, în judeţul 
Buzăă, com. Vintileanca. Vezi 

Găgeni-d.:s. 

Ghizdăveşti, com. rar. pl. Ol- 

tul-d.-j., jud: Romanafi, formată 

din satele: Ghizdăvești (600 lo- 

cuitori), Ciunei şi Lupănești (242 
locuitori). Face parte din satele - 

înconjurate de Dunele de nisip 

mișcător. E așezată pe un teren 
şes şi nisipos care are altitu- 

dine de 140 de m. d'asupra ni- 

velului mării, la o depărtare de 

18 kil, de Caracal şi de 41 kil. 

de Corabia. Are o populaţie 
de 260 familii, saii 842 suflete: 

407 bărbaţi şi 435 femei; 392 

căsătoriţi şi 450 necăsătoriți. Știii 

carte 127 persoane.   Contribuabili sunt 257.
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Budgetul comunei pe 1886 - 

87 a fost de 2633 lei la venituri 

şi de 2560 lei la cheltueli. 

Stabilimente comerciale ; 2, 

Are o şcoală primară, condusă de 

un învățător, frecuentată de 48 

elevi (41 băeţi şi 7 fete), din 
136 copii (76 băețţi și Gr fete) 
în virstă de şcoală. 

Sunt 3 biserici: Sf. Nicolae 
(1855), S-ţii Voevozi (1867) şi A- 

dormirea-Maicei-Domnului(1 863) 

în Ciunei, deservite de 3 preoți 

şi 6 cîntăreți. Spre N. de co- 

mună, pe locul Motea, se află 

Măgura-Cornei, cu un ocol de 

7 stinjeni; e rotundă și cu vîrful 

trunchiat, 

Ghizdăveţul, pec/7e numire a că- - 
tunului Găgeni-d.-s., jud. Buzăii, 

com. Vintileanca. - 

Ghizdita, căzu, al com. Minză- 

leşti, jud. Buzăii, cu 60 locuitori | 
Şi 12 case. 

Ghizdita, căzan, al com. Zir- 

nești-de-Cilnăi, jud. Buzău, cu 

600 locuitori și 142 case. 

Ghizdita, va/z, în jud. Buzăi, 

com. Minzăleşti. Incepe din Dea- 

lul de la Socet, udă partea - de 

E. a cătunelor Ghizdita și Ichi- 
mești şi se scurge în riul Slănic, 
făcînd hotar despre com. Mă- 
nești. | 

Ghizdita, va/e, în jud. Buzău, 
com. Zirneştii-de-Cilnăă, începe 
din dealul Ghizdita, se unește 
cu Izvorul-Dealului și se scurge 
în rîul Cîlnăul, 

Ghizditei (Podul-), zea/, în jud. 
Buzăi, com. Zirnești-de-Cilnăă, 
acoperit de numeroase vii, pro- 
ducînd vin alb. 

Ghizoara, 2/7f/ de munte, în jud. 
Argeş, pl. Loviștea.   

Ghizul, zî7f de munte, în stinga 

rîului Argeșul, jud. Argeș, plaiul 

Loviștea; are o înălțime de 1632 

m. d'asupra nivelului mărei. 

Ghizuniilor (Valea-), za/2, în 
jud. Buzău, com. Grăjdana, co- 

muna Bărbunceasca; se scurge 

în riul Nișcovul. 

Giamănul, zea/, pe moşia Sărata, 

com. Movila-Ruptă, pl. Ștefă- 

neşti, jud. Botoșani. 

Giambaşul, căzu, al com. Bo- 
ziorul, jud. Buzăii; are 130 lo- 
cuitori și 30 case. 

Giambracul, brafa/ bălfei Grea- 

ca, jud. Ilfov, prin care această 

baltă se varsă în Dunăre. 

Giangoiul, gir/ă, pe teritorul co- 

munei Berevoești-Pămînteni, pl. 

Nucșoara, jud. Muscel. 

Giani, 4î77ă, în jud. Brăila, pe 
muchea Baldovinești, com, Co- 

tul-Lung, la 8! kil. spre S.] 
de Cotul-Lung, situată pe un 

cap al muchei. 

Gibești, saz, în jud. Argeș, pl. To- 
pologul, pendinte de com. rur. 
Alimănești-Ciofringeni ; are şo 
familii şi o biserică, cu hramul 
Intrarea-în-Biserică, cu un preot 

și un cîntăreţ, 

Gida, Zeal, în jud. Roman, com. 
Pincești, pl. Siretul-d.-s., spre 
V. de satul Pincești. Se mai 
numeşte şi Bantășa. 

Giera, tru de moșie, în jud. Te- 

leorman, com.  Poroschia, pl. 

Marginei. 

Gighera, com. rar, în jud. Dolj, 
pl. Balta, situată în partea de 
S., la 53 kil. de Craiova şi la 
11 kil. departe de reședința, Mă-   

ceșul-d.-s., în amfiteatru, pe Dea-. 

lul- Viilor. 

Se mărginește la E. cu com. 

Zăvalul, la V. cu com. Nedeia, 

la N.-E. cu com. Gingiova. și 

la S. cu fluviul Dunărea. 

Terenul com. este acciden- 
tat de dealul numit al-Viilor,care 
are o înălțime de 70 m. 

Este udată de Dunărea la S,, 
de Jiul la E. Jiul în timpurile 
ploioase se revarsă, formînd la 
$. com. o mulţime de bălți, în- 
tre care mai însemnată este Gi- 
ghera, care se scurge tot în Ji. 
Cînd apele se retrag, acel pă- 
mînt se acoperă cu fineţe na: 
turale.: 

La E. de com. Gighera sunt 
izvoare de ape minerale numite 
Baracă, cari conţin fier, pucioasă 

și iod, 

Acum 50 de ani, com. era 
situată mai la S$., pe un pămînt 
nisipos numit Siliştea, dar din 
cauza nisipurilor s'a mutat pu- 
țin mai spre N. A fost cît-va 
timp unită cu com. Nedeia, în 

care îşi avea reşedinţa. Azi co- 
prinde un singur cătun numit 
Gighera. 

Are o biserică, zidită la anul 

1843, de Grigorie Bogoslav, ter- 

minată la 1849, cu hramul Sf. 

Grigorie, deservită de 1 preot 

şi 2 cintăreţi; o şcoală mixtă, 

care funcționează de laanul 1870 
întreținută de stat și de com,, 
condusă de un învățător şi carea 
fost frecuentată în 1892 —93 de 57 
băeţi și 8 fete. In etate de școală 
sunt 80 băeţi și 5o fete, Știi 
carte 110 bărbaţi și 10 femei. 

Populaţia com. este de 1280 
suflete : 666 bărbaţi şi 623 fe. 
mei. 

. După legea rurală din 1862 
Sunt 161 împămînteniți, iar după 
cea din 1879 sunt ro însurăței, 

Case de locuit sunt 106 ; bor- 
dee, 137; parte de zid, parte 
de paiante.
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Suprafaţa întregului teritorii 

comunal este de 16 pogoane 

arabile. Moșia se numeşte Gîn- 
'giova, cu trupurile Comoşteni 

„și Gighera ; are o suprafaţă de 
1609 pogoane, cu un venit de 
300000 lei; aparţine Așezămin- 

telor Brîncovenești. 

Viile, de 70 pogoane, se gă- 

sesc pe pămînturile locuitorilor 

cărora aparțin. 

Industriași sunt 10: 6 cojocari 

şi 4 cizmari, 

Locuitorii îşi desfac produc- 

tele la șchela numită Copaniţa, 

în fața insulei Copaniţa din Du- 

năre. 

Calea vecinală comunală spre 

Nedeia, trece prin centrul com. 

pe o lungime de 3500 m. Po- 
teci sunt multe, dintre cari 4 

„mai principale : două spre N. la : 

cîmp şi două spre Dunăre. 

Sunt 5 cîrciumi, 

Venitul com. pe exercițiul 

1893—94 a fost de 2617.32 lei, 

iar cheltuelile de 2375.16 lei. 
In timpul războiului Romiîno- 

Ruso-Turc, din 1877—78,: se 
afla aci postat un escadron din 

regimentul 5 de călărași cu mi- 
siune de a observa terenul pănă 

la Zăvealul şi dreapta Jiului și 
a ţine legătura spre Ostroveni, 

cu trupele din diviziunea a 4%, 
pe malul stîng al acestui rîi. 

Gighera, saţ, în jud. Dolj, pl. 
Balta, com. Gighera, grămadă, 

cu reședința primăriei. Vezicom. 

Gighera. 

Gilortul, z/asă, situată în partea 

de S.-E. a jud. Gorj. Numirea 
i sa dat de lariul Gilortul care 

o străbate în toată lungimea sa. - 
Se mărginește: la N. cu pl. 

Amaradia ; la S., cu jud. Dolj; 
iar la E. cu jud. Vilcea, 

Pământul plășei este cam on- 

dulat și împărțit prin cîte-va, 

ridicături de dealuri, ca: Cul- 

60299. Marele D'ctionnr Geonrafic Vol. 177, 
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mea - Jiului din stinga şi Dea- 

lul- Aninoasci, interpuse între 
Jiul și Gilortul; dealurile Ne- 

greștilor şi  Andreeştilor, în- 

terpuse între Gilortul și Ama- 
radia; Dealul - Tîndăleştilor, in- 

terpus între Amaradia și Pis- 
coiul şi Dealul-Muerei, prelun- 

gire a Dealului-Muerei care vine 

din Amaradia și Novaci, 

Intre aceste dealuri sunt în- 
chise văile cu aceleași numiri 

și cari dai scurgere riurilor: 

Țiul, Gilortul, Amaradia și Pis- 

coiul, precum și alte văi sai 

albii mai puţin însemnate. 

Plasa Gilortul are 18670 hect, 

pădure. 

Terenul acestei plăşi este, 

în ceea ce priveşte constituţiu- 

nea sa, foarte diferit. Așa, în al- 

bia  Gilortului, pămîntul este 

mult mai productiv, pe cînd 
în partea despre dealuri, pă- 

mîntul argilos predomină, și 
ast-fel este mai puţin propriii 
culturei ; se cultivă cu toate a- 

cestea tot felul de cereale, po- 

mii roditori, prunii și viea, 

Șoselele din această plasă sunt 

următoarele : 
Șoseaua județeană T. - Jiul- 

Spahii, care întră în această plasă 
la cătunul Rogojeni și trece 
“prin următoarele localități: Boia, 
Socul, Bărbătești, Petreşti-d.-j., 

pe lingă Pluşcul, pe la Turbu- 

rea-d.-j., Şipotul, Spahii, de unde 
intră în jud. Dolj prin Ținţăreni 

la Filiași. 

Șosele vecinale sunt: 

1. Şoseaua vecinală care vine 
din Dolj şi intră în această 
plasă la Căpreni-d.-j., trecînd 

prin următoarele localitaţi: Co- 
lumbeni, Pegeni, Hurezani-d.-s., 

Vladimirul, Andreeșşti, de unde 

merge şi dă. în şoseaua jude- 

ţeană -T.-Jiul-Spabhii-Dolj. 

2. Şoseaua vecinală care plea- 

că din Hurezani-d.-s. și trece 

.. prin Busuioci,. Colţeşti, Tindă-   
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leşti, Logrești-Birnici, Logrești- 

Moșneni, de unde apoi: intră 

în plasa Amaradia. 

3. Acea care pleacă din Hu- 
rezani-d.-s. şi trece prin Ne- 

greni, Licuriciul, de unde apoi 

intră în pl. Amaradia. 
Șosele comunale sunt: 

Șoseaua comunală care 
pleacă din comuna Valea-lui- 
Ciine, trece prin căt. Boia și 
se termină la com. Şipotul. 

Șoseaua comunală care 
pleacă din comună Valea-lui- 

Cîine, trece prin Groşerea, Cor- 

nișeni, Aninoasa, Bibeşti și 'se 

termină la Săuleşti. 

3. Acea care pleacă din co- 
muna Andreeşti și trece prin 
Musculești, unde se desparte în 

două ramuri: una merge spre 

Vladimir, alta trece prin Rogo-: 
jina,. Vierșani, Jupiînești, Piciul, 
de unde intră în plasa Ama- 
radia, , 

4. Șoseaua comunală Hure- 
zani-d.j., care trece prin Cor- 

deşti, Băcești, de unde întră 

în jud. Dolj. 
5. Şoseaua dintre Obirșia și 

Rădinești. 

6. Acea care pleacă din co: 
" muna Colești și trece prin Gil- - 

_ceşti, Scrada, de unde intră în 

presa Amaradia, 
„ Şoseaua comunală între 

I drent -Moșneni și Saca. 

In această plasă este o jude- 
cătorie de ocol cu reședința în 

com. Săulești. | 

Plasa are 34 de comune şi 

anume: Piriul - Boia, Jupînești, 

Vierșani, Bărbătești, Rogojina, 
Vladimirul, Petreşti-d.-j., Mus- 

culești, Săulești, Bibești, An- 

dreeșşti, Aninoasa, Groşerea, Tur- 

burea, Şipotul, Valea-lui-Ciine, 

Licuriciul, Frumuşei, Negreni, 

Scrada,  Tindălești, Colţeşti, 

Logreşti-Birnici, Logrești - Moș- 

neni, Saca, Piscoiul, . Obirşia, 

Râdinești, Hurezani-d.-j., Cor- 
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deşti, Băcești, Busuioci, Hure- 

zani-d.-s., Pegeni. 
Numărul locuitorilor este de 

- 7150 familii, saii 30959 suflete, 

din cari 6205 contribuabili. 

Numărul 'şcolilor din această 

plasă este de 20, frecuentate 

de 830 copii. 

Gilortul, szazie de dr.-4.7., jud: 
"Dolj, plasa Amaradia, comuna 

Poiana, pe linia Filiași-T.-Jiul, 

pusă în circulație la 16 Ianua- 

rie 1888. Se află între staţiile 

Filiaşi (11.9 kil.) și Bibeşti (14 

kil.). Inălţimea d'asupra nive- 
lului mării: 131.96 m. Venitul 

acestei staţii pe anul 1896 a 

fost de 21204 lei, 44 bani. 

Gilortul, rîz, izvorește din coastele 

Paringului numite Iesiul, Moho- 

rul și Setea, jud. Gorj. La sor- 

ginte e format din două braţe 

principale: cel din dreapta nu- 

mit Groapa, iar cel din stînga 

Romanul, cari se împreună în 

capul muntelui Pleşoaia. Are o 
direcţie de la N. la S., iar în 

dreptul muntelui Cerbul, ia di- 

- recţia N.-E. De aci se îndreaptă 

spre S. și trece prin cătunele: 

Novaci-Romîni și Novaci-Străini 

unde primeşte piriul Gilorţelul- 

de-Est, torenţii: Rima, Scariţa, 

Strungașiul și Măceşiul; trece 

pe la E. de Ghebani, prin co- 
muna  Pociovaliștea, unde se 

unește cu piriul Gilorţelul-de- 

Vest, ce trece prin cătunul Hi- 

"_rişeşti al com, Novaci ; ajunge 

la com. Bălcești, unde primeşte 

piriul Galbenul (Baia-de-Fier) ; de 

aci se îndreaptă spre S.-V. în 

com. Bengeşti, unde primește 

pe dreapta apa Ciocădia. 

Lărgimea lui la Novaci este 
de 25 m., la Pociovaliștea de 

27, şi la Bengești de 30 m. 

Albia riului este limitată la 
E. de culmea Corneşiul, care 
se separă mai la S. în Cerbul,.   
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a cărui continuare se numeşte 

Măgura, în apropiere de No- 

vaci și formează Plaiul-Mare şi 

Plăeţul. La V. e limitată de 

culmea Redeiului, Pietrele - Şi- 

potului, plaiul Vermighia, cul- 

mea  Prescuricea, Culmea -lui- 

Drăgan, care se termină la Hi- 

rișeşti de unde începe plaiul 

Ghebani. | 

Gilortul după ce mai primeşte 

riulețele: Cîlnicul, pe stinga, 

Blahniţa şi Socul pe dreapta și 

alte pîraie din plasa Gilortul 

şi după ce udă comunele: Bir- 

zeiul-de-Gilort, “Ștefănești, Pe- 

trești-d.-s., Cărbunești, Bărbă- 

tești, Vierșani, Rogojina, Bi- 

bești,  Musculești,  Andreești, 

Aninoasa, Turburea, trece pe 

la E. comunei Groşerea, ur- 

mează direcțiunea spre S. prin- 

tre comuna  Valea.lui-Ciine și 

“Șipotul și, la căt. Capul-Dealului 

al com. Brăneşti, schimbă di- 

recția spre S.-V. și formează 

hotarul între judeţele Dolj şi 

Gorj, întră în jud. Dolj și udă 

în acest judeţ comunele Poiana, 

Florești şi Ținţăreni. 

__ Udă com. Poiana prin par- 

tea de V., cu direcţia de la N.- 

S., despărțind-o de com. Bră- |. 

neşti (Gorj). Primește pe stînga, 

în această com. riul Cocorova, 

încărcat pe dreapta cu piraele 
Lainicul și Rulbuceni. 

Are un vad peste dinsul în 

dreptul gîrlei Cocorova și 2 po- 

duri stătătoare, unul între Co- 

corova şi Bulbuceni și altul în- 

tre satele Poiana-d -s. şi Poia- 

na-d.-j. 

La eșirea 'sa din com. Poiana, 

pătrunde pe teritoriul com. Flo- 

rești, pe care o udă în partea 

de V., cu direcția N.-S., şi pe 

care o desparte de com. Bră- 

neşti şi Ionești (Gorj); se în- 

carcă din această com. cu girla 
Arpadia, care se varsă în apro- 

piere de Balia-Edului și Valea-   
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Lungă, care seacă vara şi care 

se. varsă la Balta-cu-Pește. Peste 

Gilortul este în com. ' Florești 

un vad la V. şi un pod, la pun- 

ctul numit Moara-lui-Bălcescu. 

La S. de com. Bengești, pin- 

tenul unui platoii separă apele 

Blahniţei, de ale Ciocădiei și 

ale Gilortului. 

Acest platoii poartă numele 

de Cimpul-Mare, care are o su: 

- prafață de aproape 60 kil. pă- 

traţi, și servă ca loc de păşiune. 

Mijloacele de trecere peste 

Gilort sunt în jud. Gorj: 

In regiunea dealurilor, poduri 

de lemn Ja: Novaci, Bălcești, 

Albeni şi Bengești. 

In pl. Amaradia la: Petrești- 

d.-s., pe șoseaua județeană Tir- 

- gul-Jiul— Filiași, pod de lemn. 

In pl. Gilort, un pod de lemn 

- la Bărbăteşti, punînd în comuni. 

caţie șoseaua judeţeană ce ur- 

mează malul drept cu şoseaua 

vecinală ce urmează pe malul 

stîng la Musculeşti-Jupînești. Un 

alt pod la Musculești. Un al 

3-lea la Andreești, și în fine cel 

de al 4-lea la Turburea, toate 

- de lemn. 

Mai găsim poduri la: căt. 

Piriul, al com. Vaiea-lui - Ciine 

şi 'com. Groșerea ; între com. 

Valea-lui-Ciine şi com. Șipotul. 

In fine mai are un pod siste- 

matic al șoselei naţionale Filiași- 

Pietroșani la cătunul Capul-Dea- 

lului. 
Peste tot 12 poduri de lemn. 

Afară de aceste poduri mai 
găsim peste Gilort și 2 po- 

duri ale liniei ferate Filiași-T.- 
Jiul, unul la Petrești-d.-s., iar 
cel de al doilea între căt. So- 

cul și com. Bărbăteşti. 

Aceste poduri sunt de fier. 

Gilortul, dea/, în jud. Gorj, pl. 

Gilortului; pleacă din partea de 

E. a com. Jupănești, urmînd o 

direcțiune de la N. spre S., pănă



" GILORTUL 

se termină la căt. Andreeşti 
fiind retezat de piriul Deşiul. 

Această culme se mai nume- 
şte şi Dealul-Frasinului cînd a- 

junge în partea de S.a com. 
Vladimirul ; este acoperită cu 

pădure, vie, livezi de pruni, fi- 

neţe şi izlaz. 

Gilortul, za/e, în jud. Dolj și Gorj, 
prin care curge rîul Gilortul. 

Gilorţelul-de - Apus, ziriă, în 
jud. Gorj, plaiul Novaci, izvo- 

reşte din muntele Rădăul, prin 

2 braţe, din care cel din stîn- 
ga se numeşte Dobrana, iar cel 

din dreapta Gilorţelul, Se îm- 
preună la N. de căt. Hirişeşti. 

Se varsă în Gilortul chiar în 

com. Pociovaliştea. 

Gilorţelul-de-Răsărit, zirîz, în 

jud. Gorj, plaiul Novaci, izvo: 

rește din muntele Tolanul și 

Cerbul, curge: prin mijlocul căt. 

Novaci-Străini, unde se varsă 

în Gilortul. Malul drept se nu- 

meşte Plăeţul, iar cel stîng, cul- 

mea Cernădiei, 

Gimbăşeanca, zădure, în jud. 
Ialomiţa, pl. Ialomiţa-Balta, pe te- 

ritoriul com. Cosîmbeşti. Se află 

pe țărmul drept al rîului Ialo- 
miţa și formează cu pădurea Co- 

simbești un trup de 120 hect. 

cu esențe de: stejari, plopi, ulmi 

și sălcii. 

Girmbăşeani, saţ, în jud. Ialo- 
miţa, pl. Ialomiţa Balta, pendinte 

de com. Cosîmbești. Este situat 

sub coasta Bărăganului, pe ţăr- 

mul drept al rîului Ialomiţa, spre 

E. şi în apropiere de satul Co- 

sîmbești. Spre V., în apropiere 
de Gimbășşeani, era satul Cer- 

chezeni, contopit acum cu Gim- 

băşeani. , 

Populațiunea satului este de 

180 familii.   
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Are o şcoală mixtă, condusă 

de un învăţătorretribuit de com.; 
o biserică, deservită de un preot 

şi 2 dascăli. i 

Vite sunt: 332 cai, 440 boi, 

1500 oi, 2 bivoli şi 125 porci. 

Gimineaua, /ac, în jud. Ialomiţa, 

pl. Borcea, pe teritoriul com. 
Rasa. 
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Gimineaua, sai Valea-Ursu- 
lui, girlă, izvoreşte din hota- 
tarul com. Ciumagi, pl. Cerna- 

d.-s., jud. Vilcea; se împreună 

cu girla Lovișteanca şi se varsă 

în riul Cerna. 

Gimineaua, zale, în jud. Vil- 

cea, pl. Cerna-d.-j., com. Ză- 

voeni. 

Giminelele, două zzov:/e, în jud. 
Ialomiţa, pl. Ialomiţa-Balta, spre 

V. de satul Făcăeni. 

Giminelelor (Muchea-), culme 
a coastei Bărăganului, în jud. 

Ialomiţa, pl. Ialomiţa-Balta, pe 

teritoriul comunei Borduşeani. 

Giminelelor (Valea-), za/e a 
coastei Bărăganului, în jud. Ia- 
lomiţa, pl. Ialomița-Balta, com. 

Borduşeani. 

Gindăoanul, Zeaf, în jud. Neam- 

țu, com. Crăcăoani, pl. Piatra- 

Muntele, situat între satul cu 

același nume şi satul Bălţă- 

teşti; prezintă în formațiunea 

păminturilor sale straturi sali- 

fere ce es la suprafaţă. 

Gindăoanul, pirii, în județul 
Neamţu, pl. Piatra-Muntele, com. 

Crăcăoani. Izvorește din dealul 

cu acelașinume (ramura Crăcă- 

oanilor), curge în direcțiune N. 
“ prin satul Ghindăoani, pănă la 

vărsarea sa, pe partea dreaptă a 

pîriului Văraticul.   

GIONCA 

Ginerica, sa, cu şo familii, jud. 
Argeș, pl. Topologul; face par- 
te din com. rur. Milcoiul-Izbă- 

seşti; are o biserică cu hramul 

Adormirea, cu un preot şi un 
cîntăreț, 

Gingărăşoaia, //r/ă, în jud. Bră- 
ila, com. Gropeni, la căpătiiul 
de N. al privalului cu același 
nume, de unde pleacă privalele 

Arimăneasa și Babalicul. 

Gingărăşoaia, zezer, jud Brăila, 
la 1fe kil. spre N.-E. tîrlei Gin- 
gărășoaia; comunică la S$.:cu 

privalul Gingarăşoaia.. 

Gingărăşoaia, priva/, jud. Bră- 

ila, începînd din Vilciii, mai sus 

de Arimineasa. Are forma unui 

semicerc și se varsă în Arimi- 

neasa, aproape de Dimuleasa. 

Gioagla, zale, în jud. Buzăii, 
com. Zilişteanca, începînd din 

moşiile: Sărindăreanca, Soreas- 

ca, Slobozia și Zilişteanca. E 

acoperită cu semănături.. 

Giobeşti, sa, jud. Argeș, pl. 
Oltul; face parte din com, rur. 

Urși. ” 

Giodeşti, dea, la V. comunei 
Suteşti, pl. Oltul-d.-j., judeţul 

Vilcea. 

Gionca, ză/cea, jud. Teleorman, 

începe din spre cătunul Șipo- 

tele, trece prin mijlocul moşiei 

Bogdana şi se termină. lingă 
satul Bogdana, la heleșteul for- 

mat acolo din apa Urluiului, 

Gionca sai Ghioneşti, ză, 

jud. Brăila, situată la N.-V. la 
4 kil. de satul Batogul, de care 

depinde. Este înființată de fa- 

milia locuitorului Ghionea. Vatra 

tîrlei e de 3 hect, Populaţia de 
- 24 suflete.



GIORCA 

Vite mari cornute 21, cai 10, 
oi 36 și rimători 4. 

Giorca, zirîz, jud. Gorj, pl. No- 
vaci, curge de la E. comunei 

Negoeşti, din pl Amaradia, din 

dealul Obirşia şi se varsă în 

Cîlnic, la cătunul Călugăreasa, 

al comunei Negocști. 

Giorcotinul, za/e, jud. Dolj, pl. 

Jiul-d.-s., com. Argetoaia. 

Gioreşti. Vezi Pioreşti, sat, jud. 

Dolj, pl. Amaradia, com. Go- 
iești, 

Giormanele, saz, jud. Dolj, pl. 

Jiul-d.-j., com. Adunaţi-de-Gi- 
ormane. Are 596 suflete: 370 

bărbaţi şi 226 femei. Locuesc 

în 35 case și 75 bordee. Casele 

sunt de zid, iar bordeele de 

gard lipit cu nuele. Copiii din 

sat urmează la școala mixtă 

"din satul Bratovoeşti, ce este la 

1560 m. depărtare. In anul șco- 

lar 1892—93 ai frecuentat şcoa- 

la 10 băeți. Cu virsta de școală 
sunt 38 copii. Știu carte 32 loc. 

In sat este o biserică fondată 

în anul 1860 de C. Poenaru. 
Este de zid, serbează hramul 
la Sf. Niculae şi are un preot 
şi un cîntăreț. a 

Giormanele, moșie particulară, 
jud. Dolj, pl. Jiul-d.-j., com. 
"Adunaţi-de Giormane. 

Giormanului (Bălţile-), 4â77, 
jud. Dolj, pl. Jiul-d.-j., com. Adu- 

.. naţi-de-Giormane, ce comunică 
între ele printr'un mic pîrîii numit 

Piriul-Morilor, ce se scurge în 
riul Jiul. Suprafața fie-cărei bălți 
este cam de 50 pog,, iar adiîn- 
cimea variază între 4—5 m, 
Din aceste bălți se scoate anual 
pănă la 5000 kgr. pește. 

Giormăneasa, moșie, pendinte   
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de com. Bertești-d.-j., jud. Bră- 
ila, proprietatea statului, ocupînd 

„mal toată partea N. a com. 

Suprafaţa e de 300 hect., adu- 

cind un venit de 13000 lei. 

Giorocelul, sa/, jud. Dolj, pl. 

Jiul-d.-j., com. Murta. Are 497 

suflete: 259 bărbaţi şi 258 fe- 
mei. Copiii din sat urmează la 

școala mixtă din satul Murta. 

Giorocelul,7zoșîe particulară, jud. 

Dolj, pl. Jiul-d.-j., com. Murta, 

satul Giorocelul; aparţine să- 
tenilor. 

Giorocelul, Zirâi, jud. Dolj, pl. 

Jiul-d.-j., com. Murta; se varsă 
în balta Brebenilor. 

Giorocul, gîr/ă, în jud. Teleor- 

man, com. Ghimpeţeni, pl. Te- 

leormanului. Această apă, care 

pare a fi stătătoare, își ia. naș- 

tere din izvoarele ce curg din 

dealurile cari înconjoară com. 

Ghimpeţeni. Giorocul sa varsă 

într'un alt pirîii, Dorofteiul, care 

vine din jud. Olt și care se 

“varsă în rîul Vedea, aproape: 

de com. Văleni. 

Giorocul-Mare, com. rur., jud. 

Dolj, pl. Jiul-d.-j., la 22 kil. de 

reședința plășei, și la 27 kil. de 
Craiova. | 

E situată pe loc șes și pe o vale 

numită Valea-Giorocului, pe care 

curge pîriul cu același nume. 

Se învecinește la N. cu com. 

Leul, din jud. Romanați; la S.- 
E, cu com. Cacaleţi, din jud. 
Romanați; la V,, cu com. Adu- 

nați-de-Giormane, și la E, cu 

com. Cacaleţi. 

Terenul com. este șes și pe a-' 
locurea băltos. 

Este udată de piîriul Gioro- 

cul-Mare, care izvorește din jud. 

Romanați, com, Cacaleţi, curge 

de la E; la V. prin această com., 

  
  

GIOROCUL-MARE 

şi la căt. Bratovoești, trece prin 

niște locuri mlăștinoase, de unde 

se varsă în Jiă, 

Sunt 2 poduri: unulla moara 

Limpa, şi unul la moara Lo- 

gofâtul Dincă; 9'motri: Busto- 

iana, Limpa, Căpităneasa, Bir- 

loaica, Teodoreasca, Epureasca, 

Rusăneasca, Logofătul Dincă şi 

_ Găneasca. 

La anul 1874, cuprindea căt. 

Adunaţi-de-Giormane. Azi com, 

„se compune din 2 căt.: Puţu- 
rile și Giorocul-Mare; cătunul 

de reședință este Puţurile ; îna- 

inte era Giorocul Mare. 

In com. sunt 4 biserici: 2 în 

căt. Puţurile, fundate una la 

„1864; alta, la 1868, de locuitori; 

cele-l'alte două fondate la anii 

1869 şi 1853. Sunt deservite de 

2 preoți și 4 cîntăreţi. 

Populația com. este de 1803 
locuitori, - 

Case sunt 1ş în Giorocul: 
Mare şi 212 'în Puţuri. Sunt 

de zid; 18 ai grădini. 

Suprafața teritoriului comu- 
nei este de 3043 pog,, din cari 

3000 pog. pămînt arabil și 43 
pog. vii. 

„Moșia se numește Giorocul- 
Mare și aparţine locuitorilor ; 

aparținea înainte atit locuitori- 

lor cit și statului. Venitul între- 

gei moşii este de 30000 lei. 

Cea mai mare parte din locui- 
tori” sunt moșneni. 

Viileaparţin locuitorilor, avînd 
o suprafață de 43 pog. ; produc 
vin roşu. i 

In Puţurile sunt 4 timplară 
şi în Giorocul-Mare, 2. 

Prin com. trece calea natu- 
rală Craiova-Bechet. O potecă 
uneşte Puţurile cu  Giorocul- 

- Mare. 

Cîrciumi sunt 2 în Puţuri și 
2 în Giorocul-Mare. 

Un drum vechiă, numit Dru- 
mul-Boerului, duce la comuna 
Leul.



GIOROCUL-MARE 

" Contribuabili sunt 339. 

Budgetul com. pe anul 1893 
—94 a fost de 3137.53 lei la 

venituri şi de 2786.88 lei. la 

cheltueli. | 

Vite: 214 vite mari cornute, 

408 oi, 75 porci și 8 cai. 

Giorocul-Mare, sa, jud. Dolj, 

- pl. Jiul-d..j., com. Giorocul-Mare. 
Are 605 suflete: 305 bărbați 

și 300 femei. Locuesc în 13 case 

şi 131 bordee. Copiii din sat 

urmează la școala mixtă din 

satul Puţurile, ce este la 6 kil. 

depărtare. Ştii carte 47 locui- 

tori. In sat sunt 2 biserici, fon- 

date între anii 1864—18638, cu 

1 preot și 2 cântăreți. 

In Gioroculsunt: 2 tîmplari; 3 
cîrciumi, 

Giorocul-Mare, moşie particu- 
lară, jud. Dolj, pl. Jiul-d.-j., comm. 
Giorocul-Mare, 

Giorocul-Mare, zirii, vine din 

jud. Romanați, com. Cacaleţi, 

de unde izvorește, pătrunde pe 

teritoriul com. Giorocul-Mare, 

jud. Dolj, pl. Jiul-d.-j., com. A- 

" dunaţi-de-Giormane, unde pune 

" în mişcare 3 mori deapă și se 

“varsă pe malul stîng al rîului 

Jiul(com. Adunați de-Giormane). 
Se numește și Piriul-Morilor. 

Giorocul-Mare, va/e, jud. Dolj, 
pl. Jiul-d.-j., com. Giorocul.Mare 

pe care este așezată com. Are 

pe dinsa 9 mori: Limpa, Teodo. 

seasca, Birloaica, Epureasca, Că- - 

pităneasa, Rusăneasca, Bustoina, 

Logofâtul - Dincă și Găneasca. 

Pe :această vale curge pirîul 
Giorocul-Mare. 

Giorzeşti, vechea numire a satu- 
lui Condrăchești, jud Tecuciii. 

Gioseni, com. rur., jud. Bacăă, 

"pl. Siretul-d..j., situată d'a stinga   
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Siretului. Este compusă din 5 

cătune: Gioseni, reședința, O- 

tești saii Galeri, Bizga, Horgești 

şi Răcea. 

“In Statistica din 1874 se vede 
încă un sat cu numele de So- 
hudolo. In această comună se 

găsesc 2 siliște, ale satelor Ră- 

cea și Gioseni, care ai fost mu- 
tate din cauza surpăturilor fă- 

cute de Siret prin desele sale 
revărsări: Lilieci ziși și ai i- 
gănimei şi locul numit Movila, 
unde se văd urme de case să- 
tești precum și morminte din un: 

cimitir catolic. Moşia a fost a 
paharnicului Sandu Sturdza. 

Teritoriul comunal se mărgi- 

gineşte la N: cu comunele Tă- 
maşi : și . Milești, la S. ctj com. 

Răcătăul, la E. cu comunele Nă- 

nești şi Petreşti și la V. cu co- 
munele Cleja şi Faraoani, de 
care se desparte prin riul Siret. 

Această comună se găsește 

în regiunea șesului Siretului şi 
este scăldată la marginea vestică 
de acest riă; iar în cea estică 

este ondulată de dealurile Ră- 

cea și Clopoţei. 
In satul Gioseni s'a născut 

- Gheorghe Tomşa, care a dom- 
nit în Moldova în anii 1563— 

1564. 

Are 2 şcoli mixte: una în 

satul Gioseni care funcționează 

din 1866 şi alta în Horgești, 
înființată în 1890. Amiîndouă 

şcoalele sunt întreținute de stat, 

“cu localuri bune, construite de 

particulari şi cedate comunei 

pe timp nehotărit; cel din Gio- 

seni e din birne şi cel din Hor- 

| gești, de cărămidă. Ambele școa- 

le aii cite 10 prăjini pămint în 
vatra satului, și ai- fost frecu- 

entate în 1891, de şo copii din 

întreagă comună. 

Sunt 4; biserici: cîte una or- 

todoxă și una catolică în sa- 

tele Gioseni și Horgești, deser- 

vite de 3 preoți ortodoxi. 

sie de 1979 hect., 

  

GIOSENI 

Case de locuit sunt 643; cîr- 
ciumi, 8. 

Populaţiunea este. de 648 fa- 
milii, sai 2636 suflete: 878'Ro- 

mînă, 1727 Unguri, 30 Evrei și 

1 Armean, toți de protecțiunea 
romînă ; 1998 agricultori, 13 me- 

seriași, 8 comercianţi, 3 profe- 
siuni libere, 8So' muncitori şi 34 

servitori. ! 

Știu carte 97 bărbați şi 19 

femei. . 

Contribuabili sunt 572. 
După legea rurală din 1864, 

S'aii împroprietărit 366 locui. 

tori cu 1194 fălci pămint în 

țarină. 

Teritoriul comunei e de 6052 

- hectare, 

Proprietari mari sunt: fiica 

defunctului economist și fost 

ministru, lon Strat, Alisa D. 

Lecca, născută Strat, cu o mo- 
cei dă a- 

proximativ un venit anual de 
23700 lei; Profira Ştrat, are o 
moșie de 2463 hect., din care 
1818,25 hect. pămînt arabil cu 
un venit anual de 37150 lei și 

Ioan Gh. Lecca, care stăpînește 
1357 hect. cu un venit de 
27680 lei. 

Pădurile ocupă o îatindere 

aproximativă de 28 hect. (Gio- 
seni şi Horgești) și aparţin fa- 
-miliei Strat. 

Se găseşte o moară cu a- 
buri; 2 mori de apă; o fabrică 

„de spirt și o velniță părăsită. 
Viile sunt pe o întindere de 

126 hect., care în 1890 ai dat 

27 hectol. vin! negru și 3753 

hectol. vin. alb. După controa- 

lele diviziei filoxerice (1891), viea 
lucrătoare are 126 hect., cea 

nelucrătoare 1 hect. In comună 

s'a mai făcut 2 hectol. ţuică de 

prune și 5 hectol. rachiii de 

tescovină și de drojdii. 

Vite sunt: 251 cai, 1405 vite 
mari cornute, 535 porci, 47 ca- 

pre și. 1908 oi,



GIOSENI 

Budgetul comunei, pe exerci- 

ţiul 1891—92, are la venituri 

lei goI8, bani 83 şi la cheltucli 

lei 5973, bani 69. 
Comuna ' este străbătută de 

câi comunale, care unesc satele 

între ele; calea vecinală Tămași- 

Petreşti, trece prin Horgești. 

__ Distanţele: la Bacăi, capitala 

districtului, 18 kil.; la Petrești, 

14 kil. ; la com. Faraoani, 7 kil.; 

la com. Cleja, 11 kil.; la com. 

Răcătăul, 6 kil.; la com. Tămaşi, 

7 kil. 

Gioseni, saț, jud. Bacăi, pl. Sire- 

tul-d.-j., reședința com. cu ace- 

laşi nume, situat pe malul sting 

al Siretului, mai jos de confluența 

acestui rîii cu rîul Bistriţa, Are 

o școală mixţă; 2 biserică: una 

ortodoxă, fondată în anul 1841 

de defunctul Alexandru Sturdza, 

și o alta catolică, clădită de 

locuitori în 1864. 

Sunt 4 ciîrciumi; o fabrică de 

spirt; o velniţă. 

In apropiere de sat se află 

locul numit Liliecii şi altul numit 

Movila. 

Gioseni, sat, jud. Suceava. Vezi 

Ortoaia, 

Gioseni, saz, jud. Suceava. Vezi 

Dolhești-Mici. 

Gioseni, ma/ala, din orașul Tir- 

gul-Ocna pl. Trotușul, jud. Ba: 

căii, la N.-E. de centru, pe partea 

stingă a Trotușului. Mahalauae 

împățită în 2 : Gioseni-d.s., Gio- 

seni-d.-j. Are o biserică ortodo- 
xă cu hramul Sf. Ioan, clădită 

la 1620 de Anastasie și Panait 

Tisescu, Eromonahul Calinic şi 

de Ioan luraşcu, și întreţinută 

de comună. 

In această mahala sunt: 320 
familii Romînești, 130 Izrae- 

lite, 110 Ungureşti, 7 Italiene 

și una Turcă,   
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Gioseni, oșîe, jud. Bacău, pl. 

Siretul-d.-j., de pe teritoriul com. 

Gioseni. 

Gioseni, pădure foioasă, jud. Ba- 

căii, pl. Siretul-d.-j., com. Gio- 

seni, supusă regimului silvic, cu 

o întindere de 1100 hect.; pro- 

prietar: Alisa Lecca. 

Giosetul, Alăngele şi Muchea, 

păduri particulare, supuse regi- 

-mului silvic, pendinte de com. 

Birlogul, pl. Ocolul, jud. Vilcea. 

Girinca, iri, izvorește din par- 

tea S. a dealului Moinești, com. 

Rădiul-Mitropoliei, pl. Copoul, 

jud, Iaşi; curge prin valea cu 

aceeași numire; se întinde spre 

S.E. pănă ce dă în Piriul-Za- 

hornei, la iazul Horleşti, com. 

Tăutești. 

Girinca, ză/cea. Vezi Zahorna, 

vale, com, Tăutești, pt Copoul, 

jud. Iași. 

Girovul, com. rur., cuprinsă de-a- 

lungul văei Cracăului, în partea 

despre E. a plășei “Piatra-Mun- 

tele, jud. Neamţu. Se mărginește 

la E. cu com. Șerbești, Dochia 

şi o mică parte din com. Măr- 

gineni; spre V. cu com. Că- 

ciulești, o parte din Gircina şi 

Doamna, la N. cu com. Căciu- 

lești, 

Este formată din satele: Gi- 

rovul, Conţești, Botești, Doina, 

Dănești, Balma și Jidești, cu o 

populație de 480 familii, sai 
1903 suflete: 929 bărbaţi, 976 

femei; 944 necăsătoriți, 824 că- 

sătoriţi, 130 văduvi, 5 divorţaţi. 

Sunt 25 străini, 
Ştii carte 183 persoane. Lo- 

cuesc În 495 case. 

Dintre locuitorii împroprietă- 

rii în 1864, sunt astăzi: 101 

cari trăesc stăpînindu-și singuri 

locurile lor; 137 ca urmași; 1 

Girovul, sa, 

pl. Piatra-Muntele, jud. Neamţu,   

GIROVUL 

loc părăsit şi ocupat de către 

comună. 

Dintre locuitorii împroprietă- 

riți în 1878, sunt astăzi: 34 cari - 

își stăpînesc singuri locurile lor; 

40 ca urmași; 20 de:locuri ai 

fost părăsite de către cei îm- 

proprietăriți şi ocupate de către 

alții, 

Agricultura se face pe o în- 

tindere de 2204 hect. 

Imașul (suhatul) are o în- 

tindere de 72 hect., şi nutrește 

un număr de 2707 capete de 

"vite, 

In această comună se află 4 

biserici, deservite de 3 preoți şi 

5 dascăli, plătiți din fondurile 

comunale cu 700 lei. 

» Venitul fonciar al pămînturilor 

bisericeşti se urcă la suma de 

1929 lei anual. 

Sunt 2 școli, una de gradul 

I şt alta de gradul al II-lea; 7 

mori de apă cu 12 pietre; 6 

stoleri; 6 fierari; 5 cîrciumi. 

Budgetul comunei e de 4026 

lei, 60 bani la venituri, şi 3510 

lei, 63 bani la cheltueli. 

Comunicaţia cu satele vecine 

se face prin șoseaua judeţeană 

Piatra-Bozieni-Roman, care între 

kil. 8—9 se întretae cu șoseaua 

I)obreni-Roznov-Moineşti; prin 

şoseaua Girovul-Şerbeşti-Tupila- 

ţi, care începe din dreptul kil. 11 

al şoselei Piatra-Bozieni, precum 

şi prin o mulțime de alte dru- 

muri naturale care leagă diver- 

sele localități limitrofe între 

dinsele. 

în com. Girovul, 

situat pe valea piriului Cracăul 

şi a piriiașului Valea-Mare (Du- 

bărca), 10 kil. 200 m.departe de 

oraşul Piatra, în dreapta șose- 

lei Piatra-Bozieni-Roman, care 

îl desparte de satul Conţeşti. 

Are o populațiune de 168 fa- 

milii, 'saă 586 suflete: 282 băr-
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baţi, 304 femei; 279 necăsăto- 

riți, 260 căsătoriți, 47 văduve. 

Știu carte 63 persoane. Lo: 

cuesc în 156 case. 

In acest sat a fost reședința 

sub-prefecturei plaiului Piatra. 
Are o biserică; o şcoală fre- 

cuentată de 64 elevi, 2 ferării; 

o moară de apă. 

Giţioana (Virful-), dea, în ju- 
dețul Neamţu, pl. Bistriţa, com. 
Măstacănul, acoperit cu finaţ. 

Giubega, com. rur., şi sat, jud. 

Dolj, situată în partea de N. 

a pl. Băileşti, la 45 kil. de 

Craiova și la 13 kil. de reşe- 
dinţa plăşei, comuna Băilești. 

E situată pe șesul Giubega. 
Se învecianeşte la N. cu Săl- 

_cuţa; la $.,.cu Galiciuica; la V., 

cu com. Rudari și la E.,cu In- 

torsura şi Perișorul. 

Terenul comunei este șes; pe 
el se găsesc cite-va mici ondu- 

laţiuni cu o înălțime de 1—2 

metri. | 
Comuna Giubega a fost unită 

la 1876 cu com. Galiciuica. Azi 

este comună deosebită compusă 
dintr'un singur cătun, numit Giu- 

bega. Făcea partepănă ia 1892 

din pl. Cimpul. . 
In comună seaflă o biserică, 

fondată la anul 1881, terminată 

la 1883 de către locuitori. Bi- 

serica este de zid, cu hramul 

Sf. Nicolae și Sf. Paraschiva; e 
deservită de 2 preoți și 2 cîn- 
tăreți. ” 

Populaţia comunei este de 

1725 suflete: 903 bărbați și 822 

femei. 
După legea rurală din 1864 

sunt 2 improprietăriți; iar după 

- cea din 1879 sunt 171 însurăței. 

Suprafaţa întregului teritorii 

comunal este de. 3500 pogoane 

pămînt arabil. 

Moșia de pe teritoriul comu- 

nal este de 3500 pogoane, afară   

595 

de fineață și păduri. Venitul 
săi este de. 70000 lei și apar- 

ţine locuitorilor. Toţi locuitorii 

comunei sunt moșneni. 

Viile ai o întindere de 305 

pogoane, şi se găsesc pe moșia 

locuitorilor cărora aparţin. 

Locuitorii transportă produc- 
tele cu .carele și căruțele pe 
calea judeţeană Craiova-Calafat, 
care are o lungime în comună 

de 3 kil. 
In comună sunt: 5 cîrciumi; 

8 băcănii, ş meseriași. Contri- 

buabili sunt 302. 

Budgetul comunei pe exer- 

cițiul 1893 — 94 a fost de 2922,50 

lei la venituri și de 2071,03 lei 

la cheltueli. 
Vite cornute 119, oi 117, cai 

12. 

Giubega, moșie particulară, jud. 
Dolj, pl. Băilești, com. Giubega. 

Giuclani, sa, cu I41 locuitori, 

„jud. Argeș, pl. Oltul; face parte 
din com. rur. Cioinăgești. 

Giudelui (Balta-), 6a/ză, formată 
din vărsarea Prutului și a Jijiei, 

spre:S.V. de satul Măcăreșşti, 
jud. Iași, com. Costuleni, pl. 

Braniștea. 

Giula, sa, Vezi Călăreţi, pl. Ne- 
gocşti, jud. Ilfov. 

Giula, dea, în, jud. Mehedinţi, 

com. -rur. Orzeşti, pl. Cloșani. 

Giula, dea/, în jud. Vilcea, com. 

Pojogi, pl. Cerna-d.-s. 

Giula, ziriă, în jud. Mehedinţi, 

com. rur. Orzești, plaiul Cloșani. 

Giulea (Vadul-Stanchii), căzea, 
pendinte de com. Corbi-Ciungi, 

„jud, Vlașca, 

Giuleşti, com. rur., jud. Vilcea,   

GIULEȘTI 

pl. Cerna-d.-j., compusă din 2 
cătune: Giuleşti și Popești. S'a 

înfiinţat cam pe la anul 1837 

de sărdarul N. Giulescu. 
Este situată pe valea Gea- - 

măna, la 60 kil. departe de ca- 

pitala județului și la 1ş kil. de 
a plășei. Are o populaţie de 
152 familii, sati 452 suflete: 

228 “bărbaţi și 224 femei, în 
care intră şi 4 familii de Țigani; 

sunt 80 contribuabili și 125 

case. | 
“Are două biserici: una în Giu- 

lești, fondată la anul 1832 de 

N. Giulescu, Barbu Giulescu şi 

Zamfirache Giulescu, și care la 

1873 s'a reparat; a doua în că- 

tunul Popești, care e fondată la 
1872 de locuitori. 

Meseriași sunt 6: 2 boiangii, 2 
croitori, 1 dulgher şi 1 cizmar. 

Locuitorii desfac produsul 
muncei lor la Craiova, Drăgă- 

șani și Bălcești, | 

Vite sunt: 18 cai și tepe, 70 

„boi, 59 vaci, 200 oi și 201 * 

porci. , 

Pe riul Cerna, în raionul co- 

munci, e o moară de măcinat, 

Cea mai mare parte din lo- 
cuitori sunt moșneni; 28 s'aii 

împroprietărit la 1564 pe pro- 
prietatea sărdarului N. Giulescu 
și a statului, 

Ştiă carte 45 bărbaţi şi 16 
femei. 

In timpi prielnici se fabrică 

aci 1700 decalitri ţuică. 

Comuna se întinde pe o su- 
prafață de 775 hect.. 

Veniturile și cheltuelile com. 

se urcă la 641 lei anual. 

Locurile din jurul comunei 

sunt: Bucura, Poiana-Lungă, 

Părăsiştea, Cornetul, Rotarul și 

Siliștea. 

Giuleşti, saz, jud. Ilfov, pl. Zna- 

gov; face parte din com. rur. 

Roșşul. Este situat la N. de Ro- 

şul, pe malul stîng âl.văici
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Bonga, care se varsă în riul 

Dimboviţa, lingă Ciurel, la V. 

de Bucureşti. 

Se întinde pe o suprafață de 

524 hect., cu o populaţie de 193 

locuitori. 

D-1 Al. Costescu are 383 hect. 

şi locuitorii 141 hect. Proprie- 

_ tarul cultivă 275 hect., (58 sterpe, 

50 izlaz). Locuitorii cultivă 122 

" hect, (19 izlaz). i 
Are o biserică, cu hramul 

Sf. Nicolae cu 1 preot și 2 cîn- 

tăreți. 

Coimerciul se face de 2 cir- 

ciumari. ! 
Numărul vitelor mari e de 

101 şi al celor mici de 69. 

Giuleşti, sas, jud. Ilfov, pl. Zna- 

_gov; face parte din com. rur. 

- Chiajna, Este situat la N..E. de 

Chiajna; pe rîul Dimboviţa. 

Se întinde pe o suprafață de 

$95 hect., cu o populație de 

627 locuitori. 
D-na Elena Izvoranu are 603 

hect., din care cultivă 584 hect. 

„Locuitorii au 290 hect., din care 

cultivă 213 hect., restul fiind 

_izlaz şi vie. 

Are o biserică, cu hramul Sf. 

“Gheorghe, deservită de 1 preot 

şi un cîntăreț; 1 moară cu a- 

buri; 1 mașină de treerat; 1 

şcoală mixtă, frecuentată de 30 

elevi şi 5 eleve, cu întreţinerea. 

căreia statul şi comuna chel- 

tuesc 2107 lei anual. 

Comerciul se face de'4 cir-: 
ciumari. i 

Numărul vitelor mari e de 

329 i al celor mici de 1442. 

Giuleşti, saz. Vezi Copăceni- d.-j., 
jud. Ilfov. 

Giuleşti, sai Rădiul, saș, în jud. 

Suceava, com. Drăgăneşti, la N. 

și la 2820 m. de satul de re- 

şedinţă, așezat pe șesul Mol- 

dovei şi străbătut de pîriul Riș-   
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ca. Are 154 familii, sai 524 su- 

flete: 244 bărbaţi şi 280 femei; 

252 necăsătoriți, 236 căsătoriţi şi 

36 văduvi. Locuescîn 142 case. 

Știi carte 47 persoane. Vatra 

- satului ocupă 11 fâlci, 42 prăjini. 

Satul n'a fost tot-d'auna aci, 

ci a fost mutat de la locul ce-i 

zice La-Temelie, unde îi se văd 

şi acum urmele. ! 

Are o biserică, cu hramul Sf. 

Nicolae, clădită de locuitori în 

1840, deservită de un preot şi 

2 cîntăreţi;, o şcoală rur. mixtă, 

înființată în 1860, desfiinţată în 
1866 şi reînfiinţată în 1884. Are 

un învățător plătit de stat; lo- 

cal propriii zidit de Al. Agioglu, 
care a înzestrat-o şi cu 6 fâlci 

pămînt pentru întreținerea-i ma: 

terială. E frecuentată de 30 șco- 

lari, din 79 aflaţi în sat. Pănă 

la 1879 satul Giulești fâcea par- 

te din com. Boroaia. Moșia e 

proprietatea D lui Emil Samson, 

moștenită dela decedatul. săii 

socru Al. Agioglu. E în . întin- 

dere de 275 fălci, cu venit de 
9534 lei anual. 

Improprietăriţi la 1864 sunt 

90 locuitori, stăpinind 244 fălci 
Și 40 prăjini. 

Drumuri principale sunt: la 

Boroaia (1 kil.) și la Drăgănești 
(2600 m.) 

Vel vornicul Nestor Ureche 
şi vornicul de gloată Ioan Mogăl- 

dea, întemeietorul Mănăstirei 

Secului, înzestrează acest locaș, 

în 1596, cu moșia Giuleşti. 

Aceiași boieri dăruesc în 1600 

Oct. 1, satul Giulești, cu amîn- 

două coturile și cu loc de mori 

şi de piuă, Mănăstirea Xero- 
potam, zidită de ei, 

„Mai "nainte de răpirea Buco- 

vinei, satul Giuleşti ţinea de 

jud. Neamţu.” Hrisovul de la 

Vasile Voevod, dat în Iaşi la 

1646, Oct. 1$, atestă că. frăţii 

Gavrilaș și Ştefan Boldescu vind 

Giulești, ce-i. în ţinutul Neamţu,   

GIURCA 

- unchiului lor Cosmei Majă și so- 

„ ţiei sale Drăgălinei, drept 300 
taleri de argint. 

Giuleşti, sas, face parte din com. 

rur. cu același nume, pl. Cerna- 

d.-j., jud. Vilcea. Are o popu- 

" laţie de 219 locuitori: 110 băr- 
baţi și 109 femei. 

Giuleşti, gea/, în raionul com. 

Giulești, pe care se cultivă 40 

hect., 50 arii, vie. 

Giuleşti, pădure .particulară, su- 
pusă regimului silvic, aparţinînd 

com. Giulești, pl. Cerna-d.-., 

jud. Vilcea. 

Giuleşti-din-Deal, saz, în jud. 
„Roman, pl. Siretul-d.-j., comuna 

Bogzeşti, spre N. de satul But- 

nărești,” reședința comunei, şi la 

depărtare de 2 kil. de el, pe 

pîr. Butnăreştilor. Are o popu- 

laţie de 20 familii, saă 64 su- 

fete, din cari'9 contribuabili, 

Sunt 23 vite mari cornute. 

Giuleşti-din-Vale, sas, în jud. 
Roman, pl. Siretul-d.-j., com. 

Bogzeşti, spre N. de satul Bog- 

zești, reședința com., şi la o de- 

părtare de 2 kil. de el, pe pir. 

Butnăreștilor. Are 24 familii, 

saii 100 suflete; 11 contribua: 

bili; 30 case, Știti carte 30 per- 
soane. 

" Sunt 74 vite mari cornute. 

Are o biserică de lemn. 

Giura, saţ, în com. rur. Bălțați- 
d.-s., pl. Dumbrava, jud. Mehe- 
dinți; are 35 case. 

Giurca, munte, în jud. Buzău, 
com. .Nehoiașul, ramificație din 

„ muntele Tehărăul, între Valea: 
Tehărăul şi Valea-Giurca, pe ma- 
lul siîng al rîului Buzăă. 

Giurca, munte, în. jud. „Neamţu,
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pl. Piatra-Muntele, com. Buhal- 
nița. - 

Girca, va/e, în jud. Buzăi, com. 
Nehoiașul, formată din două îz- 
voare: unul plecînd din mun: 
tele “'Tehărăul și al doilea din 

muntele Spedișul-Buzăului, care, 

după ce se unesc, iai numele 

de Valea-Giurca şi se varsă în 

Buzăi, la stînga, puțin mai jos 
de Gura:Siriului. 

Giurcani, sa. Vezi Polobocul 

Saii lurcani, sat, jud. Neamţu. 

Giurcul, căzun, alipit comunei 
Negreni și spre V. de căt. Ne- 
greni, pl. Gilortul, jud. Gorj. 

E situat parte pe șes, parte 
pe coaste și vălcele, pe o su- 

prafață de 481 hect., din cari 

70 hect. pădure, 190 hect. ara- 

bile, 193 .hect. fineţe, ro hect. 

vie, 15 hect. livezi de pruni și 

3 izlaz. 

Are o populaţie de 63 fam,, 

sati 260 sufl., din cari 50 contrib. 

Locuitorii sunt parte moșneni 

și parte împroprietăriți după le- 

gea rurală din 1864. Ei posedă : 
14 pluguri, 20 care cu boi, 1 

“căruță cu cai; 120 vite mari 

cornute, $ cai, 300 oi, 20 ca- 

pre şi 90 rîmători. 

Comunicaţia: în cătun se face 
printr'un drum de care, ce-l stră- 

bate de la N. la S. pănă dă în 
șoseaua vecinală ce merge în 

com. Vladimirul. 

In cătun se găsesc: 2 fîn- 
tîni; 2 puțuri, 

Are 1 biserică. de zid, făcută 
de locuitori la anul 1823; ser- 

viciul se face de preotul de la 
com. Negreni. 

Giurea, zirii, în jud. Neamţu, 

com. Calul-lapa; se varsă în 
stînga piriului Calul. 

Giureşti, fost sa, acum contopit 

60299. Alarele Dicționar Geografie, Pol, III, 
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cu satul Coșereni, pl. Cîmpului, 
„jud. Ialomiţa. 

Giureşti, saz, în plaiul Cloșani, 
„jud. Mehedinţi; ține de com. 

rur. lupca. Are 35 case; o bi- 
serică, cu 1 preot și 2 cîntă- 

reţi. 

Giureşti, mahala, în jud. Mehe- 
dinți, pl. Motrul-d..s.; ţine de 
com. rur. Lupșea. 

Giurgea, zirîiaș, în jud. Neamţu, 
com. Buhalniţa, pl. Piatra-Mun- 
tele; se varsă pe stînga rîului 
Bistriţa. 

Giurgeni, com. rur., în jud. Ia- 
lomița, pl. Ialomiţa-Balta. Este 
Situată pe partea cea mai des- 

pre N.-E. a plăşei, între Dună- 

„re, jud. Brăila şi comunele: Piua: 

Petrei, Gura-lalomiţei şi Luciul. 

Teritoriul acestei comune for- 
mează un domeniă de 10560 

hect., din cari 3000 hect. băl- 
tiş. Pe acest domenii mai este 

și com. Luciul. Coprinde două 
„ moșii: Luciul-Giurgeni, proprie- 

tate a Eforiei Spitalelor Civile 
din București, arendată anual cu 

suma. de 30000 lei și moşia 

Giurgeni, . proprietate particu- 
lară, ce se posedă în devălmășie 

“cu moșia Eforiei. 

După legea rurală din 1864, 
Ss'aii împroprietărit 93 locuitori; 
neîmproprietăriți mai sunt 78. 

___ Pe teritoriul comunei curge 

" Dunărea pe vechia albie a riu- 

„lui Ialomiţa, căci acest riii își 
unește apa cu a fluviului, mai 

spre S. de satul. Giurgeni. la 

punctul numit Cetăţuia, unde 

pe la 1860 Dunărea a rupt ma- 

lul ce o despărțea de Ialomiţa. 
Pe moşia comunei sunt lacu- 
rile: Coscovata, Mozocul, Gră- 

dinele, Borciul, Uliţa, Filip, lon- 

Pircălabul și Mogoş. | 

Se compune din satul Giur-   

GIURGENI 

geni, în care este reședința pri- 

măriei şi a judecătoriei comu- 

nale, și din cătunele: Ostrovul- 

Constantin și Strimbul. 

Populațiunea comunei este de 
192 familii, sai 732 suflete: 
499 bărbați și 426 femei; 918 

Romiîni, 1 Grec, 4 Bulgari și 2 

Turci; 923 creștini ortodoxi și 

2 mahometani; 222 agricultori, 

6 meseriași, 6 comercianţi, 3 cu 

profesiuni libere, 85 muncitori 
și 45 servitori. Ştii carte 119: 

persoane. | 
Vite: 220 cai, 1087 boi, 4100 

oi, 730 capre, 15 bivoli, 10 a- 

sini şi 1010 porci. 

Comuna are un venit de lei 

3822 şi cheltueli în suma de 

5476 lei. 

Are: o şcoală mixtă, cu 24 
elevi şi eleve și condusă de un 

învățător salariat de stat și co- 
mună ; o biserică, cu un preot 

și doi.dascăii. 

Giurgeni, com. rur., in judeţul 

Roman, pl. Fundul, spre S.-E. 

de orașul Roman și la o depăr- 
tare de 22 kil. de el și de 15 - 

kil. de reşedinţa plășei, așezată 

pe un teren accidentat. 

Este formată din satele: Bă- 
neasa, Fundul-Şiștarului, Giur- 

geni, Golani, Muncelul-d.-j. și 
Valea -Ursului cu reședința co- 
munci în satul Valea-Ursului. 

Are o populaţie de. 418 fa- 
milii, saii 1495 suflete, din cari 

344 contribuabili; ştiii carte 122 

persoane; locuesc în 338 case. 

Sunt 1376 vite mari cornute. 

Se află în com. Giurgeni 4. 
biserici: 3 de zid şi 1 de lemn; 

o școală mixtă, frecuentată de 

18 elevi (14 băcţi și 4 fete), 
din 25 înscriși (21 băeți şi 4 

fete). | 
Această comună ţine de cir- 

cumscripția fiscală Brătești, 
Venitul anual este de lei 2447 

şi cheltuelile de 2411 lei. 
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Giurgeni, saț, jud. Brăila, la 3 

kil. spre S.-V. de satul Vizirul, 

pe muchea platoului de. N. și 

la hotarul comunei Vizirul. Are 

o populaţie de 40 familii, saii 

175 suflete: 79 bărbați şi 96 

femei; 75 căsătoriţi și 97 ne- 

căsătoriţi. Locuesc în 20 case. 

Vite sunt: 80 cai, S10 vite 

mari cornute, 600 oi şi 70 ri- 

mători. - 

Giurgeni, saţ, în jud. Ialomiţa, 

pl. Ialomiţa-Balta, pendinte de 

com. cu acelaşi nume. Este si- 

tuat pe malul sting al Dunărei, 

la 4 kil. spre N. de satul Piua- 

Petrei, 

Aici este reședința primăriei 

și a judecătoriei comunale. 
Populaţiunea satului constă 

din 140 familii Romini, 1 fa- 

milie Greci, 1 familie Bulgari 

şi 4 familii Țigani. 

Are o biserică, deservită de 

un preot și doi dascăli; o 

şcoală mixtă, condusă de un 

învățător. 

In acest sat se face două 

tîrguri anuale, la 14 și 26 Oc- 

tombrie. 

Vite sunt: 200 cai, 722 boi, 

2500 oi, 500 capre, 15 bivoli, 

5 asini şi 720 porci. 

Giurgeni, saţ, jud. Roman, pl. 

Fundul, com. Giurgeni, spre 

S-E. de orașul Roman, la o 

depărtare de 22 kil. de el şi 

de 15 kil. de reședința plășei. 

Este așezat pe valea -pîriului 

Giurgeni. Are o populaţie de 

120 familii, sai 407 suflete, din 

cari 90 contribuabili ; știii carte 

49 persoane; locuesc în 80 case. 

Sunt 170 vite mari cornute. 

Se află în sat: o biserică de 

zid; o şcoală primară. mixtă, 

frecuentată de 18 elevi (14 bă- 

cţi şi 4 fete) din 25 înscrişi (21 
băeți şi: 4 fete). 

Acest. sat mal este cunoscut 
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şi sub următoarele numiri: o 

parte se mai numeşte Giurgeni- 

Bocreşti şi alta Giurgeni-Schi- 

tului, și Giurgeşti. 
Lîngă acest sat şi spre S.-V. 

de el este Schitul-Giurgeni. 

Giurgeni, schit de maici, în jud. 

Roman, pl. Fundul, com. Giur- 

geni, lîngă satul Giurgeni, și 

spre S.-V. de el. Este așezat 

pe coasta unui deal. Are o bi- 

serică frumoasă și bine între- 

ţinută. Sunt 32 călugărițe. 
Aceast schit a fost făcut după 

anul 1738, Oct. 17,căci un do- 

cument, care poartă această 

dată, ne spune că Ioniţă Sta- 

chie, cu fratele săii loan, răzeși 

din Giurgeni, hărăzesc lui Ghe- 

deon răzășiele lor din Giurgeni, 

«ca 'să aibă Sfinția sa a'și face 

schiturile în moșia aceasta». 

Giurgeni, moșie a statului, în 

jud. Roman, pl. Fundul, com. 

Giurgeni, arendată în 1887 cu 

2280 lei anual. | 

Giurgeni, zăzure, proprietatea 
statului, în com. Giurgeni, pl. 

Fundul, jud. Roman, în întin- 

dere de 150 hect. 

Giurgeni, zîrîi, ce curge prin 

jud. Roman, pl. Fundul, com. 

Giurgeni. Izvorește de la N. de 

satul Giurgeni şi curge de la 

N. spre S. Trece prin satul 

Giurgeni și la S. de acest sat 

se varsă în rîul Birlad, de a 

stînga. Acest pirii este mic, dar 

devine adînc în timpurile plo- 

ioase: din cauză că cele 2 dea: 

lusi . printre care curge, sunt 

înalte și aproape unul de altul 

în cît numai albia acestui pirii 

le desparte. 

Giurgeni-Boereşti, zechie nu- 

mire a satului Valea-Ursului,   jud. Roman. . 

“. 

* Leon Botez şi   
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Giurgeni-Schitului, vecie nu- 

mire a satului Giurgeni de as- 

tă-zi, care ţine de Schitul-Giur- 

geni, jud. Roman. 

Giurgeşti, com. 7ur., situată cam 

în centrul plăşei Șomuzul, jud. 

Suceava, şi la 18 kil. de Făl- 

ticeni. Se mărginește la E. cu 

com. Valea-Glodului, la V. cu 

Pleșești și o parte din Bucovina, 

la S. cu Preotești şi la N. cu 

Bucovina. Are forma drept-un- 

ghiulară, compusă fiind din sa- 

tele; Giurgești, Deleni, Merești 

şi Racova, cu reședința în satul 

de la care şi-a luat numele, care 

e şi reședința sub-prefecturei 

pl. Șomuzul. 
Are o populație de 299 fa- 

milii, sai 1200 suflete: 603 băr- 

baţi și 597 femei. Contribuabili 

sunt 300. | 

Ciţi-va dintre locuitori se o. 
cupă cu olăria,. 

Are 2 biserici, deservite de 

1 preot şi 4 cîntăreţi; o şcoală 

rurală mixtă, condusă de 1 în- 

_vățător plătit de stat, frecuen- 

tată de 39 elevi, din 72 băeţi 

şi 44 fete în virstă de școală. 

Budgetul comunei pe 1892— 

1893 are ia venituri 3625,29 lei 

și la cheltueli 3509,24 lei, 

Vite sunt: 69 cai, 150 boi, 

230 vaci, 1150 oi, 27 capre, 

120 porci și 186 viței. 

Sunt în comună două mo- 

rişte ale proprietăţii, arendate 

cu 7000 lei anual. Altitudinea 

comunei de la nivelul mării e 

de 420—460 m. E udată de 

piraele: Șomuzul-Mic, Gropeni, 

Cosvanei, Vultureșşti, Liveziorei, 

"Budăi și Ticlăului, 

Moșia e proprietatea d-lor 

I. Ciulei (Giur- 
geşti), G. Ghiţescu (Merești) şi 
M. Greceanu (Vulturești). . 

Suprafaţa teritorială a com. : 

e de 1925 fălci, din cari 1000 

fălci pădure, 480 fălci cultiva-
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bile, restul băhnuri, finaț și loc 

neproductiv, 
Improprietăriți la 1864 sunt 

'106 locuitori, cari stăpînesc 449 
fălci. 

La Catarg e punct de obser- 

vaţie ce domină împrejurimile. 

Giurgeşti, saz, în partea de N.-E. 
a comunei Stroeşti, pl. Crasna, 

jud. Fălciă, la o distanţă de 

aproape 2 kil. de satul de re- 

şedinţă. Așezat pe coasta co- 

linei Lohan-Crasna, într'o vale 

deschisă spre V. Intinderea co- 
linei pe raza teritoriului satului 

e de 2 kil. în luagime. Se zice 
că satul este înființat cam pe 
la anul 1790, iar biserica în 

1800. 
Suprafaţa moşiei satului e de 

100 hect., cu o populație de 
45 familii, sau 240 suflete, din 
cari 48 contribuabili, 

Proprietatea satului e răză- 

şească, Locuitorii se ocupă de 
cultura viilor şi a livezilor. 

Prin sat curge piriul Romaș- 

cul (Giurgeşti). 

Giurgeşti, saz, pe moşia şi în 

com. Ruginoasa, jud. Suceava, 
Așezat pe coasta dealului cu 

acelaşi nume. Are o populaţie 

de 68 familii, sai 277 suflete: 

148 bărbaţi şi 129 femei, 63 

contribuabili. 

Vatra satului ocupă 131 fălci 

şi 31 prj. 
La 1864 sai împroprietărit 

22 pălmași şi 36 codași cu 196 

fălci şi 38 prj. i 
Are o biserică, cu hramul 

Sf. Ion, clădită la 1800 (se zice 

de 2 monahi ruşi), deservită 

de 1 preot și 1 cintăreț. Se 

zice că mai "nainte era un mic 

“schit. Școala din Costești-Ră- 

'zeşi servă și acestui sat. 

Drumuri principale sunt: la 

Tirgul-Frumos (8 kil.) și la Cor- 

nești (4500 m.)-   
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Giurgeşti, saţ, împărţit în Giur- 

gești-Ciulei și  Giurgeşti-Bote- 
zul, în com. cu același nume, 

jud. Suceava. Așezat pe coasta 
unui deal de-a dreapta Șomu- 
zului - Mic, numără 149 case, 

populate cu 157 familii, saii 
634 suflete, din cari 322 băr- 

baţi şi 312 femei (40 izraeliți). 
Sunt 166 contribuabili. 

Vatra satului ocupă 40 fălci. 
Moşia, parte a d-lui L.. Botez 

şi parte a d-lui I. Ciulei, are 
întinderea de 930 fălci, din cari 

300 fălci cultivabile, 520 pă- 
dure, 80 finaț și restul nepro- 

ductiv. | - 
La 1864, sait împroprietărit 

25 fruntaşi, 20 pălmași și 13 

codaşi, cu 197 fălci. 

Are o biserică, deservită de 

1 preot și 2 cîntăreţi; o şcoală 

rurală mixtă, ă 
Drumuri principale sunt: la 

Racova (5380 m.), la Merești 

(6 kil.), la Deleni (3 Fil.), la 
Valea-Glodului (1400 m.) și la 

Pleșești (5 kil.). 
La 1803, Giurgeşti a lui lor- 

dache Gherghel, număraii 91 
liuză, cu 1076 lei bir anual. 

Pănă pe la 1832, satul Giur- 

gești se afla pe țărmul stîng 
al Șomuzului-Mic, unde se vede 

şi acum piatra şi o cruce unde 

era biserica. 

Giurgeşti, a/fă numire a satu- 
Iul Giurgeni, pl. Fundul, jud. 

Roman. 

Giurgeşti, deal, pe coasta căruia 

se află satul cu același nume, 

jud. Suceava. ” 

Giurgeşti, dea/, în jud. Suceava, 

com. .Preutești, acoperit de pă- 

dure de fag. 

Giurgeşti sai Romaşcul, piriă, 

ia naștere dintr'o fintînă stri- 

cată a unui locuitor Romașcu,   
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din satul Giurgeşti, com. Stro- 
eşti, pl. Crasna, jud. Fălciii, şi 

se varsă în piriul Crasna. 

Giurgeşti, ziriz, afluent al pi- 
riului Bahluețul-Rece din com. 

Ruginoasa, jud. Suceava. 

Giurgeşti-Ciulei. Vezi satul Giur- 
geşti, jud. Suceava. 

Giurgia, ziriii, pe teritoriul co- 

munei Cîmpurile, pl. Zăbrăuţul, 
jud. Putna; se varsă în Şușiţa. 

Giurgioana, com. rur., în jud. 
Tecuciă, pl. Zeletinul, compusă 

„din 8 cătune: Bălănești, Din- 

„ceni, Giurgioana, Hanţa, Le- 
hacea, Plăcinţeni, Răcușana și 

Strbi. ” 

Situată pe deal, avind la V. 
Valea-Berheciului, și la E. Va- 

lea-Zeletinului, este departe de 

capitala jud., de 41 kil. spre N. 
Are o populaţie de 535 fa- 

milii, saii 2000 suflete, din cari 

425 contribuabili. 

In com. sunt 3 biserici: în 

Lehacea, Giurgioana și în Sirbi, 

deservite de 2 preoți şi 4 cîn- 

tăreți. 

Locuitorii aii: 1200 vite mari 

“cornute, 985 oi, 45 cai, 10 ca- 

pre .și 900 porci. 

Intinderea terenului cultiva- 

bil e de 1330 hect., din cari 

58 hect. vii. 
Sunt 120 stupi cu albine. 

In com. se află 2 școli: în 
Bălănești și în Sirbi. Cea din 

Bălăneşti datează de la 1870. 
Se frecuentă de 48 copii, din 

109 (73 băeţi și 36 fete) în 

vîrstă de şcoală. Cea din Sirbi 
este înființată de la 1891. E 

frecuentată de 35 copii, din 
109 (73 băeți și 36 fete) în 

“vîrstă de şcoală. 

Veniturile și cheltuelile com. 

se urcă la suma de 5480 lei, 72 

bani, anual.
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Comuna este brăzdată de dea- 

urile: Codrul-Cucului, Rădăci- 

neşti, Dinceni, l.ehacea, Siîrbi 

şi Coroiul și străbătută de văile 

cu același nume. 

Este situată pe un platoii, 
străbătut de mai multe drumuri 

naturale, care se desparte din 

şoseaua judeţeană  Tecuciii-Po- 

dul-Turcului şi din şoseaua Te- 

cuciii- Găiceana. 

Locuitorii din Giurgioana și 

Răcușana sunt răzeși, 

Se mărginește la N. cu com. 

Muncelul, la S. cu com. Valea- 

Rea, la V. cu .valea și piriul 

Berheciul, la E. cu piriul Ze- 

letinul. 

Giurgioana, sa, jud. Tecuciă, 

fice parte din com. cu același 

nume şi e la o depărtare de 4 kil. 

"523 m. de reședința comunei 

spre S., între dealul Giurgioana, 
la V, şi dealul Daia, la S. 

Are o populaţie de 62 fa- 

milii, sau 252 suflete, cari lo- 

cuesc în 61 case. Sunt 53 con- 

tribuabili. 

Aici se află o biserică, cu 

hramul S-ţii Voevozi. Este re- 

zidită de Costache Ghioca, la 

1863, în locul alteia tot de zid, 

care era mică. Este deservită 
de 1 preot şi 1 cîntăreţ. 

Satul în vechime se numea 

Mărtinești; acest nume se pă- 
strează astăzi numai la moşie. 

Teritoriul cătunului este de 

450 hect. Locuitorii vechi ră- 

zeși stăpînesc 280 hect,, iar 
proprietarul 170 hectare. Mare 

parte din femei se ocupă cu 

creșterea viermilor de mătase. 

Copiii din sat merg. la școala 
din Bălănești. 

Giurgioana, dea!/, la E. de satul 

cu același nume, în raionul com. 

Giurgioana, jud. Tecuciu. 

Giurgiţa, com. rur., jud. Dolj,   

pl. Balta, în partea de N.-V., 

la 43 kil. de Craiova și la 16 

kil de reședința plășei Măceşul- 

d.-s., situată pe loc șes, la mar- 

ginea pădurei statului Giurgiţa 

şi pe malul sting al apei Dăs- 
năţuiului, 

Se învecineşte la N. cu. com. 

Cerătul, din pl. Jiul-d.-mj., la S. 

cu com. Birca, la V. cu com. 

Urzicuţa, din pl. Băilești și la 

E. cu com. Valea-Stanciului. 

Limita liniei de N. începe de 

la com. Urzicuţa, merge in linie 

dreaptă, de la V.-E. şi se măr- 

gineşte cu teritoriul comunei Dră- 

nicul: - - 

Limita liniei de S. începe de 

la Dăsnăţuiul, teritoriul Urzicuţa, 
merge în linie dreaptă, de la V. 

spre E., pănă la moşia Horezul- 

Poenaru. , 

Limita liniei de E. începe de 

la această moșie, merge în linie 

curbă, de la S. la N. pănă în 

com. Drănicul. 

Limita liniei de V. începe de 

la com. Cerătul, cu îndreptarea 

N.-5. pănă la moșia Birca. 

Terenul com. este șes și udat 

de riul Dăsnăţuiului pe al cărui 

-mal se văd o mulțime de pă- 

duri. , 

Se compune din 3 cătune: 

Giurgiţa-Curmătura, care este 
cătunul de reședință, Giurgiţa- 

Cioromela, la centru și Portă- 

rești, la N. In Giurgiţa-Curmă- 

tura se află o movilă numită 
Curmătura. 

In com.  Portărești se află o 

movilă, numită Cetăţuele. 

Prin hrisovul lui Mihaiu Ra." 
" coviță-Vodă, din anul 7221, se 

adeverește că jupineasa Maria, 

soţia lui Ion Băleanul, neavînd 

copii, a închinat, la moartea ei, 

mănăstirei, a treia parte din 

moșia Giurgiţa. 

Sunt 3 biserici una se află în 

Giurgiţa-Curmătura, fondată de 

obștea locuitorilor pe la. anul   

1852, terminată la 1856, lunie 

9. In tinda bisericei se găsește 
inscripția următoare : 

Cu ajutorul lui D-zeii această sf. Dum- 

nezeiască biserică ce se prăznueşte, cu 

hramul S-ta Adormire a Precistei și S-yit 

Impărați Constantin şi Elena, acest sfint 

locaș, s'aii început din temelie din noii, 

între care ne mai fiind alta într'acest 

sfînt loc și începindu-se prin toate ma- 

terialurile de la leatul 1852. Prin ostene- 

lile alergătorilor. ce mai jos se văd scriși; 

Preotul Daviel, Pâtru Grănare, Părvu 

Săcianu, Florea Mitu şi alţi enoriași ai 

comunei de care aparține această bise- 

pică. Ajutorind și d-nii neguțători din a- 

cest sat 'Toca "Țaicovici, Cincea Dimovici 

și alţi locuitori din satele yecine și s'aii 

săvârșit cu toate podoabele ei la leatul 

1556, lunie 9. 

A doua biserică se află în 

cătunul Cioromela, fondată de 

obştea locuitorilor la 1862 şi 

terminată la anul 1864, lulie 20. 

In tinda acestei biserici se gă- 
seşte inscripțiunea: 

Cu ajutorul lui D-zeii, această sfintă 

şi Dumnezeiască biserică ce prăznuește 

cu hramul S-tu Dumitru și Cuvioasa Pa- 

raschiva, ce a fost din vechime la sf. 

biserică din vale ce era la leatul 1562, 

S'aii început acum din noii de zid, în 

care s'a mai adăugat la punerea temelici 

şi hramul Inălţarea lui Tristos, însă prin 

îndemnul și ostenelile celor mai jos în- 

semnaţi, precum și d-nii Căncea Dimo- 

vici fost casă de bani, de la început pănă 

la sfirșit fiind arendași d-nii Jinache | 

Gropol, iar ctitori Preotul Ion și alţi e- 

noriași ai comunei din mahalaua de care 

aparţine biserica şi cu alţi locuitori din 

vecine, care cu ce s'aii milostivit și s'aii 

săvîrșit această Sf. biserică cu toate po- 

doabele și la leatul 1864, Iulie 20, în 

zilele P. S. $. Părintelui Episcop D, D. 

Calinic, Rimuicul-Noul-Severin 

A treia biserică se află în 

căt. Portăreşti, fondată de pi- 

tarul Matei Constantin Portă- 

rescu, la anul 1827, reparată la 

anul 1850, de Spiridon C. Por- 
tărescu. În tinda acestei biserici 

se găsește următoarea inscripție: 

Această sf, și Dumnezeiască biserică, 

ce se prăznuește cu hramul SI. Voevozi 
„care întiiii a prefăcut-o. D-nul Pitar Ma-
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teiii Constantin Portărescu, făcind-o de 

lemn, în paiente de cărămidă la leatul 1527, 

în zilele Domnitorului Grigore Ghica, de 

la care s'aii început a fi iarășt în prin- 

cipatele Romine Prinţi Romîni, fiii Pa- 

trici, și în zilele iubitorului de D-zeii 

P. $. S. Episcop Neofit Roman și fiind 

în stare proastă, cu ajutorul lui D-zeii 

s'aii prefăcut în lcatul 1850, de denif 

Spiridon C, Portărescu, frate mai mic, 

care n'avea moștenitori și pănă în noi 

aii stat neamul și s'aii mai adăugat hra- 

mul Sf. Troiţa, în zilele M. S. D. Barbu 

D. Ştirbei, Voevod, și al iubitorului de 

D-zeii, Episcopul nostru Calinic Roman 

şi s'aii săvirşit în leatul 1S52, Maiii 2S. 

Sunt doi preoți, cari oficiază 
succesiv la cele 3 biserici, şi 3 

cintăreţi. 
Se mai văd în comună rui- 

nele bisericei din vale, 

Intre cătunele Cioromela și 

Curmătura, se află o şcoală 

mixtă, ce funcționează din anul 

1834, fiind întreţinută de stat, 

“Școala are o proprietate de 13! 
hect. arabile. | 

In anul 1892—93, a fost fre- 

cuentată de 44-băcţi şi 6 fete. 

Știu carte 84 bărb. și 13 fem. 

La această comună sa a. 

dăugat de curind mahalaua Fi- 

laretul, care este acum consi- 

derată ca cătun, ! 

Populaţia este de 2011 su- 
flete: 1038 bărbaţi și 973 femei. 

După legea rurală din 1864 
sunt 215 loc. împămînteniţi, iar 

după cea din 1870 sunt:70 în- 

surăţei. 

In comună sunt: 2 cizmari; 

6 cîrciumi; 461 contribuabili. 

Suprafaţa teritoriului comunal 
este: de 12834 pogoane, din 

care: 12253 arabile, 300 fineaţă, 
5o izlaz, 324 pădure. o 

Moşiile de pe teritoriul co- 

munal se numesc: Horezul, Obe- 

deanul,  Vilcia, Grănărești și 
Portărești. Aii o întindere de 

12253 pogoane și aduc un ve- 

nit de 367590 lei. Aparţin sta- 

tului, proprietarilor, locuitorilor 

împămînteniţi în 1864, însură-   
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țeilor din 1879, precum şi locui- 
torilor cari ai cumpărat loturi 
în 1692. In trecut moșia toată 

aparținea mănăstirei Horezul-O- 
bedcanul. 

Moşia statului se numeşte 

Giurgiţele ; este dată în loturi; 
are o întindere de 493. hect. 

şi dă un venit de 31000 lei. 

In comună sunt 2 păduri: una 

ce aparţine statului, numită 
Giurgiţa, cu o suprafaţă de 40 
hect., situată lingă moşia Cio- 

romela. A doua, situată lingă 
a statului, cu o întindere de 

122 hect. aparține d-lui State 

Genescu. Se găsește în cătunul 
Portărești și se numește Portă- 

rești. Mai înainte, pădurea sta- 

tului Cioromela, aparținea mă-. 

“năstirei Horezul-Obedeanul, iar 

acea a d-lui Genescu, aparţinea 

fraților Portărești. Sunt compuse 
din : jugastru, frasin, plop şi ste- 
jar, acesta predominînd, 

" Viile ai o întindere de 185 
pogoane şi se găsesc pe pămîn- 

“tul locuitorilor. 

Pe lingă cătunul Portărești 
trece linia ferată Craiova-Calafat. 

Calea județeană străbate com. 

prin centrul, .pe o lungime de 
1!/ kil.. ! 

Căi comunale şi vecinale unesc 

comuna cu cele vecine. 
Venitul comunei pe 1893—94 

a fost de 4501,72 lei anual. 

Vite cornute 450, cai 38, şi 

oi 86. 

Giurgiţa, fdazre a statului, jud. 

Dolj, pl. Balta, com. Giurgiţa, 

pe moșia statului Giurgiţele, 

lîngă satul Giurgiţa-Cioromela. 

Are o întindere de 40 hect. 

Aparţinea înainte  mănăstirei 
Horezul-Obedeanul. Este com- 

pusă din frasini, tei, plopi, ju- 

gastri și stejari; predomină ste- 

jarii. 

Giurgița-Cioromela, sa, jud.   

GIURGIŢA-CURMĂTURA 

Dolj, pl. Balta, com. Giurgiţa, 

situat pe malul stîng al Desnă- 
țuiului, la 800 m. la N. de Giur- 

giţa-Curmătura, unde e cătunul 
de reședință al com. 

Are 1075 suflete: 552 băr- 

baţi și 523 femei. Locuesc în 
51 case și 204 bordee. Copiii 

din sat, urmează la școala mixtă 

din satul Giurgiţa-Curmătura, 

ce este la 543 m. depărtare. 

În sat este o biserică fondată 

de obştea locuitorilor în 1862 

și terminată în 1864, 

Șoseaua judeţeană Craiova- 
Bistreţul, care trece prin căt,, 

pune satul în legătură la N. 

cu satul Portărești, iar la S. cu 

- Giurgița-Curmătura. 

Giurgiţa-Curmătura, sas, jud. 

Dolj, pl. Balta, com. Giurgiţa. 
E situat pe malul sting al Des- 

năţuiului, la 15 kil. S.-V. de 

Segărcea, reședința primăriei. 
Are 591 suflete: 321 bărbaţi și 
270 femei. Locuesc în 22 case 

de zid și 86 bordee. 

In sat cste o școală mixtă, 

pe limita cu satul Giurgiţa-Cio- 

romela. Funcţionează din 1834, 

fiind întreținută de stat. In anul 
școlar 1892—93 a fost frecuen- 
tată de 44 băeţi şi 6 fete, 13 

băeţi şi o fată din G.-Cioro- 

mela, 25 băeţi 5 fete din G.- 

Curmătura și 6 băeţi din Por- 

tărești, Cu virsta, de școală sunt 

112 copii. Știii carte 35 persoane, 

In. sat este o biserică fondată 
de obștea locuitorilor la anul 

1852 și terminată la 1856, Iu- 

nie 9. In tinda acestei biserici 

se găsește următoarea inscrip- 
ţiuue: 

Cu ajutorul lui D-zeii această Sf. și 

Dumezeiască biserică ce prăznuește cu 

hramul Sf. Adormire a Precistei și Sf, 

Impărați Constantin și Elena, acest Sf. 

locaș s'aii început din temelie din noii 

întru care nemai fiiud alta într'acest Sf, 

loc. Și începîndu-se prin toate materia 

lurile de la leatu 1852, prin. ostenelile
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alegătorilor ce mai jos se văd scriși: 

Preot Daniel, Pătru Grănare, Pirvu Săcianu, 

Florea Mitru, Florea Boca și alți eno- 

riaşi ai com. de care aparţine această Sf, 

biserică. Ajutorind şi d-nii neguţători 

din acest sat 'Ţoca "Țaicovici, Cîncea Di- 

movici și alţi locuitori din satele vecine 

și Sai săvirșit cu toate podoabele ci la 

leatul 1556, Iunie 9. 

Satul are drept căi de comu- 

nicație șoseaua județeană Craio- 

va-Bistreţul, care îl pune în le- 

gătură la N. cu Giurghiţa-Cio- 

romela, iar la S. cu Bitcea. O 

altă șosea com, pune căt. în le- 

gătură la E, cu com. Birza. 

Giurgiţele, zoșie a statului, jud. 

Dolj, pl. Balta, com. Giurgiţa, a- 

rendată de la 1893—98cu 31009 

lei anual. Din această moșie, s'aii 

dat în loturi 1468 hect, Supra- 

faţa rămasă este de 493 hect. Pe- 

dinsa se găsește și pădure. Inaiu- 

te aparţinea mănăstirei Horezul- 

Obedeanul. 

Giurgea, 7oșze, în jud. Buzău, 
com. Pirscovul, căt. Bădila ; face 

parte din marele corp Bădila; are 

100 hect., din cari 52 pădure. 

Giurgiul, oraș, pe malul Dună- 

reci, la S. de Bucureşti, reșe- 

dinţa jud. Vlașca. 

Situație geografică. — Subim- 

fărțiri. — Giurgiul este situat 

pe malul drept al Dunărei (ca- 

nal), la 924 kil. de extremitatea 

Ţărei de V. (Virciorova) şi la 

490 kil. de extremitatea de E. 

(Sulina, gurile Dunărei). In faţa 

Giurgiului este o insulă, Cio- 

roiul, care desparte braţul Du- 

nărei de matca principală. Se 

află la 24 m. d'asupra nivelului 

Mării-Negre, departe de Bucu- 
rești de 72 kil. pe calea ferată, 

saii 64 kil. pe şoseaua națională 

şiașezat pe loc șes, în fața ca- 

nalului care vine din Dunăre în 

dreptul fostei cetăți St. Giorgio. 

La S. se mărginește cu ca-   
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nalul Dunărci, începînd din drep- 

tul moarei Bădulescu pănă în jos 

de Zmirda (cimitir); la E.: ma- 

lul Dunărei, pănă în dreptul cimi- 

tirului noi; la N.  margineao- 

rașului despre vii; la V.: izlazul 

“orașului pănă la moara Bădule- 

scu. In jurul Giurgiului se află 

izlazul orașului și viile ce depind 

de el. 
Suprafaţa orașului este de 

344 hect. 7209 m. a.; a vii- 

lor oraşului, de 585 hect. 8500 m. 

a. Restul pănă la 1500 hect. cît 
este coprinsul posesiei orașului 

este afectat la izlaz, drumuri, 

etc. 

Orașul este împărțit în 5 cu- 

lori sai despărțiri administra- 

tive, şi anume: coloarea Verde 

spre V., în partea despre Ale- 

xandria; coloarea Albastră, în 

centrul orașului; spre S., co- 

loarea Roşie, ocupînd partea de 

E. a centrului orașului; coloarea 

Neagră, la extremitatea de E. 

a' orașului şi coloarea Galbenă, 

care se întinde spre N. 

După măsurătoarea făcută ora- 

șului la 1881 de Ing. Pomponiu, 

s'a constatat că sunt 62 strade și 

4 pieţe, avind o lungime. de 26 
kil. 0.60; din acestea, numai 

6 kil. 343 suut șoscluite sati 

pavate, avind o suprafață de 

76963 m. p.; iar restul de 19 

lil. 677 m. de strade sunt ne- 

pavate şi neșoseluite; acestea 

aii o suprafață de 267743 m. 

„p. Cele mai principale strade 
sunt: Sf, Nicolae, Aleiul, a: 

Gărei, a-Bucureștilor, a-Min- 

tuirei, Olari, Boiangiii, Hagi: 

Chiru, a-Portului, Poarta-de.Fier, 

Zmîrda, Oinacul, Slobozia, Epu- 

rași, Serurie, a-Bateriilor, Strada- 

Frumoasă şi a-Morei. 

Giurgiul are 10 eșiri saii ba 

rieri: bariera Vămei, Poarta-de- 

Fier, Slobozia, Zmirda, spre Du- 

năre; apoi bariera Sf. Gheor- 

She, bariera Nouă, spre Ale-   
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 xandria ; în partea de V.a o- 

rașului : bariera Oborului şi a 

Bucureştilor, la N. şi bariera 

Oinacului, la E. 
Populaţia. — Ministerul de 

finance în statistica acsizelor 

publicată în 1889, arată că Giur- 

giul ar avea 11890 suflete. 

Din acestea, trei părți sunt 

de naţionalitate Romini, restul 

Bulgari, “Greci, Izraeliţi, Un- 

guri, Austriaci, Germani, și 

cîți-va Francezi. 

Justrucția.— In oraşul Giurgiu 

este un gimnazii cu 4 clase, 

zidit la 1869. Localul este un 

edificiii frumos,. în care, afară 

de clasele gimnaziale, se mai 

află şi 4 primare. Gimnaziul 
are o bibliotecă de 1000 vo- 

lume; un muzeii cu 450 obiecte, 

ambele înfiinţate la 1873. 

Aci, în 1884, s'a înființat și un 

observator meteorologic. 
La 1885, sa mai zidit un e- 

dificii de școală, în strada Fru- 

moasă, în care se fac cursurile 

primare; într'o lature se află 

şcoala de fete, în cea-l'altă, şcoala 

de băeți. 

Mai sunt: 3 şcoale publice 

de băeţi şi 2 şcoale de fete. 

“Totalul elevilor cari urmează 

la şcoală este cam de 1240. 

Afară deaceste şcoli publice, 

mai sunt încă şcoli private și 

anume: 2 școli de fete cu 15 

profesori, la care în 1898 ai ur- 

mat 92 fete; o şcoală izraelită zisă 

Lion, la care merg copii mici. Mai 

este o școală de copii mici la 

capela catolică, 

Colonia Bulgară şi cea Grea- 

că, ai fie-care cite o școală cu 

cursuri primare, în care învață 

limba. națiunei lor. In toate a- 

ceste 4 școale de băeți ai ur- 

mat 140 elevi. 

In total sunt în Giurgiu 4 

şcoli de fete, frecuentate de 513 

eleve; 8 școli de băeţi, frecu- 

entate de 694 elevi,
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Gimnaziul este frecuentat de 

168 elevi. 
La 1887, d-nul profesor Bol- 

descu, în lucrarea sa privitoare 

la județul Vlașca, zice că Giur. 

giui are 13500 locuitori, din cari 

6125 știu carte și 7375 nu ştii. 

Cultul. — Im oraşul Giurgiu 

este o protopopie ajutată de un 

proiestos, care ţine de eparhia 
Sf. Mitropolii a Ungro-Vlahiei, 
cu reședința în. București. Lo- 

cuitorii orașului sunt în mare 

parte ortodozi, apoi în ordine 
vin izraeliții și puţini catolici. 

Fie-care din aceste trei credințe 
şi-aii bisericele și .preoții lor. 

Ortodoxii. aii 6 biserici: Ador- 
mirea-Maicei-Domnului, zidită la 

1848; Sf. Ghevrghe, zidită. la 
1856; Sf. Nicolae, transformată 

din giamie turcească la .1831, 
dindu-i-se hramul Sf. Nicolae, 

spre memoria Impăratului Ru- 
sesc Niculae Pavlovici, care a 

şi înzestrat-o cu odăjdii, cu o 

evanghelie legată în aur la Mos- 

cova, şi cu legat, ca Ministerul 

de finance să-i dea 7000 lei 

vechi pe an din venitul Dome- 

niului Giurgii pentru întreține- 

ţinerea ei; apoi bisericile Sf. Trei- 

me saii Zmirda, zidită la 1842 

şi Sf. Haralambie, zidită la 1856; 

aceste două din urmă servă şi 

de capele la Cimitirele la care 
sunt afectate. Mai este şi bise- 

rica Grecească zidită după se- 

cularizarea averilor mănăstirești 

şi după ce s'a depărtat limba 

greacă din serviciul ce se fă- 

cea la biserici pănă la 1865. 

Aceste biserici sunt deservite 

de 15 preoți și diaconi, 12 cîn- 

tăreţi şi 8 paracliseri sait ser- 

vitori. ! 

Izraeliţii aii 2 capele cu 4 ha- 

hami și 2 servitori; catolicii aii 

1 capelă, cu un preot şi un ser- 

vitor. | 

Pe lingă cele 2 cimitire. or- 

todoxe arătate mai sus, mai €-   
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ste un cimitir de rit mozaic, 

Primăria Giurgiului a cheltuit 

în 1888 cu întreţinerea, biseri- 

celor şi distribuire de mile 

12440 lei. 5 

Poşta şi Telegraful. — la 

Giurgii este un biroi telegra- 
fo-poştal, cu serviciii .telefonic, 

al cărui venit pe anul fin. 1896— 
97 a fost de lei 85207.11: lei 

1070.50 din telefon, lei 32126.75 
din telegraf și lei 52009.86 din 

poștă. 

Budget, — Primăria orașului 

Giurgiii are un local frumos al 
"săi -pe malul Dunărei în fața 

grădinei publice. 
In rezumat budgetul de veni- 

tură şi ;cheltueli pe 1888—89 se 

prezintă cu următoarele sume: 

Venituri: Din rămășițele ani- 

lor trecuţi, 63051 lei;. din con- 

tribuțiuni directe, 68000 lei; 

din taxa după legea maximu- 
lui, 223700 lei; arenzi și chirii, 

40047 lei; produse diverse și 
venit extra-ordinar, 63300 Iei. 

Totalul veniturilor, 458098 lei. 

Cheltueli: Personalul primăriei 

oraşului 30940 lei; material, 

40380 lei; serviciul de consta- 

tare şi percepere, 31340 lei; 
serviciul tecnic, lucrări publice 
şi curăţitul 156483 lei; servi- 

ciul stărei civile, 2700 lei; ser- 

viciul sanitar, 27580 lei; servi- 

ciul pentru incendii, 34200 lei; 

serviciul pentru paza orașului, 

51504 lei; iluminatul orașului, 

24500 lei; poliţia orașului, 20280 

lei; serviciul judiciar 4050 lei; 

instrucția publică, 18100 lei; 

serviciul de culte și mile, 12440 

lei; pensiuni și lefi viagere, 3577 

lei; cheltueli diverse, 23964 lei. 
Totalul cheltuelilor, 458098 lei. 

In anul fin. 1893—94, budge- 

tul a fost de lei 639612.07 la 

venituri și la cheltueli; în 
18094—95, de lei 612434.54; în 

.1897—98, de lei 706174.02; în 

1808—99, de lei 698428.26.   
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“Comerciul.— Oraşul Giurgiu 

a fost una din principalele schele 
din Romiînia. Pe :'aci se întro- 

duceaii toate mărfurile ce îin- 
trai şi ieșiaii din Țară pentru 

capitală, înainte de construirea 

liniei ferate Vîrciorova - Galaţi. 

Apropierea acestui oraș de Bu- 
curești şi inlesnirile transportu- 

Imi pe Dunăre făcea ca el să 
fie poarta prin care treceaii măr- 

furile în interiorul Țărei. De 

cînd s'a înființat liniile ferate 
în “Ţară, Giurgiul, ca oraș saii 

schelă de transit, a pierdut din 

activitatea sa de odinioară. 

Comerciul cu peștele şi cu 

vitele este unul din principalele 
comerciuri ale orașului. Comer- 

ciul cu cereale ocupă primul 
loc, fiind în oraș peste, 15 case 

de comerciii, 
Se poate socoti sub raportul 

greutății mărfurilor, că Giurgiii 

vine al 3 lea în rînd din orașele 

“Țărei, cel d'întiii fiind Brăila și al 
doilea Galaţi. Sub raportul va- 
lorii mărfurilor, se poate consi- 

dera cel de al ş-lea, avînd îinain- 

tea lui Brăila, al 2-lea București, 

al 3-lea Galaţi şi al 4-lea Iţcani. 

Biroul vamal Giurgiul s'a în- 
ființat la 1 Ianuarie 1860. Ve- 

nitul vamal pe an. fin. 1896—97 

a fost de lei 271439.50, soco- 
tindu-se și venitul vămei sucur- 

sale Zmirda. 
S'a construit un canal cu un 

cheiii de piatră, ca debarcarea 
chiar lingă Giurgiii a vaselor cu 

un tonagiii mai mare, să fie 

„posibilă; cu această construc- 

ţiune s'a cheltuit peste 2 mi- 

lioane și. jumătate lei. 
Industria. — in Giurgiii sunt 

4 mori cu vapori, cu putere 

totală de 200 cai. O mare parte 

din făinele aci măcinate se ex- 

postează în Constantinopole. Se 

mai află în acest oraș o instalare 

de herăstrae mecanice pentru fa- 

sonatul lemnelor de brad. Sunt
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6 herăstrae mişcate de o loco- 

mobilă de şo cai putere, 

- Giurgiul are: două făbrici de 

bere sistematice; o fabrică de 

băuturi spirtoase. 

Se lucrează olane pentru în- 

velit casele, cărămidăria, cojoa- 

cele, zăbunele, şi ilice săteşti. Se 

lucrează inul, cînepa şi velințele 

de lină şi se cultivă și gogo- 

şii de mătase, din care se pro- 

duce frumoase pînzeturi. In o- 

raş sunt două tipografie și mai 

multe legătorii de cărți. 

Justiţia. — Este un tribunal de 

I-a clasă, care în cursul anului 

1888 a judecat 237 procese ci- 

vile, 1232 corecţionale, 31 cri- 

minale de juraţi, 38 comerciale, 

120 vinzări şi 72 ipoteci, 

Se mai află o judecătorie de 

ocol, avind în circumscripţia 

ci pl. Marginea și 4 comune 

din pl. Cilniştea şi anume: Co- 

mana, Dadilovul, Brăniștari și. 

Gradiștea. In 1888 s'aii judecat 

în această judecătorie 780 pro- 

cese corecționale, 700 civile, 300 

contravenţii şi 180 posesiuni. 

In Giurgiă este penitenciarul 
judeţului, fost în trecut munca 
silnică a Giurgiuluj. 

Vite. — In oraş după recen- 
sămîntul făcut la 1897, se afla 
următoarele vite: 2350 bivoli, 
850 boi, 480 cai, 6oo vi şi 3750 
porci. ” 

Mijloacele de comunicare. — 
Giurgiul se găseşte în comuni- 

„Care cu toate orașele de pe am- 
bele laturi ale Dunărei, atit din 
jos cit şi din s-sul lui, prin mij- 
locul plutirei vaselor cari ai loc 
de staţiune la punctul Zmîrda 
şi în marginea orașului, la Aleiii. 

Comunicarea cu București şi 
cu comunele circumvecine a sta- 
țiunelor liniei ferate se face prin 
linia ferată Giurgiii-București în 
lungime de 72 kil., a cărei gară, 
la Giurgiu, se află la extremi- 
tatea orașului, spre N.E, -   
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Mai este șoseaua națională 

Giurgiii-Bucureşti, în lungime de 

64 kil., care merge prin Călu- 
găreni și iese din județ la Co- 
păceni. Cu Zimnicea comunica- 
rea se face pe șoseaua jude- 
țeană ce duce acolo prin Pe- 
troșani. 

Cu. Alexandria și Ruși-de- 
Vede se face iarăși cu șoseaua 
județeană ce duce pe la Pu- 
tinei. Pa 

Cu restul județului se face 

prin șoselele județene care duc 

pe la Stănești şi merg pe văile 

Glavaciocul şi Neajlovul. Cu 
Rusciucul se comunică cu va: 

„poare şi caice plutitoare pe 
Dunăre. 

In Giurgii sunt 40 trăsuri 
de piaţă. , 

Serviciul sanitar. — In: Giur- 
giii sunt 7 medici, 3 veterinari, 

2 spițării şi 10 moașe; un spi- 

tal judeţean, situat pe şoseaua 

București, la 1/2 kil. departe de 
oraș. Aci sunt 20 paturi. Bud- 
getul serv. sanitar pe 1896— 
97 a fost de-lei 47440 cheltueii. 
In 1898—99 s'a cheltuit de co- 
mună, pentru acest servicii, lei 

5359551. 
iVotiţe istorice. — Se află în 

ţară cu numirea de Giurgii, un 

munte în jud. Buzăi, plaiul Slă- 
nic, proprietate a d-lui Ioanide. 
Se mai zice Giurgiuveni unui sat 
din Argeșul, pl. Topologul. Se 
mai află în jud. Putna un munte 
cu numele de Giurgiul. Giurgiul 
fireşte nu este de cît numele de 

„botez George. 
Pe locul unde se află astăzi 

orașul Giurgii, a fost de sigur 
așezăminte romane și un castel, 
care forma capul de pod al for- 
tăreţei romane de pe inalul drept 
al Dunării numit Sexanta-Prista 
(astă-zi Rusciuc), precum aii con- 
statat cercetările arheologice ale 
d-lui Gr. Tocilescu. Același. ar- 
heologa dovedit că dela Giurgiii   
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pleca un drum roman către N., 

trecind prin București, pe sub 
dealul Mitropolici, prin Ploești, 

către Drajna-d.-s., înjud.Prahova, 

intra în Transilvania. Acestdrum 

e cunoscut prin crisoave, şi pe 

alocurea s'a păstrat pe bună 

distanță. Ruinele romane din 

insula din fața Giurgiului sunt 

resturile castelului care în epoca 

romană nu se găsea în insulă, 

aceasta  neexistind pe timpul 
acela. 

Pe ruinele romane s'a con- 
struit în evul-meziii o mică for- 

tăreață cunoscută sub numele 
de Castel St. Giorgiv. Construc- 
iunea ci se atribue de unii 
Genovezilor, cari în cursul e- 
vului-meziti și-ar fi avut un comp- 
tuar al lor, și de pe numele 
patronului republicei lor, Sf. 
George, sar fi numit locali- 
tatea. . 

Aceasta se susține și de N. 
Bălcescu, în «Istoria Rominilor 

sub Mihaiă Viteazul». El maj zice 
(la pag. 163): la finele secolului 
al XIII, Radu Negru, duce de 

Făgăraș, întinzindu-şi domnia 

pănă la Dunăre, întări castelul 
San-Georgio». 

Uu crisov din 1399 (publicat 
în «Arhiva Istorică a Romîniei», 

de di B. P. Hajdeu), prin care 
Ion Mircea-Vodă-cel-Mare, scu- 

tește satul Pulcouţi al Mănăs- 
tirei de la Strunga, de toate 
obligaţiunile ordinari către fise 
și de pescnitul mo:unilor ce 
făcea pe fie-care an 3 zile pen- 
tru masa domnească, mai hă- 
răzind călugărilor pe tot anul 
cite. 15 măsuri de griii şi.cîte 
2 buţi cu vin, este “datat din 
Giurgiu. Prin urmare oraşul e- 

"xista cu mult mai înainte de 
fundarea Principatului; 

La 1416, Sultanul Mahomet, 
supărat pe Mircea Basarab pen- 
tru ajutorul dat lui Musa (un 
frate. al săi), ca să scape tro-
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nul tatălui său Baiazet-Fulgerul, 

năvăli în Țara-Rominească, pus- 

tiii o parte dintr'insa și ocupă 

cetatea Giurgiul, o întări din 

noi și puse într'insa garnizona 

turcească, 

Giurgiul rămase în stăpîni- 
rea Turciei, de atunci, cu mici 

întreruperi, și pănă la 1829, sub 
numele de Raiaua-Giurgiului, 

La 1594, Noembrie 5, Mihaiu 

Viteazul arde Giurgiul, asediază 

și dă foc cetăţii turcești; o- 

moară pe toți din acea cetate 

nescăpînd din ei de cit doi, 
cari trec Dunărea în not la 
Rusciuc. Mihaiăi nu putu lua 

de astă-dată insula fortificată 

saii Castelul St. Giorgio, pe care 

însă după nefericita expediţie 

a lui Sinan-Pașa în 'Țara-Ro- 

mănească, il cuprinde şi-l dă- 
“rimă pănă "n temelie. 

La 1631, Leon-Vodă trimise 

la Giurgiii pe Doamna sa îm- 
preună cu jupînesele boerilor 

ca să fie mai la adăpost de a- 
menințarea ce-i făcea oastea un- 

gurească ce venea contra lui cu 

boerii, pe care "i făcuse să pri- 

begească în Ungaria. . 

La 1658, Mihnea-Radu tri- 

mise oștile sale contra Turcilor 

şi arse Brăila și Giurgiul, prădă 

totul ce găsi în această cetate. 

La această epocă, Turcii fac la 

Giurgiu pod peste Dunăre şi 

trec la Giurgiu ca să gonească 

pe Mihnea, şi fac șanț mare 

împrejurul Giurgiului, ale cărei 

urme se mai văd acum pe a- 

locurea. 

La 1659, Radu-Mihnea al III- 

lea a aprins Giurgiul, spre a goni 
pe Turci. 

La 1660, după rugăciunea lui 

Ghica-Vodă pe care îl gonise 

din București Constantin-Vodă, 

şi care se afla în Giurgiu, tri- 

mise Sultanul pe Gean-Aslan 

Pașa, pe Kinan-Pașa şi pe Ac- " București,   Ninzea cu Tătari de se uniră cu 

60239. Aiarele Diclionar Geografic, Vol. 721, 
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Ghica ca să răstoarne pe Con- 

stantin-Vodă. Aceștia, la 21 

Maiiă, din acel an, veniră la Giur- 

giii ca să purceadă cu Ghica spre 
București, “ 

La 1675, Şerban-Cantacuzino 

merse la Giurgiu cu. mama sa 
şi fratele săi, Mateiui-Aga (fost 

Domn), de trecu la Rusciuc și 
scăpă de urmărirea boerilor și 

de Duca-Vodă. 

La 1693, Constantin-Vodă s'a 

dus înaintea lui Mustafa-Pașa la 
Giurgiu, plecîind din Bucureşti 

la 8 Iunie, undeabia a ajuns după 
două zile. Tot în acest timp 
Constantin-Vodă, pe cînd se a- 

fla în Giurgiii, auzind de veni- 
rea Hanului Tătăresc i-aii eşit 

înainte. 
La 1714, sub domnia lui 

Ştefan-Vodă Cantacozino, Carol 

al Xll-lea, regele Suediei, bătut 

de Ruși la Pultava, fu oaspete 
fără voia lui al Turcilor, cari îl 

duseră la Țarigrad, de unde apoi 

după rugămintea sa îl aduseră 

la Giurgiii, unde Domnul Țărei, 
Ștefan Cantacozino, îi dădu cele 

trebuincioase, rîndui și boeri de 

îl duseră prin conace pănă la 

Pitești, 

La 1716, garnizona turcească 

din Giurgiit era pusă la dispo- 

ziţia Domnului Munteniei spre 

a-i servi contra _ turburătorilor 

cari îi disputau tronul. 

In același an, Nicolae-Vodă 

Mavrocordat, de frică să nu 

cadă în vre-o primejdie, a fugit 

“la Giurgiiă. 
La 1717, loan-Vodă, după ce 

"fu îmbrăcat cu caftan de vizirul 

Halil-Pașa, scoate din surghiun 

pe ginerile săii Constantin-Vodă, 

pe care îl surghiunise Nicolae- 

Vodă, și împreună cu el veni 

de șezu' multă vreme la Giur- 

giu de unde trimetea cărţi prin 

Dan Caimacan și la boerii din 

sub  Constantin- La 1753,   
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Vodă, ne spun frații Tunusli 

în «Istoria 'Ţărei Romînești>, la 
Giurgiu era înființat obor de 

vite. 

La 1760, Rușii cari se aflati 

în București fură înștiințați, că 

Turcii din Giurgiii robesc pe 
Romiînii vlăşteni; atunci ei în- 

sărcinară pe Spătarul Pirvu Can- 
tacuzino, care veni la Comana 

cu arnăuţi și cazaci în luna 

lui Decembrie; aci muri lîmpre- 

ună cu 500 de ai săi, iară cei 

ce aii rămas luară Giurgiul cu 

asalt. 

La 1770, în Ianuarie, generalu 

rus Stoffeln bătu pe Turci la Giur- 
giii, arse orașul împreună cu pa- 
latul lui Hagi-Galil-Paşa, dar nu 

putu să ia castelul St. Giorgio. 

Tot în același an Manole- 

Vodă Rosetti cu ajutorul Tur- 
cilor trece Dunărea pe la Giur- 

giit și vine la București, unde 
fu: bătut de Ruşii cari eraii 

acolo. 

La 1771, generalul rus Olitz 

vine la Giurgiu, la 18 Februarie 

cu o armată numeroasă, ase- 

diază Giurgiul, îl îa, împreună cu 

4000 Turci, sub. comanda lui 

Suleiman-Pașa. Atunci găsi în 

Giurgii multe arme şi 62 tu- 
nuri, două mortiere și mulţi bani. 

In același an, Maiui 9, Turcii 

reluară Giurgiul și siliră pe Ruși 

a se retrage în București. Mai 

târziii, tot în același an, Octom- 

brie 24, Turcii se retraseră din 

Giurgiii, îl abandonară în posesia 
Rușilor; aceștia făcură fortifica- 

țiuni, pe malul sting al Dună- 
rei, în faţa castelului St. Gior- 

gio. 

De și cetatea Giurgiului era 

fortificată din noi de Ruși, însă 

Turcii o reluară la 1772 din 

miinile lui Oitz, comandantul rus, 

care fu . nevoit a se retrage la 

Bucureşti. 

La 1773, Ponelman, coman- 

dantul Giurgiului prinde prin 
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Gheohemson toate șlepurile și 

șaicele 'Turcilor de pre Dunăre. 

La 20 Aprilie, prinde şi pe şe- 
ful armatei turceşti, Hasseki-Ha- 

gi-Mehmet-Pașa, care se încer- 

case a lua cele 2 insule din 

fața Giurgiului. | 

La acelaşi an, Maiii 9, Turcii 

se încearcă din noă să ia Giur- 
giul, dar fură bătuți și pierd mul- 

țime de oameni. 

La 1807, Martie 2, cetatea Giur 

giului, pe:care o ocupai Turcii, 

fu asediată de Ruși, fără reuşită. 

La 1809, în Marte, Ruşii, în- 

demnaţi de Ipsilantic, se încear- 

că să ia cetatea Giurgiului prin 
generalul Miloradovici; acesta 
nu reuși și pieri în această luptă. 

La 1810, Aprilie 1, Rușii o- 

cupară Giurgiul, după ce coman- 

dantul rus Kamenski luă Rus- 

ciucul; atunci cetatea nu suferi 

nimic, căci comandantul ei vă- 

zînd neputința de a se apăra 
o dădu de bună.voie. 

La 1812, se fortifică Giurgiul 

"de Turci, cari luară oameni. de 

beilic din satele circumvecine, a- 

duseră pietrele necesare fortifica- 

țiunilor din Pirgos de peste Du- 

năre. Șanțul cel mai apropiat 

de Giurgiu pe care se aducea 

apa din Dunăre în caz de ase- 

diii era pietruit pe laturea des. 

pre oraş; el începea din jos,a- 

lături, de unde este azi moara 

Rădulescu, mergea pe la Neaţiu 

" Dragne, în fața întrărei gărei, 

apoi pe din dosul lui Gg. Vis. 

col, pe la Ghiţă Atanasiu, unde 

este și pod de piatră, deacipe 

la Cămineșteanu, pe la proto- 

popul Drăgan, pe unde sunt ca- 
sele lui Zoiade, pe la Nicolae 
Simigiul şi de aci da iarăși în 

Dunăre la Tabia-Mare, în drep- 

tul lui Velicu Moraru. 

Partea orașului de azi des- 

pre Zmîrda era afară din ce- 
tate şi forma un.-sătuc, Cioflic, 

turceşte "numit Zmirda.   

Despre Dunăre, orașul era în- 

conjurat de zidul care pleca de 
la Tabia-Mare, mergea pe la Ta: 

bia-Mică, pela Porţile-de-Fier, pe 

la Alei, pe la Carantină, pe 

din dosul Sf, Nicolae şi eşea în 

capul Carantinci, unde sint azi 

cazarmele călărașilor, pe din 

dosul cărora eraii baterii cu ga- 
lerii subterane. Aci era o mare 

zidire de piatră care. servea ca 

"depozit de praf de pușcă și mai 
în urmă servea și ca depozit de 

sare. Căzărmile eraii unde azi 
este arestul. 

La 1821, eteristul Savos pro- 
„mite lui Ipsilante că-i va da în 
mînă Giurgiul. 

La 1828 și 1829, comandan- 

tul ture Cuciuc- Ahmet-Pașa, re- 

fuză a deschide porţile cetății 

Giurgiului sub cuvînt că nu se 

stipulează aceasta în tratatul de 

la Adrianopole. Mai trziii însă 

Giurgiu fu predat. De la acea 

epocă începe a se dirima zi- 

durile ce se făcuse la 1812 spre 
fortificarea Giurgiului. Oraşul cu 

raiaua din prejur, fu încorporat 

Țărei - Romiînești. Hotarele do- 

- meniului Giurgiii după acel plan 

, 

sunt conforme cu hrisovul din 

1536 al lui Mircea-Vodă Cioba. 

nul. La acea epocă s'a fixat limi- 

tele orașului cu izlazul de vite. 

La 1829, după ce Giurgiul 

trecu “în stăpînirea Rominilor, 

și după ce se făcu planul ge- 
neral de către Ruși, se aliniară 

și se lărgiră stradele ast-fel cum 

suntazi. Se anexăla Giurgiii Cio- 

flecul (satul), Zmirda, care con- 

stitue azi un cartier al orașului 

cu numirea Zmirda și care era 

atunci afară de șanțurile cetă- 

ței. Se desființă satul ce era în 
insula Cioroiul din fața Giurgiu- 

lui; se maidesființă Cioflecul-Se- 
lima, apoi se strică satul Musta- 

fiţa, azi Punctul Mustafiţa, pe un- 

de sunt viele despre Alexandria. 

Din satul Mustafiţa sunt încă la   

„Giurgiu familii cari port numele 

de Mustaficeni. In locul unde 

este azi răspiîntia stradelor Oi- 

nacul, Adormirea, Olari, Boengii, 

era puţul de piatră care era învă- 

lit, sub o gheretă în jurul căruia 
se vindea piine, şi care se nu- 

mea Şădearvan. Acesta a ţinut 

pănă la 1860. 

Turnul cu ceasornicul din cen- 

trul orașului de azi era giamia, 

Asemenea şi biserica se transfor- 

mă, dîndu-i-se numirea de Sf. Ni. 

colae după numirea împăratului 

Rusiei Nicolae Pavlovici, care a 

dotat-o cu obiecte de valoare şi'i 

asigură în domeniul Giurgiului un 

venit de 7090 lei vechi. In 

dreapta bisericei Adormirea de 

azi, cra o biserică în pămînt 

fără clopotniţă saii turle, cu a- 

celași hram. In ea s'a făcut ser- 

viciul religios creştin în timpul 

domniei turcilor, aceștia neper- 

mițind creştinilor să aibâ bise- 

rică la suprafață. Această bise- 

rică a funcționat pănă la 1851, 

cind s'a început a se sluji în 

biserica cea mare de azi. Acum 

nu se mai văd nici urmele a- 

celei biserici. Locul ei era în 

dreapta bisericei de azi, la 20 

metri de mijlocul laturei celei 

actuale, 
La 1830, sa deschis cea 

d 'întîiă școală romînească în Giur- 

giii, în curtea. bisericei Adormi- 

rea Maicii Domnului, de către 

dascălul George, venit după în- 

demnul lui State Anton epitro- 

pul bisericei, de la mănăstirea 

Cernica. El a murit la 1849. 

La 1832, în timpul Regula- 
mentului Organic, orașul Giur- 
giii primi organizare orășănea- 

scă; nu mai fu considerat ca 

cetate. Aci se făcu temniță de 
primul grad sub denumirea de 
munca Giurgiului, și ca și Tur- 
cii la început se păstră .ca- 
stelul St. Giorgio, care. servea 

de loc de închisoare, La acea
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epocă începură a se astupa 

sanțurile din jurul Giurgiului 

ce eraii nepietruite, şi ale cărui 

urme se mai văd și azi în jo- 

sul viilor pe la locul înmormîn- 

tării Izraeliţilor, pe din susul 
cimitirului ortodox cel noii. Cînd 
s'a început a se astupa aceste 
şanţuri, spre a se feri Giurgiul 
de inundaţii, s'a făcut șoseaua 

ce merge de la fosta carantină, 

pe la moara. Bădulescu de azi.: 

Această șosea azi este trans- 

formată în şosea județeană. 

“După luarea Giurgiului încep 

a veni să se concentreze în el 

locuitori din satele circumve- 

cine şi din București. Se orga- 

nizează şcoalele publice sub con- 

ducerea profesorului Simonide, 
care făcea cursurile începătoare. 

Veniră preoţi creştini de prin 

satele vecine : preotulGheorghe 
la Sf. Nicolae și preotul Marin 

la .Adormire. Atunci sa în- 

ceput dărîimarea și îndreptarea 
stradelor turcești ce erai strimte 

şi cu multe cotituri, s'a început 

- pavarea acelor strade cu pietrele 

ce se scoteau din zidurile 'ce- 

tăţei. Cele <'întiii: strade pavate 

cu piatră aii fost: strada Sf. Ni. 

colae (Aleiul), piaţa centrală, stra- 
da Olari, a Boiangiilor şi stra- 

da care mergea la Poarta-de- 

Fier. 

S'a înfiinţat carantina servin- ' 

: du-se de construcţiile ce se a- 

flaă și care azi sunt cele în care 

şed călăraşii; s'au fâcut o gră- 

„dină publică (aleiul de azi da- 
tează de la acea epocă), piața 

centrală, Sf. Gheorghe, piaţa de 
la Baterii, din strada Morii, piaţa 

„din faţa gării. | 

La 1843, s'a înființat în Giur- 

gii şcoala de băeți și cea de 

fete sub conducerea dascălului 
„ Dumitru Marinescu, elev al școa- 

lelor publice înființate la 1832. 
La 1848, vin din noi Turcii 

: la Giurgiu cu ocazia revoluţiei   
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din Bucureşti, apoi fură nevoiți 

a se retrage în anul următor. 

La acea epocă se făcu cea d'in- 

tiiă casă învelită cu tinichea, a 

lui State Anton. 

“La 1853, în timpul războiului 

Turco-Rus ai fost mai multe 

încăerări între armatele inimice, 

atit în faţa Giurgiului cit şi pe 

domeniul cu același nume. S'a 

bombardat Giurgiul de către 

Turci. 

La 1854, Februarie 15, ge- 
neralul Șomanov, comandant ru- 
sesc, veni la Giurgiii cu o ar- 

mata contra Turcilor şi arse o 

mare parte din flota turcească. 

In același an, Iulie 7, Turcii 

repurtară o mare victorie con- 

tra” Rușilor; după ce bombar- 

dară Giurgiul de la 5 --7 Iulie ră- 
„maseră victorioși, și în diminea- 

ţa zilei de la 8 Julie ai trecut 

Dunărea și ocupară Giurgiul, a- 

şezară un pod pe vase pe Du- 

năre între Giurgii și Rusciuc. 

La acea epocă, armata Rusca- 

scă sub conducerea principelui 
Gorceacoff, avînd de comandant 

pe generalul Șomanov se re- 

trase la Frăteşti, cu ocazia bom- 

bardării Giurgiului. 

De la acea epocă a început 

să se retragă cu totul Turcii 

cati mai rămăseseră, de la 1830 

în Giurgiii. 

La 1864, s'aii luat dispoziţii. 

de Primăria orașului a se vinde 
locurile ce formatii şanţul vechei 

cetăţi, după ce mai întiiii s'aii 

“scos toată piatra după dinsul. 

Din vinzarea acelor şanţuri a 

rezultat creşterea suprafeţei o. 

. rașului și deschiderea bulevar- 

delor actuale. 

La 1867, s'a inaugurat cel 

dintiiă drum de fer din Țară, 
care -a fost Giurgiii-Bucureşti, 

sub domnia Domnitorului Carol 

[. Acest drum de fer a fost înce- 

- put de sub domnia Principelui 

Alexandru loan I. Cuza.   
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La 1869, s'a înființat gimna- 

ziul actual. 
La 1877, cu ocazia rezbelului 

independenţei, între Romini, Ruși 
şi Turci, Giurgiul a suferit multe 
bombardări ; s'a dărimat și ars 

multe case. Comandant al oș- 

tirei rusești era atunci la Giur- 

giă generalul Schmidt, 

La 1879, Domnul Carol 1 
veni la Giurgiii împreună cu 

Principele Bulgariei Al. Battem- 
berg, cu care ocazie vizită rui- 

nele rămase în urma rezbelului 
din 1878. 

La 1880, Consiliul comunal 

al. orașului Giurgii cu oficiul 

No. 499 a mijlocit pe lingă Mi- 
nisterul de Interne la. Corpurile 

legiuitoare ca marca orașului 

Giurgiti să nu mai fie 3 stejari 
cum. este aceea a județului, ci 

să fie Sf. Gheorghe ca patron 

al orașului care poartă numele 

săi. Primăria Giurgiului, de a- 
tunciă încoace a schimbat marca, 

„care azi este Sf. Gheorghe. 
La 1886, a început facerea 

canalului Dunărei care servă de 

debarcare a vaselor în marginea 

orașului, 

Giurgiul, stație de dr.-d.f., jud. 
Vlașca, pl. Marginea, com. Giur- 

giulpe linia București-Giurgiul 

pusă în circulație la 1 Noembrie 
1869. Se află la 7.6 lil. de 

Frăţești. Inălțimea d'asupra ni- 
velului mării de 15:37. Veni- 

tul acestei stații peanul 1896 

a fost de 341230 lei, 65 bani. 

Giurgiul, dea/, jud. Bacăi, pl. 
Siretul-d.-j., com. Păncești, si- 

tuat lingă satul Pănceşti. 

Giurgiul, zăzure, jud. Bacăi, pl. 
Siretul-d.-j., com. Pănceşti, care 

îmbracă dealul cu același nume. 

Giurgiul, munte, pe frontieră, 

făcînd tot de odată hotar între
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judeţele Putna și Buzău; are 

1650 metri înălțime. E acope- 
rit de fineţe şi de întinse pă- 

duri de brad, a căror exploa- 
tare nu se poate face de cit 

prin Transilvania. Are o stînă 

renumită, Laptele se fabrică în 

cășăria dela Mușa. 

Giurgiul, pichet de vară la poa- 

lele muntelui Giurgiul, jud, Bu- 

zăti. Iu timpul iernei, garnizoana 

se mută la pichetul Lacul-lui- 
Dobrin. 

Giurgiul (Muntele-), zzzuze al 
satului Birseşti, pl. Vrancea, jud. 
Putna, la hotarul 'Țărei spre V. 

Este proprietatea răzeșilor din 

com. Birsești. Pe el se află pă- 

durea cu același nume, în întiu- 

dere de 3000 hect. 

Giurgiului (Izvorul-), zor, în 
jud. Buzătii, com. Mînzălești ; iese 

din partea de N. a muntelui 

Giurgiul, servind tot de odată 

şi de frontieră; se scurge în 
riul Bisca-Mică, 

Giurgiului (Stîna-), zor, în 

jud. Buzău, com. Minzălești ; în- 
cepe de la stina Giurgiului și, 

pe la N. de muntele Tăietura, 

se scurge în Izvorul-Giurgiului. 

Giurgiuveni, sat, cu 60 familii, 

jud. Argeș, pl. Topologul; face 

parte din com. rur. Giurgiuveni- 

Vătășaşti. Aici este reședința 

„ primăriei. Are o biserică cu hra- 

mul Sf. Dumitru, cu un preot 
şi un cîntăreţ. 

Giurgiuveni, sub-divizie a că- 

tunului Haleșul, jud. Buzăi, 
com. Tisăul. 

Giurgiuveni (Vătăşeșşti-), cor. 
"7ur., pe apa Simnicului, jud, 
Argeș, pl. Topologul, la 7 kil. 
de com. rur. Tigveni (reședința   
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subprefecturei) şi la 27 kil. de 

Piteşti. Se compune din 4 sate: 

Cimpeni, Giurgiuvâni, Tulei și 

Vătășești sai Tinculești, avînd 

peste tot 160 fam., sai 568'suf. 

In com. sunt 2 biserici; o 

şcoală primară rurală. 

După o publicație oficială, 
această comună numără 109 

contribuabili și are un budget 

de 1389 lei la venituri și de 1206 
lei la. cheltueli, 

Numărul vitelor era în 1887 

de 279 capete vite mari (270 

boi și vaci și-9 cai) și de 385 

“vite mărunte (296 oi și Sg ri- 

mători.) 

Giurica, va/e, jud. Vilcea, pl. 
Olteţul-d.-j., com. Știrbeşti. Se 

varsă în rîul Peşteana, pe teri- 

toriul acestei com. 

Giuroiul, sa, jud. Argeș, pl. 

Oltul; face parte din com, rur. 

Urși. 

Giuvala, vamă, punct de obser- 

vație şi trecătoare, în Transil- 

vania, com. Rucărul, pl. Dim- 

boviţa, jud. Muscel. Biroul va- 

mal Giuvala s'a înființat la 1 

Ianuarie 1860. Venitul vămci, 

împreună cu sucursala Petroșiţa 
pe anul 1896—97, a fost de 
22.280,35 lei. 

Giuvărăşti, com. rur., pl. Balta- 
Oltul-d.-j., jud. Romanați, for- 
mată din Giuvăreşti (1050 loc.), 
și Fundul-Vornicului (541 loc.) 
Este situată lîngă Olt și aproape 
de vărsarea lui în Dunăre, la 
15 kil. de Corabia și la 42 kil. 
de Caracal și spre E. de balta 
Florea. Altitudinea terenului d'a- 

supra nivelului mării este de 
56 m. 

Are o populaţie de 280 fa- 

milii, sai 15091 suflete: 816 băr- 

baţi și 775 femei; 692 căsăto- 
riți şi S99 necăsătoriți.   

GÎDINȚI 

Contribuabili sunt 250. 
Budgetul com. pe anul 1886 

—87 a fost de 3497 lei la ve- 

nituri și de 3238 lei la cheltu- 
eli. 

Vite mari sunt şS1, vite mici, 

1703 și porci, 360. 

Are 2 biserici, una cu hra- 

mul Sf. Nicolae (1859) în Giu- 

vărești și a doua, cu hramul Sf. 

Ioan (1855) în Fundul-Vornicu- 

Iui, deservită de 2 preoți și 4 
cîntăreți; 7 cîrciumi. 

Giuvăreşti, 7744 de moşie, jud. 

Teleorman, al cărei corp prin- 

cipal este în jud. Romanați și din 

care o parte trece peste rîul Oltu- 

lui, în dreptul com. Șegarcea-din- 
Vale și Riioasa. 

Giuvăreşti, âdure, jud. Telcor- 
man, situată pe trupul de mo- 

şie cu acelaşi nume. E compusă 

din: tufă, ulm, frasin, etc. şi a 

fost pusă în tăiere. 

Giuvelul, sa, jud. R.-Sărat, pl. 

Rîmnicul, com. Budul, așezat în - 

partea de N., la poalele dealu- 

lui Giuvelul, pe piriul cu acc- 
lași nume. 

Giuvelul, dea/, în jud. R.-Sărat, 
pl. Rimnicul, com. Buda. Se 
desface din Culmea-Cătăuţului ; 
se întinde în partea de N. a 
com., pe lingă piriul Giuvelul; 
e acoperit cu păduri și pășuni, 

Giuvelul, zirîă, în jud. R.-Sărat, 
pl. Rîmaicul, com. Buda ; izvo: 
reşte din dealul Cătăuţul; udă 
partea de N. a com.; trece prin 
căt Giuvelul şi se varsă în pi- 
riul Cătăuţul, pe dreapta lui. 

Gidinţi, com. rur., în jud. Ro- 
man, pl. Siretul-d.-s,, spre E. 
de orașul Roman, la o depăr- 
tare de 5 kil. de reședința plă- 
şei. Este formată din satele:



GÎDINȚI 

Dealul-Mărului. (Fagul), Gidinţi 
şi Poeniţa, cu reședința comunei 
în satul Gidinţi. 

Are 219 familii, sau 1029 su- 

flete, din cari 179 contribuabili. 

„Sunt 2 biserici: una de zid 
şi alta de „vălătuci; o şcoală 

primară mixtă, frecuentată de 
27 elevi, din 36 înscrişi. 

Sunt 658 vite mari cornute. 
Teritoriul comunei este a- 

proape în întregime acoperit cu 
păduri și dealuri. Ține de cir- 
cumscripția fiscală Pagna, 

Venitul com. este de lei 

3280 şi cheltuelile de lei 3234. 
Este legată cu orașul Roman 

prin șosea, 

Gidinţi, saţ, în jud. Roman, pl. 
Siretul.d.-s., com. Gidinţi, pe 
malul stîng a rîului Siretul, spre 
E. de orașul Roman, la o de- 
părtare de 5 kil. de el şi de 
12 kil. de reședința plăşei. Este 
așezat pe coasta despre V. a 
Dealului-Mărului, 

Are 179 familii, sai 770 su- 
flete, din cari 166 contribuabili, 

Locuesc în 197 case. Știu carte 
34 persoane. - 

Se fac pe an două iarma- 
roace: la Sf. Treime şi Sf. Ilie 
(20 Iulie). 

Sunt 600 vite mari cornute. 
Are o biserică de zid; o 

școală primară mixtă, frecuen- 
tată de 27 elevi, din 36 în- 
scriși, 

Este legată cu orașul Roman 
prin şosea. | 

In dreptul acestui sat, şi lîngă 

el, este un-pod stătător di lemn 
pe riul Siretul, care stabileşte 
comunicațiunea între satele Gi- 
dinţi și Caroll, cu cele din partea 
de E. și cele de V. ale județului. 

Spre S.-V. de satul Gidinţi 

se văd ruinele “cetăţii Smiro- 
dava. De vechimea acestui sat 

amintește un document de la 

1578, lulie 1, din timpul lui   
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Petru-Vodă, care face danie Epis- 

copiei de Roman o prisacă și un 
loc de fina în sat la Gidinţi. 

Această danie este reînnoită în 
urmă de mai toţi domnii, cari au 

urmat după Petru Șchiopul, cea- 

ce ne arată că ea era foarte 

importantă pentru Episcopie fie 
prin mărimea ci fie prin apro- 

pierea de oraș, prin .urmare de 

Episcopie. 

Aici, chiar în sat, Stolnicul 

Ilie Cantacuzino, care era pro- 

prietarul satului Gidinţi, pe la 
1754, August 21, a făcut un 

pod peste apa Siretului, pentru 
care a avut judecată cu Epis- 
copia de Roman. 

Gigiiul, Zac, în jud. Ialomiţa, pl. 

Borcea, insula Balta, com. Ro- 

seţi-Volnași. 

Gigîiul, Zea/, acoperit de pădu- 
rea cu același nume, jud. Dolj, 

pl. Amaradia, com. Căpreni. 

Gilceasca, saii Scrada, zii, în 

jud. Gorj, plasa Gilortul; își ia 
naștere din dreptul comunei 

“Birzeiul-de-Pădure şi curge de 

la N. spre S., străbătînd comuna 

Scrada. Se varsă în Amara- 

dia, în dreptul com. Colești. 
Malurile pe unele locuri sunt 

ripoase, iar în valea Amaradiei 
dispar cu totul. 

Gilceasca, zale, a pîriului cu 

același nume, în jud. Gorj, pl. 

” Gilortul. Este formată în partea 

despre V. de Dealul-cu-Peri, iar 

în partea despre E. de dealul 
Gilcești. 

Pe aceasta vale este situată 

com. Scrada. 

Gilceşti, căzu, al com. Scrada, 

jud. Gorj, pl. Gilortul. Este si- 

tuat pe şes și pe coasta cu același 

nume, în partea dreaptă a pi- 
riului Gilceasca.   

GÎLDĂUL 

Are o suprafaţă de 205 hect,, 
“din cari 70 hect. pădure, 75 

hect. arabile, 44 hect. finețe, ş 
“hect. vie, 8 hect. livezi de pruni 

și 8 hect. izlaz, 

Are o populaţie de 94 fa- 
milii, sait 300' suflete, din cari 

90 contribuabili. 

Locuitorii sunt moșneni. 

„ Locuitorii posedă: 18 pluguri, 

24 care cu boi, 110 vite mari 

cornute, 14 cai, 181 oi, gca-. 

pre și 78 rîmători, 

Cătunul e udat de piriul Gil- 
ceasca, | 

Comunicaţia în acest cătun 

se face printr'o șosea comu- 
nală ce vine din com. Colţeşti; 

trece prin centrul acestui că- 

tun, puind-o în comunicaţie la 

N. cu com. Scrada. 

Sunt 4 puțuri și 3 fîntîni, 

Are 1 biserică de lemn, re- 

făcută de locuitori la anul 1887, 

deservită de 1 preot şi 2 cîn-: 
tăreți. 

Gilceşti, dea/, în jud. Gorj, pl. 
Gilortul, ramificaţie din dealul 

Icleanul. Se află situat în par- 

tea de E. a com. Scrada. Di- 

recțiunea lui este de la N. spre 

S., pănă în com. Colţești unde 
se termină. Ă 

Este acoperit cu pădure, vii 
și livezi de pruni. 

Gildaelor (Valea-), vaze, jud. 
Dolj, pl. Balta, com. Măceșul- 

d.-j., pe care este situată com. 

Gildăul, co. rur., în jud. Ialo- 

mița, pl. Borcea, situată spre 

E, de orașul Călărași, între com. 
Jegălia şi Petroiul. 

Teritoriul com. se întinde din 
Dunăre spre N.-V., prin insula - 

Balta și cîmpul Bărăgan, pănă 

în apropiere de linia ferată Bu- 
curești-Feteşti, 

Estesituată peproprietateasta- 
tului Jegălia, supranumită şi De-



GÎLDĂUL 

leanca, pe o suprafaţă de 23000 

hect., din cari 700ohect. baltă, 

1000 hect. izlaz și 15000 hect. 

piimînt de cultură. Moșia a fost 

arendată pe periodul 1883— 
1893 cu suma de 148000 lei. 

Înainte de secularizarea mănăs- 

tirilor închinate, această moșie 

depindea de mănăstirea Dea- 
lului, pentru care mai poartă 

numirea de Deleanca, Pe acea- 

stă moșie care este cea mai 

mare din județ,. sunt 3 com.: 

Gildăul, Jegălia şi Șocariciul, 

Improprietăriţi după legea ru- 

rală din 1864, pe terenul ce 

aparţine com. Gildăul, sunt 103 

- locuitori ș . neîmproprietăriţi se 

-mai află 98 locuitori. 

Teritoriul com. este udat de 

Dunăre și Borcea şi de lacurile: 

Buta, Rica, Urgurile, Bizoianca, 

Schiaului, Petrea, Dima, Săltava, 

Vărzarul, Pucioasa, Albina, Tin- 

ganul şi Ciolpanele; apoi de 

braţele ce unesc Dunărea și 
„Borcea cu lacurile Nestea, Pisi- 
_coiul şi Buta. Privalul Gildău- 

lui și Privalul-cel-Mare pun în 

comunicație Borcea cu lacul Je- 
gălia. 

Se compune din satele Gil- 

dăul și Mereanul și din cătunul 
Știrbul. Reședința primăriei și 

a judecătoriei comunale este în 

satul Gildăul și atribuţiunile au- 

torității com. se întind numai pe 

partea de E. a moșiei Jegălia, 

ce ţine de această com. 

Are o populaţie de 193 fa- 

milii, sai 809 suflete: 404 băr- 

baţi şi Sos femei; 796 Romini 

şi Greci; 224 agricultori, 2 me- 

seriaşi, 6 comercianţi, 4cu pro- 

fesiuni libere, 3 muncitori și 5 

servitori. : 

Ştii carte 61 persoane. 

Vite: 230 cai, 800 boi, 200 

bivoli, 300' porci şi 2500 oi. 

Comuna. are un venit de 2590 
lei și cheltueli în suma de lei 

3157.   
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Are o scoală mixtă, frecuen- 

tată de 37. elevi şi 4 eleve, con- 

dusă de un învățător retribuit 

de com. și jud.; o biserică, cu un 

preot şi doi dascăli. 

Gildăul, saz, în jud. Ialomiţa, pl. 

Borcea, pendinte de com. cu a- 

celași nume. liste situat pe ma- 
lul stîng al braţului Borcea, sub 

coasta cîmpului Bărăgan. 

Aici este reşedinţa primăriei 

și a judecătoriei comunale, 

Populațiunea satului este de 

305 locuitori: 73 bărbaţi, 84. 
femei și 148 copii. 

Are o şcoală mixtă, condu- 

să de un învățător; o biserică, 

deservită de un preot și doi 

dascăli, | 

Gildăului (Privalul-), draj, în 

jud. Ialomiţa, pl. Borcea, com. 
Gildăul ; pune în comunicaţie 

_braţul Borcea cu lacul Jegălia. 

Gilma, armele unui șanț vechii 

de cetate, care se vede mergind 

paralel cu muchea dealului Ol- 

tului, în dreptul com. Viespeşti, 

căt. Gilmeele, jud. Olt, cu di- 

recțiunea N.-S. Incep de la 

Rusca-Viespeştilor la S., pănă 

dincolo de Movila-lui-Gilma, la 

N. și închid o suprafață de 
5o hect. Se zice că aci a fost 

în vechime o cetate. În partea 

de V., în malul Oltului și în 

dreptul Mănăstirei, se văd ur- 
me de zidărie vechie, probabil 

din zidurile acestei cetăţi. 

Gîlma, zpo0vilă, situată in muchea 
dealului Oltul, în partea de N.- 

E. a căt. Gilmeele, com. Vies- 

pești, pl. Siul-d.-j., jud. Olt. E 

coprinsă înăuntrul şanțului Ce- 

tăţei-lui-Gilma. | 
Are la bază o circomferință 

__de aproape 400 m. și o înăl- 

- ţime, socotită de la nivelul a- 

pei, de 160 m.   

GÎLMA-SECĂRIEI 

Giîlma, munte, jud. Buzăi, com. 

- Cizlăul, între cătunele: Scări- 

şoara. și Bărăști; acoperit cu pă- 

duri de fag. 

Giîlma, rup de pădure, al statului, 

pendinte de com. 'Teșila, plasa 

Peleșul, jud. Prahova, care, îm- 

preună cu trupurile Carabanul- 

cu-Baia, Lacurile-cu-Rusul, Ru- 

sul-d.-j., Prislopul, Podurile şi 

Virful-Negrașului, formează pă- 

durea Teșila, care are o întin- 

dere de 5000 hect, 

Gilma, zoor, curge din munții 

com. Teșila, pl. Peleșul, judeţul 
Prahova ; are direcţia. de la E. 
spre V. și se varsă în riul Dof- 

tana, tot în raionul com. Teşila, 

pe. malul sting. 

Gilma (Vîrful-), Zea/, în partea de 
„ N.acom. Vărbilăul, pl. Vărbilăul, 

jud. Prahova, acoperit cu pădure, 

printre care se află și poeni. 

Gilma-lalomiţei, mean7e, judeţul 

Dimboviţa, de la Moreni în sus 

spre V., la muntele Priporul. 

Gilma-Mare, dea, în jud. Tul- 

cea, pl. Isaccea, pe teritoriul 

com. rur. Luncaviţa și anume 
"pe acela al cătunului Rachel; 

se desface din dealul - Gilmele- 

Inşirate ; se întinde spre N,, în- 

tr'o direcţie generală de la S.- 
V. spre N.-E., priatre văile Ciai- 

rului şi Tutiacului, brăzdînd par- 

tea nordică a plășei și sud-es- 

tică a comunei; la poalele lui 

“nordice este aşezat satul Rachel; 

se ridică pănă la 180 m.; este 

tăiat de șoseaua judeţeană Măcin- 

Isaccea; acoperit cu păduri de 

tei și. tufărișuri spre N. 

Gilma-Secăriei, muze, în par- 

tea de S. a com. Teșila, plaiul 
Peleş, jud. Prahova, 

de hotar. 
ce servă



GÎLMEA 

Gilmea, pzpire vechie a cătunulut 
Chiţorani, com. Bucovul, plasa 
Cricovul, jud. Prahova. 

Gilmeanca, pădure a statului, în 

jud. Olt, pl. Siuld.-j., în întin- 

dere de 350 hect., care, împre- 

„ună cu trupurile: Tufarul-Co- 
mani (1go hect.) și Zăvoiul-Co- 
mani (50 hect.); formează pă- 

durea Sprincenata. 

Gilmeele, sa, pendinte de com. 

Viespeşti, pl. Siul-d.-j., jud. Olt, 
situat pe valea și coasta dealu- 

lui Oltul, în stinga Siului, lar 

kil., spre N. de căt. Viespeşti, 

reședința comunei. Are o po- 

pulaţie de 203 loc., din cari 47 

s'ai împroprietărit după legea 

rurală din 1864, cu 170 .hect. 

din proprietatea statului Gilme- 

ele. Aci se află o biserică între- 

ţinută de stat, fostă schit. 

Giîlmeele, sc/zi, azi rămasă bise- 

rică de mir, în căt. cu același 

nume, com. Viespești, pl. Siul- 

d.-j., jud. Olt. Are următoarea 
inscripţiune : 

Această sfintă și Dumnezeiască bise- 

rică, ce se prăznuește hramul Sf. Inăb. 

țare, s'a zidit din temelie prin cheltu- 

iala d-lui Grigore, .:. . , și dePos- 

telnicul Rizea Bălăceanu , „ . « 

S'a numit Gilmeele, după nu- 

mele localităţei, fiind situată 

lingă căt. Gilmeele și în apro- 

pierea Cetăţei-lui-Gilma. 

__ Gilmeele, moşie a statului, pe 

teritoriul com. Poiana, căt. Că- 

lineşti, pl. Siul-d.-j., jud. Olt. 

Are o întindere de peste 750 

hect. arabile şi o pădure, nu- 

mită Braniștea, cu o întindere 

" de aproape 500 hect. . 

Gilmeele. Vezi Vetrele-Schitului- 

Comani și Gilmeele, jud. Olt. 

Gilmei (Muchea-), co/ină,” jud. |   

551 

Buzău, com. şi căt. Piclele, a- 

vind o înclinaţiune acoperită 
de fineaţă, 

Gilmeia, munte, la .E. de căt. 

„Podul-Vîrtos, com. Comarnicul, 

pl. Peleșul, jud. Prahova. 

Gilmeica, pădure, pe muntele 

Monteorul, din com. : Chiojdul, 

jud. Buzăii, aparținînd moșneni- 
“lor Chiojdeni şi Nehoioşani, în 
devălmășie. 

Gilmeiul, parte din moşia Raţa- 

Tolceasca, com. Băsești, jud. 

„Teleorman; a fost donată de 

Ionașcu din Slatina pentru în- 
treținere de școale și biserici. 

Gilmele-Inşirate, dea/, jud. Tul- 

cea, pl. Isaccea, pe teritoriul 

com. rur. Luncaviţa ; face parte 
din culmea munților Isaccei; 

„are o. direcție de la S.-V. la 

N.-E., brăzdind partea de N.a 

plăşei și cea de E. a comunei; 

virful săii principal, Gilma-Mare, 
are 220 m., punct trigonome- 

tric de observaţie de “rangul 

I-iu; pe la poalele de S. curge 
piriul Luncaviţa; e acoperit cu 

păduri, prin care trece şoseaua 

județeană Tulcea-Isaccea-Măcin. 

Gilnicile-Pribeagul, 4//ă numire 

“a moșiei Fleaşca, jud. Brăila. 

Gilţeşti, sas, jud. și. pl. Tutova, 

com. Puești, pe piriul Iezerul, 

spre E. de tirgușorul Puești, la 

3 kil, de el şi la 26 kil. de o- 

rașul Birlad. Are 263 locuitori; 

68 case; o școală primară. de 
băieţi, 

Giîlţeşti, moșie, de 109 hect., în 

jud. şi pl. Tutova, com. Puești, 

“lingă satul cu același nume, pro- 

prietatea statului, arendată în 
ultimul period cu 1210 lei a- 

" nual. 

Gilţul, 

  

GÎNGIOVA 

deal, situat în raionul 

com. Matca, pl. Nicorești, jud, 
Tecuciii. 

Gîngiova, com. rur.; în jud. Dolj, 
- pl. Balta, situat în partea de 

E. la 53 kil. de Craiova și la 

24. kil. de reședința plășei, Mă- 

ceșul-de-Sus. 

Situată pe o pantă puţin cam 
înclinată către malul drept al 
Jiului. 

Se învecinește la E,, cu Jiul; 

la V., cu com. Măceșul-de-Sus; 

la N., cu com. Grecești; la $,, 

cu com, Comoșteni, 

Limita liniei de N. începe din 

apa Jiului, merge spre V., pe 
- la Fîntina-Mirei și ajunge la - 

Rebegei, de aci pleacă spre N. 
pănă la Movila-Lăzăreşti, şi de 
aci în linie dreaptă, iar spre V. 

pe la colțul Viilor-lui-Ștefănuță 

şi pănă la Capul-Codrului des- 
pre Măceșul-de-Sus. 

Limita liniei de S. este o linie 
„ dreaptă, trasă de la Măgura-lui- 

* Scarlat, trece prin delimitările 

Gingiovenilor și a Comoștenilor, 

trece apa Jiului și ajunge la 
Drigul-Piscului, despre  dome- 
niul Coroanei Sadova. 

Limita liniei de E. începe de 

la movila Drigul-Piscului, trece 
prin  Balta-Purului, Poiana-lui- 

- Drăgilă și în ondulaţiuni ajunge 
iară la apa Jiului despre do- 

meniul Coroanei, Sadova.. 

Terenul com. este şes, pre- 

zintind o movilă aproape de 

hotarul către com. Măceșul-d.-s., 

care se numește Găunoasa. Te- 
renul este compus din pămint 

negru cu puţin nisip dar pro- 

ductiv, spre deosebire de loca- 

lităţile de pe malul stîng al Jiu- 

lui, care sant compuse numai 

din nisip și argilă.. 

Este udată de Jiul cu în- 

dreptarea: de N.S., avind în 

dreptul com. vad pentru luntre. 

Fintîni: Fîntîna-Bălciului la nor-
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dul com., făcută de locuitori pe 

„la anul 1882. Fintina-Găvanul 

la N.-V. de com., făcută la anul 

1813 de un medelnicer; s'a pre- 

făcut şi s'a schimbat din loc de 

către locuitori la anul 1853; 

poartă numele de la o mică 
vilcea în care se află. Fintina 

La-Crivianu, la V. de com., fă- 

cută la 18:13 de unul Crivă. 

Fintina  Stanuţului, la N.-V. 

de comună; această fintînă 

se află situată la hotarul mo- 

şiei Gingiova, către com. Mă- 

ceșul-d.-s. Fintina-Mirei, situată 

la N.-V de com., făcată la 1819, 

de unul Mirea Petru. Fintîna 

Ninul, la N. de com., aproape 

de hotarul către com. Greceşti, 

făcută la anul 1887. Fintina-Vii- 
lor, făcută la anul 1864. 

In vechime com. se numea 

Gingiova, iar cătunul săi se 

numea Bănăneţi. Pe la anul 

1850 s'a alipit cătunul Gingiova, 

care purta numele com. la cât. 

Bănăneți şi locuitorii ai trecut 

cu averile lor în căt. Bănăneţi. 

Numele com. a rămas tot Giîn- 

giova. Căt. Bănăneţi sa des- 

părţit, pierzindu-şi numirea, 

In căt. Bănăneți era și biserica 

şi primăria, de aceea locuitorilor 

le-a venit mai uşor a se strămuta 

acolo. 

In Gingiova se află o bise- 
rică fondată de locuitorii com, 

la anul 1845 și care s'a terminat 

la anul 1846, Oct. 26, pe locul 

altei biserici ce era făcută din 

pămînt bătut. In tindă sc vede 

următoarea înscripțiune: 

Această sfintă și dumnezeească bise- 

rică, cu hramul Adormirea Maicet Dom- 

nului, s'a făcut din temelie la anul 1545 

şi s'a zugrăvit la 26 Oct. 1846, cu chel- 

tuiala și osteneala satulut Gingiova, cu 

toți de obşte, iar la anul 1547 s'a zidit 

emvonul prin indemnul și osteneala a 

tot satul Gîngiova şi s'a zugrăvit cu toată 

podoaba la anul 1858, Oct. 17, iar la 

anul 1890, August 30, sa zugrăvit din 
noii cu cheltuiala enoriașilor ctitori, din 

Gingiova şi din alte sate învecinate,   

În com. sunt două școli, una 

de băeți ce funcționează din 

1838 şi alta de fete. Şcoala de 
băeţi a fost frecuentată în 1892 — 

93 de 132 băeţi, iar cea de fete 

de 31 de fete. 
Știu carte 212 bărbaţi și 12 

femei. 

Populaţia coin. se urcă la 2149 

suflete: 1128 bărbaţi și 1007 

femei. Străini sunt 14. 

După legea rurală din 1864, 

sunt 234 locuitori împămînteniţi ; 

iar după legea din 1879 sunt 36 

însurăței pe domeniul Coroanei 

Sadova. 

Case sunt 193; bordee, 285. 

Suprafața teritoriului com. este 

de 1936 pog., din cari 137 

pog. vatra satului, 1589 pog. 

pămînt arabil, 2210 pog. vie. 

Moșia se' numește Gingiova 

„cu. trupurile Comoşteni și Gi- 

ghera; aparține Așezămintelor 

Brincovenești. Are o întindere 

de aproape 2770 pog. arabile, 

care dă un venit de 12090 lei, Pă- 
durea, tota Așezămintelor Brin- 

covenești, este în întindere de 

300hect. și se întinde de-a lungul 

com. Gingiova și Comoșteni, la 

E. lor și pe ţărmul stîng al Jiului; 

este compusă din: arțar, frasin, 

jugastru, ulm și stejar; acesta 

din urmă predominînd. 

Viile aparţin locuitorilor com, 

Gingiova împroprietăriți la 1864; 

produc vin roșu şi au o întin- 

dere de 210 pog. 

In com. este o moară de aburi 

ce aparţine arendașului. Un ate- 

lier de timplărie e atașat la 

şcoala de băeţi din com. 

Pe moșia Gingiova sunt stîne. 

Meseriaşi sunt: un dogar, 2 

cojocari, 1 cizmar, 2 fierari, 1. 

ţiglar, 1 lemnar și un brutar, 

- Com. are zile de tîrg la 23 

Aprilie și la 15 August; bilciu- 

rile se fac pe locul numit Ră- 

zeșița. | 
Transportul se face cu carele   

şi căruțele pe calea com. Gîngio. 
va-Comosteni. Drumul, din spre 

Craiova este pănă la Segărcea 
împietrit numai în interiorul co- 

munelor prin care trece; de la Se- 

gărcea pănă la Craiova este 

şosea. 
Comerciul se face de 38 per- 

soaue, 

Contribuabili sunt 543. 

Venitul com. pe exerciţiul 

1893—94 afost de 6928.71 lei, 

iar cheltuelile de 6438.63 lei. 

Sunt 502 vite mari cornute, 

40 oi și 48 cai. 

Giîngiova, sa, jud. Dolj, pl. Balta, 

com. Gingiova, grămadă, cu 

reședința primăriei, 

Gîngiova cu trupurile Gighera și 

Comoşteni, pzoșze particulară, 

jud. Dolj, pl. Balta, com. Gîn- 
giova, în întindere de aproape 

12009 hect. Aparține Așeză- 

zămintelor Brincoveneşti. 

Gingiova, pădure, a statului, si- 

tuată pe teritoriul com. cu a- 

celaşi nume, pl. Balta, jud. Dolj. 

Are o întindere de 422 hect. 

1420 m. p. 

Gingiova, însulă, jud. Dolj, pi. 

Baltă, com. Gingiova, formată 

de Ji. 

Gînsatul, za/e, spre N. de satul 

Potodinul, pl. Ocolul, jud. Ro. 

manați, între Tesluiul şi Oiteţul; 

e străbătut de șoseaua şi linia 

ferată Corabia-R.. Vilcea; aci se 

află conacul Jienilor şi pădurea 
Bistriţa, 

Girbaciul, sa, face parte din 

com. rur, Poborul, pl. Vedea- 

d.-j., jud. Olt. Are o populaţiune 
de 80 locuitori. Aci e o bise- 
rică de lemn, făcută la anul 1810. 

Gîrbaciului (Valea-), sai Bur-
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naia, va/e, în jud. Teleorman, 
pl. Tirgului, pe moșia Ciurari. 

„ Gura acestei văi. este: în , Valea 
Tinoasa. 
„Intre com. Butculești şi căt. 
Sirbi - Sfințești, apele ce curg 

“prin această vale se împreună cu 
ale piriului Tinoasa formînd he- 

„ leșteul de la S.-E. Butculeştilor. 

Măgura - Girbaciului și-a luat 
“- numirea. de la această vale. 

Girbaciului (Valea-), za/, . la 
S. com. Șerbănești, pl. Mijlocul, 

jud. Vilcea, care se varsă în 
riul Otăsăul, tot în raionul a- 
cestei com. 

Girbeni, saz, pe moșia cu ace- 
lași nume, com. Havirna, pl. 

Prutul-d.-s., jud. Dorohoiii. Are 

43 familii,: sau 168 suflete. 

Proprietatea moşiei este a 
d-lui Dumitru Botez, Sătenii îm- 
proprietăriţi aii 56 hect,, 88 arii 
pămînt; iar proprietarul moșiei 

are 472 hect. 62 ar. cîmp. 

Drumuri principale sunt: acel 

de la Dorohoiă la Rădăuţi și la 
Darabani şi acel de la Săveni. 

- Hotarele cu: Tătărăşeni, Mi- 

leanca, Ghitcăuţi, Hudești, Con- 
cești și Ilavirna. 

Gîrbeşti, cor. rur,, în partea: de 

N.-V. a pl. Fundurile, jud. Vas- 
luiă, la 6r.:kil. de orașul Vas- 

luiii, și la 23 kil. de Negrești, 

- reşedinţa pl., situată pe valea 
“şi dealurile din. dreapta și din 

stînga piriului  Șacovăţul. ; 

E formată din satele: Girbești, 
_Poiana-d.-s., și Palanca, - numit 

"și Runcul, pe o suprafață de 

3600 hect., din cari 1887 hect. 
pădure, 1713 hect. pămînt cul. 

tivabil și 17 hect.-vie, cu po- 

pulație de 251 familii, sait 1221 

- suflete, din cari 22 suflete E.- 
vrei. 

Are 2 biserici, cu 1 preot 

"Şi 2 cîntăreți; 2 mori cu vapori; 

60299. Bfarele Dicltonar Geografie. Vol, II7, 

2232 lei, 

Girbeşti, sat, 

“pădure.   
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o velniță; 2 crișme. Comerciul 
se face de 10 persoane. 

Vite sunt: 614 vite mari cor- 

nute, 420 oi, 162 capre, 103 

cai şi 270 rimători. 

Budgetul com. are la venituri 
2310lei, şo bani. și la cheltueli 

26 bani. 

Sunt '198. contribuabili. 
Locuitorii posedă: 71 pluguri 

şi 100 stupi de albine.. 

Giîrbeşti, saz, situat pe coasta de 

dcal în dreapta - pîriului: Sicna, 
în partea de S. a. com. Zlătu- 

noaia, pl. Meletinul, jud. Boto- 

şani, cu o întindere de 160 

hect., pămînt al locuitorilor, şi 

o populaţie de 56 familii, sai 
212 suflete, din cari 67 contri- 

buabili. - : 

- Numărul vitelor : 60 .bot şi 

vaci,: 8 cai, 250 oi, și 40 porci. 

Locuitorii posedă 30 stupi cu 

- albine. 

Girbeşti, sas, în partea de N. 
„a. com, Țibănești,. pl. Funduri, 

jud. Vasluiii, situat pe coasta 
dealului Girbeşti. Se numea 

în vechime. Girbeşti-lui-Costin, 
după numele proprietarului. 

” Are o suprafață de 23 hect. 

“Şi o populație de. 37 familii, 

"Sati 147 suflete, din cari 3.fa- 

-milii, sai 21 suflete, Țigani. 

Vite sunt: 840 vite mari cor- 

nute, 25 cai, 52 oi și 35 porci. 

în partea de S. 
a com. Girbeşti, pl. Funduri, 

jud. Vaslui, situat pe coasta 

de E. a dealului cu același nu- 

me, pe o întindere de 866 hect., 

din care cea mai mare parte 

Are o populaţie -de 
I4I familii, sai 660 suflete. 

Este reşedinţa comunei; are 
"o biserică zidită la 1854, cu. 

preot şi 1 .cintăreț; o moară cu 
vapori, 'o velniţă. 

Prin marginea de E. a: sa-: 

Giîrboiul, căfua, al com. 
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tului curg piraiele Veja şi Șaco- 
vățul. 

Numărulvitelor e de goo: 316 

vite mari cornute, 350 oi, 70 

capre şi 170 rimători, 

Giîrbeşti, deal, ramificare a și- 
rului de deal, ce vine de. la 

N. din jud. lași și trece spre 
S. în com. Țibănești, pl. Fun- 

duri, jud. Vasluiii. 

Pe coasta acestui deal e a- 

șezat satul Girbești, iar pe cul: 

mea lui se află pădure. . 

Neho- 
iașul, jud. Buzăii, cu 100 locui- 
tori şi 23 case. 

Girbova (Călugării-), a/7ă nu- 

mire a moșiei Cilnăul şi Gîrbovi, 

din com. Zilișteanca, jud. Buzăiă, 

Girbova, zane, în jud. R.Sărat, 
plaiul. Rîmnicul, com. Chiojdeni, 

se desface din dealul Chiojdeni- 

lor; brăzdează partea deapusa 

„comunei; e acoperit cu păduri 
și cu pășuni. 

Girbova, deal, în jud. R.Sărat, 

pl. Marginea-d.-s., com. Tim- 

boești; se “desface din dealul 

"“Trăistenilor; brăzdează partea 

de V. a comunei; e acoperit cu 
numeroase păduri, 

Giîrbova, muute, în jud. R.-Sărat, 

plaiul Rîmnicul, com: ]itia.; se 

desface din culmea Lacului; 

brăzdează partea de N. a comu- 

nei şi căt. Andreași, la S.; este 

acoperit cu păduri. 

Giîrbova, ziriă, în jud. R.-Sărat, 

..plaiul -Rimnicul, com. Jitia ; 'iz- 

_voreşte din muntele : Girbova; 

udă N. comunei și merge de 

se varsă în riul Milcov, .pe 

dreapta lui. 

Girbovanul, saţ, jud. Bacăi, pl. 

70



_Gîrbovanul, sai 

GÎRBOVANUL 

Trotușul, al com. Bogdana, situat 
pe pîriul Girbovanul, la o depăr- 
tare de 4100 m. de satul Bog- 

dana (școala). Aci se află o 
biserică ortodoxă, zidită de mai 

mult de un veac și care sa 

reparat la 1817, August 10, de 

răposatul preot Const. Epure. 

Are 1 cîntăreţ și este deser- 

vită de preotul de la biserica 

din satul Bogdana. Circiumi 

- sunt 3. 

__ Capi de familie sunt 72, su- 
flete, 204. 

Animale se numără: 11 cai, 

235 vite mari cornute, 5 porci 

Și 45 capre. , 

Aci se află cunoscutul pod 

Girbovanul. 

Giîrbovanul, zădaure, jud. Bacăii, 

pl. Trotuşul, com. Bogdana; are 

359 hect, 

Giîrbovanul, ziriă, jud. Bacăii, 
pl. Trotușul, care trece prin co- 
munele Bogdana şi Căiuţul și se 

varsă d'a dreapta Trotușului, 

Podul-lui- 
Ştefan, zod, jud. Bacăii, pl. 

Trotuşul, com. Bogdana, pe pi- 

riul Giîrbovanul, al căci judeţene 

Adjud - Oneşti -Ocna. Legenda 

spune că podul acesta ar fi fost 

făcut de Ștefan-cel-Mare. Stricîn- 

du-se cu vremea, el a fost res- 

“ taurat de Mihai Sturdza, Dom- 

nul Moldovei. 

. Girbovăţul, com. rar. și sat, în 

„jud. Mehedinţi, pl. Motrul-d..s., 

" la 24 kil. de orașul Turnul-Se- 

verin și la 14 kil. de com. rur. 

Malovăţul. Se numește și Gir- 
bovăţul-d.-s. Este situat pe 
vale și formează com. cu că- 

tunul Ştiicani. Are 650 sufiete, 

din cari 101 contrib.; 114 case. 

Locuitorii posedă: 14 pluguri, 
32 care cu boi,3 căruţe cu cai; 

62 stupi. &   

55t 

- Are o biserică, cu un preot 

şi 2 cîntăreți, 

Prin com. treceo şosea co- 

munală, care o leagă cu șosea- 

ua Căzănești- Ciovirnășani- Tur- 

nul-Severin. 

Budgetul comunei este la ve- 

nituri de 1409 Iei, iar la chel- 

tueli de 834 lei, 

Numărul vitelor este de 1006: 

380 vite mari cornute, $ cai, 

300 oi și 318 rimători. 

Girbovăţul, saz, în jud. Tutova, 
pl. Corodul, com. Ghidigeni, spre 

S.-E. de satul Ghidigeni. 
In Gura-Girbovăţului, Tilpăul 

şi Gîrbovăţul sunt 288 loc.și 124 

case. E numit și Girbovăţul-d.-s. 

Girbovăţul, zirîi, izvorește din 

com. Dagiţa, jud. Roman; udă 

toată partea de V. a comunei 

Dumeşti, pl. Funduri, jud. Vas- 

luiii, începînd de la N. și pănă 

mai sus de locul numit Moara- 

Gîndulesei, unde se varsă în 

riul Birlad, după ce primește 

de afluenți piraiele: 'Țibănești 

şi Armășeni, care ambele curg 

de la N. spre S.V. 

Giîrbovăţul, zîriz, în jud. Tu- 

tova, pl. Corodul, curge prin 

com. Ghidigeni şi se varsă în 

riul Birlad de a stinga, curgînd 

de la E. la V. 

Girbovăţul, zirîz, în jud. Te- 

cuciii, pl. Nicorești, com. Ne- 

grilești; udă comuna în partea 

“de N. 

Giîrbovăţul-de-Sus. Vezi Girbo- 
vățul, sat, în. jud. Tutova și 

Girbovăţul, com. rur., în jud. 

Mehedinţi. 

Girbovi, com. rar. în jud. Ialo- 

miţa, pl. Cîmpul, situată în nor- 

dul plășei, spre V. de comuna 
Grindul.   

GÎRBOVI 

“Teritoriul comunei are o su- 

prafață de 3067 hect. și coprinde 

patru moșii: Apostolocheanca, 

numită și Cotorca-Mică, cu 1011 

hectare, proprietatea statului, 

„foastă pendinte de mănăstirea 

Slobozia, care a fost arendată 

pe periodul 1888—93 cu 30000 

lei, iarpe periodul 1893—95, 

fără 800 hect. parcelate a se 

vinde în loturi la locuitori, cu 

suma de şoşo lei; Cotorca, cu 

56 hect., proprietatea statului, 

aparţinînd înainte de seculari- 

zare mănăstirei Znagovul și care 

a fost arendată pe periodul 

1887—1897 cu suma de 630 lei; 
Girbovi, cu 900 hect., proprie: 

tate: particulară, și Bozianca, 

cu 1100 hect. 

După legea rurală din 1864, 
S'aii improprietărit 285 locui- 

tori. 

Comuna se compune din sa- 

tele: Girbovi și Bozianca, cu.. 

reședința primăriei și a jutlecă- 

toriei comunale în satul Gir. 
bovi. 

Populațiunea comunei este de 

660 familii, sai 2659 suflete: 

1380 bărbaţi și 1270 "femei; 

2642 Romini, 15 Bulgari şi 2 
Unguri; 2657 creştini ortodoxi 

şi 2 catolici; 765 agricultori, 

18 meseriași, 20 comercianţi, $ 

cu profesiuni libere, 15 muncitori 

și 20 servitori. Ştiii carte 181 

persoane. 
„ Vite: 1345 cai, 1740 boi, 

482 oi, 33 bivoli și 2698 porci. 
Venitul com. este de 7060 

lei și cheltuelile de 8060 lei. 

Sunt trei școli: una mixtă 

în satul Bozianca; a doua de 

băeţi și a treia de fete în satul 

Girbovi, frecuentate de 85 elevi 

şi 25 eleve, conduse. de doi 

învăţători şi o învățătoare; o 

biserică, deservită de 2 preoți 

și 2 dascăli. 

Gîrbovi sai Călugări, câtua, al
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com. Zilișteanca, jud. Buzăii, 
format din însurăţei, cu 80 lo- 

cuitori, locuind în 18 case. 

* Gîrbovi, saţ, în jud. Ialomiţa, 

pl. Cîmpul, pendinte de com. 
cu același nume, situat la nor- 
dul plăşei, în apropiere de jud, 

Buzăii. 

Acest sat s'a înființat pe la 
1852 de locuitorii fugiţi din sa- 

tul  Cotorca, pentru că acest 
sat, fiind pe drumul mare pe 

pe care în acel timp treceai 
armatele ruseşti și turcești și 

fiind expus la dese prădări, lo- 
cuitorii s'au aşezat spre N. în- 

tr'o pădure, unde sa format 

actualul sat. 
Populaţiunea satului se com- 

pune din 498 familii de Romiîni, 

15 familii de Țigani, 4 familii 

de Bulgari şi 10 familii de Un- 

guri. 
Are două școli: una de băeţi 

şi una de fete, conduse de un 

învățător și o învățătoare; o bi- 
serică, deservită de 3 preoți şi 

2 dascăli. 

Vite sunt: 1281 cai, 1605 

boi, 232 oi, 33 bivoli și 2505 

porci. ” 

Giîrbovul, cor. rur., jud. Gorj, 

pl. Țiul, în partea de N. a co- 
munei Murgești, situată pe loc 

şes şi lingă poalele lanţului de 
“ înălțimi Culmea-Jiului-din-dreap- 

ta, Se compune din cătunele: 

Girbovul și Valea-Viei, 
Are o suprafață de 1180 hect. 

pădure, 647 hect. loc de cultură, 

finețe şi pășune ale proprietăţii, 

iar 338 hect. ale locuitorilor, 

cu 10 hect. vii şi 45 hect. pruni. 

Are o populaţie de 137 fa- 

milii, saă 532 suflete, din care 

S familii cu 30 suflete Țigani. 

Sunt 135 contribuabili.” 

Locuitorii posedă: 30 pluguri, 

go care cu boi, 3 căruţe cu 

cai; 45 stupi. cu albine; 390   

vite mari cornute, 22 cai, 449 

oi, 227 capre şi 268 rimători. 

Venitul comunei este de lei 
1500, bani 30, iar cheltuelile 

sunt de lei 1385, bani 32. 

Comuna este udată de iii. 
Căile de comunicaţie sunt: 

şoseaua vecinală care o pune în 

comunicaţie la N. cu Strimba, 
iar la S. cu Murgești. 

In comună se găsesc: 4 pu- 
țuri; 5 fintini. 

Comuna are 2 biserici, de- 

servite de 1 preot și 2 cîntăreţi. 

Giîrbovul, câăfun de reședință, al 

com. cu același nume, jud. Gorj. 

Suprafaţa este de 885 hect,, 
din cari 140 hect. pădure şi 

450 hect. loc de cultură, finețe 

şi pășune, proprietate a d-lui: 

Nicolae Romanescu, iar 265 

hect. ale locuitorilor, cu ş hect. 

vii şi 25 hect. pruni. 

Are o populație de 75 fami- 

lii, sati 286 suflete Romini și 6 

“familii, cu 25 suflete “Țigani. 

Sunt 74 contribuabili. 

Locuitorii posedă: 
guri, 50 care cu boi, 2 căruțe 

cu cai; 30 stupi; 203 vite mari 

cornute, 11 cai, 245 oi și 68 

rimători. 

In căt. sunt: 3 paţuri 2 fîn- 

tîni; 1 cîrciumă. 

Are o biserică de zid, făcută 

„de ' Ştefan Frumuşeanu la anul 

1850 și deservită de 1 preot 

și 1 cîntăreț. 

Girbovul, dea, în com. rur. Clea- 
novul, pl. Dumbrava, jud. Me- 

hedinți. 

Girceni, com. rur., în partea de 

"N. a pl. Racova, jud. Vasluii, 

la 38 kil. de orașul Vasluiă și 

la ş kil. de Pungești, reşedinţa. 

pl. E înconjurată de toate păr- 

ţile cu dealuri, acoperite cu pă- 

duri, avind satele aşezate pe 

culmi și văi. 

25 plu- 
Giîrceni, com. rur. 

  

Este formată din satele: Gir- 
ceni, Racova, Racoviţa, Scaunele, 

Schitul - Mălinești, Slobozia și 

Trohan, pe o întindere cam 

de 3772 hect., din cari 303 

hect. pădure și 1566 hect., loc 

de cultură, finaț, imaș, ale pro- 

prietăţei și 1903 hect. cu 364 
. hect. vii, ale locuitorilor. Are 

o.populaţie de 754 familii, sai 

2355 suflete. 

Locuitorii sunt parte răzeși 

vechi și parte foşti clăcași. 

Are 4 biserici, deservite de 
3 preoți și Gcîntăreţi ; o școală; 

4 circiumi. 

Comerciul se face de 4 per- 

soane,. 
Numărul vitelore de 1496: 

620 vite mari cornute, 341 oi, 

104 cai, 99 capre și 332 rimători. 

Budgetul com. este de 2134 

lei la venituri și de 2109 lei, 65 

bani, la' cheltueli. 

Sunt 235 contribuabili. 
* Locuitorii posedă: 67 plu- 

guri; 89 care cu boi; 12 că- 

ruţe cu cai; 153 stupi. 

şi saf, jud, 

Vasluiii, Satul se află în partea 
de E. a com,, aşezată pe valea şi 

coastele “dealurilor: Cucul şi 
Dealul-Satului pe o întindere de 

1727 hect,, din cari 643 hect. 

“pădure și 217 hect. loc de cul- 

tură, finaţ şi imaș ale proprietăței, 

şi 867 hect. ale locuitorilor, 

cu o populaţie de 210 familii, 

saii 1215 suflete. 

- Locuitorii acestui sat sunt 
răzeși vechi, cari aii pe pro- 

prietățile lor vii şi livezi fru- 

moase. 

. De acest sat se ţine un mic 

căt. numit Ocia, ai cărei locui- 

“tori sunt neîmproprietăriţi, 

Are o şcoală, înființată în a- . 
nul 1867, frecuentată de 44 e- 

“levi; o biserică, deservită de 2 

preoți și 3 eclesiarhi, făcută la 
1827, din lemn de stejar și alta
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numită Schitul-Mălineşti pe cul- 

mea dealului Cucul, în hotarul 

despre com. Băceşti din jud. 
Roman, făcută tot din lemn de 

stejar la 1826, de către locui- 

torii răzeși; cari au înzestrat-o 

cu pămînturi. Avea mai multe 

chilii locuite de 40 călugări, cu 

un egumen; astă-ziare un preot, 

care îngrijește de biserică, 
Sunt 2 cîrciumi, 

Vite: 152 vite mari cornute, 

221 oi, 60 capre, 24 cai şi 134 

rimători, 
Locuitorii posedă: 20 plu- 

guri, 30 care cu boi, 3 căruțe 

cu cai; 60 stupi, 

Giîrceni, dea, în partea de N.-V. 
a com. Pungești, pl. Racova, 

jud. Vasluiii; desparte această 
com. de com. Girceni. 

Giîrcina, com. rur., situată în cen- 

trul plășei Piatra-Muntele, jud. 

Neamţu, pe toată întinderea văei 
Cuejdiul. 

Privind din relief, forma te- 

renurilor acestei comune, ni se 

reprezintă sub o. figură geome- 

trică foarte regulată: la N. ra- 

“mura Muncelul (în prelungirea 

ramurei Biserica, din com. Bu- 

halniţa), se întinde în direcțiune 

de V.-E., perpendiculară pe cele 

două laturi care formează limi- 

tele despre E. și V. a com,, şi 

anume la E., ramura dealurilor 

Cuejdiul și Balaurul, iar la V. 

Cozla, Bistriţa, Viișoara, ast-fel 

că dacă am trage o linie dusă din 

ultimele extremităţi despre S.-E. 
ale dealului Balaurul (saă mai 

bine zis a dealului Ciritei), la pis- 

cul Cozla, atunci tot terenul 

com. Gircina ar fi coprins în- 
tr'un enorm trapez regulat ple- 

cat spre E.-S, Prin ramura Mun- 

celul, com. Gircina se desparte 

la N. de com. Crăcăoani; prin 
ramurile Cucejdiul și Balaurul se 

desparte de com. Dobreni ; prin   
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dealurile Balaurul și Ciritei, de 

com, Căciulești; la S., prin li- 

mite naturale, se desparte de 

com. Doamna și Piatra ; iar la 

V., prin ramura Cozla, se des- 

parte de com. Piatra, Doamna, 

__și prin prelungirea ramurci Bis- 

triţei, Viișoarei (cu ramura Coz- 

lei), de com. Pingăraţi și Bu- 

halniţa,. 
Aci se găsesc mine de sare- 

gemă. Această sare vinătă, în 

ocnă, de 200 de ani, lucrată 

pănă la cea mai mare adincime 

de 45 stînjeni și în lungirue de 

509, fără plan și regulă, for- 

mează un strat de sare neîn- 

trecurmat, compact, de o lă- 

țime de So stînjeni și de a a- 
dincime și lungime încă necer- 

cetată și se găsește într'o for- 

maţie de straturi de humă, ni- 

sip, mergelșifer și bitumen fe- 

ros, toate de o grosime de 

11—13 stinjeni; sarea acestui 

strat se deosebește prin o vir- 

toșime și trăinicie extra-ordi- 

nară, fiind-că coprinde prea pu- 

țină apă, cristalizaţie mică, com- 

pactă, mai ales că părțile pă- 

mîntoase sunt mai mult himic, 

de cit mecanic, unite cu sarea. 

Este formată din satele: Gir- 

cina, Cuejdiul, Dărmănești și 

Ciritei, cu o populaţie de 334 
familii, sait 1755 suflete, din cari: 

339 bărbaţi, 858 femei; 945 

necăsătoriți, 584 căsătoriţi, 122 

văduvi, 8 divorțaţi; ştii carte 

82 persoane. 
Dintre locuitorii împroprietă- 

riți în 1864, sunt astăzi: 161 

cari trăesc și-și stăpinesc înși-și 

locurile lor, 47 ca urmași; 8 lo- 

curi aii fost părăsite şi se stă- 
pănesc de către alții; sunt ŞI 

loc., cari de şi cultivatori de pă- 
mînt şi însurați, n'ai nici. un 

fel de împroprietărire. 

Imașul are o întindere de 78 
hect. 

Are: 4 biserici, dintre cari 2 
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în ruină, deservite de 2 preoți 
și 4 eclesiarhi, plătiţi din fondu- 

rile comunale cu 700 lei; o 

şcoală, condusă de un învățător. 

plătit de stat; o fabrică de spirt. : 
1 pietrărie; 5 rotari; 4 fierari; 

3 mori de apă, dintre care una 
cu 2 pietre; 7 cîrciumi. 

Budgetul com. e de 8519 lei 

la venituri și 7219 lei la chel- 
tueli. 

Comunicaţia cu satele vecine 

se face prin șoseaua judeţeană 

Piatra-Neamţu ; printr'un drum, 

care începe din precedentul (kil. 

2—3) și duce la satul Gircina, îar 

de aci pe valea Cuejdiului în 

sus; printr'un drum comunal la 

satul Cuejdiul. 

Gircina, sa, în jud. Neamţu, 

pl. Piatra-Muntele, reședința com. 

Gircina, situat pe valea piriului 

Cuejdiul şi a piriiașului cu a- 

celași nume, la ş kil. 700 m. 

departe de orașul Piatra. 

Impreună cu satul Cuejdiul, 

are o populație de 249 familii, 

saii 1326 suflete, din cari: 649 

bărbaţi, 676 femei, 762 necă- 

sătoriți, 439 căsătoriţi, 79 vă- 

duvi, 7 divorţaţi. Știu carte 46. 

Are: 2 biserici, 3 mori de 

apă și, în apropiere, cariere de 

piatră. 

Aci a fost locul natal al dece- 

datului Episcop de Roman, mem- 

bru al Aademiei Romîne, Mel- 

chisedec. 

Gircina, schi, în satul cu același 

nume, pl. Piatra-Muntele, jud. 
Neamţu ; înainte a fost locuit de 

călugărițe ; acuma este biserică 
de mir, 

Gircina, zirîă, în jud. Neamţu, 
pl. Piatra-Muntele, com. Girci- 
na, izvorește din dealul numit 
Corlatele; ramura Cuejdiul; se 
varsă pe partea -dreaptă a pi. 
rîului Cuefdiul.
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Gircina. Vezi Varnița, pîrîui, com. 
Girceni, pl. Racova, jud. Vas- 
luiii. 

Gircina, zîriă, izvorește din dea- 

lul Giîrcenilor, despre Nordul 

com. Pungeşti, pl. Racova, jud. 
Vasluiii, curge spre E. şi, mai 

în jos de Pungeşti, se varsă în 
piriul Racova. 

Gîrcina saii Tătăruşul, /oșie 
a statului, în jud. Neamţu, pl. 

Piatra - Muntele, com. Gircina, 

arendată anual cu 13410 lei. 

A fost pendinte de mănăstirea 
Bistriţa. 

Gircovul, com. rur., pl. Balta- 

Oltul-d.-j., jud. Romanați, for- 

mată din satul cu același nume, 

situat în Valea-Seacă, lingă Du- 

năre, la 9 kil. spre E. de Corabia, 
şi la 42 kil. de Caracal. Alti- 

tudinca terenului d'asupra nive- 
lului mării este de ş2 m. 

Are o populaţie de 248 fa- 

milii, sai 1113 suflete: 563 băr- 

"baţi și 550 femei; 592 căsăto- 

riți, 6911 necăsătoriți. 
Ştii carte 15 persoane. 

"Sunt 171 contribuabili. 
Budgetul comunei este de 

1739 lei la venituri şi de 1723 
lei la cheltueli. 

Vite mari sunt 547, vite mici, 

700 și porci, 700. 

Are 4 stabilimente comer- 

ciale; o școală primară de gr. 

al Il-lea cu un învățător, fre- 

cuentată de 18 elevi; o bise- 

rică, cu hramul Sf. Nicolae(1 869), 

deservită de 1 preot şi 2 cîn- 
tăreţi. 

Pe teritoriul comunei se află 

balta Mozolea; niște ruine an- 

tice și măgurele: Titiri, Măgura- 

Verde, a-Ciolacului, a-Tigăi, a- 

“Țiganului, etc. Aci, la 1848, mai 

multe sute de ţărani arimaţi cu 

„coase, topoare și securi, aștepta, 

cu preoții în frunte, tabăra de la   
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Izlaz care proclamase constituţia 

şi trecea spre Caracal. 

Gircovul, zsu/ă, în Dunăre, în - 

fața satului cu același nume din 

jud. Romanați, compusă din 4 
bucăţi. 

Giîrcovul, moșie a statului, în 

jud. Romanați, arendată anual 
cu 21850 lei. 

Gîrdoaia, căzu, în jud. Mehe- 
dinți; pl. Motrul-d..s.; ţine de 

com. rur. Florești; are 50 case. 

Gîrdomanul, mute, în judeţul 

Mehedinţi, plaiul Cloșani, com. 

rur. Orzeșşti, acoperit cu brazi 

şi poiană pentru pășunarea vi- 

telor în timpul verei. 

Girdomanul, oală, din care iz- 
voreşte de odată riul Cerna, 

jud. Mehedinţi ; este drum de 
mers călare pănă Ja sorgintea 

Cernci, cu o poziție frumoasă. 

Giîrla, căzu, al com. Boziorul, 

jud. Buzăti, cu 100 locuitori și 

26 case, 

Giîrla, insulă, în Dunăre, în drep- 

tul com. rur. Pristolul, pl. Cîm- 

pul, jud. Mehedinţi. 

Girla, îrup din domeniul statu- 
lui Turnul, jud. Teleorman, si- 

tuat peste riul Olt, la gura a- 
cestui rii, în jud. Romanați. 

De și face parte din jud. Ro- 

manaţi, dar locuitorii din com. 

Măgurele, Flămînda și Traian 

din judeţul Teleorman își fac 
munca, după învoelile cu aren- 

dași, pe această moșie. 

Giîrla, pichet de graniță, pe mar- 

ginea Dunărei, în pl. Cîmpul, 
jud.: Mehedinţi. 

“Girla, pichet de graniță, judeţul   
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Romanați, tocmai la vărsarea 
Oltului în Dunăre, în dreptul 
gurei rîului Osmul, din Bulgaria. 

Girla-lui-Bran, gîr7ă, în județul 

Teleorman, com. Vinători, la S. 

E formată din izvoarele dealu- 

rilor ce mărginesc această co- 

mună. Se scurge în baltă mai 

la vale de com. Vinători și de 

aci merge de se împreună cu 
apa Călmățuiului, avînd însă un 

curent deosebit, care se observă 

mai ales cînd apele sunt scăzute. 

Girla-Mare, com. rur. şi sat, în 
jud. Mehedinţi, pl. Cîmpul, la dis- 

tanță de 55 kil. de orașul Tur- 

nul-Severin și la 32 kil. de Vin- 
jul-Mare, situată pe marginea Du- 

nărei, pe o poziţiune ridicată; 

satul formează com. cu căt, Atir- 
naţi, avind 2480 locuitori, din 

cari 360 contribuabili, şi. 450 
case. . - 

Locuitorii posedă: 110 plu- 

guri, 240 care cu boi și 40 căruţe 

cu cai. 

Prin aceestă comună trece 

șoseaua Gruia-Gîrla-Mare-Salcea. 

Are o biserică, cu 2 preoți 
și 3 ciîntăreţi;o şcoală, condusă 

de 1 învăţător, frecuentată de 

30 elevi şi 5 eleve; 8 circiumi; 

3 prăvălii, în care se vind di- 

ferite lucruri mărunte. 

Budgetul comunei coprinde 
la venituri suma de 14194 lei, 

iar la cheltueli suma de 4049 

lei. 
Numărul vitelor în această 

com. este de 4210: 1440 vite 

mari cornute, 1600 oi, 110 cai 

şi 1060 rimători, 
Pe teritoriul Girlei-Mari sunt 

15 izvoare cu apă; tot aci se 

află şi șchela Giria - Mare, pen- 

tru încărcatul cerealelor. 

E udată de 2 pîrae: Eruga- 

Morii, ce se scurge dintr'un ză- 

ton, format din apa fintînelor 

şi Girloaca, ce se formează tot
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din izvoare de la fîntîni, cari 

în curgerea lor, se întîlnesc în 

apropiere de vărsarea lor în 

Dunăre. Pe acest din urmă pîrîu 
se află 7 mori. 

Sunt cariere de piatră bună 

pentru construcțiune, care se 

scoate de locuitori şi se vinde 

cu stinjenul. 

Ca parte istorică, Girla-Mare 

este însemnată, pentru-că în tim- 

 pul războiului Ruso-Turc din 

| 1853—54, pe turla bisericei din 

această comună a fost arborat 

de Niţu Magheru, Grigore Iovan 

și I, Apoloniu, emigraţi Romiîni, 

steagul tricolor, îndemnînd po- 

porul a se rescula şi împotriva 

Ruşilor,- fiind ajutaţi de Pirvu 
Pirvulescu și Gh. Scurtulescu, 

cari se găseaii în capul grăni- 

cerilor resculaţi. 

Nu .mai puţin Girla-Mare a 

jucat rol și în timpul războiului 

Romino-Ruso-Turc din 1877— 

78, căci, în dreptul acestui sat, 

Turcii ascunseseră 1 So bărci 

şi 1 vapor, concentrind şi ar- 

mată, spre a face o trecere în 

Rominia prin acest loc; dar 

"colonelul Vlădescu, actualmente 

general și fost Ministru de răz. 

boii, fiind însărcinat să dis- 

trugă acele vase a-pus pe fugă 
pe Tur. 

* Sunt împrejurul Atîrnaţilor 
ruine vechi. 

Giîrla-Mare, gir/ă, în jud. Tul- 

cea, pl. Măcin, pe teritoriul com. 
rur. Văcăreni; este o ramifica- 
ție a girlei Lăţimea (ce por- 

_nește din balta Lățimea); mer- 

ge întiiii spre E,, o ia apoi spre 

S., într'o direcție generală de 
la N.-V. spre S.-E,, trecînd prin 

-.. grindul Ciupitoaia; se lărgeşte 
şi se strimtează pe rînd, for- 

mînd bălți în drumul săi; trece 
pe lingă satele Gărvan și Vă- 

căreni, și, după un curs de 14 

kil., tot prin stuf, se varsă în   
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girla Ciulineţul, pe dreapta, u- 

dind ast-fel partea nordică a 
plășei şi pe cea răsăriteană a 

comunei. 

Girla-Mare, pichet de graniţă, 
pe marginea Dunărei, pl. :Cim- 

pul, jud. Mehedinţi. 

Girla-Mare, gîr/ă, în jud. Vlașca, 

com. Arsache, pe proprietatea 

Parapani ; vine din proprietățile 

Găojani, Pietrişul şi Pietroşani, 

se împreună cu apele: Vedea, 

Teleormanul și Călmăţuiul şi dă 
în Dunăre. 

Girla-Mică, saţ, în jud. Mehe- 

dinți, com. rur. Vatra. 

Girla-Morii, ziriz, jud. Bacăii, 

pl. Bistriţa-d.-s., care șerpuește 

pe teritoriul com. Valea-lui-Ion, 

Blăgești și Buda, trecînd pe la 

nordul lor, paralel cu Bistriţa, 

cu care se unește aproape de po- 

dul Lespezi, după ce s'a încăr- 
cat cu apele piriiaşelor Dra- 

gova, Piriul-lui- Vrabie şi Piriul- 

Țiganilor. 

Giîrla-Morii, zrîz, format din 

„piraele Hurmuzul şi Fundătura, 

din com. Stolniceni, jud. Su- 

ceava; formează iazurile din sat 

şi din țarină, 

Girla - Morilor, gîr/ă, județul 

Putna, din stînga rîului Putna, 

începe la. Vitănești, trece prin 

satele: 'Țifănești, Oleșeşti, Bă- 

tineşti, Bizighești, Mărășești, 

Ciușlea și se varsă în Siretul, 

punînd în mișcare 16 mori de 
măcinat. 

Giîrla - Morilor, 

deţul Putna, din dreapta riului 

Putna, începe în com. Găgeşti, 

trece prin satele: Baloteşti, Că- 

potești, Ivăncești, Făurei, Pre- 

cistanul, Balta-Raţei și se varsă! 

girlă, în ju- 
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în Putna, punînd în mişcare 26 
mori de măcinat.. 

Girla - Remnicilor, gîr/ă, jud. 

Botoșani, izvoreşte din dealul 

Deleni, curge pe moşia Bălu- 

șeni şi se varsă în Girla-lui- 

Boghian, com. Fintinelele, . pl. 
Siretul. 

Giîrla - Săpată, gîr/ă, izvorește 

din iazul Vădulețul, curge pe 

moșia Fintinelele, pl. Siretul, jud. 

Botoșani, formînd în cursul săti 

mai multe bălți adinci, numite 
Bulboane. 

Giîrla - Vlădicăi, /oca/itate îso- 

- dată, în jud, Fălciu, com. Stă- 

„ nileşti, pl. Mijlocul. Asupra nu- 

mirei acestei localităţi, într'o ho- 

tărnicie din anul 1575, se ci: 

tează o mărturisire scrisă la 

1754, păstrată de Inocentie, E- 

piscopul 'de Huşi; în care se 

spune:. emai înainte de ve- 

nirea Muscalilor celor de mult, 

cînd aii venit Petru-Impăratul, 

fiind sat mare pe moșia Cosi- 

ești, în. șesul Prutului, se nu- 

mea numele satului Gîrla-Vlă- 

dicăi, şi pe numele satului îi 

„zicea și moșiei tot Girla-Vlădicăi, 

și după venirea Muscalilor, pu- 

stiindu-se acel sat s'a numit și 

Oţetoaia, pe numele unei fîn- 

tini, ce a fost făcută deun om 

Oţet, și de la Petru Impărat - 

și pănă acum tot Oţetoaia s'a 
numit». 

Astă-zi sub această numire 

„ de Girla-Vlădicăi, se numește 

de către locuitori, o gîrlă de 

pe moșia Stănilești, care îm- 

preună apa rîului Pruteţul cu 
Balta - Nicului, făcută în acest 

- scop, prin săpătura unui șanț 
prin care trece apa din Prute- 
țul la Baltă. Se zice că e fă- 
cută din ordinul unui Vlădică 
de pe timpul pe cînd moșia se - 
afla administrată de Episcopia
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din Huşi, pentru care s'a şi 

numit Girla-Vlădicăi. 

Sub ambele numiri, localita- 

tea este aceeaşi, cunoscută de 

cei vechi ca sat, iară astăzi ca 

'girlă, ne mai existînd satul.: 

Despre această localitate, po- 

menește și cronicarul N. Costin, 

" în descrierea : asupra războiului 
de la Stănilești din anul- 1711. 
Tată cuvintele cronicarului : 

«Și acest războiii a fost din 
jos de Girla-Vlădicăi. Acolo a 

eșit și Dumitrașcu-Vodă la-harţ 

cu Moldovenii săi». 

Din această descriere a cro- 

nicarului, că războiul a fost din 

jos de Giîrla - Vlădicăi unde a 

eșit şi Dumitraşcu Cantemir la 

harț, ar rezulta că. cuvîntul 
«din jos» arată o mică distanţă 

de la locul Gîrla - Vlădicăi, pe 

cind cronicarul Neculcea care a 

fost martor ocular al acestui 

războiii, spune că Dumitraşcu- 

Cantemir, cu Moldovenii săi, a 

eșit la harț în gura Pruteţu- 

lui la satul Lunca, ce se găseşte 

la distanță de 10—15 kil. în 

jos de Stănilești. Prin urmare 

cuvintul «din jos» însemnează 

toată distanța arătată de la 

Girla - Vlădicai pănă la Gura- 

Pruteţului, la satul Lunca, 'unde 

atunci se afla și Impăratul Pe- 

tru, cu obuzul lui la casa Ba: 

nului, 

Jată descrierea. cronicarului 

Ioan Neculcea : 

«Deci obuzul lui lanoș gene-: 

ral (care eșise înaintea 'Turci- 
lor în jos la Gura-Sărăței) întru 

acea noapte aii mers cu pace 
şi aii sosit pănă în ziuă la obu-- 

zul Impăratului, în gura" Prute- 

ţului casele Banului, Iară Turcii 

a doua zi Duminică dimineaţa 

în luna lui Iulie, 7 zile, veniaii 

cari cum puteaii în puterea cai- 

“lor; atunci ai scos Muscalii 

afară din obuz vr'o 4000 de 

- Muscali mai jos pe lingă balta   
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Pruteţului, ca trei patru pistrele ” 

de săgeată, și ai eşit și Mol- 
dovenii în potriva celor 4000 

de Muscali, alăturea mai despre 
cimp și cu. Dumitrașcu-Vodă și 

“cu puțintei Donţi şi Cazaci a: 
lăturea cu Muscalii». 

Din arătările ambilor croni- 
cari se lămurește că războiul a 

început mai în jos de satul 

Stănilești și Giîrla-Vlădicăi, toc- 

mai din Gura-Sărăţei, aproape de 

Fălciu, la o distanță de 20—25 
ki]. din Stănilești. 

lată și cele arătate de cro- 

" nicarul N. Costin asupra pri- 

mului loc.de începerea luptei: 
«In luna lui lulii, 7 zile, Sim- 

„bătă, veleat 7219, sosit-aii şi 

lanoş general cu toată oastea 

lui precum. s'aă zis mai sus la 

Prut în Gura-Sărăţei, de ceastă 
parte de Prut, drept potriva 

podului ce-l făcuse Turcii și 
cum aii tăbărit în desară, iară 

Turcii și Tătarii ai și pripit 
de i-aii lovit în grabă și li-aii 

și apucat o sumă de cai, cu 

păzitori cu tot; și așa toată 

noaptea li-aii dat nepărăsit răz- 

boiii de toate părțile. Ce, ne- 

putînd suferi, i-ai căutat numai 

a se da înapoi către ai săi a- 
părîndu-se pănă la tabăra lui 

Șeremet». 
Tabăra lui Seremet se afla 

în urmă: cu Impăratul, la sa- 

tul Lunca-Banului, la o distanță 

de 10—12 kil, 

Ajuns lanoș' general .aicea, 

urmărit de “Turci, : sa început 

o altă luptă la gura Prutețului, 

în care ai intrat și Moldovenii 

cu Cantemir-Vodă, de care po- 
menește mai sus cronicarul Co- 

stin'zicînd: «a avut loc războiul 

din jos de Gîrla-Vlădicăi. Impăra- 

tul văzînd . primejdia, căci era 

înconjurat de “Turci și Tătari, 

a părăsit noaptea satul Lunca 

şi, urmărit de Turci, a ajuns în 

zori de ziuă la Stănilești», la   
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o distanță de 1o0o—15 kil. de 
la Lunca, unde s'a împreunat 
cu grosul armatei ce sosise de 
la Movila - Răbica cu generalul. 

Repnin, și aicea s'a dat lupta 
cea mare în sus de Girla-VIlă- 
dicăi. 

Girlaşi, diserică, jud. Buzăi, în 

partea de N.-E. a orașului Buzăii, 

fondată de Mihaiii Mincu, biv-vel 

Medelnicer și de soţia sa Maria, 

născută Buzoianu, la anul 1780 ; 

la 1806 a fost arsă; în urmă 

s'a mai reparat, dar evenimen- 

tele din 1821, invaziunile de 

mai tirzii, aii deteriorat-o iarăși. 
In 1853 Turcii a transformat-o: 

în “grajd. De atunci a rămas 

părăsită, din care cauză în mare 

parte a căzut. In altar se mai 

află niște odăjdii și cîte-va cărți ' 
rituale. E 

In jurul bisericei fondate: de 
“bărbatul săi, păhărniceasa Ma- 

ria, văduva paharnicului Mincu, 

a înființat la 1792 un spital, pe 

care l'a înzestrat bogat, puin- 

du-l sub epitropia Episcopi- 

lor, cari vor fi după vremi 

— «fiind-că în lumea aceasta. 

 mavea încredere, de cît în sfin- 

ţii Episcopi» — și sub contro- 
„lul nepotului săi Grigore Chri- 

soscoleiă și a descendinţilor săi. . 

Parte din episcopi administrară 
bine această salutară instituţie ; 
parte însă, în conivenţă cu des- 
cendenţii Chrisoscolei, îi pră- 

dete averea și chiar era să-i com- 

“promită existența. Din anul 1857 | 

s'a recunoscut municipalității 

orașului dreptul de suprave- 

ghere în locul Chrisoscoleilor. 

Municipalitatea întru cit-va re- 

- vendică averea compromisă, a- 

sigurînd spitalului un venit anual 

de: 40.000 lei; dreptul însă de 
a'l administra a rămas excluziv 

al Episcopilor. Episcopul Con- 

stantie îl organiză pentru prima - 

"oară, la 1807, avînd. 6 paturi şi
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7000 lei venit. Tot el aduce ca. 

medic, mai întiii pe un Italian, 

apoi pe Austriacul Genovac, 

după recomandarea doctorului 

Caracaş. 

Girlaşi (Ghermănoaia), moșie, 
în judeţul Buzăă, cam de 200 

hect., mare parte grădini .de 

zarzavat, fostă proprietatea lui 
Dumitrașen Buzoianu. 

Girlaşi, roșie, în jud. Buzăii, co- 

muna. Cernăteşti, proprietate a 

spitalului Giîrlaşi, avînd ca go 
hect., din cari 40 hect. pădure, 

restul arabil. 

Girlele, z/asă, în jud. Putna. Se 

compune din 11 comune, cu 34 

cătune şi 2 tirguri: 

1. Bofoteşti, cu cătunele: Bo- 
lotești, Căpotești, Ivăncești, Pur- 

celeşti și Scînteia. 

2, Clipiceşti, că cătunele : Cli- 
picești, Vităneşti-d.-j. și Vită- 

neşti-d.-s. - 

3. Zrocșaui, compus din Foc: 
şani (Tirgul). 

4. Găgeşti, cu cătunele: Che- 
troasa, Cucueţi-de-sub-Măgura, 

Găgești și Vitănești-de-sub-Mă- 
gură. 

5. Jreşti, cu cătunul: Cu- 
cueţi, Ireşști și Șerbești, 

6. Fariştea,. cu cătunul: Ja- 

riștea. 

7. Mera, cu cătunele: An- 
dreiaşul, Căpătanul, Mera, Şin- 

drilari-d.-j. și Şindrilari-Reghiul. 
8. Odobeşti, cu cătunele: Gro- 

zeşti, Odobeşti (Tirgul) şi Vi. 
neșești, 

9. Păfești, cu cătunele: Bo- 
tești, Florești, Gugești, Pînti- 

„cești, Păţești şi Slobozia-Vi- 

drașcul. 

10. Ţzfeșii, cu cătunele: Ole- 

şeşti, Sirbi și Țifeşti. 

II. Părsătura, că cătunele : 

Pădureni și Vărsătura. 

Populaţiunea plășei, după cel   

560 

din urmă recensămint, e de: 8979 

familii, saii 36078 suflete: 17900 
bărbaţi și 18178 femei; 18321 

neînsurați (9224 bărbaţi şi 9097 

femei), 15324 însurați, 2488 vă- 

duvi (1161 bărbaţi și 1327 fe- 

mei) și 126 divorţaţi (56 băr- 

baţi şi 7o femei); 29302 Ro- 

mini, 60 Greci, 66 Bulgari, 3388 

Unguri și Austriaci, 53 Sirbi, 

34 Germani, 3 Prusieni, 47 Ruși, 

13 Francezi, 28 Italieni, 1 En- 

glez și 2884 de alte naţionalităţi ; 

26487 ortodoxi, 704 catolică, 

5190 mozaici, 479 armeni, 18 

lipoveni și 1 mahomedan ; 4507 

agricultori, 156 meseriași, 315 

industriași, 869 comercianți, 145 

cu profesiuni liberale, 2063 mun- 

citori și 653 servitori, 

Ştiii carte 9456 persoane: 

(6554 bărbaţi şi 2902 femei). 

Numărul caselor de locuit e 
de 4632. 

Sunt 66 biserici, din cari 32 
parohiale şi 34 filiale. După 
noua împărțire 'a parohiilor, pl. 
Girlele cuprinde următoarele 32 
parohii : 

1. Bolotești (com. Bolotești), 
cu 5 biserici, din care 1 paro- 
hială, cu hramul Sf. Nicolae în 
căt. Bolotești și 4. filiale și a- 
nume: 1 cu „hramul Cuvioasa- 
Paraschiva în Purceleşti, 1 cu 

„hramul Adormirea în Căpoteşti, 
I cu hramul: Sf. Gheorghe în 

„ Ivăneşti și 1 cu hramul Inălţa- 
rea-Domnului în: Scînteia. 

2. Clipiceşti (com. Clipiceşti), 
cu 2 biserici, dintre care 1 pa- 
rohială, cu hramul Sf. Dumi- 
tru în căt. Clipiceşti şi 1 filială 
cu hramul S-ţii Voevozi în Vi- 
tănești. 

3. Focşani (tîrgul Focșani), cu 

24 biserici, din care 10 paro- 
hiale şi 13 filiale: Parofia/e: 

1. Biserica cu hramul Cuvioasa- 

Paraschiva (Domnească). 2. Bi- 

serica cu hramul Sf. Gheorghe. 
3. Biserica cu hramulAdormirea- 
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Mâicei-Domnului (Donie). 4. Bi- 

serica cu hramul Sf. Mina. ş. 

Biserica cu hramul Nașterea Sf. 

Ion Botezătorul. 6. Biserica cu 

hramul Nașterea. - Maicei - Dom. 

nului (Săpunariul). 7. Biserica 

cu hramul Profetul Samoil. 8. 

Biserica cu hramul Sf. Dumitru. 

9. Biserica cu hramul Adormi- 

rea-Maicei-Domnului (Jelăboiul). 

10. Biserica cu hramul Intrarea. . 

în-Biserică (Tăbăcari). /7i//ale: 
I. Biserica cu hramul Sf. Dumi- 

tru. 2. Biserica cu hramul Sf. 

Nicolae (Noi). 3. Biserica cu 

hramul S-ţii Impărați (Robescu). 

4. Biserica cu hramul Intrarea- 

în-Biserică (Gheorgheasa). ş. Bi- 

serica cu hramul Sf. Nicolae 

(Strola). 6. Biserica cu hramul 

S-ţii Voevozi (Stamatinești). 7. 

Biserica cu hramul S-ţii Apostoli 

(Ocolul). 8. Biserica cu hramul 

Adormirea - Maicei - Domnului. 

9. Biserica cu hramul Sf. Nico- 

lae (Vechii). 10. Biserica cu hra- 
mul Intrarea-în- Biserică (Vovi- 

denia). 11. Biserica cu bramul 

Sf. Spiridon. 12. Biserica 'cu 

hramul Sf. Gheorghe (Sudic): 13. 
Biserica cu hramul Sf. Nicolae 

"(Tăbăcari). 14. Biserica cu hra- 
mul S-ţii Voevozi. 

4. Găgeşti (comuna Găgești), 

avînd o .biserică parohială cu 

hramul S-ţii Voevozi în cătunul 

Găgești. 

5. Vităneşti (com. Găgeşti), 

avînd 1 biserică parohială, cu 

hramul S-ţii Voevozi în cătunul 
Vităneşti. 

6. Chetroasa (com. Găgeşti), 

avind 2 biserici, 1 parohială cu 
hramul Sf. Nicolae, în cătunul 
Chetroasa şi 1 filială, cu: hra- 
mul S-ţii Treilerarhi în Cu- 
cueţi. | 

7. Ireşti-d.-s. (com. Ireşti), a- 
vind 1 biserică : parohială, cu 
hramul Adormirea, în cătunul 

Ireşti. 

8. Ireşti (com. Ireşti), avînd
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1 biserică parohială, cu hramul 
S-ţii Voevozi în căt. Irești. 

9. Șerbești (com. Ireşti), a- 

vind 3 biserici, dintre care 1 
parohială, cu hramul Adormi- 

“rea și 1 filială, cu hramul. Sf. 

Nicolae în Șerbești și 1 filială, 
cu hramul S-ţii Voevozi, în Cu- 
cueți-d.-s. 
"10. Jariștea I (com. Jariștea), 

avind o biserică parohială, cu 

hramul Adormirea, în cătunul 

Jariștea. 
II. Jariştea II (comuna Ja- 

riştea), avind 1 biserică paro- 
hială, cu hramul Duminica Tu- 

„tulor Sfinţilor, în căt. Jariştea. 
12. Mera (com. Mera), avînd 

I biserică parohială, cu hramul 
S-ţii Impărați, în căt. cu același 
nume (Mera). 

13. Odobeşti, avind 2 bise- 
rici parohiale și 5 filiale. Cele 

parohiale cu hramurile Nașteiea- 
Maicei-Domnului și S-ta Cruce; 
iar cele filiale cu hramurile In- 

trarea-în-Biserică, S-ţii Impărați, 
Sf. Ion Bogoslovul, Sf. Gheor- | 

ghe și S-ţii Apostoli. 

14. Căpătănăul-d.-j. (comuna 
Mera), avind 2 biserici, 1 pa- 

rohială, cu hramul Sf, Nicolae, 

în Căpătănăul-d.-j, și 1 filială, cu 

hramui Sf. Ion Botezătorul, în 

Căpătănăul-d.-s. 
15. Şindrilă (com. Mera), cu 

2 biserici, 1 parohială, cu hra- 

mul Sf. Gheorghe, în Şindrilari- 
d.-j. și 1 filială, cu hramul Sf. 
Nicolae, în Șindrilari-Reghiul. 

16. Andrieşul (com. Mera), 

avînd 1 biserică parohială, cu 

hramul S-ţii Apostoli, în An- 

- drieșul.: - 

17. Botești (com. Păţești), a- 

vind 2 biserici, 1 parohială, cu 

hramul Sf. Ilie, în Botești şi 1 

filială, cu hramul Sf. Gheorghe, 
în căt, Păţești. 

18. Floreşti (com. Păţeşti), 

__ avind 3 biserici, 1 parohială, în 

"căt, Floreşti și 2 filiale. 

60299 Afarele Dicţicnar Geografic Vol, II], 
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19. Ţifeşti (com. Țifești), a- 
vind 2 biserici, din care 1 pa- 
rohială, în căt. Țifeşti şi 1 fi- 

lială, în Oleșești. 

20. Tufele (com. Țifești), a- 
vind 2 biserici, din care 1 pa- 
rohială, cu hramul Adormirea 

în Tufele şi 1 filială, cu hramul 

Buna-Vestire în Bălești. 

21. Sirbi (com. Țifeşti), a- 

vind 1 biserică parohială, cu 
hramul S-ţii Voevozi în cătunul 
Sirbi, 

22. Vărsătura (com. Vărsă- 
tura), avînd 2 biserici, 1 paro- 

" hială, cu hramul S-ţii Trei lerar- 

chi, în căt. Vărsătura și 1 fi 

lială, cu hramul Sf. Vasile, în 

Pădureni. | 

Sunt 23 școli, din cari: 7 

mixte, 8 de băeţi şi 8 de fete. 

Din aceste școli, 11 sunt con- 

struite de comună, iar. restul 

parte în localuri cumpărate, par- 
te în localuri închiriate. Numă- 

rul copiilor cari aii frecuentat 

şcoala în ultimul an e de 2230, 

(1406 .băeţi şi 824 fete), din 

4540 copii cu vîrstă de școală. 

Instrucţiunea publică secondară, 

se predă într'un liceii cu 7 clase, 

de băeţi și într'o școală secon- 
dară de fete (cu 5 clase). Mai 

e în această plasă o şcoală de 

meserie, de fete, întreținută de 
stat. | 

Plasa numără 8028 contrib. 

Pentru pricinile ivite între lo- 

cuitori, pl. Giîrlele posedă un 
tribunal de prima instanță în 

orașul Focșani și 2 judecătorii 

de ocol, 1 în Focşani și alta în 

tirgul Odobeşti. 

Serviciul poștal se face zilnic, 
avind 2 oficii poştale şi tele- 

grafice, cel din Focșani e cu 

serviciii permanent, iar cel din 

Odobești, cu. serviciul limitat. 

In pl. Givlele, sunt podgo- 

riile cele mai renumite atit din 

judeţ cît și chiar din întreaga 
țară. Viţa se cultivă cit se poate   
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de multă și calitatea produsului 
este foarte bună. Intinderea viilor 

din anul 1893 a produs 121000 
hectol. vin în valoare de 2862000 

lei. 

Girlele, saz, jud. Bacău, pl. Tro- 

tușul, com. Valea-Arinilor, situat 

la N. de Lucăcești (şcoală), la 
o depărtare de 200 m. 

Are 115 familii, saii 500 su- 

flete; 5 cîrciumi. 

Girleni, com. rur., jud. Bacăi, 
pl. Bistrița-d.-s. Se întinde în 

valea. Bistriţei pe malul săi 

drept, mărginindu-se la: E. cu 
teritoriul com. Ciumași; spre 

N., cu al com. Racova, de care 

se desparte prin . Bistriţa; la 

S.-E., cu teritoriul com. Fînti- 

nelele ; la S.-V., cu al comunei 

Luncani; iar la V. cu al com. 

Buda. “ 

. Comuna Girleni este alcătuită 
din 5 cătune: Girleni, reşedinţa 

plăşei cu stație de drum de 

fer, Racila, reședința comuni, 

unde este și școala, Lezpezi, cel 

mai populat şi așezat la N. de 

Racila; Pălădești, la S. de a- 

ceasta și Șurina, alipită de cu- 
rînd de această comună. Șurina 

ținea mai înainte de com. Ra- 

cova (proprietate a statului). În 

această com., la Lespezi, punc- 
tul cel mai septentrional al ju- 

deţului, este limita superioară 

a podgoriilor, pentru malul drept 
al Siretului. Tot la Lespezi este 

şi limita Ciangăilor, adică a lo- 
cuitorilor Unguri, așa de nume- 

roși în acest județ. 

Această comună se întinde 

d'a dreapta Bistriţei, de la po- 
dul I.espezi, pănă la terminarea 

com. Fintinelele. Un braţ al 

Bistriţei, numit Bistricioara, des- 

parte satul Giîrleni de cele-V'alte . 

sate. Spre V. se află zarea Chi- 
cerea și la N. zările Pragila și 

Tulburea,



GÎRLENI 

In comună sunt: 434 case; 

4 cîrciumi; 3 biserici ortodoxe, 

deservite de 2 preoți, 1 diacon 
şi 5 cîntăreți, şi una catolică, în 

satul Lezpezi. 

* Primăria are un local bua; 

iar şcoala se găsește în comuna 

Racila și e întreţinută din fon- 
durile Principesei de Wittgen- 

stein. În 1891 a fost frecuen- 

tată de 19 băeţi. 

Are o populație de 452 fa- 

„ mMilii, sai 1731 suflete: 896 Ro- 

mini, 12 Germani, 814 Unguri 

și 9 Izraeliţi, toţi de protecțiunea 

romînă; 760 agricultori, 7 me- 

seriași, 10 comercianţi, 30 cu 

profesiuni libere, 15 muncitori 

și 23 servitori, 

"Ştiu carte 132 bărbaţi și 7 

femei. | 
Contribuabili sunt 361. 

După legea rurală din 1864 

s'a dat în această comună la 

226 locuitori 644 fălci și 40 pră- 

jini. Tot în urma acelei legi s'a 

mai dat locuitorilor din com. 

şi cîte 450 stinjeni pătraţi, loc 

pentru casă și grădină în va- 
tra satului. 

Viile, după controalele divi- 
ziei filoxerice (1891), ocupă 14! 
hect, 

Vite sunt: SI cai, 1063 vite 
mari cornute, 557 porci și 708 
oi. 

Budgetul com. pe 1891—92 

-a avut 6215.88 lei la venituri 

și 4985 lei la cheltueli, 

Suprafaţa comunei este de 

2709 hect., dintre care 1029 ale 

locuitorilor și 1680 proprietate 

privată, este alipită pe lingă 
cea din Fiîntinelele, aparținînd 

Principesei Lucia Schoenburg- 
Waldenburg. | 

Această comună se află pe 
calea naţională Piatra-Bacăi, de 

care oraș este depărtată cu 16 
kil. Cătunele: Lespezi, Racila 

şi Pălădeşti, așezate pe calea 

vecinală Lespezi-Mărgineni-Mun-   

[su
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teni, sunt legate! cu calea națio- 
nală Piatra-Bacăi prin şosele 

comunale prunduite. Depărtarea 

sa de com. Buda este deş RI 

de com. Racova de 5 kil,, 

com. Luncani de 8 kil. și de tin. 

tinelele 6 kil. 

Girleni, saz, jud. Bacăi, pl. Bis- 

trița-d.-s., com. Girleni. Este a- 

șezat între Bistriţa şi Bistri- 

cioara. Aci se află reședința 

plășei Bistriţa-d.-s. In Condica- 

Liuzilor se găsește în ocolul 

Bistriţa-d.-s. Moșia aparţinea 

Logofătului Constantin Balș. Se 

compune din 65 case şi o cir- 

ciumă. Biserica este zidită de 

enoriași la 1872; are un preot 

și 2 cîntăreţi. Distanţa pănă la 

Racila este de 2 kil. Populaţia 

este de 67 familii, saii 237 su- 
flete. 

Vite sunt: 10 cai, 147 vite 

mari cornute, 377 oi şi 148 

porci. 

Gîrleni, stajie de dr.d.j., jud. 

Bacăi, pl. Bistriţa-d.-s., com. 

Girleni, pe linia Bacăii-Piatra- 

Neamţu, pusă în circulaţie la 

15 Febr. 1885. Se află între 

staţiile Bacăii (12.8 kil.) și Bu- 

huși (10.8 kil.). Inălţimea d'asu- 

pra nivelului mării de 174.11 m. 

Venitul acestei stații pe anul 

1895 a fost de 10315 lei, 65 

bani. 

Girleni, 7poșie, jud. Bacăi, plasa 
Bistriţa-d..s., com. Girleni, cu 

două trupuri, una de 807.66 

hect. și alta de 7şo hect., care 

daii proprietarei, Principesa Lu- 

cia Schoenburg-Waldenburg, un 

venit de 21000 lei. 

Girleşti, saz, în jud. R.Sărat, 

pl. Marginea-d.-j., cătunul Măi- 
cănești; așezat în partea de E. 

a comunei, la 5 kil. spre N-E. 

de căt. de reședință, Bolboa- 
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ca saii Măicăneşti şi așezat a- 

proape de confluența rîului Rîm- 

nicul-Sărat cu Siretul. Are oîn- 

tindere de 15 hect., cu o po- 

pulaţie de 29 familii, saii 100 

suflete, din cari 22 contribua- 

bili. Știu carte 12 persoane. 

Girlești (Cotul-), pechzi pichet, 
cu No. 79, spre Moldova, în jud. 

R.-Sărat, pl. Marginea-d.-j., co- 
muna Măicănești, lîngă cătunul 

Gîrlești. 

-Giîrleşti-de-]os, sas, jud. Dolj, 

pl. Ocolul, com. Ghercești. Are 

382 suflete: 195 bărbaţi şi 187 

femei. Locuesc în 49 case și 

15 bordee. Copiii din sat ur- 

mează la școala mixtă din satul 

Ghercești, ce este la 209 m. de- 

părtare. In anul şcolar 1892—93 

aii frecuentat școala $ băeţi. 

Cu virstă de școală sunt 14 

fete şi 10 băeţi. Știu carte 15. 

persoane. 

Giîrleşti-de-Jos,oș:e pariiculară, 

jud. Dolj, pl. Ocolul, com. Gher- 

cești, satul Girlești-d.-j., cu ve- 

nit anual de 10000 lei. Apar- 

ține d-lui C. Girleşteanu. 

Pe această moșie se află şi pă- 

dure. 

Girleşti-de-Jos, zădure particu- 
lară, jud. Dolj, pl. Ocolul, com. 

Ghercești, satul Gîrlești-d.-j., în 

întindere de 85 hect. Aparține 
d-lui C. Gîrleșteanu. 

Esenţe: cer, frasin, 

ulm, jugastru și gîrniță. 
stejar, 

Girleşti-de-Sus, saz, jud. Dolj, 
pl. Ocolul, com. Ghercești. Are 
433 suflete: 223 bărbaţi şi 210 
femei. Locuesc în 88 case și 
19 bordee. Satul este așezat pe 
ambele maluri. ale riului Tes- 
luiul. Aci este o movilă, căreia 
locuitorii îi zic Movila-Nemţilor. 
Copiii din sat urmează la școala
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mixtă din satul Gherceșşti, ce 

este la 200 m. depărtare. In 
anul școlar 1892—93 aii frecu- 

entat școala 6 băeți. Cu vîrstă 

de școală sunt 14 băeți și 15 

fete. Ştii carte 55 locuitori. 
In sat este o biserică, fondată 

la 1878. Serbează hramul Inăl- 

țarea-Domnului. 

Girleşti-de-Sus, moșie particu- 
"ară, jud. Dolj, pl. Ocolul, com. 

Ghercești, satul Girlești-d.-s., a: 

parţinînd d-lui G. G. Teișanu. 
Moșia aduce venit anual de 

7500 lei. Pe această moşie sunt 

stîine de oi unde se face brînză 

de putină; o moară de aburi, 

unde locuitorii își macină pro- 
ductele lor. De asemenea se 

găseşte şi pădure. 

Giîrleşti-de-Sus, păzure particu- 

lară, jud. Dolj, pl. Ocolul, com. 
Gherceșşti-d.-s., în întindere de 

85 hect., aparținindd-luiG. G. 
Teișanu. Esenţe:, cer, jugastru, 

frasin, ulm, stejar şi girniţa, a- 

ceasta din urmă predominînd. 

Girlici, com. rur., jud. Constanţa, 

pl. Hirşova. 

Este așezată în partea N.-V. 

a judeţului, la 96 kil. spre N.-V. 

de orășelul Hirșova, reședința 

plăşei. Com. învecinate cu dinsa 

sunt: Dăeni, la 8 kil. spre 

N.; Groapa-Ciobanului, la 13 kil. 

spre S.-V.; Eni-Sarai la 8 kil. 

spre S.E.; Ostrov, la 14 ki. 

spre N. 
Se mărginește la N. cu com. 

rur. Dăeni, despărțită fiind prin 

valea Berteşti și o linie con- 

venţională ; la E. și S. cu com, 

Eni-Sarai, sepărindu-se prin dea- 

lul Eschesec, Dealul-Cilibiului, 

al Viilor și privalul Băroiul; la 

V. cu com. Groapa-Ciobanului, 

despărțindu-se prin o linie con- 

vențională trasă prin stuf și cu 

jud. Brăila, de care o desparte   
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Dunărea-Vechie saii Canalul-Mă- 

“ cinului; 

Relieful solului e parte acci- 
dentat, parte șes. La V. este o 

porțiune de !/+ din întinderea 

totală plană, coprinsă între bra- 

țul Măcinului şi privalul Băroiul, 
porțiune acoperită la S. cu stuf 

și la N. cu un grind, pe care 

se află o pădurice de sălcii; în 
Dunăre se află în fața com. o 
insulă (50 hect.), acoperită cu 

stuf și sălcii: partea centrală și 

E., accidentată, are ca dealuri: 

dealul Stanciul, la N. (96 m.); 
Dealul-Cilibiului (84 m.) și Dea- 

lul-Viilor (64 m.), la S.; prin 

centrul comunci sunt dealurile: 
Girliciului cu virful Girliciul 

(64 m.) lingă sat, în partea N. 

a lui, Nămolești (70 m.) și 
Ţirca (68 m.), la LE. de sat; 

toate sunt acoperite cu pășuni 

și semănături și sunt de natură 

humoasă. Movile sunt în număr 

de 5, între cari: Movila-Săpată 
(74 m.) şi Movila - Cinstitului 

(82 m.) la S.E., lingă hotar. 

Apele cari udă teritoriul com. 

sunt: Dunărea-Vechie (Canalul- 

Măcinului) la V., gîrla sai pri- 

valul Băroiul V., trecînd prin 

partea V. a satului Girlici; pt- 

riul Bertești la N. și Piriul sai 

Valea-Viilor, care în cursul me- 
diii are numele de Valea-Pe- 

trişului şi în cel superior de 

Valea-Stancei-Seacă, avind ca a- 

fluent Valea-cu-Mărăcini, prin cen- 

tru şi $.; ambele aceste văi din 
urmă se deschid în privalul 
Băroiul. 

Com. este formată dintr'un 

singur cătun, Girlici, așezat la 

poalele S.-V. ale dealului Gir- 

liciul, (200 m.) udat de privalul 

Băroiul, pe 3 văi, dintre cari 
una e înaltă și ripoasă. 

Suprafaţa com. este de 7366 

hect., din cari so hect. ocupate 

de vatra satului, cu 244 case, 

iar restul de 7305 hect. împărțit   
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între Stat și proprietarii ce po- 
sedă 2184 hect. şi locuitorii, cari 

stăpînesc 5112 hect. 

Are o populaţie de 264 fa- 

milii, sai 1292 suflete: 631 băr- 

baţi şi 661 femei; 761 necăsă- 

toriți, 482 căsătoriţi, 49 văduvi; 

_1290 cetățeni Romîni, 2 supuși 

străini; 1292 ortodoxi; 628 a- 

gricultori şi meseriași, 1 doctor, 

2 comercianţi. 

Ştii carte 55 persoane. 

Contribuabili sunt: 253. 

Locuitorii posedă: 146 plu- 
guri, 221 care și căruţe, 216 

grape de fier. , 

 Vite sunt 6674, din cari: . 
411 cai, 770 boi, S catîri, ş200 

oi, 12 capre, 273 rimători. 

Pe teritoriul com. sunt 13 
mori de vînt. | 

Comerciul e activ și se face 

prin gara portului Cernavoda, 
la 60 kil. spre S. 

Budgetul comunei este de 
3811 lei la venituri și 3314 lei 

la cheltueli. 

Căi de comunicație: pe bălți 

şi girle cu luntrele; calea jude- 

țeană Hirşova-Măcin care trece 

prin com.; apoi drumuri co- 
“munale către satele învecinate 

Sarai, Dăeni, Ciobanul. 

Are o biserică, cu hramul Sf. 

Nicolae, zidită şi întreţinută de 

com., cu 10 hect. de la Stat, 

deservită de 1 preot, 1 para: 

cliser, 2 cîntăreţi;, o şcoală mixtă 

rurală, condusă de 1 învăţător 

și 1 învăţătoare, frecuentată de 

78 elevi, 45 băeţi și 28 fete. 

Girliciul, pumzre vechile a com, 
Poenari-Rali, pl. Crivina, jud. 

Prahova. 

Girliţa, com. rur., jud. Constanţa, 

pl. Silistra-Nouă, 

Se află situată în partea de 

V. a jud., latra kil, spre S..V. 
de orașul Constanţa, capitala 
districtului şi în cea de S..V.
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a pl., la 15 kil. spre S.E. de 

orăşelul Ostrov, reședința pl. 

Comunele învecinate sunt: Bu- 

geac, la 4 kil., spre N.-V.; Cil- 

.nia, la 6 kil., spre N.E.; Gar- 

van, la 7 kil., spre S.E.; Ese- 

Chioi, la 7 kil. spre SV. 
Se mărginește la N. cu jud. 

Ialomița, de care se desparte 

prin fluviul Dunărea; la E., cu 

com. Cilnia, Lipnița și Carvan, 

despărțindu-se de cea d'iîntiiii 

prin dealul Draca și Valea-Scor- 

cii, de cea d'a doua prin Valea- 

Scorcii, de cea d'a treia prin 

Dealul-Scorcii, valea Caraghioz- 
Culac şi dealul Regene-Ceair; 

la V., cu Bulgaria, despărțită 

prin dealul Bei-Oriman-Bair; iar 

la V., cu comunele: Bugeacul, 

Ese-Chioi şi Aliman, separin- 

du-se de prima prin girla Der- 

vent și lacul Girliţa, de secunda 

tot prin lacul Girliţa şi de a 
treia prin dealurile Burun-Siîrti 

şi Tanas-Sirti, 
Relieful solului este acciden- 

tat. “Teritoriul săi este brăz- 

dat de culmile Coșlugea, la E., 

Girliţa, la Ș. şi Ese-Chioi, la 

S..V. ” 

E udată de Dunăre, la N,, 

pe o întindere de 2 kil., de la 

gura gîrlei Dervent pănă la poa- 

lele de N. ale movilei Dervent; 

malul săii este parte jos, parte 

ridicat și stincos; formează şi 

o insulă, Pacuiul-lui-Soare (65 

hect.), acoperită cu sălcii şi ră- 

chiți ; într'insa, la punctul Der- 

vent, se varsă girla Dervent (21/2 
kil.), la N.-V. de com,, stabilind 

comunicațiunea între lacul Gir- 
lița și bătrînul fluvii. 

Văile sunt numeroase, însă 

cu toată vecinătatea pădurilor 

nu ait apă de cit în timpul plo- 

ilor și al topirei zăpezilor. 

Pe teritoriul com. se află la- 
cul Girliţa (6şo hect., din cari 
“5 aparțin comunei), în partea 
de V. a com.; este format de   
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o revărsare anterioară a Du: 

nărei, adincă pănă li 23 m.;. 

are malurile de E, înalte şi stîn- 

coase în cea mai mare parte, 

pin pricina, dealurilor apropiate 

cari își trimit pietroasele lor 

ramificațiuni pănă în malul săi ; 

produce pește bun ca și Dună- 

rea, cu care comunică prin gârla 

Dervent, care se consumă în lo- 

calitate și se exportă afară și al 

cărui venit aparţine statului; 

partea de N. poartă numele de 

Taplic-Ghiol și e acoperită cu 

stuf de pe margini; iar între 

gîrla Dervent şi lac se mai 

găseşte o mică baltă acoperită 
cu stuf. 

Cătunele care compun com. 

sunt două :: Girliţa, reședința, 

așezat în partea centralăa com., 
pe malul de E., înalt șistincos 

al lacului Girliţa şi pe ambele 

maluri ale văiei Girliţa, închis 

şi dominat la N. și E. de dea- 

lul Girliţa, la S., de dealul Ver- 

sat-Siîrti şi la V,, de dealul Bo- 

ne-Sirti; are o poziţie frumoasă ; 

este un sat mare, populat, cu 

aspect plăcut, casele bine aran- 

jate şi curate; în partea de S. 

e înconjurat cu vii; Galiţa, în 
partea de N. a com., la glie 
kil. spre N.-E. de reședință, tot 
pe malul de E. al lacului Gîr- 
lia, în valea Galiţa, închis la 
N. de dealul Taplic, la E. și S. 
de dealul Galiţa ; este mai mic 
ca cel precedent, mai puţin fru- 
mos în interior, deși pozițiunea 

îi este de o potrivă de fru- 
moasă. 

Suprafața totală a com. este 
de 6586 hect., din cari 185 hect. 
vetrele satelor, cu 245 case; 
restul de 6383 hect. împărțit 
între Stat și proprietari, cari 
posedă 1300 hect. și locuitori, 

cari posedă .5or13 hect, 

Populaţiunea sa este de 323 
familii, sai 1389 suflete: 671 
bărbaţi și 418 femei; 739 ne-   
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căsătoriți, 610 căsătoriţi, 39 

văduvi, 1 divorțat; 1388 cetă- 

țeni Romini, 1 supus străin; 

1359 creştini ortodoxi; 670 a: 

gricultori și meseriași; 1 cîrciu- 

mar. 

Știii carte 36 persoane. 

Sunt 420 contribuabili. 

Locuitorii posedă: 193 plu- 

guri, 348 care şi căruţe. 

Vite sunt 5900 capete, mai 

cu deosebire oi. E 

„Pescuitul se face în balta Gir- 

lița. | 

Sunt 2 mori de vint. 

“Comerciul, activ, se face prin 
orășelul Ostrov. 

Budgetul com. este de 4335 

lei la venituri şi de 3710 lei la 

cheltueli. | 

Căile de comunicaţie sunt: 

calea. județeană Ostrov-Cuzgun 

care trece prin sat, apoi dru- 

muri comunale la satele înveci 

nate: Garvanul, Cilnia și Ese- 

Chioi. 

Are o biserică în căt.  Gir. 

lița, cu hramul Sf. Dumitru, 

„ fondată şi întreținută de locui: 

tori, cu 10 hect. dela Stat, de- 

servită de 1 preot, 1 dascăl şi 

I cîntăreț, 2 școli, una în căt. 

Girliţa și a doua în căt. Galiţa, 
„ conduse de 1 învăţător și o în- 

„ văţătoare; e frecuentată de 111 

elevi (89 băcţi și 22 fete), 

Girliţa, sa/, în jud. Constanţa, 

pl. Silistra-Nouă, căt. de reșe- 

dinţă al com. Girliţa, așezat în 

partea S$., pe malul E. al lacului 

cu acelaşi nume, în valea Cuiu- 

Culac sai Girliţa, între dealurile 

Girlița și Galiţa; are o întindere 
4680 hect., din cari 125 hect. 

ocupate de vatra satului, cu 188 
case; populația, compusă nu- 

“mai din Romini, este de 251 
familii, cu 1016 suflete, ocuptn- 
du-se cu pescuitul și păstoritul, 

Girliţa, saţ, în jud. Mehedinți,
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pl. Ocolul-d.-j., com. rur. Gutul, 
cu 64, case, 

Girliţa, Zac, jud. Constanţa, pl. 

Silistra-Nouă, așezat în partea 

V. a jud. şi a pl., pe teritoriul 

com. rur.: Girliţa, Bugeacul şi 
Almaliul, Areo formă lunguiaţă. 

Se întinde de la S.-V. spre N.- 

E., pe o lungime maximă de 

10 kil. şi o lăţime medie de 2!/ 
kil. (maximă de 5 kil., minima 
de 500 m.). Suprafaţa totală este 

de 500 hect, (5 kil. p.). In partea 

de N. și lingă 'dinsul se mai 

găseşte o mică baltă acoperită 
cu stuf (20 hect). Sa format 

de Dunăre într'una din revăr- 

sările ei, și aceasta ne-o pro- 

bează limba de pămînt ce des- 

parte lacul de fluvii, care e de 

300 m. numai.și înalt de 2! 

m. cel mult. Și azi chiar iezerul 
comunică cu Dunărea printr'o 

gîrlă cu mari maluri rîpoase, 

numită Dervent, și prin care 

primește apă de la fluvii, cînd 

acesta creşte primă-vara; alt- 

fel marea evaporaţie, la care 
este supus, nefiind compensată 

de loc prin micul debit al piî- 

ratelor și văilor mai tot-d'a-una 

seci, lar seca definitiv; pe lîn- 

gă aceasta, spețele de pești a- 

semănătoare în fluviii şi lac ne 

arată mai mult probabilă acea- 

stă supoziţie a noastră. Malurile 

sale sunt în partea de N.-V.— 
S.E. înalte și stîncoase, din 

cauza dealurilor pietroase, cari 

4* îşi trimit ramificaţiunile lor pănă 

pe malurile sale. Aceste dealuri 

sunt: spre N. Bugeacul și Că- 

rămizii; la V. Belezliki-Strti ; la S, 

dealurile Burun-Sirti și Bone-Sir- 

ti; la E. dealurile Girliţa, Galiţa, 

Scorcii, 'Taplic și Draca. Tot pe 

malul E. sunt așezate satele Gir- 

liţa și Galiţa, iarpe cel N, lao 

mică distanță de lac, este situat 

satul Bugeacul. Basinul săă co- 

prinde peste 3000 hect..ce a-   
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parţin com. Bugeacul, Ostrovul, 
Almaliul, Esse-Chioi şi Girliţa. 

Este cuprins între dealurile Dra- 

ca, Dervent, Canli-Dere, Cur- 

deli, Garvan, la E.; Cuiugiuc- 

Ioli-Bair, Lasli-Burun, Ceatal-lol- 

Bair, Bei-Orman-Bair, Tiumbet- 

Bair, Pinirlic-Bair, la S.; Top- 

ci-Bair, Ierulceea-Bair, la V.; 

Iapce-Bair şi Bugeacul, la N. 
Piraiele şi văile ce se deschid 

într'îusul sunt: valea Bugeacului 

la N.; pîrtul Almaliul, unit cu 
piriul Pampur-Ghiolgiu și “văile 

Iaguda-Ceair, Sari-Mesea-Ceair, 

Trincoviţa, la V.; valea Curu- 

Canara, la $.-V.; valea Esse- 

Chioi, unită cu văile Șancan- 

Ceair, Punar-Orman-Ceair, Chi. 

lege-Ceair, Begene-Ceair, Tanas- 

Ceair, Nursus-Ceair, la $.; valea 

Cuiu-luc-Ul unit cu văile Lam- 

burlu- Culac, Caraghioz - Ceair, 
apoi valea Galiţei unită cu va. 

lea Scorcii, la E. Adiîncimea lui 
este de 6 m. 

Giîrloaca, zirii, în com. rur. 
Girliţa-Mare, pl. Cîmpul, jud. Me- 

hedinţi, pe care se află mori 
de măcinat, 

Gîrneţoaia, pirîz; izvorește din 
partea de E. a com. Idriciul, 

pl. Crasna, jud. Fălciii, din spre 

com. Vutcani, trece prin satul 

Dolheni-d.-j., şi după ce iese din 

sat se varsă în stinga pirîu- 
lui Idriciul. 

Girnicetul, sa, face parte din 

com. rur. Nisipi, pl. Cerna. 

d.-j., jud. Vilcea. Are o popu- 

laţie de 189 locuitori (100 băr- 

baţi și So femei). Cade în partea 

de N.a com. și e udat de valea 

Lovişteanca. Este brăzdat dela 

N, la S. de dealul Nisipi şi Cerna... 

Girniţa, sub-divizte, în com. rur. 

Prunişorul, pl. Ocolul-d.-j., jud. 
Mehedinţi.   

GISCA-MARE 

Giîrneţul, dea/, în partea de N.- 
V, a com. Bohotinul, pl. Podo- 

leni, jud. Fălciu. 

Giîrniţa, za/e, acoperită cu pă: 
dure de stejar, jud. Muscel, pl. 

_ Riul-Doamnci, com. Mioveni. 

Giîrţămăneşti, parte din sforile 
de moşie stăpinite de moșştenii 

din com. Malul, jud. Telcor- 

man; o altă parte, la un loc 

„cu aceasta, poartă numirea de 

Jungheţi. 

Girţeni, şiră de dealuri, în jud. 
Bacăii, pl. Bistriţa-d.-s., com. 

Bălgești, care are cavirfuri: Boiţa, 

Ghilea și Bălăceanu și se întinde 

la V. pe hotarul com. spre jud. 

Neamţu. 

Gisca, /ac, pe hotarul moșiei Ba- 

bele cu Gistești, jud. Vlașca, 

unde este o circiumă. Peste a- . 

cest lac este un pod al Drumu- 

lui-Doamnei (acel ce duce de 

la Bucureşti la Zimnicea). Acest 

lac străbate toată proprietatea 
Statului Gistești. 

Gisca, pădure, în insula Gîsca: 

Mare, jud. Ialomiţa, pl. Ialomiţa- 

Balta, com. Piua-Petrei, are şo 

hect. salcie și plop. 

Gisca-Mare, îns4/4 pe Dunăre, 
în jud. Ialomiţa, pl. Ialomiţa. : 

Balta, com. Piua-Petrei ; este des- 

părţită de insula Gisca-Mică, 

prin brațul Hasan-Bei; are 150 
__hect. pădure. 

Gisca-Mare, zîns4/ă, în Dunăre 

la limita judeţului “Teleorman, 

în dreptul com. Bragadirul, la 

punctul unde rîul Vedea și balta 

Scăești, precum și alte scursori 

de ape, daii în Dunăte. In drep- 

tul acestei insule este pichetul 

No. 11 pentru paza frunta- 
riei.
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Gisca-Mică, 7ns+/ă, în Dunăre, 

puţin -mai la vale de Gisca-Mare 

jud. “Telcorman; pe țărm se 

află pichetul de pază No. 12. 

Gisca-Mică, insulă, pe Dunăre, 

în jud. Ialomița, pl. Ialomiţa: 

« Balta, com. Piua-Petrei, spre 

S. de insula Gisca-Mare, de care 

se desparte prin braţul Iasan- 

Bei. 

Gisteşti-Romîni, com. rar. în 
jud. Vlaşca, compusă din căt.: 

Gisteşti-Romini, situată pe pro- 

prictatea statului cu același nume, 

pendinte de mănăstirea Radu- 

- Vodă şi Gistești-Sirbi sai Co- 

teni, pendinte de Mănăstirea- 

Mihaiu-Vodă, azi aparţinînd sta- 

tului, ambele așezate pe malul 

apei Gisca sai Iifovățul, de- 

parte de București de 27 Kil., 

de Giurgiu de ş2 kil. şi de O- 
bedeni, reședința plășei Glava- 

ciocul-Neajlovul, de 12 kil. - 

" Pe aci trece azi drumul la 

Alexandria; mai înainte era stră- - 

bătut de drumul la Craiova, pe 

unde treceaii olacele de poștă. 

Aci eraii 2 hanuri mari: unul pe 

Gistești-Romini, cel-L'alt pe Gis- 

teşti-Coteni sai Sirbi. 

Suprafața ambelor trupuri ră- 

mase statului este de 1108 hect. 

afară de ceea ce s'a dat la lo- 
cuitori. 

Aci se găsește pădurea de 
- pe trupul zis Jianu, de 31 hect. 

71 arii, şi un alt trup de pădure, 

de 290 hect., 

Se arendează anual cu 27000 
lei. 

Pe această proprietate se a- 
flă apa Gisca sai Ilfovățul ce 
străbate toată proprietatea prin 
mijlocul ei, venind din lacul 
Gisca, despre Babele și, mer- 
gind să se verse în judeţul II- 
fov. 

Are o populație de 233 fa- 
milii, sati 962 suflete,   
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Venitul comunal este de 5697 
lei; iar cheltuelile, de 4444 lei. 

Pe această proprietate este 

o biserică, în căt. Gistești-Ro- 

mîni, cu hramul Adormirea: 

Maicei-Domnului, deservită de 

un preot și 2 cintăreți; o 

școală mixtă, cu 6 clase, fre- 

cuentată de 38 băcţi și 26 fete. 

Vite.sunt: 350 boi şi vaci, 

73 cai, 10 bivoli, 540 oi şi ca- 

pre şi 645 rimători. 

Aci este lacul Gisca, în care 

este pește mult. 

„Este un pod vechiă peste 

apa Giștei, la Drumul-Olacului, 

sub malul pădurei Babele. 

Pe această proprietate, afară 

de locuitorii împroprietăriți la 

1864, după legea rurală, s'a mai 

împroprietărit la 1882, după le- 

gea însurăţeilor, încă 30 locui- 

tori care aii luat 125 hect. pă- 

mînt. Acum s'a înființat un noii 
sat, pe 700 hect. 

Gisteşti-Romîni, că/zu, din care 

se compune comuna cu acelaşi 

nume, pl. Neajlovul, jud. Vlașca, 

proprietate a statului, fostă mai 

înainte a mănăstirei Radu-Vodă, 

„E constituită în trup de moșie 

cu căt. Gistești-Strbi. 

Se numește Gistești-Romiîni 

pentru a se deosebi de cel ve- 

„cin, care este populat numai cu 

Sîrbi, şi se numește Gisteşti- 

Sirbi saii Coteni. , 

Suprafața totală a trupului 

acestui cătun. a fost de 1600 

hect,, din cari aă luat locuitorii 

la 1864, 170 hect., însurăţeii, 30! 

hect. şi şcoala, 

1862. 

Pădurea e în suprafață de 31 
hect. și 70 arii. 

In cătun se află o școală şi 
o biserică. 

125 hect., la 

Gisteşti-Siîrbi, saii Coteni, că- 
tun, pendinte de com. Gistești- 

Romiîni, pl. Neaj!ovul, jud. Vlaș- 
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ca, proprietate a statului, fostă 

mai înainte a mănăstirei Radu- 

Vodă. Se numește ast-fel pen: 

tru a se deosebi de cel vecin 

care este populat numai cu Ro- 
mini. 

Moșia are o suprafață de 1100 

hect., din cari 250 hect. pădure 
de stejar. 

Giîsteşti, saz, pe moșia și în com. 

Pășcani, jud. Suceava. Așezat 

sub poalele pădurei de pe dea- 

„lul Pietrișul, numără 235 familii, 

saii 964 suflete (497 bărbaţi și 

467 femei); 197 contribuabili. 

Vatra satului ocupă 105 fălci. 

Improprietăriți la 1864 sunt 
72 pălmaşi și 48 codași, stăpi- 

nind 449 fălci, 18 prj. şi 12 stj. 

Drumuri principale sunt: la 

Pășcani (6 kil. 244 m.); la To- 

pilele (1 kil. 338 m.); şi la 

Broșteni (3 kil. 122 m.). 

Are o biserică, cu hramul Sf, 

Nicolae, clădită la 1844 de lo- 

cuitori, cu ajutorul fostului pro- 

prietar N. R. Roznovanu, de: 

servită de 1 preot și 2 cîntăreți. 

Școala din Topile servă şi a- 

cestui sat, | 

Giştei (Valea-), saii Ilfovăţul, 
vale, jud. Vlașca, pe proprieta- 

» tea Bulbucata; vine din Gîsteşti- 

Pămînteni și Costieni și dă în 

Neajlovul la Făcăi. 

"Gişteni, cătun, jud. Bacăi, pl. 

Bistriţa-d.-j., com. Răcăciuni, si- 

tuat pe pirîul cu același nume 
şi pe piriul Răcăciuni, la 2 kil. 

de satul Răcăciuni (şcoala). 
Are o populaţie de 108 fa- 

milii, sai 375 suflete; o bise- 
rică de lemn, clădită de locui- - 

tori la 1876; 2 circiumi, 
Vite sunt: 19 cai, 197 vite 

mari cornute, 71 porci și 11 
capre. . 

Gişteni, saș, jud. Bacăiă, pl. Bis-
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trița-d.-j., comuna Fundul-Răcă- 

„ciuni, situat pe piîriul cu ace- 

lași nume. Are o populaţie de 

18 familii, saii 18 suflete; o bi- 

serică, clădită în 1720 de Chi- 
riță, proprietarul moșiei de pe 

"atunci. . 

Vite: 12 cai, 32 vite mari 

cornute, 42 porci și 120 capre. 

Gişteni, vecie numire a câtu- 

nului Găgeni-d.-j., com. Vinti- 
leanca, jud. Buzăii. 

Giîşteni, zîriz, jud. Bacăii, pl. Bis- 

trița-d.-j., care izvoreşte din dea- 
lul Capota și curge de la S.V. 

spre N.-E. şi, după ce străbate 
teritoriile comunelor Fundul-Ră-. 

căciuni și Răcăciuni, udind sa- 

tele Curmătura și Gişteni, se 

„varsă în piriul Răcăciuni de-a 

dreapta și se încarcă cu piri- 
iaşul Răcușului. - 

Gitejeşti, saz, face parte din com. 
rur. Govora, pl. Ocolul, jud. Vil- 

cea. Are o populaţie de 233 lo- 

cuitori (119 bărbaţi şi 114 fe- 
mei). Este la ş kil. de maha- 

laua Gurişoara, unde este şcoala. 

Gitul-lezerului, a/fă numire a 
brațului Jirlăul, jud. Ialomiţa, 

pl. Borcea, com. Călăraşi-Vechi. 

Gitul-lezerului, zădure de sal- 

cic, în jud. Ialomiţa, pl. Borcea, 
com. Călărași- Vechi. Are 5o 

hect. Este situată spre S. și în 

“ apropiere de orașul Călăraşi, 

Glava, deaf, jud. Dolj, pl. Ama- 

radia, com. Tălpașul, ce se în- 

tinde de alungul piriului Vaca, 

afluent al rîului Plosca, unde 

spune legenda că în vechime 

ar fi avut loc o ciocnire între 

Tătari și Roimiîni. 

Glavacioaca, câtuu, în jud. Ia- 

lomiţa, pl. Borcea, pendinte de   
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comunna Rasa, situat pe ma- 

lul sting al brațului Botul, des- 
părţit de satul de reşedinţă prin 
satul Bogata. Are 7 familii. 

Glavaciocul, 4/zsă, jud. Vlașca. 

In trecut constituia o singură 

plusă, azi este unită cu plasa 

Neajlovul. Limitele plășei Gla- 
vaciocul sunt: la N., judeţul 

Argeș, la V., jud. Teleorman, 
la S., pl. Cîlniștea și la E., pl. 

Neajlovului. Ocupă partea de 
V.-V.-N. a judeţului. | 

Suprafața acestei plăși este 

de 96800 hect., cu o populaţie 

de 30229 suflete. E compusă. 

"din 25 com., cu 75 cătune și 

. anume: 

Adunaţi- Buteşti, constituind 

o comună. 

Bibiița, cu cătunele: Bibiiţa 
și Călugăriţa. 

- Biscovenz, fără cătun. 

Blejeşti, cu cătunele: Baciul, 

Olănescu - Baciul - Grajdănescu, 

- Blejești-Neamțu, Fetele și Pu- 

rani-Sf.-Gheorghe sati Cotorani. 

Buteasca-de-Yos, cu cătunele: 

. Buteşti și Buteasca-Moşteni. 

Cirtojani-de-Xos, cu cătunele: 

Baciul, Cirtojani-d.-j. şi Vida-d.-s, 
Cătunul, cu cătunele: Albeni- 

Banovul, Brătești, Cătunul și 

Țăvirlăul. 

Cosmeşti, cu. cătunele: Coz- 

mești-Gurgești și Osebiţi-Blejești, 

Crevenicul- Aare, cu cătunele: 

Crevenicul-Mare și Coşoaia. 

Crevenicul - Rădulescu, fără 

cătun. 

Fierbinţi, cu cătunele: Glo- 

goveni și Fierbinţi. 

Flămânda, cu cătunele: Bu- 

jorul-Călugărul-Flămînda. 

Frăsinetul, cu cătunele: Ghe- 

ţulești şi Frăsinetul. 

Gălăteni- Aloşteni, cu cătu- 

nele: Dobrogostea,  Găleteni- 

"Mitropoliei, Găleteni : Moșteni, 

" Grădiştea și Şioricești. 

Glavaciocul, cu cătunele: Şa-   
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larul, Ștefan-cel-Mare şi Glava- 

ciocul, 

AMereni-de-Yos, cu cătunele: 

Mereni-Ceoani și Mereni-d.j. 

AMereni-de-Sus, fără cătune. 

Negreni, cu cătunele: Ose- 
biţi-Negreni, Negreni-d.-s., Ne- 
grești-d.-j. 
„Preajba, cu cătunele: Bulaci, 

Hagiești, Poeni, Preajba și Vitași. 

Purani-A.-5., cu cătunele: Bu- 

tești şi Purani-d.-s,, sai ai Mi- 
tropoliet, 

Scurtul, cu cătunele: Dră- 

cești, Scurtul-Mare, Scurtul-Slă- 

veşti, 

Talpa-Băfcoveni, cu cătunele: 
Linia - Costei, Moșteni, Rotă- 

rești sai Rindunica, Talpa-Băţ- 
coveni şi Zădăriciul. 

Talpa- Ogrăseni, cu cătunele: 
Lefești-Şopirleşti, Talpa-Ionești, 

Mahalaul- Dovleceni, Talpa-0O- 

grăzeni și Talpa-Trivalia. 

Tămăsești, cu cătunele: Pa- 
risești-Spîneşti, Stincești și Tă- 
măseşti, 

Zădăriciul, cu cătunele: Beli- 
moaica, Zădăriciul, Crevedia. 

d.-j., Crevedia-Mică, 

Sunt 25 şcoli comunale, con- 

„duse de 23 învățători și 2 în- 

văţătoare și urmate de vr'o 
800 băeţi şi 100 fete. 

In plasă sunt 30 hect. vii și 
anume: în com. Zădăriciul, 2 

hect., Gălăteni, 17 hect., Fră- 

sinetul, 8,50 hect., şi în comuna 

Cozmești, 1.50 hect. 

Sunt 18 parohii și anume: 

Mereni-d.-j., cu 2 biserici, 2 

preoți, 4 dascăli; 630 familii, 

3777 suflete. 

Crevenicul-Mare, cu 3 bise- 

rici, 2 preoți, 5 dascăli; 457 fa- 
milii, 1790 suflete. 

Tămăsești, cu 2 biserici, 1 

preot, 3 dascăli; 289 familii, 

1763 suflete, 

Baciul-Poșta, cu 2 biserici, 2 

preoți, 4 dascăli; 493 familii, 

2451 suflete, ”
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Vida-Ciîrtojani, cu 2 biserici, 
2 preoţi, 4 dascăli; 617 familii, 

2825 suflete. 

Cozmești, cu 3 biserici, 2 

preoţi, 5 dascăli; 569 familii, 

2897 suflete. 

Purani, cu 2 biserici, 2 pre- 

oți, 5 dascăli; 363. familii, 629 

suflete. 

Pueni, cu 3 biserici, 2 preoţi, 

5 dascăli; 363 familii, 1643 su- 

flete. 

Cătunul, cu 1 biserică, 1 preot 

2 dascăli; 130 famili,. 629 su- 
flete. 

Șelarul, cu 3 biserici, 2 pre- 

oţi, 5 dascăli; 596 familii, 2873 

suflete. 

Glavaciocul, cu 1 biserică, 1 

preot, 2 dascăli; 255 familii, 
1135 suflete, 

Negreni-de-]Jos, cu 2 biserici 

2 preoți, 4 dascăli; 416 familii, 

1634 suflete. 

Talpa-Trivalia, cu 3 biserici, 

2 preoţi, 5 dascăli; 525 familii, 

2362 suflete. 

Gălăteni-de-Sus, cu 4 biserici, 

2 preoți, 6 dascăli; 583 familii, 

2071 suflete. 

Scurtul-Mare, cu 6 biserici, 

2 preoți, 8 dascăli; 568 familii, 

27857 suflete. 

Frăsinetul, cu 1 biserică, 1 

preot, 2 dascăli, 200 familii, 

1358 suflete. 

Bibiiţia, cu 2 biserici, 1 preot, 

3 dascăli; 302 familii, 2078 su-' 
flete. 

Flămînda, cu 2: biserici, 2 

preoţi, 4 dascăli; 421 familii, 
1932 suflete. 

In total sunt 44 biserici, 31 

preoţi, 75 dascăli, pentru o po- 

pulație de 8049 familii, saii 
383445 suflete. 

In această plasă s'a vindut 

tutun în valoare de 96174 Iei 

în 1887, și de 106559 lei, în 
1888. 

Bilciurile ce se faci în această 
plasă pe an, sunt la comunele:   
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Tămăsești, 1 bilciii pe an; Bu- 

teasca, 3 bilciuri pean; Glava- 
ciocul, 1 bilcii pe an; Cirto- 

jani-d.-j., 2 bilciuri și în toate 
Duminicile; Frăsinetul, 3 bilciuri 

pe an. 

Statul posedă în această plasă 

următoarele proprietăţi: Vatra- 

Mănăstirei - Glavaciocul, cu ve- 

nit anual de 46500 lei; Purani- 

Mitropolivi cu venit anual de 

13000 lei; Bibiița a schitului 

Nămăești, cu venit anual de 

de 8goo lei; Mereni sai Ște- 

feni-Mitropoliei, cu venit anual 

de 6oooo lei. 

Păduri sunt următoarele: O- 

"mul, pendinte de com. Glava- 

ciocul, proprietatea Vatra-Mă- 

năstirii-Glavaciocul, 800 hect.; 

Bulumele, Galbena, Gușa-Mare, 

Gușa-Mică, Dumbrava, Lunca, 

Țigorii-lui-Borţoaica, Cojocarul, 

Palanga și Dirmoxa, pendinte 

de com. Fierbinţi, proprietatea 

"Vetrei - Mănăstirei - Glavaciocul, 

6oo hect.; Purani, 659 hect.; 

Mereni-Stefani, 910 hect. 

Subprefectura acestei plăşi, 
înainte de a se uni cu plasa 

Neajlovului, era la com. Vida. 

Prin această plasă trec apele: 

Teleormanul, care o limitează 

despre jud. “Teleorman; Cle- 

nița, care curge dela N. din 
jud.: Argeș către S. și dă în 

Teleorman în jos de Bibiiţa, 

aproape de com. Măgura; Cil- 

niștea, care vine din sus de 

Drumul-Olacului, din .comuna 

Talpa-Poşta saii Baciul, din pă- 

durea Borcasca de la Lacul-cu- 

Oastele, trece prin mai multe! 

comune şi se varsă în Ar: 

gcș, lingă satul Falaștoaca; 
AA - A - . 

pîriul Sericul începe mai sus 

de com. Buteşti-d.-j., trece prin 

Cozmești şi merge de dă în 

Glavaciocul la com. Vida-Fur- 

culeşti; Glavaciocul, riuleţ, care 

"a dat numele plășci, pe care 

o străbate mai pe din două de   
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la N. la S., (vezi  Glavaciocul 
rii); Drimbovicul, vale cu apă 

mică, vine din judeţul Argeș 

de aproape de Glavacioc și 
trece în pl. Neajlovului. 

Cele mai principale văi sunt: 

Cleniţa, Călugăriţa, a-Călărașilor, 

Sericul, Mogoșiul, Motoful. 

Dealuri principale sunt: al- 

Frăsinetului, al-Glavaciocului şi 

al-Sericului pe la Biţcoveni. 

Movilă principală este aceea 

de la Talpa care 'se zicea Mo: 

vila - Ogrezeni de la care și-a 

Iuat numele com. Talpa-Ogre- 

zeni. 

La com. Tămășești, pe malul 

stîng al riului Glavaciocul se 

văd! nişte ruine ale unei cetăți 

vechi. | 

Asemenea la comuna Talpa- 

Ogrezeni, pe riul Cleniţa, se văd 

iarăși niște ruine despre care se 

zice că ar fi fost o cetate ro: 
mană. 

Această plasă este cea mai 

puţin productivă din acele ale 

județului săi ; pămîntul, în ma- 

re parte argilo - calcaros, ţine 

apa d'asupra în timpul ploios 

şi plesnește în timpul sece- 

telor; pămîntul argilo - silicios 

este mai productiv, şi cu cit 

ne coborim către Dunăre saii 

către lungul plășei despre pl. 

Cilniştea, pămîntul devine mai 

fertil şi foarte productiv, ast-fel 

sunt moşiile Bibiiţa, Frăsine- 

tul, Gălăteni şi Crevenicul, 

„Căi de comunicaţie care leagi 

plasa cu centrurile mari sunt: 

şoseaua ce pleacă din. Glava- 

cioc, de la hotarul judeţului 

- despre Argeş, care urmează 

valea Glavaciocul și trece în 
pl. Cilniștea ca să iasă la Giur- 
giii; șoseaua ce duce prin Bu- 
teasca, și merge pe vale în jos 
de iese în pl. Neajlovului pe la 
Uești-Golești. 

In vechime trecea prin această 
„plasă Drumul-Olacului, sai al
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- poştei, care mergea de la Bucu- 
reşti la Craiova și avea staţia sati 
poșta a 4-a din București la 
satul Talpa, şi a 3-a poștă la 
satul Blejești-Neamţu. 

Glavaciocul, com. zur, com- 
pusă din căt,: Glavaciocul, Șe- 

larul și Ștefan-cel-Mare, situate 
pe proprietatea Statului Glava- 
ciocul, pl. Glavaciocul, jud. Vla- 
şca. Innainte de secularizare a- 

parţinea mănăstirei Glavaciocul. 
Se află situată la ş8 kil. de 

Bucureşti, la 82 kil. de Giurgiu, 
la 34. kil. de Obedeni, reședința 

pl. Glavaciocul-Neajlovul, la 40 

kil. de Pitești și la 30 kil. desta- 

țiile Titu şi Găești. 

Suprafața. totală a moșiei este 
de 6000 hect. . 

S'a dat la locuitorii tuturor 
cătunelor 2000 hect. Aci, în 1882, 

s'a mai dat de stat pentru 140 
locuitori însurăţei, 3 școale și 

o biserică, o suprafață de 2305 
hect., formînd satul Ștefan-cel- 
Mare. 

Moșia cu toate trupurile. se 
arendează anual cu 46000 lei. 

Are o populaţie de 2305 su: 

flete, din cari 46t contribua- 

bilă. | 

Venitul comunei este de 6174 
lei, iar cheltuelile de 4454 lei. 

Este o. şcoală mixtă, cu 3 

clase, condusă de un învăţător 
şi care e frecuentată de 40 bă- 

eţi și 7 fete; 2 biserici: una la 

Glavaciocul şi a doua la Șelarul, 
care ţine de parohiile Glavacio- 

“cul și Șelarul și sunt deservite 
de 2 preoți şi 4 dascăli. 

Pe această proprietate, se află 

pădurea statului Omul, de ste- 
jar, în suprafață de Soo hec- 

tare. 
Pămintul acestui domeniii este 

argilo-calcaros. 
In com. se face un tîrg anual 

de vite la 25 Martie. 
Depărtarea medie între căt. 
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ce constitue această com. este 

de 3 kil. 

Sunt 10 cîrciumi. 

Glavaciocul, căzu, pendinte de 
com. Glavaciocul, pl. Glavacio- 

„cul, jud. Vlașca, situat pe pro- 
prietatea statului Vatra - Mănă- 
stirei - Glavaciocul, pe  sfircul 
văii Glavaciocul, pe un loc pu- 
țin ondulat de ramificaţiile a- 
celei văi. 

In 1864, s'aii împroprietărit în 
acest cătun 169 locuitori, cari 
ati luat o suprafață de 57 hect. 

Aci este mănăstirea Glava- 
ciocul, cu hramul Buna-Vestire, 
care a fost zidită de Vlad-Vodă- 
Țepeș la 1477 și care servă azi de 
biserică de mir, constituind cu 
satul Ștefan - cel - Mare parohia 
Glavaciocul; este deservită de 
1 preot și 2 dascăli, 
“Acest cătun este cel inai de- 

părtat punct al județului, atit 
de Giurgiu cit și de Bucureşti 
și este situat la N.-V. judeţului, 
despre jud. Argeș. 

In căt. Glavaciocul sunt mai 
mult Țigani, urmaşi ai robilor 
călugărești. 

Sunt 2 cîrciumi. 
Copiii din sat merg la școala 

din căt. Şelarul, 

Glavaciocul, mănăstire, în jud. 
Vlașca, odinioară închinată la 

Sfîntul Mormînt, pănă la 1862, | 
cind Ss'aii secularizat averile mă- 
năstirești. Această mănăstire a- 
vea mai multe proprietăți în 
țară, din cari cele din jud. Vla- 

şca erati: Călugăreni - sai Cru- 
cea-de-Piatră, Fundul-Părului şi 
Vatra-Mănăstirei-Glavaciocul. A- 
poi în județele: Prahova, mo- 
șia Cernăteşti; în Olt, Crico- 
vul; în Dolj, Murta.; în Dimbo- 
viţa, Făgeţelul; în Argeș, Ne- 
grași și alte trupuri mai mici 
răspîndite în mai toată partea 
țărei dincoace de Milcov.   
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In - Istoria "Țărei a fraţilor Tu- 
nusli găsim, că această mănăs- 
tire a fost începută a se clădi 
la 1477 de Vlad-Vodă-Țepeș, ta- 
tăl lui Radu-Vodă şi că fiul lui, 
Radu-Vodă, a terminat-o la 1496. 
Mai probabil este că dinsa data 
înainte chiar de principatul Ţă- 
rei-Romiînești. Vlad Vodă Că- 

- lugărul, care este chiar acolo 
înmormintat, n'a făcut de cit 
s'o restaureze, Neagoe-Vodă a. . 
zugrăvit-o, iar Constantin Brin- 
coveanu,la anul 1701, a reparat-o 
din noi, fiind ruinată. 

Are hramul Buna-Vestire. 
Această mănăstire .de călu- 

„gări, e situată pe coasta dealu- 

lui apei Glavaciocul, pe o înăl- 
țime cu o vedere peste întreaga 

vale în partea de S. 

După secularizare a rămas bi- 

serică de mir, pe care o sub- 

venţionează Statul. Sunt în ru- 

ină mai toate clădirile vechi 
din jurul mănăstirei; parte din 

"ele, cele maiîn bună stare, servă 
de școală comunală. 

Glavaciocul, 7/4, izvoreşte din 

satul Slobozia, în jud. Argeș ; in- 
tră în jud. Vlașca la com. Șe-. 

larul ; coboară prin satele Bu- 

tești, Negreni, Preajba, Purani, 

Baciul, Blejești, Neamţul, Seri- 

cul, Vida-Crevenicul, Mereni și 
Letca-Veche și dă în Cilniștea, 
la Cămineasca. Are o lungime 
de la sursă pănă la gura lui 

de peste 65 kil. Apele luisunt 
vara cu totul mici; pe alocurea 

nu se văd de loc; pe: timpul 

primăverei şi al toamnei, apele 

- sunt destul de mari, ast-fel că 

riul nu se poate trece cu uşu- 

rință. Lasă către sursa lui, în urma 

lui, pietrişul, şi un nisip fin mai 
către gura lui, unde produce 
și niște smircuri. Acest rîii con- 
ține mult pește. Pe dînsul sunt 
mori la satele Crevenicul-Rădu- 

lescu și Vida.
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Glaveşul, /ac, în jud. Buzăii, com. 

Cioranca, ocolind la E, căt. Mo- 

vila-Banului ; își ia începutul din 

niște mici viroage, cari apar în 
moșia Gomoiasca, trec prin com. 

Costești şi se concentră în la- 

cul Glaveşul. De aci apa se 

scurge spre S., dînd naștere la- 

curilor Mărgineanu şi Colţăneni, 

cari se varsă în piriul Sărata, 

com. și căt. Mihăilești. 

Glaveşul, parte din moșia Bă- 

deni-Miluiţi, din com. Cioranca, 

jud. Buzăi, pe care s'aii împro- 

prietărit însurățeii din com. Lim- 

pezișul. 

Glămbocul-Fleşti, sa, cu 30 
familii, în jud. Argeş, pl. Pi- 

tești, face parte din com. rur. 

Biscovul-Flești ; are o biserică 

cu hramul Adormirea, deser- 

vită de un preot și un cîntă- 
reț. 

Glămeia, ea, în jud. Mehedinţi, 

com. rur. Cireșul, pl. Cerna. 

Glăvanul, dea/, în jud. Gorj, pl. 

Jiul, com. Roșia, pe partea dreap- 

tă a acestui rii; vinedin spre 

N., merge de-a lungul com,, și 

"se termină spre S,, la valea Bou-. 

relul, din jud. Mehedinţi; 

"acest deal se află plantaţii de 
vii, pruni și pădure. 

Glăvăneşti, sa, în partea deN. 
a com. lepureni, pl. Turia, jud. 

Iași, în stînga rîului Jijia, cu o 

suprafață de 1144 hect. şi o 

populaţie de 46 familii, sai 206 

suflete. Acest sat a fost desfi- 

ințat în 1864, prin strămutarea 
locuitorilor în satul Stolniceni 
şi reînființat în 1879, prin îm: 

proprietărirea însurăţeilor. 

Are o biserică, zidită la anul 

1837, cu 1 preot și 2 dascăli. 
Moșia este proprietatea sta- 

tului,   

Numărul vitelor e de 887 ca- 

pete, din cari: 148 vite mari 

cornute, 644 oi, 30 cai și 65 

rimători. 

Glăvăneşti, saz, face parte din 

com. Muncelul, pl. Zeletinul, jud. 

Tecucii. E situat pe ambele 
maluri ale pîriului Zeletinul, care 

străbate satul prin centru, de 

la N. la S. Aici se află reșe- 

dința comunei. 

Are o populaţie de 259 fa- 
milii, saii 968 suflete; o școală 

mixtă, care datează din anul 

1879, şi e frecuentată de28 copii; 
o biserică, cu hramul Sf, Ni-. 

colae, care se află situată pe o 

ridicătură în mijlocul satului şi 

este făcută la 1876 de obștia sa- 

tului, după cum se constată pe 

inscripția de pe cruce. Se în- 

treţine de locuitori, avind și Sik 

fălci de pămînt. 

Teritoriul cătunului este de 
2636 hect. 

Locuitorii, foști clăcași ai mă- 

năstirei Răchitoasa, ai tot te- 

ritoriul com,, cu care aii fost îm- 

proprietăriți în 1864 şi 1893. 

In partea de E. a satului în 

mal se află cariere de piatră. 
Tradiţia locală spune că sa- 

tul şi-a luat numele de la pri- 

mul locuitor numit Glăvan fiul 

lui Frumușelul. Acest Frumu- 

şel a avut 3 copii: Glăvan, Se- 

nătescu și Dămăcușş, care aii dat 

numele la 3 sate. Satul Senă- 

tești nu mai există astăzi; el 

a fost situat la N. de Glăyăne- 

ști, și a fost distrus din cauza 

holerei ; acum nu se mai cu- 

noaște aici de cite cite-va ridi- 

cături de pămînt şi un iaz nu- 
mit Iazul-Senăteştilor, pe pirîul 
Zeletiaului. 

Locuitorii acestui sat se deo- 

sebesc din cel din împrejurime 

atit prin port cit și prin vor- 

bire. Locuitorii satelor din a- 

propiere îi numesc Mocani, 

Glăvile, cor. 
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Glăvănești, zzoșe, în jud. Te- 

cuciii, proprietatea statului, cu 

o suprafață de 768 hect., din- 

preună cu trupul: Năfundești 

saii Capul-Dealului, din com. 

Muncelul. Aparţinea mai îna- 

inte mănăstirei Răchitoasa. 

Glăvâăneşti, zăzure, în jud. Te- 

- cuciii, proprietatea statului, cu 

o întindere de 380 fălci, dinpre- 

ună cu trupul Plopul, de 80 fălci, 

pendinte de com. Muncelul. 

rar, în jud. Vil- 

cea, pl. Oltul-d.-j., compusă din 

3 'căt.: Peșteana, Olteanca și 

Aninoasa. 

Este situată pe văile: Peșteana: 

Oltencei și Aninoasa, cum și 

pe dealurile dintre aceste văi. 

Pănă la reședința județului şi a 

plășei sunt 40 kil. 

Are o populaţie de 624 fa- 

milii, saii 2726 suflete (1386 

bărbaţi și 1340 femei), în care 

intră și 10 familii de igani. 
Locuesc în 624 case. Sunt 417 

contribuabili, 
Veniturile com. sunt de 3258 

lei și cheltuelile de 2348.80 lei. 

“Are 6 biserici, toate de lemn: 

3 în căt. Olteanca, 2 în Peș- 

teana și 1 în Aninoasa. 

Vite sunt: 57 cai, 034 boi, 

490 vaci, 1378 oi, 270 capre, 

1500 porci. 

Sunt 275 stupi cu albine. 

Locuitorii sunt moșneni. Din- 

tre ei s'aii împroprietărit 68 la 

anul 1864, pe moșiile D-lor 1. 

Bocșenescu, I. Angelescu, Dima 

Dogarul și alții. 

In mahalaua Aninoasa, lingă 

biserică, este un izvor a cărui 

apă pe unde trece lasă un strat 
gros şi roșu ca rugina de fier. 

Pe unde apa surpă malurile 
se găsesc în pămînt stejari groși 
şi înegriţi; ceea ce face să se 

bănue existența de cărbuni de 
pămint.
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Școala există în com. de la 
1837. A fost întreruptă la 1848, 

1850, 1854 și chiar în urmă. Lo- 

calul actual s'a clădit la 1864 şi 

e proprietatea com. E frecuen- 

tată de 11 copii. Cu întreţine- 

rea şcoalei statul cheltuește a- 

nual 1458 lei. 

Ştii carte 193 bărb. şi 34 fem. 

Căi de comunicație are: șo- 

seaua care vine de la Drăgă- 
şani şi se ramifică de la Cre- 

țeni către com. Glăvile. De la 

hotarul Glăvile se ramifică . ia- 

răși în două: una merge pe 
valea Peşteni, pănă aproape de 
hotarul despre N,., iar alta mer- 

ge pe valea Oltencei. 
E brăzdată de dealurile : Peş- 

teni, Aninoasci și Oltencei și 

udată de văile: Peşteni, Olten- 

cei, Aninoasei, Voiculeasa, Vă- 

căreaţa, Roba, Robiţa, Stubeiul- 

lui-Mircea-Ciobanul. 

In valea Peştenei se varsă, în 

raionul com. Glăvile, vălcelele: 

Ursoaia, Gradiștea-Mare și Mică, 

Cirișoaia-Mare și Mică, Gorgo- 

tești și Dogăreşti. 

Se mărginește la N. cu com. 
Cermegeşti, la S. cu Amărăști, 

la E. cu Scundul și la V. cu 

Zăvoeni, Vărleni și Stănești. 

Glăvile, dea/, în raionul com. cu 

același nume, pl. Oltul-d.j., jud. 
Vilcea, pe care se cultivă 230 

hect., 50 arii, vie. ” 

Gliganul, com. rur., pe apa Drim- 

bovnicul, jud. Argeș, pl. Gălă- 

“ şești, la 14 kil. de com. zur. 

- Costeşti,reședinţa subprefecturei, 
şi la 43 kil. de Pitești. Se com- 

pune din 2 sate: Gliganul-d..j., 

și Gliganul-d.-s., avind în tot 

219 familii, sai 460 suflete. Are: 

o biserică, cu hramul Adormi- 

rea, deservită de un preot și 
un cîntăreţ; o şcoală primară |. 

rur. și case mari ale familiei 

Budișteanu, proprietarul moșiei.   

După o publicaţie oficială, a- 

ceastă com, are 215 contrib. 

şi are un budget de 3427 lei la 

venituri și de 3267 lei la chelt. 
Numărul vitelor a fost în a- 

nul 1887 de 9og vite mari cor- 

nute (806 boi și vaci, 2 bivoli 
şi IOI cai) și de ş254vite mă- 

runte (4986 oi, 15 capre și 253 

rîmători). 

Gliganul, s4d-divizie a com. rur, 
Bresniţa, pl. Motrul-d.-j., jud, 
Mehedinţi. 

Gliganul-de-]Jos,saii Gliganul- 

din-Vale, saz, cu 89 familii, 
- jud. Argeș, pl. Gălăşești, face 

parte din com. rur. Gliganul. 

Gliganul-de-Sus, sai Gliganul- 

din-Deal, saţ, cu 130 familii, 

jud. Argeş, pl. Gălășești; face 

parte din com. zur. Gliganul. 
Aici este reședința primăriei. 

Glimea, sai Fundul-Hara, zea/, 

jud. Suceava, com. Brădăţelul, 

avînd coastele repezi și ripoase 

"şi pe d'asupra acoperit de la- 

nuri şi finațuri. | 

Glimea, deal, care desparte satul 

Rădășeni de satul Oprişeni, jud, 
Suceava și pe culmea căruia 

trece și hotarul moșiilor cu ace- 

lași nume. - 

Giina-Gherman, saf, jud. Ilfov, 
pl. Dimbovița; face parte din 

com. rur.  Bobești-Bălăceanca. 

Este situat la E. de București, 

pe ţărmul drept al rîului Dim- 
boviţa. Partea de N. a satului 

e băltoasă, din cauză că terenul 

e mult înclinat spre riul Dim- 

boviţa. 
Se întinde pe o suprafaţă de 

502 hect., cu o populație de 

216 suflete. 
D-l Gherman are 332 hect. 

și locuitorii 170 hect.   

Are o biserică, cu hramul A- 

- dormirea, deservită de 1 preot 
şi 1 cîntăreţ. Aci este reședința 

primăriei. 

Comerciul se face de 2 cir. 

ciumari. , 

Numărul vitelor mari e de 

139 și al celor mici de 170. 

Glina-Macri, sa/, jud. Ilfov, pl. 

Dimboviţa ; face parte din com. 
rur. Bobeşti-Bălăceanca. Supra- 
fața totală a satului e de 293 
hect., cu o populaţie de 12 su- 

filete. 

Gliza-Căldăruşa, zădure, a sta- 
tului, jud. Buzăi, pendinte de 
Sf. Apostoli, pe moşia Jugureni- 

Căldărușa din com. Jugureni; 

face un corp cu Archiman- 
„drita şi Nucii-Ghidiei ; are 256 

hect. -. : 

Glimboaca, va/e, izvorește după 

teritoriul com. Oteşti-d.-s., jud. 

__Olt şi:se varsă în gîrla Cun- 

grişoara-Mică, pe ţărmul drept, 

în raionul com. Vai-de-Ei, pl. 

Oltul-d.-s. 

Glîmboaia, .zîrii, "izvorește din 

pădurile statului despre Ocnele- 
Mari şi se varsă în riul Rimnicul, 

“în com. Vlădești, pl. Ocolul, 

jud. Vilcea. .. 

Glimbocata, com. rur., jud. Dim- 
„boviţa, pl. 'Dimboviţa - Dealul. 

Se află situată pe șoseaua na- 

- țională  Bucureşti-Pitești între 

deal şi cîmpie, spre S.V. de 
Tirgoviște la ciți-va kil. spre V. 
de Găești, lingă jud. Muscel. 

In cuprinsulacestei com. sunt: 

Dealul-Vâii-Seci, Dealul-Corbului 

şi cîmpiile: “Baloteasca și Pă- 

troaia. 

Prin raionul comunei curg 

riul Argeșul și piîraiele: Glim- 
bocata şi Valea-Seacă, peste care 

sunt două poduri.
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Se compune din două că- 
tune: Glimbocata și Călugăriţa 
cu 1023 locuitori. Are o moară 

de aburi; două biserici; o şcoală. 

Se învecinește la V. cu com, 
. Ciulnița, din jud. Muscel, 

Glimbocelul, comp. rur., jud. Mus.- 

cel, pl. Podgoria, la S. de Cim- 

pulung şi la 65 kil. departe 
de acest oraș. : 

Numele săi vine dela girla 

Glimbocelul, ce trece prin mij- 

locul săi, udind-o de la N, 

spre S$. 

Se mărginește la E. cu com. 
Butoiul, jud. Dimboviţa, la V. 
cu com. Țigănești, la N. cu 
com. Bogaţi, jud. Dimboviţa şi 
la S. cu com. Budişteni. 

Are o populaţie de 200 fa- 
milii, saii 806 'sufiete (391 băr- 
baţi şi 415 femei); locuesc în 

230 case. | 
Vite sunt: 193 boi, 47 vaci, 

42 viței, 6 tauri, 175 oi, şo ber- 
beci, 98 capre, 154 porci, 15 
cai și iepe. 

Moșia e a locuitorilor, parte 
prin împroprietărire, parte MoOȘ- 
tenire. S'aii improprietărit pe 
moșiile:  Goleasca, Băneasca, 
Chiţeasca și Chiriacioaia. Pro- 
prietari mari în com. sunt d-nii: 
Nae Bogdan, N. 1. Gherasi, C, 
Manolescu și 1. G. Chiriac. 

Sunt 152 contribuabili. 
La 1887 avea un budget de 

1609 lei la venituri și 1605 lej 
la cheltueli. 

In com. este o moară cu 
vapori; o biserică, zidită la anul 
1551, deservită de 1 preot și 
I dascăl; o școală, care dateză 
dela 1821, frecuentată de 5o 
elevi și 4 eleve, cu întreţinerea 
căreia statul cheltuește anual 
1080 lei. 

Glimbocelul, sa;, jud. Dimboviţa 
Pl. Dimboviţa-Dealul, căt. com. 
Bogaţi.   
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Glîimbocelul, gîr7ă, izvorește din 

jud. Dîmboviţa, com. Bogaţi, 

jud. Muscel, dela locul numit 
Scheianca, unde este cunoscută 

sub numele de Glimbocul. După 
ce udă com. Glimbocelul trece 
în com. Budișteni, pe care o 

- lasă puţin la stinga, apoi udă 
com. Ciulniţa și se varsă în rîul 

Argeș. Vara, mai ales în timpii 
secetoși, seacă. 

Glodanul, zoșie, în jud. Buzău, 

com. Cănești, căt. Glodul; are 

50 hect. proprietate moșne- 
nească. 

Glodeanul, proprietate, în partea 
de S. a plășei Tohani, jud. 
Buzăi, avind pămîntul cel mai 
fertil din jud., care, prin di- 
ferite succesiuni, danii şi vînzări 
s'a subdivizat în proprietăți mai 
mici. 

Glodeanul, dea, jud. Vilcea, 
com. Olănești, din plaiul Cozia. 

Glodeanul-Cirlig, com. rur., în 
jud. Buzăi, pl. Tohani, situată 
la o distanță de orașul Buzăti 
de 40250 m. Limitele sale sunt: 
la N., Movila-Manciului; la N.- 
V. se lasă în linie dreaptă pe 
hotarul moșiei Glodeanul-Sărat, 
pănă în hotarul moșiei Sidirul, 
face o proeminență spre punctul 
Măcrișul şi se lasă iar în jos, 
pănă dă în hotarul Ialomiţei, în 
marginea moșiei Jilava; la S,, 
merge pe hotarul Ialomiţei (mo- 
şia Dudeasca) pănă în hotarul 
moşiei Cotorca, la Iazul-Cocoa- 
nci; la E., se urcă în sus pe ho- 
tarul moşiei Frecățeanca pănă 
în hotarul moșiei Rotunda de 
lingă Metelei ; de aci, pe la ca- 
pul moșiei Brădeanul cu Tufele 
ajunge la Movila-Manciului, ceea- 
ce dă comunei forma unui tri- 
unghii, 

Suprafața sa este de 5040 
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hect., din care 5ooo arabile, 10 

păduri, 104 fiîneață, 642 izlaz și 

184 sterp. 

Proprietăţi mai însemnatesunt: 

Casotta, Cirligul-Mare, Cirligul- 

Mic, Apostolocheanca, Sidirul 
saii Stavropoleos. Terenul e șes 

și fertil, 

Este o moară cu aburi; o 

şcoală în căt. Casotta, 

Căi de comunicaţie are: şo. 
seaua vecinală Mizil-Cotorca prin 
Glodeanul; şoseaua judeţeană 
Buzăi- Urziceni și mai multe 
drumuri naturale, din care mai 
însemnate sunt: drumul Grin- 
dul-Buzăi, pe la Movila-Manciu- 
lui, și drumul Movila-Manciului- 

Cilibia prin com. Albeşti. 

Vite sunt: 1097 boi, 674 

vaci, 256 viței, 078 cai, 227 

epe, 55 minji, 2869 oi, 93 ca- 
pre şi 754 porci. Stupi de al: 
bine sunt go. 

Comuna e formată de cătu- 
nele Casotta, Cîrligul-Mare, Cîr- 

ligul-Mic și Zmiîrdanul, avînd o 
populație de 1870 suflete, din 
cari: bărbaţi 343, neînsuraţi 29, 
văduvi 8, băeţi 589; iar femei 
măritate 343, văduve 4, fete 554. 
Case de locuit sunt 553. Stră- 
ini: 2 Greci și 20 Austro-Un- 
gari. Meseriași : 2 lemnari, 2 ciz- 
mari, 2 fierari, 1 mecanic și 2 
cojocari. Contribuabili sunt 412. 

Budgetul comunei e de 5234 
lei, 69 bani. | 

Are o şcoală, frecuentată de 
65 elevi și 3 eleve; 3 biserici, 
deservite de 4 preoți, 3 cîntă- 
reţi și 3 paracliseri. Catedrala 
e cea cu hramul Duminica-Tu- | 
turor-Sfinţilor. Ştiu carte 193 

"persoane, 

Circiumi sunt 18. 
Comuna Cirligul a existat din 

vechime, însă în timpul 'războ- 
iului dintre Ruși și Turci, tea- 
trul de luptă fiind în mare parte 
prin aceste locuri, s'a risipit, 
După 1812, locuitorii încep a
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se stringe la vechile lor vetre 
şi căt: Cîrligul-Mare se reînfiin- 
țează îndată. Pe la 1830, în- 
cepe a se forma şi căt. Ciîrligul- 
Mic și pe la 1860 căt. Casotta; 
în 1884 se înființează cătunul 
Zmirdanul, din însurăţeii împro- 
prietăriți pe moșia Glodeanul- 
Cirlig. 

Glodeanul-Cirlig, numire ce se 

mai dă căzunului Cirligul-Mare, 
jud. Buzăă. 

Glodeanul-Cîrlig, moșie, în ju- 
„ deţul Buzăii, com. Glodeanul- 

Cîrlig, proprietate a statului, 

pendinte de mănăstirea Văcă- 
rești; are 2930 hect., din care 

820 hect. s'aii dat împroprie- 

tăriților din cătunele Zmirdanul 

şi  Cirligul-Mare, iar 2110 se 
-arendează particular, 

Glodeanul-Sărat, com. rur., în 

jud. Buzău, pl. Tohani, pe am- 

bele maluri ale piriului Sărata, 

- la o distanță de Buzăii de 37600 

m. Limitele sale sunt: la N, 

începe din Movila-Manciului și 

pe hotarul moșielor Rotunzean- 

ca și Brădeanca, merge pănă 
întilneşte hotarul moșiei Cufu- 

“situl, la Puţul-Rîndunichii; apoi, 
pe hotarul de N. al moșiei Cu- 
furitul, trece piriul Sărata și a- 
junge la Valea-Cailor; la V., se 
lasă pe Valea-Cailor, atinge ho- 
tarul moșiei Dulbanul și dă pe 
partea de N.-V. a moșiei Gră- 
diștea ; la S.-V., merge pe ho- 
tarul Grădiştei, trece pr la ca- 
pul de N. al moșiei Sălcianca 
(jud. Prahova), se lasă pe ho- 
tarul moșiei Ghighiul, pănă dă 
de hotarul Ialomiţei, trece pi- 
riul Sărata și merge pe hota- 

rul Ialomiţei (moșia Jilava) pănă 

dă în hotarul moșiei Sidirul; la 

"E., urcă pe hotarul moşiei Ca- 

sotta, apoi se dirige spre N.- 

E., pe hotarul moșiei Casotta, 
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pănă ajunge la Movila-Manciu- 

lui.. 

Suprafaţa sa este de 7523 
hect., din care 6248 arabile, 

274 fineață, 392 izlaz şi 609 
bălți și sterp. 

Proprietăţi mai însemnate, a- 
fară de pămîntul posedat de lo- 
cuitori, are:  Glodeanul-Sărat, 

de care e alipită și Sfoara- 

Ghighiul, Cufuritul și Grădiştea. 

Terenul e şes, întrerupt de 

lacuri și cîte-va zmircuti și aco- 

perit de întinse semănături. 
Sunt 4 stîne. 

Vite sunt: 1042 boi, $25 
vaci, 251 viței, 2 bivoli, 2 bi- 

volițe, 300 cai, 210 iepe, 61 
miînji, 3200 oi, 16 capre, 1 a- 

sin și 750 porci. 

Stupi sunt 40. 
Comuna e formată din că- 

tunele Cufuritul, Florica şi Glo- 

deanul-Sărat, avînd o populaţie 

de 2830 loc., din cari: bărbaţi 

însurați 690, neînsuraţi 32, vă- 

duvi 26, băeți 784; iar femei 

măritate 690, văduve 28, fete 

586. Case de locuit sunt 636. 

Meseriaşi: 3 dulgheri, 1 ro- 
tar, 2 croitori, 2 cizmari, 8 fie- 

rari, 1 mecanic, 3 cojocari și 2 

brutari, 

Sunt 539 contribuabili. 

Budgetul comunei e de 6158 

lei, 71 bani. 

Are o școală, frecuentată de 

125 elevi şi eleve; 3 biserici, 
deservite 'de.3 preoți, 3 cîntă. 

reți şi 1 paracliser. - Catedrala 
e cea cu hramul Intrarea-in-Bi- 

serică. Cîrciumi sunt 17. 

„Ştii carte 83 persoane. 
Comuna exista și în secolui 

trecut, dar s'a împrăștiat din a- 
celeași cauze, ca şi Glodeanul- 

Cîrlig. După 1812, s'a format, 
la vechea siliște satul Glodeanul 

Sărat; pe la 1850 s'a format 
satul Cufuritul și în 1881 satul 

Florica cu însurățeii împroprie- 
tăriți,   

GLODEANUL-SILIȘTEA 

Glodeanul-Sărat, cătun de re- 

ședință, al com. Glodeanul-Să- 

rat, jud. Buzăii, așezat pe ma- 
lul stîng al pîriului Sărata şi 
la capul de N. al lacului Glo- 
deanul; are 2160 loc. şi 486 
case. 

Glodeanul-Sărat, moşie, în ju- 
deţul Buzău, com. Glodeanul- 
Sărat, pendinte de mănăstirea 
Căldărușani; are cam : 28000. 

„hect. mai toate arabile; se a- 
rendează însă împreună cu mo- 
şia Amarul, din care cauză nu- 
mirea oficială a acestei moşii 

e Glodeanul-Sărat şi Amarul. 

Glodeanul-Sărat, /ac, în jud. 
Buzău, com. Glodeanul-Sărat, 
format din curgerea înceată a 

ALA y i . piriului Sărata; conţine” mult 
pește. 

Glodeanul (Sidirul), moșie, în 
jud. Buzăi, com. Glodeanul-Cir- 
lig; se întinde la S., d'alungul 
hotaruluijud. Ialomiţa, între mo- 
şia Glodeanul-Sărat, la V.; la 

N. între moșiile Casotta și Cîr- 

ligul-Mare și la E. între moșia 

Cotorca, avind forma unui drept- 

unghii. A fost proprietatea sta- 

tului, pendinte de mănăstirea 

Cotroceni. Are 430 hect,, mai 
toate arabile. 

Glodeanul - Siliştea  (Frecă- 
ței), com. rur., jud. Buzău, pl. 
Tohani, situată între comunele 

Glodeanul-Cirlig şi Cotorca, la 

distanță de Buzăi, de 44 kil. 

450 m. Limitele ei sunt: la N, 
hotarul moșiei Cirligul-Mic, şi 

pămîntul însurățeilor din com. 
Zmîrdanul; la E., Drumul-Grin- 

dului, zis și Drumul-Oilor, care 

face in această parte limita în- 

tre pl. Cîmpul și Tohani; la 
- 8. moșia Cotorca și la V., mo-" 

şia Sidirul, pănă dă iar în hota: 

rul moșiei Cirligul-Mic.
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Suprafaţa sa este de 2934 

hect., din care 2412 arabile, 287 

izlaz şi 235 sterp. Proprietate 
mare este "numai moşia Frecă- 

țeanca, fostă a casei Filipescu. 
Terenul e şes și fertil. Agri- 

cultura sc face sistematic șipe 

o mare întinderea. Este o școa- 

lă pentru împletirea ştreangu- 

rilor. 

Are 3: tirguri: la 23 Apri- 

lic, la Inălţare și la 6 August. 

Căi de comunicaţie are: Ca- 

lea vecinală Cotorca-Cilibia prin 

com. Meteleul, Drumul-Oilor şi 

Drumul-Zmirdanului. 

Vite: 586 boi, 285 vaci, 150 

viței, 12 bivoli, 372 cai, 240 

iepe, 25 mînji, 54001, 15 capre 

şi 363 porci. Stupi sunt 21. 

Com. e formată dintr'un sin- 

gur căt.: Glodeanul-Siliștea, a- 

vind o populaţie de 1şoo lo- 

cuitori, din cari: bărbaţi însuraţi 

227, neînsurați 5, văduvi 9, băeţi 

394; iar femei măritate 327, 

văduve 36, fete 402. Numărul 

caselor de locuit e de z21. 

Meseriași: 5 fierari, 1 mași- 

nist, 1 cojocar și un boiangiii. 

Sunt 273 contribuabili. 

Budgetul com. e de 7321.54 
lei, 

Are o şcoală, frecuentată de 

100 elevi şi 5 eleve. Carte ştii 

126 persoane. Biserici sunt 2, 

cu 2 preoţi, 2 cîntăreți și 2 

paracliseri. Catedrala, frumoasă, 

e cea cu hramul Sf. Nicolae, 

fondată la 1854 de Anica Fili- 

pescu, proprietara de pe atunci 

a acestei com. i 

Frontispiciul este acesta: 

Această sfintă biserică ce prăznueşte 

cu' hramurile: Sfinta Troiță, Adormirea 

Maicii Domnului și Sf, Nicolae, s'a zi- 

dit din noii cu osirdia și cu cheltuiala 

D-nei Clucereasa și Dixofilati Anica Fi- 

lipescu, soţia D-lui marelui Clucer Cos- 

tache Filipescu, fiica marelui Ban Isac 

Ralet, în zilele prea sfinţiei sale părin- 

telui Episcop Filotei, al sf, Episcopii 

Buzăi, în anul dela Christos, 1854. 
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Circiumi sunt 6. 

Demnă de văzut e movila 

Siliștea, în jurul căreia a fost 

satul Siliștea înainte de 1806. 

Spirgîndu-se satul, din cauza in- 

vaziunilor, în drumul cărora era 

așezat, locuitorii au umblat mult 

timp pribegi. După 1812, mulți 

din ei ati voit să se întoarcă 

la vechile locuințe, dar n'a gă- 

sit de cît cenușe, de aceea s'ait 

dus și ai dat naștere celor- 

lalte sate cu numele de Glo- 

deanul. Vre-o şo de familii însă 

aii rămas tot la satul Siliştea, 

dar "i a pus fondamentul la şoo 

mn, spre E. de vechea vatră. Din 

cauza umblărei lor din loc în 

loc li s'a dat numele de Fre- 

căţei, 

Glodeanul - Siliştea (Frecă- 
ţeanca, Filipeasca, Zisulea- 

sca), moșie, în com. Glodeanul- 

Siliștea, jud. Buzăii, avind, afară 

de pămintul dat locuitorilor, 

2100 hect., din care 210 izlaz, 

iar restul mai tot se cultivă. 

Glodeanul-Stavropoleos, a/ză 

numire a moşiei Glodeanul-Si- 

dirul din com. Glodeanul-Cîrlig, 

jud. Buzăiă. 

Glodeanul.-şi-Grădiştea, întinsă 

moşie, jud. Buzăă, care se des- 
parte în două trupuri: Glo- 
deanul-Cufurit (propriii zis din 

com. Glodeanul-Sărat), pendin- 
te de mănăstirea Znagovul, for- 

- mînd şi el una din jumătățile 

moșiei Răsturnați (com. Mihăi- 

lești), iar cea-laltă jumătate a 

moșiei Răsturnaţi s'a divizat în 

două: Mihăileşti lui Mișu şi Răs- 

turnați D-nei Bălașa, ambele în 

com Mihăilești. Trupul al 2-lea 

din moșia Glodeanul-și-Grădiștea 

este moșia Grădiștea din com. 

Boldești, cunoscută în localitate 

sub numele de Cufuritul, saii 

Znagovul. 

Glodeneni, 

Glodeni, cor. 
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sub-divizie a cât. 

Bărbuncești, din com Grăjdana, 

jud. Buzăii. 

rur., jud. Dim- 

boviţa, plaiul Ialomiţa -Dimbo- 

vița, situată la 10 kil., spre N. 

de Tirgovişte pe văi şi între 

dealuri. Dealurile din jurul co- 

munci sunt: Măgura, Virful- 

Mare, Podiiacul, Cordunul-Mare, 

Cordunul-de-Mijloc, Malul-Roșu 

şi La-Fier. 

Prin raionul com. curg: apele 

Lăculeţele și Bădislăvoaia şi se 

află şi izvoare de apă cu gust 

de: pucioasă și de sare. 

Glodeni se compune din 2 

cătune: Glodeni și Lăculeţele, 

cu o populaţie de. 2000 locui- 

tori. 

In raionul comunei sunt peste 

77000 arii pădure. Una din sur- 

sele de bogăţie ale acestei co- 

mune este păcura. Sunt aci mul- 

țime de puțuri care în unele 

timpuri a dat cantități enorme 

de păcură, In sînul pămîntului 

acestei comune se mai află și 

cărbuni de pămînt, pucioasă şi 

sare, acestea încă neexploatate, 

Are 2 biserici şi o şcoală. 

In cătunul Lăculcţele, pe ma- 

lul sting al Ialomiței, se află 

fabrica de praf de pușcă a 

statului, Glodeni se învecinește 

„spre E. cu com. Valea-Lungă 
și Ocniţa; spre V., cu Doicești 

și Brăneşti ; spre N., cu Podurile 

şi spre S$., cu Aninoasa şi Vifă- 

rata, despărțindu-se mai de toate 

aceste comune prin dealuri și 
văi, 

Glodeni, com. rur., în partea de 
N.-V. a plășei Amaradia și la 

S. com. Ohaba, din jud. Gorj. 

„ Situată pe valea rîului Ama- 
radia, are o populaţie de 243 
familii, sai 1014 suflete, din 
cari 185 contribuabili, 

Are o suprafață de 1250 hect.
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arabile, 180 hect. 

hect. vie, și 130 hect. pădure, 

378 hect. izlaz și pomet și 12 

hect. vatra satului. 

Locuitorii posedă: 21 pluguri, 
46 care cu boi; şI2 vite mari 

cornute, 25 cai, 546 oi, 130 

stupi și 180 rimători, 

Comuna are un venit de 1478 

lei și chelt. în sumă de 1400 lei. 

Piriul Amaradia străbate Glo- 

deni, curgind spre S$.; iar aci, 
schimbindu-și direcția, apucă 

spre com. Voiteşti. 

Comunicaţia se face prin șo- 

seaua comunală și şoseaua ve: 

cinală care o leagă cu Voiteşti 
şi Ohaba, cu drumul de care, 

care trece peste dealul Lărgii şi 

intră în com. Turbaţi. 

Sunt 5 puțuri cu cumpână și 
7 fîntîni. 

Are o școală, înființată la anul 

1859 şi frecuentată de 45 elevi 

şi 2 eleve, condusă de 1 învă- 

țător normalist; 4 biserici, de: 

servite de 1 preot, 2 cîntăreţi 

și 1: paracliser, una fondată la 

anul 1744, și reparată la anul 

1830 de săteni, a doua fondată 

la anul 1802, iar cele-l'alte 2 

mai vechi. 

Glodeni, căzuu, de reședință al 

com. Glodeni, plasa Amaradia, 

judeţul Gorj. 
Are o întindere de 700 hect., 

din cari 300 hect. arabile, 110 

hect. fineţe, 265 hect. pădure, 
izlaz şi pomet, 20 hect. vie, şi 

5 hect. vatra satului. 
Are o populaţie de 114 fa- 

milii, sai 506 suflete, din cari 

92 contribuabili. 

Locuitorii posedă: 

guri, 18 care cu boi; 195 vite 

mari cornute, 10 cai, 224 oi, 

110 rimători şi 60 stupi. 

Are 2 biserici, cu 1 preot și 
1 cîntăreţ; o școală, 

10 plu- 

Glodeni, saz, jud. Vasluiii, plasa 

fineţe, şo. 
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Funduri, com. Parpaeniţa, aşe- 

zat într'o mică vale, formată 

de dealul Glodeni, pe o supra- 

faţă de 796 hect., cu o po- 

pulaţie de 70 familii, sai 354 

suflete, . 

Aici este o biserică făcută de 

Const. Ciurdea la 1868, deservită 

azi de 2 cîntăreți. 

Vite: 183 vite mari cornute, 

656 oi, 35 cai, 58 rîmători. Lo- 

cuitorii posedă 66 stupi. 

Glodeni, vechea numire a satu- 

Iul Buciumi, din com. Chiliile, 

pl. Fundul, judeţul Roman. Vezi 
Buciumi, sat, com. Chiliile. 

Glodeni, sfoară de moşie  moş- 
nenească, în com. Lipia, jud. 

Buzăii; face parte din trupul 

Băncești. 

Glodeni, zpoșie, în jud. Buzăii, 

com. Tisăul, căt. Glodul, de 

aproape 90 hect., din care 4 

hect. arabile, 3 hect. livezi, 2 

hect. sterpe și restul pădure. 

Glodeni, zîrîi, ce curge prin pl. 
Fundul, com. Chiliile şi Bătri- 

nești, jud. Roman. Izvorește la 

E. de satul Buciumi, curge de 

“la NE, către 5.-V., udă satele 

Buciumi, Bătrînești și Rocna și 

se varsă în riul Siretul, de a stîn- 

ga, mai la S. de satul Spirido- 
nești, după ce primeşte în sine 

pe dreapta, la satul Bătrînești, 

piriul Vălcelele. 

Glodeni, va/e, ce iese din moşia 

Roata-Cătunul, în jud. Vlașca, 
trece prin moșia Roata-d.-j. şi 

dă în Drimbovnicul, la moșia 

Mirşia, 

Glodinoasa, zizii şi vale. În- 
cepe din pădurea statului Pro- 

topopeni, com. Poiana-Lungă, 

jud. Botoşani şi se varsă în 

Siret, Valea e _ mărginită de   
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dealul Protopopeni și de Dealul- 
Viei. 

Glodişoarele sai Grădişoare- 
le, saţ, jud. Bacăii, pl. Bistrița- 

d.-s., com. Odobeşti, situat pe 

pirîul Glodişoarele, în marginea 

„de sus a comunei, la o depăr- 
tare de 9 kil. de satul Odobești. 
Numără 44 familii, saii 162 su- 

flete. 

Vite sunt: 5 cai, 51 vite mari 

cornute și 3 porci. 

Glodişoarele, Zea?, jud. Bacăii, 
pl. Siretul-d.-s., com. Mărăşti, 

situat între marginea de S. a 

com. Odobeşti şi com. Mărăști. 

Glodişoarele, zirîă, jud. Bacăii, 

pl. Siretul-d.-s.,: com. Odobești, 

afluent. după stinga al piriului 

Odobeşti. Pe dinsul se află a- 
șezat satul cu același nume. 

Glodişorul, co//nd și /oc îsofat, 
în com. Chiojdul-din-Bisca, pe 

hotarul dintre jud. Prahova şi 
jud. Buzăii. 

Glodosul, saz, jud. Bacăi, plasa 

Tazlăul-d.-j., al com. Bărsănești, 

situat pe valea cu același nume. 

Are o populaţie de 37 familii, 

sai 139 suflete; o cîrciumă, 

Vite: 4 cai, 53 vite mari cor- 
nute, 17 porci și 90 capre. 

Glodosul, moșie, jud. Bacăi, pl. 
Tazlăul-d.-j., com. Bărsăneşti, de 
420 hect., cu :un venit de 8500 

lei. 

Glodosul, va/e, jud. Bacăii, pl. 

Tazlăul-d.-j., com. Bărsăneşti, pe 

care se află situat cătunul cu 

același nume. 

Glodul, com. rar. jud. Dolj, pl. 
Jiul-d.-Mj., la 10 kil. de Craiova 

şi la 12 kil. de reședința plășei, 
com. Segircea,
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Situată pe malul drept al 
Jiului. 

Se mărginește la E. cu com. 
Secuiul, de care se desparte 

prin Jiul; la V., cu com. Calo- 

părul; la: N., cu com. Livezile 

şi la $., cu com. Calopărul. 

Terenul comunei este acci- 

dentat de dealul Bucoviciorul, 

întrerupt de cite-va văi. 

Este udată spre E. de riul 

Jiul, cu direcțiunea N.S.; foarte 
dese-ori Jiul se revarsă şi inundă 
țarina locuitorilor. 

In anii 1871—1874 comuna 

se compunea din cătunele “Ţu- 

gheni şi Livezile, care acum 
este comună deosebită. In anul 

1871 căt. 'Țugheni a fost inundat 

de Jiii, din care cauză s'a stră- 

mutat din acel loc pe locul pe 

care se află azi. In anul 1880 
coprindea încă căt. Vărăţi, din 

com. Livezile. Azi se compune 

din trei cătune și anume: Glo- 

dul, care este căt, de reședință, 

Peretul și 'Țugheni. Cătunele 

Glodul şi Peretul sunt situate 

pe malul drept al Jiului, iar 

Țugheni are o parte şi pe mar- 

ginea pădurei statului. 

In comună se află: o bise- 
rică de zid, fondată de Dumi- 
trache Poenaru, deservită de 1 
preot și 1. cîntăreț; o şcoală 
mixtă, în căt, Țugheni, condusă 
de 1 învăţător și care funcțio- 
nează din 1886. La această şcoa- 
lă urmează copiii din cătunele 
Peretul și Glodul. Localul de 
zid, este în bună stare. Şcoala, 
întreținută de stat și de comu- 
nă, are S!h hect. pămînt. 

După legea rurală din 1864, 
sunt 193 locuitori împămînte. 
niți; după cea din 1879 sunt 
17 însurăței, 

Suprafața teritoriului comunal 
este de 1906 hect., din care 
1256 hect. pămînt arabil, 1şo 
hect. fineaţă, 150 hect. izlaz, 300 
hect. teren şi 450 hect. pădure.   
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Moşia Secuiul, din căt. Ţu- 
gheni, aparține statului. A fost 

arendată de la 1893—1898 cu 

7150 lei anual. Suprafaţa răma- 

să statului azi este de 312 hect. 

7684 m. Restul moșiei s'a dat 

în loturi moșnenilor. 

Moșia Glodul aparţine d-lor 
I. G. Dobrescu, T., N. Teodor, 

N. Cincea și locuitorilor. 

Pe moșia Secuiul, căt. Țu- 
gheni, se află pădurea Secuiul, 

în. întindere de 380 hect.; a- 

parține statului, Pe căt. Peretul 

se află pădurea de şo hect,, nu- 
mită Peretul, a d-lui I. G. Do- 
brescu. 

Pădurile sunt compuse din 
cer, stejar și girniță. 

Viile aparţin locuitorilor:(moș- 
nenii Glodeni) ; aii o întindere 
de 60 hect. 

In :căt. "Țugheni sunt 3 dul: 
gheri și 3 zidari. 

In comună sunt 5 cârciumi, 

din care 3 în căt. Ţugheni și 
2 în căt. Glodul. Comercianţi 
sunt 5. Locuitorii transportă 
productele la Craiova, pe ca- 
lea județeană ce străbate com. 
pe o lungime de 4 kil. Căi ve- 

„_cinale pe o lungime de 3 kil. 
duc la comunele vecine. 

“Budgetul comunei pe exerci- 
țiul 1893 - 94 a fost de 1996,07 
lei la venituri și de 1563,42 lei 
la cheltueli, , 

Vite cornute 460, oi 140, 
cai 36, 

Glodul (Fundul- Văei - Niş- 
covului), căfuz, a! com. Tisăul, 
jud. Buzău, cu 110 locuitori și 
22 case. Pe malul stîng al Niş- 
covului, are o mulțime de bor- 
dee, unde se stabilesc Tiganii, 
în timpul iernel, ca să lucreze 
obiecte, de rudărie. In dreptul 
săii riul Nişcovul e mocirlos, aco- 

perit de trestie şi richită. 

Glodul, căfun, al com. Căneşti,   
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jud. Buzău, cu 230 locuitori și 
64 case. 

Glodul, sa, jud. Dolj, pl. Jiul-de- 

Mijloc, com. Glodul, reședința 

primăriei. Are 537 suflete: 271 

bărbaţi şi 266 femei. Locuesc 

în 79 case și 46 bordee. Copiii 

din sat urmează la şcoala mixtă 

din satul “Țugheni, ce este la 

450 metri depărtare. In anul 
școlar 1892—93 aii frecuentat 

școala 19 băeți. Cu. virstă de. 

școală sunt 45 copii. Ştii carte 

16 locuitori. Satul Glodul este 

aşezat pe malul drept al rîului 
Jiul, ! 

Glodul, sa/, face parte din com. 

rur. Budișteni, pl. Podgoria, jud. 

Muscel. Spre E. de Glodul se 

află pădurea statului Schitul-Bu- 

dișteni, ce se exploatează în 

parchete. Spre V. se află Dea- 

lul-Covergilor, plantat cu vie. 

Are o populaţie de 270 locuitori. 

Glodul, zzzute, în jud. Buzăi, 

com. Tisăul, căt. Glodul; face 

hotar despre com. Lapoșul. E 

acoperit de pădure şi conține 

multă sare. In dificilul drum 

ce este peste diusul, la com. 

Lapoșul, se întîlnesc mai multe 
cruci vechi. 

Glodul, moşie, în jud. Buzăă, 

com. Cănești, fostă proprietate 

a statului, pendinte de Banul; 

are 364 hect., arături, fineaţă, 
izlaz și pădure; face parte din 
moșia Piclele-cu-Sforile. 

Glodul, zădure, . în jud. Buziii, 
com. Tisăul, căt. Glodul, întin- 
zîndu-se puţin și în com. La- 

„ Poșul; are vre-o 200 hect.; face 
parte din marele corp Bradul- 
Bercaru-Sforile. ” 

Glodul, numire dată unei părți 
din pădurea statului Valea.Fin-
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tînei, din com. Odăile, jud. 
Buzăii, avînd singură 180 hect. 

Glodul, /ac, jud. Dolj, pl. Jiul-de- 
Sus, com. Coțofeni -din-Faţă; 
cu suprafața de aproape 20 pog. 

Glodul sai Tociliţa, zii, 
jud. Bacăă, pl. Tazlăul-d.-s., pe 
care se află așezat o secţie a 

com. Luncani; arc scurgere în 
Trebiş. 

Giodul, zir?ă, jud. Baci, plasa 
Siretul-d.-s., com. Obirșia, iz- 
vorește din locul numit Fundul- 
Sclipotei și se varsă d'a stinga 
în pîriul Berheciul. 

Glodul, zzvor mineral, în jud. 
Buzăii, com. Mlăjetul, lingă va- 
lea Ursoaia; conține pucioasă. 

Glodul, zârî, în județul Buzăii, 
com. “Tisăul, căt. Glodul; iese 
din muntele Glodul, şi se scurge 
în rîul Nișcovul; conţine sare 
în disoluțiune. 

Glodul, 7szor sărat, în jud. Buzăi, 
com. Căneşti; iese din muntele 
Umbrărelul şi se scurge în Să- 
răţelul-Bercii. 

Glodul, îzzor de ază minerală, 
in jud. Buzăii, com. Chiojdul, 
căt, „Poeniţele. 

Glodul, /ac, în partea de V. 
“a satului Colţul-Cornii, com. Să- 
lăgeni, pl. Podoleni, jud. Fălciă. 

Glodul, zzvor de ape minerale, 
clorurate-sodice-iodurate și bro- 
murate, jud. Muscel, plaiul Dim- 

bovița, căt. Stoeneşti, 

Glodul-Alb, dza/ și vale, pe mo- 
șia Știubeeni, com. Știubeeni, pi. 
Bașeul, jud. Dorohoii, 

Glodul şi Malul-Spart, trupur? 

d0::99. jlareie Diclionar Geografic, Vol, za, 

  

  

57 

de pădure, făcînd, împreună cu 
Piclele-Banului un total de 198 
hect., proprietate a statului, 

pendinte de Bradul, com. Cănești 
jud. Buzăii. 

Glodul și Zăbrăuți, păduri, cu o 
suprafață aproximativă de 3000 
hect., situate pe moșia Răzăși- 
Fitionești, pendinte de com. Fi- 
tionești, jud. Putna ; limitate la 
N.-V. cu Mușunoaele statului, 
la E. cu Valea-Caregua şi ră- 

zașii Moviliţa, la S. cu pădurile 

d-lui V. Apostoleanu ș şi cu răzașii 
Străoani-d.s, 

Glodului (Dealul-), colină, în 
Buzăii, com. Minzălești, căt. Să- 

reni, acoperită de pădure, 

Glodului (Dealul-) muze, în 

jud. Suceava, com. Șarul-Dornei. 

Glodului (Pirîul-), ziriz, în jud, 
Neamţul, pl. de-Sus-Mijlocul, 

com. Vinătorii-Neamţului, izvo- 

reşte din' coastele despre N. ale 

Dealului-Mare (către hotarul des- 
pre Agapia), curge printre dea- 
luri pănă la unirea sa cu piriul 
Cociorvei. 

Glodului (Piriul-), zîrî4, în jud. 
Neamţul, pl. Piatra-Muntelc, com. 

Gircina, izvorește din ramura 
munţilor Viișoara (în prelungi- 

rea ramurci Cozlei şi a Bistriţei), 

şi se varsă pe dreapta Cucjdiului. 

Glodului (Pirîul-), pirâa, î în jud. 
Suceava, izvorește din dealul cu 

acest nume și se varsă în pîriul 

Neagra-Păltinișului. Are de tri- 

butar pe Glodișorul. . 

 Glodului (Valea-), vale, jud. 
Prahova, pl. Podgoria, com. Gor- 

netul-Cuib; se varsă în piriul 
Nuceţeanca, tot în raionul ace- 

stei com., după ce primeşte iz- 

vorul numit Fîntîna-de-Leac.:   

GLODURILOR (IZVORUL) 

Glodului (Valea-), zirâz, în jud. 

Tulcea, pl. Măcinul, pe _terito- 
riul com. Văcăreni, izvorește din 
dealul Sevastinul, se îndreaptă 
spre E., udă partea răsăriteană 
a plăşei și a com., și după un 
curs de 4 kil. se varsă în gîrla 
Ciulineţul, pe dreapta, trecînd 
prin stuf îutins. 

Glodului (Valea-), za/e cu zi- 
7iă, înjud. Tecuciu, com. Vultu- 
reni, satul Boboșul ; curge spre 
S., pănă în.piriul Berheciul. 

Glodurile, sa, în jud. Bacăii, pl. 
Siretul-d.-s., al com. Tirgul-Glo- 
durile, situat pe piîriul Berhe- 
ciul, la o depărtare de 800 m. 

de Tirgul-Glodurile. Are 22 fa- 

milii, sai 88 suflete, mai toți 
Țigani. 

Vite sunt: 144 vite mari cor- 

nute și 10 porci, 

Glodurile, săfișor, jud. Bacăii, 
pl. Muntele, com. Văsiești, fă- 

cînd trup cu satul Vermești. 

Glodurile, căzu, al com. Trestia, 

jud. Buzăii, cu 160 loc. și 38 case, 

Glodurile, moșie particulară, jud. 
Bacăii, pl. Siretul-d.-s., com: Tir- 

gul-Glodurile, de 427 hect., adu- 

cînd venit de 10099 lei anual. 

Glodurile, ziriă, jud. Bacăii, pl. 
Muntele, com. Văsiești; trece 

prin satul Vermești şi se varsă 
- în. pîrîul Busuiocul. 

Glodurile,: zârtă, jud. Suceava; 

izvorește din Bahna - lui - Mano- 

lache, com. Preuteşti, șise varsă 

în iazul ' Basarabi. 

Glodurilor (Izvorul-), î5vor, în 

„jud. Buzăii, com. Trestia ; începe 
din Fundul-Trestiei, se unește 
cu Valea-Drăcii și dă în piriul 
Murătoarea (Posobeasca). "
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Gloduţul, saţ, jud. Dolj, pl. O- 
colul, com. Secuiul, cu 321 su-. 

flete: 196 bărbaţi și 125 femei. 
Locuesc în78 case și 51 bordee. 

Copiii din sat urmează la școala 
mixtă din satul Secuiul, care 

este la 3735 m. In anul 1892 

— 93, aii frecuentat școala 14 bă- 

eți. Cu virsta de școală sunt 20 

băeţi și S fete. Acest sat se 

învecinește la E. cu satul Adu- 

naţi-de-Giormane, pl. Jiul-d.-j.; 

la V., cu rîul Jiul; la N., cusa: 

tul Teascul și la S., cu satul 

Bratovoești, din com. Adunați- 

de-Giormane. 

Gloduţul, moșie particulară, jud. 
Dolj, pl. Ocolui, com. Secuiul, 

satul Gloduţul, în întindere de 

200 hect., aducînd un venit a- 

nual de 5800 lei. 

Glogojeni, malala, în jud. Me- 

hedinţi, : pl. Motrul-d.-j., com. 

Stingăceaua. 

Glogova, com. rur. și sat, în jud. 

Mehedinţi, pl. Cloșani, la 54 kil. 

de orașul '.-Severin, situată pe 

valea Motrului. Satul formează 

comună cu căt.: Clejnești, Ol- 

teanul, Iormănești, Răcănei, Co- 

chirani și Boghicești, pe o lun- 

gime de 8 kil., avind: 1500 lo- 

cuitori ; 250 contrib.; 370 case. 

Parte din locuitori se ocupă 

cu fabricarea vaselor de pămînt 

și a cărămidei. Pămîntul de pe 

albia Motrului este crivinos şi 

fertil, iar cel de pe dealuri, ar- 

gilos şi puţin producător. 

Locuitorii posedă: 50 pluguri, 

86 care cu boi, 10 căruțe cu 

cai; 106 stupi. 

In com,, pe proprietatea d- 

lui Glogoveanu, se află ape mi- 

nerale, în. marginea șoselei Flo- 
reşti- Baia-de- Aramă, la poala 
dealului Brăzișorul. 

Sunt: 3 biserici, deservite de 

3 preoţi și 7 cintăreţi; 2 școale,   

conduse de 2 învățători: una în 

com. Glogova şi a doua în căt. 

Clejnești, frecuentate de 105e- 

levi și 4 eleve; 6 circiumi. 

Se mărginește la E. cu com. 

Peşteana, din jud. Gorj; la S., 
cu com. Cătunele; la V., cu 

com. Crainici; la N. cu com. 

Negoești și Retejul. 

Budgetul com. este de 1769 

lei la venituri şi de 1442 leila 

cheltueli. 
Numărul vitelor este de 2040: 

700 vite mari cornute, 600 oi, 40 

cai și 700 rimători. 
Prin această com. trece şo- 

seaua Cătunele - Glogova-Nego- 

ești, care, în Gura-Cheii, se îm- 

preună cu'șoseaua Floreşti-Nego- 
ești-Baia-de Aramă. 

Dealuri mai principale sunt: 

Dealul-Coastei, al-Viișoarei şi 

al-Motrului, la hotarul satelor: 

Clejneşti și Bughicești; Dealul- 

Lupului, Priba, Viișoarele, Tro- 

canui și Cornișorul, în hotarul 

cătunelor: OQiteanul, lormănești, 

Răcănei și Cochirani ; iar în hota- 

rul com. Glogova: Dealul-Tu- 

tunarului, Mutul, Țiţa, Tomici, 

Dealul-Bănesc, Balabanul, Buda, 

Petricica și Coasta-Untului. 

Văi sunt: Valea-Mare,a-Ţări- 

nci, Valea.Bisericei, a-Granului, 

a-Udrei, a-Coastei, Ursoaia, Va: 

lea-Braţei, Mutul, Tomici, Văr- 

zăriile, Peri, Balabanul, Ortea, 

Trocanul, Valea-Omului, a-Vii- 

- șoarelor, Priba și Bălţatul. 

Cimpii : Chivădarul, a-Gorunu- 

lui și Răcănei, hotarul Cornișo- 

rul, Bălţatul și Greul. 

Piraie: Priba, al-Vişii, Gărîna, 

Trocanul, Bratia, Tomici şi Ba- 

labanul. | | 

Aci a fost crescut slugerul 

Tudor Vladimirescu, de către 

bătrinul boer Glogoveanu. 

Glogoveanca, prmire vechie a 

unei părți din com. Finţeşti, 
jud. Buzăii,   

Glogova, a// nume al satului O- | 
rodelul, com. Orodelul, pl. Dum- 

brava-de.]Jos, jud. Dolj. 

Glogoveanul, căzu, pendinte de 
com Fierbinţi, pl. Glavaciocul, 

jud. Vlaşca, situat pe proprie- 

tatea statului Glavaciocul, pe 
loc ondulat de ramurile văei 

Glavaciocul, la extremitatea jud, 

spre jud. Argeş. 

La 1864, în acest cătun,s'aii | 

dat la 195 locuitori 570 hect; 

la 1882 s'a mai dat la 6 în-: 
surăței 52 hect. | 

Are o biserică, făcută la 1864 

şi ţinind de parohia Șelarul, de- 

servită de 1 preot și 2 dascăli. 

Copiii din acest cătun merg 
la şcoala din căt. Fierbinţi, care 

este departe de 21; kil. 

Sunt 4 cîrciumi, . 

“Este departe de București de 

56 kil.; de Giurgiu, de 71 kil.; 

de Pitești, de 42 kil.; de Titu 

și Găești, de 20 kil, 

Vite: 450 boi și vaci, 10 

bivoli, 250 cai. 

Aci este conacul întregei 1Mm0- 

șii Glavaciocul,. 

Glogoveanul, zzoșie, în jud. Bu- 
ză, com. Finţeşști; are 545 

hect., din care 317 pădure, res- 

tul arături, vii, etc. 

Glogoveanul, zzoșze, în jud. Bu- 

zăi, com. Tisăul, căt. Glodul. 

Vezi Bădulești, ” 

Gloniceanul, Zac, jud. Dolj, pl. 

Cîmpul, com. Ciuperceni, lingă 

Grindul-Gloniceanul. N'are scur- 

gere, dar. cînd sunt apele văr- 

sate, comunică cu Riiosul şi 

prin acesta cu Dunărea. 

Glugeşti, sat, face parte din com. 
rur. Mărgineni, pl. Cerna-d.--, 

jud. Vilcea. Areo populaţie de 
285 locuitori (140 bărbaţi ș și 145 
femei).
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Aci ce o biserică, reparată la 
1850 şi reședința comunei. 

-..* Goala, cătuu, formează comună cu 
cătunul Meri, sub numele de 

Meri-Goala, în pl. Tirgului, jud. 

Teleorman. Are o populaţiune 
de 352 suflete, din cari 48 co- 

tribuabili. 

Goala, moșze, în jud. Teleorman, 

pl. Tirgului, pe teritoriul com. 
Meri-Goala. A fost mai înainte 
proprietate a Statului și ţinea 

de biserica S-ţii Apostoli din 

București. Se învecinește cu mo- 

şiile de prin prejur, Meri, Rădo- 
„eşti,. Cetatea şi cu un trup de 

moşie ce-i zice Fișteica, vindută. 

Moșia Goala este proprietatea 

moştenitorilor lui George Anto- 

nescu. | 

Goanţa, sat, în jud, Mehedinţi, 
pl. Cîmpul, com. rur. Braniștea, 

Goanţa, 227/ de munte, jud. Bacău. 

pl. Muntelui, com. Comănești, 

da dreapta Trotușului, făcînd 

parte din șira Lapoșului. 

Goargăşul, dea/, acoperit cu pă- 
dure măruntă, între com. Jugura 

şi com. Boteni, pl. Argeșelul, 

_ jud. Muscel. 

Gociuleasa, da, pe teritoriul 

satului și: com. .Ghermănești, 

pl. Podoleni, jud. Fălciu, în par- 

tea despre N. 

Godeanul, comp. zur. şi sat, în jud, 

Mehedinţi, plaiul Cerna, la 27 

kil. de orașul Turnu-Severin. 

Formează comună cu satul Pău- 

nești. Com. e situată pe deal. 
Are 750 locuitori; 125 contribu- 

abili; 180 case. 
Locuitorii posedă: 8 pluguri, 

13 care cu boi; 96 stupi. 

Are: 2 biserici, cu un preot, 

și 2 cîntăreți; o școală, condusă   
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de 1 învățător, frecuentată de 
20 elevi şi 2 eleve; o cîrciumă. 

Budgetul comunei este la ve- 

nituri de 926 lei ; iar la cheltueli 

de 785 lei. 

Numărul vitelor în această 
comună este de 1472: 300 vite 
mari cornute, 17 cai, 405 oi, 

500 capre și 250 rimători, 
Pe teritoriul com. trece șo- 

seaua vecinală Turnul-Severin- 

Balta-Baia-de-Aramă. 

Dealuri mai principale sunt: 

Dealul Chicioara, muntele Gră- 

deţul,. Grădeţul și Zidina, Noiţa, 

 Lumașul. 
"Văi sunt: Valea-Borovăţului, 

Valea-Izvoarelor, "Valea-lui-Bar- 

hată și a 'Topolniţei pe unde 

curge riul Topolnița din care 

se scotea “apă pentru cei ce 

locuiaii în cetatea Grădeţului. 

Godeanul, zîrii, în' com. rur. 

Cloșani, plaiul  Cloşani, jud. 

Mehedinți, care, unindu-se cu 

„pîriul Scărișori, se varsă în. riul 

Ivan. 

Godeni, com. rar. jud. Dolj, pl. 

Amaradia, în partea-i de S.-V. 

„la 23 kil. de Craiova. 

Situată pe ambele maluri ale 
riului Amaradia, e formată din 

4 sate: Godeni, reşedinţa, Valea- 

Mare, Ploștina și Spineni. 

Limitele com., sunt: la N,, 

com. Melineşti, la S,, com. Nego- 

ești; la V., com. Tatomireşti şi 

Filiași şi la E., com. Balota, 

Terenul com. este acciden- 

tat de mici dealuri, ramificaţiuni 

ale dealului Icleanul : şi este 

udat de riul Amaradia, prin 

centru, în direcțiunea de N.-S. 
Are 3 biserici: una în satul 

Godeni, a doua în satul Spineni 

şi a treia în Valea-Mare, deser- 

vite de 1 preot și 2 cintăreți; 

o școală mixtă, în satul Spineni, 

întreținută de stat și comună, 

condusă de un învățător. In anul   

GODENI 

1892—93 a fost frecuentată de 

31 copii. 

“Populaţia com. este de 1782 
suflete : 972 bărbaţi şi 810 femei. 

Case sunt 447. 

Suprafaţa com. este de 3025 
“hect. 

Moşii sunt 4, purtînd fie-care 
din ele numele satului pe. care 

se găsește, Aparţin moșnenilor. 
Vite 1690: 23 cai, 301 vite 

mari cornute, 1172 oi, 166 porci 

şi 28 capre. 

Cîrciumi sunt 3, din cari 1 
în Godeni, 1 Valea-Mare și 1 

în Ploștina. 

Prin com. trece calea jude. 

ţeană Craiova-Căpreni, punînd-o 
în legătură la S. cu com. Nego- 

ești și la N. cu com. Bodăești. 

Tot prin com, trece și şoseaua 

comunală spre Balotu și Amă- 
răști. Contribuabili sunt 213. 

Venitul com. pe 1892—93 a 

fost de 3880 lei, și cheltuelile 

de 2932 lei. 

Godeni, com. rur., jud. Muscel, 
pl. Rîurile, la 7 kil. spre S.-V. de 
orașul Cîmpulung, situată pe am- 

bele maluri ale rîului Bughea, 

Se mărginește la N. cu ma- 
halaua Malul (Cîmpulung), la $. 

cu ccm. Costeşti, la E. cu Măr- 
cușul și la V. cu Berevoeşti- 

Pimînteni. 
Se întinde pe o suprafață de 

550 hect. 

Are o populație de 343 fa- 

milii, sau 818 suflete (390 băr- 
baţi și 428 femei), cari locuesc 

în 207 case, 

Sunt 216 contribuabili, | 

Riul Bughea trece prin mij- 

locul com. Pe. el sunt două 
mori pentru. măcinat. 

Locuitorii comunei sunt moș- 

neni cu părți mici, care le moș- 
tenesc din vechime. 

Șoseaua județeană Cîmpu- : 

lung-Curtea-de-Argeș și o șosea 

comunală trec prin Godeni.
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Are o biserică, fondată laa- 

nul 1862 de locuitorii comunei, 

cu 2 preoţi și 2 dascăli; o 

şcoală, fondată la 18535, cu în- 

treținerea. căreia statul cheltu- 

ește 1080 lei anual, și care se 

frecuentă de 48 elevi, din 110 

copii în virstă de şcoală. Știii 

carte 98 bărbaţi şi 10 femei. 

La Godeni este un izvor cu 

apă minerală, care conţine pu- 

cioasă şi o carieră de cărbuni 

cari se întrebuinţează la fabrica 

de hirtie din Cimpulung, și din 

care se exploatează pe an cam 
120000 kil. 

Godeni, saz, jud. Dolj, pl. Ama- 

radia, com. Godeni, reședința 

primăriei. Are 476 suflete: 212 

bărbați și 264 femei. L.ocuesc 

în 121 case. Are: o şcoală mixtă, 

întreținută de stat și comună, 

cu 1 învăţător, frecueutată de 

31. copii; o biserică, fondată 

de locuitori. 

Godeni, zoșie particulară, jud. 
Dolj, pl. Amaradia, com. Go- 

deni; aparține moșnenilor. 

Godineasca, moşie răsășască, în- 
tre moșiele Corlăteni și Vliideni, 

„din com. Corlăteni, pl. Coșula, 
jud. Dorohoii, în suprafață de 
18 hect. 

Godineasca, za/e, pe moşia Ca- 
rasa, jud. Dorohoiii, pl. Coșula, 

„com. Corlăteni, trece spre S., 
unde se împreună cu Valea-Jijiei, 
în partea de E. a satului Vlădeni, 
din această comună. 

Godinelul, «// nume al comunei 
Amărești-d.-s., judeţul Roma- 
nați. 

Godinescul, ziriz, izvorește din 
coasta Dealului-Odăei, din com. 
Corlăteni, pl. Coșula, jud. Do- 
rohoiii, trece prin valea Godi-   
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neasca, și se varsă în Jijia, lîngă 
satul Vlădeni. 

Godineşti, com. rur., în partea 
de V. a plaiului Vulcan, jud. 

Gorj, şi spre S. de comuna Tis- 

mana. Şe compune din cătunele: 

Godinești, Arjoci şi Racoți, 

Situată pe şes și pe dealul cu 
același nume, are o 'suprafață 

de aproape 2017 hect., din care 

1447 hect. arabile, 130 hect. fi- 

neţe, 95 hect. izlaz, 140 hect. 

vii, 25 hect. livezi de pruni. 

„Are o populaţie de .5o5 fa: 
milii, saă 2455 suflete, din care 

391 contribuabili. | 

Locuitorii sunt moșneni și 

parte foști clăcași; ci posedă 
125 pluguri, 375 care cu boi, 

5 căruţe cu cai; 110 stupi, 

1217 vite mari cornute, 99 cai, 

452 oi, 37 capre şi 624 rîmători. 

Venitul com. e de lei 2860, 

iar cheltuelile, de lei 2815. 

E udată de rîul Tismana. 
Comunicaţia se face prin șo- 

seaua comunală care o pune 
în legătură la S. cu Cilceşti, iar 
la N. cu Tismana. 

Dealuri mai însemnate sunt: 
al-Sporeştilor cu direcțiune N.- 
E. şi pe care se află vie, şi Dea- 
lul-Arjocilor, numit și Chicioara. 

In comună sunt: 4 mori pe 
apa Tismanci; 36 puțuri; şi 5 
fîntîni, 

Are: 2 școli: una în Godinești, 
fondată la 1837 și frecuentată 
de 64 elevi; a doua în cătunul 
Racoți, fondată la 1865 și fre- 
cuentată de 53 elevi; 4 biserici 
de lemn, cu 3 preoți şi 6 cîn- 

_tăreţi, 

In fie-care an este un bilciii, 
„care ţine de la 6—1ş August. 

Godineşti, cop, rur., în jud. Te- 
cucii, pl. Berheci, compusă din 
II cătune: Barna, Godinești-d.- 
j. Godinești - d.-s., Medeleni, 
Năstăseni, Poeni, Țigănești, Va-   

GODINEȘTI - 

lea - Lupului, Valea - Sălciei şi 

Vărlăneşti. Situată pe partea 
dreaptă a rîului Berheciii, la o 

depărtare de 75 kil. de capitala 

județului, spre N. 

Are o populație de 472 fa- 

milii, sai 1529 suflete; din care 

330 contribuabili; locuesc în 

350 case. 

In comună sunt: ş biserici; 

în Godinești-d.-j., Medeleni, Ţi- 
gănești, în Poene şi în Valea- 
Sălciei, deservite de 3 preoţi 
cu 3 cîntăreţi; o şcoală, fondată 
la 1866, frecuentată de 44 co- 

pii (37 băeţi şi 7 fete). 
Știu carte 73 bărbaţi și 1 

femei, ” 
Vite sunt: 420 boi, 690 vaci, 

80 cai, 100 iepe, 1355 oi, 760 
porci. 

Întinderea pămîntului arabil 
e de 2817 hect. 

“Locuitorii, parte răzeși, stăpi. 
nesc 8851 hect.; cei împroprie- 
tăriți la 1864 stăpinesc 160 
hect., iar proprietarii, 1712 hect, 
Viile ocupă un teritorii de ş2 
hect. 

“In comună sunt: 2 mori de 

vînt şi 2 de apă. 

Veniturile și  cheltuelile se 
urcă la suma de 3963 lei. 

E brăzdată de dealurile: Se- 
cătura, Scaunul, Caracal, la V.; 
Pleșa, Bălura, la E. ; Todia, Cor. 
nățel şi Cuibăreşti, la S., pre- 
cum și de mai multe văi: Va. 
lea-Merilor, a-Ţigăneștilor, a-Lu- 
pului, 'a-Sălciei, a-Stiniei și de 
pîraiele: Reprivăţul, Roicul, Ur. 
zică, Izvorului. | | 

Șoseaua județeană ce merge 
la Oncești, se bifurcă la capul 
Dealului- Godineștilor, mergind 
la:  Godineşti-d.-j.,  Godineşti- 
d.-s. şi la satele de la N., care 
sunt străbătute de drumuri ce 
vin din șoseaua naţională. 

Se mărginește la N. cu jud. 
Bacău; la S,, cu com. Găiceana; 
la E., cu com. Oncești și la V.
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cu jud. Bacăi și comuna Găi- 
„ceana. 

Godineşti, sas, “pe moşia cu 
același nume, com. Hreaţca, pl. 
Herţa, jud. Dorohoiii, cu 140 
familii, sati. 600 suflete. 

Proprietatea moșiei este a 
D-lor Alex. Stroici, Ilie Obo. 

roceanul, St. Paladi și George 

Paladi. Are o biserică, cu hra- 

nul Sf. Nicolai şi Hristofor, cu 

I-preot, 2 cîntăreţi și 1 pălă- 
mar; este de lemn, făcută de 

fostul proprietar Iordachi Nacu, 
Sătenii împroprietăriți ati 376 

hect. 67 arii pămînt; iar pro- 
prietarii  65o hect. 21 arii 

cîmp, și 74 hect. 48 arii pă- 
dure, în care predomină ste- 
jarul. 

Hotarele moşiei sunt cu: Be- 

ceşti, Buda, Hreaţca, Mamorniţa 

şi Sanihăul. 

Godineşti, căzuu, reședința com. 

cu același nume, plaiul Vulcan, 

jud. Gorj. 

E situat pe şes și dealul cu 
același nume, pe o suprafață de 

1403 hect., din care 1100 hect. 

arabile, 170 hect. finețe, 50 
hect. iziaz, 71 hect. vii, 12 hect. 

livezi de pruni. 

Are o populaţie de 290 fa- 

milii, din care 239 contribuabili. 

Locuitorii posedă : 72 pluguri, 

215 care cu boi, 4 căruțe cu 

cai;- 6oo vite mari cornute, 25 

cai, 65 oi, 9 capre, 38 rimători; 

55 stupi. | 

In cătun sunt: 1 mcară pe 

apa Tismanei; 21 puțuri; 4 fin- 
tîni. 

Are: 1 şcoală, fondată la 1836, 

frecuentată de 64 elevi; 2 bi- 

serici de lemn, din care una 

reedificată la anul 1824, deser. 

vite de 2 preoți și 2 cîntăreți. 

Godineşti-de-]Jos, saţ, face parte 

din com. cu același nume, jud.   
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Tecuciu. Situat în centrul co- 
munci pe vale. 

Prin mijlocul satului trece pi. 
riul Pornitura-de-pe-Vale, care 
dă în Reprivăţul. 

Are o populaţie de 74 familii, 

saă 251 suflete, cari locuesc în 

72 case. 

Teritoriul cătunului este de 

407 hect, Locuitorii vechi ră- 
zeşi stăpinesc 227 hect. 

Are o școală, frecuentată de 

44 copii (37 băcţi și 7 fete); 

o biserică, cu hramul Sf. Voi- 

vozi, situată pe deal, în partea 

de E., deservită de 1 preot și 
2 cîntăreți, 

Biserica vechie a fost de lemn, 

făcută la 1782 de Pamfilie Sam- 
son; la 1835 a ars; în 1837s'a 

construit alta din noii de loc. 

„_Comerciul se face de 4 cîr- 
ciumari. 

Godineşti-de-Sus, sa, judeţul 
Tecuciii; face parte din com. 

Godinești și e despărțit de Go- 
dinești-d.-j. prin . Pirtul-Malului. 

E la o distanţă de 725 m. de- 

parte de reședința comunei, în. 
partea de V., pe malul drept 
al Reprivăţului. 

Are o populaţie de 41 familii, 
sai 187 suflete, cari locuesc în 

42 case. i 

Godovana, zale, pe moșia Ivăn- 
căuţi, com. Păltinişul, pl. Pru- 

tul-d.-j., jud. Dorohoiă. 

Godovanul, dea, jud. Bacăi, 

pl. Siretul-d.-s., com. Odobeşti, 

care desparte obirșia piriului 
Berheciul, de ale piriiașelor Tisa 

și Silvestru, ce ţin de basinul 
Siretului. 

Goeşti, com. rur., jud. Dolj, pl. 

Amaradia, situată în partea de 

S., la 16 kil. de Craiova și la 

13 kil. de Melineşti, reședința 

plăşei,   
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Situată pe coasta Dealului- 
Muerei și pe malul stîng al rîu- 
lui Amaradia, 

Limitele comunei sunt: la N. . 
com. Negoești, la S$. com. Mă- 
lăești, la E. com, Balota şi Mur- 

gașiii, şi la V. com. Almajul 
şi Adincata, 

Teritoriul comunei este acci- 

dentat de mici dealuri, prelun- 
giri ale dealurilor Muerci și 
Icleanul. Inălţimea lor -aproxi- - 

mativă este de cite 100 m. Liste 
udată de riul Amaradia, prin 

partea de V., în direcţiunea, de 
la N.-S. Are un vad între satele , 
Gocşti şi Piorești. 

In 1873, comuna Goești co- 
prindea 6 sate: Goești, Pioreşti, 

Cătunele, Crucile, Vladimir și 

Muerișul, 

“In 1885, coprindea satul Cio- 

robești, în loc de Cătunele şi 

toate cele-l'alte sate de mai sus. 

Azi com. are aceleași sate ca 

“în 1885: Ciorobești, Crucile, 

Piorești, Goeşti, Muerişul. Satul 

Vladimir ce făcea parte din co: 
mună către 1885, sa deslipit 
de com. Goești. 

Sunt 3 biserici, din care una 

este în ruină şi despre care se 

zice că este fondată de Tudor 
Vladimirescu; a doua, în satul 

Goeşti, cu hramul Sf. Gheorghe 

și Niculae; a treia, în satul Mu. . 

erișul, fondată de slugerul Bă- 

luţă. Ambele biserici sunt de 

zid; în ele oficiază 2 preoți și 
4 cîntăreți. Are o școală mixtă, 

ce funcționează din 1834, fiind în- 

treținută de comună și condusă 

de un învățător. In anul școlar 

1592—93 a fost frecuentată de 
42 copii. 

Populația comunei este de 
1438 suflete: 727 bărbaţi şi 711 

femei ; locuesc în 335 case con- 

struite cea mai mare parte din 

bîrne, puţine din zid. 

Suprafaţa ' comunei este de 
4076 pog., din cari 3087 pog.
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arabile, 213 pog. fineaţă, 250 

pog. izlaz, 18 teren sterp și 

408 pog. pădure. 

Moşii sunt ş: dintre care Go- 

ești aparține d-lui G. Em. Fili- 

pescu, iar Piorești și Ciorobești 

aparțin d-lor Ștefan Milanovici, 

Murgăşeanu și Angelinescu. Pe 

| „moșiile Muerișul și Crucile se 

găsesc cete de moşneni cărora 

chiar şi aparţine moșia. 

Păduri se găsesc pe moşia 

Goești, aparținind d-lui G. Em. 

Filipescu, în întindere de 150 

hectare; pe partea de moșie 

a d-lui Radu Constantin Moş- 

neanu, de pe moşia Muerișul, 

în întindere de 171; hect.; 25 

hect. pe delimitările locului din 
. Goești şi restul aparţinînd moș- 

nenilor din Muerișul. şi Cioro- 

bești.. Lemnul care predomină 

este girnița; se găsește și cer, 

In Goești este o moară cu 

aburi pe moșia d-lui Iancu Fra- 
toştițeanu. 

_ Meseriași sunt 4: 2 cizmari 
în satul Muerișul, un fierar în 

satul Goești și un fierar în Mu- 
erişul. 

Circiumi sunt 5, din cari 3 
în Goești și 2 în Muerișul; 

Transportul se face pe șoseaua 

” judeţeană . Căpreni-Craiova, ce 
trece prin comună pe'o dis- 

tanță de 21 kil. 

Două drumuri vechi străbat 
comuna, unulspre E. pe Dealul. 

Muerei și altul prin V. comu-. 

nei, pe dealul Icleanul. Satele 
sunt legate între ele prin potecă 
de car. . 

Vite sunt: 67 cai, 863 vite 
„mari cornute, 1364 oi şi 382. 

porci. 

Goeşti, saz, în jud. Dolj, pl. A- 

maradia, com. Goești, situat în 

stinga Amaradiei, la 16 kil. N. 

de Craiova. Aci e reşedinţa pri- 

mărici. Are 395 suflete: 191 
. bărbați și 204 femei. Locuesc   
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în 95 case. In sat este o școală 

mixtă, ce funcțiunează din 1834, 

frecuentată de 42 copii; o bi- 

serică, fondată de proprietarul 

Murgăşanul, deservită de 1 preot 

şi 1 cintăreţ. 

„Ştii carte 62 persoane. 

Sunt 3 cîrciumi; 

Comunicaţia în acest cătun 
se face prin șoseaua judeţeană, 

care leagă Craiova cu N. ju- 
dețului (Căpreni). Prin această 

șosea, satul e pus în legătură 

la N.-V. cu Negoești, iar la 
S.-V. cu Mălăești, 

Goeșşti, sa, în partea de S.a 

com. Sîrca, pl. Cirligătura, jud. 

Iași, situat pe podișul și rîpele 

dintre ptraiele Bostanul și I_a- 

cul, pe o întindere cam de 3000 
hect., acoperite în mare parte 

de păduri. Are o populaţie de 
174 familii, sai 784 suflete. 

Se află aci: o biserică, zidită 

la 1816, deservită de 1 preot 
şi. 2 cîntăreţi; o școală, înfiin- 

țată în anul 1865, frecuentată 
de 48 elevi. | 

Numărul vitelor e de 2361 

capete, din cari: 783 vite mari 

cornute, 67 cai, 1236 oi și 275 
rimători. 

Sunt două mori, una de apă 
și una de aburi. o 

Goeşti, pzoșie particulară, jude- 
țul Dolj, pl. Amaradia, com. 

Goești, aparținînd d-lui Gheorghe 

Em. Filipescu. Pe dinsa se gă- 

sește și pădure de cer și gîr- 

niță, în întindere de 1şo hect. 

Gohorul, com. rur., jud. Tecucii; 

pl. Zeletinul, compusă din 5 că- 

tune: Gohorul, Ireasca, Năr- 

tești-d.-j., Nărtești-d.-s. și Poșta. 

Situată pe dealul care se ter- 
mină la Nărtești-d.-., la 26 kil. 

de capitala jud. și 20 kil, de 

Podul-Turcului, reședința plășei. 

Are o populaţie de .794 fa:   
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milii, saii 3061 suflete, din cari 

714 contribuabili; locuesc în 

795 case. Sunt 98 străini. 

Are 4 biserici: 2 în Gohorul, 

I în Ireasca şi 1 în. Nărtești- 

„d..s., deservite de 3 preoți și 6 - 

cîntăreți; 2 școli: una în Go- 
horul şi alta în Nărteşti-d.-s.; 

cea din Gohorul datează de la 

1866 și se frecuentă de 89 copii 

(86 băcţi și 3 fete); acea din 

Nărtești-d.-s., a fost înfiinţată în 
anul 1864 şi e frecuentată de 

44 copii (43 băeţi şi 1 fată). 

Vite sunt: 649 boi, 710 vaci, 

562 oi, 495 cai și ş tauri, 

In “com. se află: 145 stupi; 

2 mori de aburi și 1 de apă. 

Veniturile și cheltuelile se urcă 

la 7270 lei, 40 bani. 

Intreaga com. este situată pe 

un deal, care merge pănă la 
Nărtești-d.-j. și care poartă nu- 

mele satelor ce sunt așezate 

pe el. 

Este străbătută de rîul Bir- 

“lad în partea de E,, care la 

satul. Ireasca intră în jud. Te- 

cuciii; iar în partea de V. este 
udată de riul Berheciul care se 

unește .cu Zeletinul în fața sa- 

tului Gohorul;. merge spre S. 
la gara Berheciul și în fața Ne- 

grileștilor se varsă în Birlad. 

Comunicaţia 'se face pe dru- 

„muri 'naturale, cari. vin din şo- 

'seaua ce duce la :Podul-Turcului 

în partea de V. și din şoseaua 

ce duce la orașul Birlad, în 

partea de E, 

Se mărginește la N. cu com. 

Boghești, la S. cu com. Negri- 

lești, la E. cu rîul Birladul și la 

V. cu riul Berheciul.. - - 

Gohorul, saţ, face. parte din co- 
muna cu același nume, judeţul 
Tecuciii. Situat pe deal avind 
o lungime de 5 kil. Aici este 
și reședința comunei. 

Are o populaţie de 316 fa- 
“milii, sau 898 suflete: 285 băr-
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baţi. și 296 femei, 392 băeţi şi 

"309 fete. Locuesc în 320 case. 

Sunt 2 biserici, din care una cu 

hramul S-ţii Voevozi, făcută de 

locuitori în anul 1868. Catape- 

teasma este dăruită de locui-: 

torii din Muncel de la o bise- 
rică-a lor ruinată. Se întreţine 
de locuitori, avind şi 8 fălci de 

pămînt pentru preoți. A doua 

cu hramul Sf. Nicolae, este fă- 

cută la 1705, după cum ne a- 
rată inscripţia ce se află dea- 

supra ușei; a fost reparată în 
1820 şi 1863. Se întreține de 
locuitori, 

Este în Gohor o școală, în- 

fiinţată la 1865, care se frecu- 
entă de 89 copii (S$3 băeţi şi 6 

fete).. * | i 

Comerciul 'se face de 6 ciîr- 
- ciumari. 

Locuitorii sunt vechi răzeși. 
Chiar satul ne prezintă un as- 

pect hbătrînesc, cu străzi mici 

și neregulate, case vechi cu vii 

și grădini de jur-imprejur. 

Satul la început purta nu- 
mele de Otovăești, şi era situat 

pe vale lîngă pîriul Zeletinul. In 
„acest loc fiind des expuși năvăli- 
rilor Tătăreșt: și Turcești, locui- 

torii s'aii împrăștiat: o parte s'a 

ridicat pe dealul de E., avînd în 

-capul lor pe un om numit Go- 
hol; iar o parte s'aii ridicat pe 

dealul opus în partea de V. 
peste Berheciul, avind ca con- 

ducător pe Brahă, de unde 

şi numele de Brăhăşești. In lo- 

cul unde s'a făcut satul Goho- 

rul, erai păduri seculare, bune 

de adăpost. 

Gohorul, dea, pe care este si- 

tuat satul cu același nume, jud. 

Tecuciii. 

Gohorul, ziriîă, ce izvorește de 
“sub coasta dealului Coroiul, 

merge spre V. și se varsă în 

stînga Zeletinului, jud. Tecuciă.   
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Goga, sat, face parte din com. 

rur. Rifovul, pl. Crivina, jud. 
Prahova. Are o pop. de 219 

loc. (109 bărbaţi și 210 femei). 

Este situat pe ţărmul drept al 
'Tiului Teleajenul. 

Aci e o biserică ce poartă 
următoarea inscripție: 

Această biserică, ce se prăznuește hra- 

mul Sf, Erarh Nicolae s'au zidit din 

temelie în anul 1776 de Pitarul Gr. 

Brezoianu și Vornicul C. Bălăceanu, iar 

în anul 1566, fiind ruinată cu desăvir- 

șire, rămănind numai două ziduri, s'a 

zugrăvit prin osîrdia și cheltuiala lui 

Neagu Apostolescu și soția sa Elena, din 

capitala București, ce au fost născut în 

această com. Goga, în zilele Prea Inălţa- 

tului Prinţ al Principatelor Unite Romînc, 

- Alexandru Ioan 1 și a Prea sfinţitului 

Arhiepiscop şi Primatal Romîniei Nifon, 

anul 1866, Maiii 1. 

Goganul, deal, în jud. Prahova, 

com. Salcia, pl. Podgoria, .pe 
care se cultivă cereale. 

Gogălniceanca, sfoară de moşie, 

moşnenească, în jud. Buzăi, 

com. Lipia; face parte din tru- 

pul Bănceşti. 

Gogăţeşilor (Dealul-), ea/, tre- 
cînd cu direcţia dela N. spre S. 

prin centrul comunei Racoviţa, 

plaiul Horezul, jud. Vilcea. 

Gogea-Ahmet, zădzre, de 250 
hect., în jud. Tulcea, pl. Isaccea, 

pe teritoriul comunei rurale Or- 

ta-Chioi; se întinde pe dealurile 
Ghiobilche-Bair și Cazlair-Bair; 

esențe: stejar, ulm și fag. 

Gogea-Bair, dea, în jud. Tul- 
cea, pl. Istrului, pe teritoriul 
comunei rurale Beidant (și a- 

nume pe acela. al cătunului săii 
Beidant); se desface din dealul 

Sarighiolului ; se întinde spre 
E, avînd o direcțiune generală 

de la V. spre E., brăzdind par- 

tea N. a plășci și pe cea V.a 

comunci ; se întinde printre văile   
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Dulgea și Gogea-Dere, este de 

natură stincoasă, întretăiat de 

o mulțime de văi prăpăstioase; 

pe muchea lui merge drumul 
comunal Sarighiol- Beidant; a- 

cest din urmă este așezat la 

poalele sale orientale; are un 

virf pietros înalt de 102 m, 
dominind asupra satului Bei- 
dant şi pîriului cu același nume; 

este acoperit cu puţine fineţe 
şi tufărișuri. 

Gogea-Dere, za/e, în jud. Tul- 
cea, pl. Istrului, pe teritoriul 

com. rur. Beidant; izvorește din 

poalele orientale ale dealului 
Sarighiol; se îndreaptă spre E,, 

avind o direcțiune generală de 
la V. spre E., brăzdind partea 

N. a pl. şi pe cea de V.a 

com., merge pe la poalele S$. 
“ale dealului Gogea-Dere de la 

care și-a luat şi numele, şi, după 

4 kil., se deschide în valea pt- 

rîului Beidant, pe dreapta, în 

satul Beidant; malurile sale sunt 

înalte și stîncoase, 

Gogeasca, saț, face parte din 

com. rur. Tirlești, plaiul 'Telca- 

jenul, jud. Prahova. Are o popu- 
laţiune de 400 locuitori (190 

bărbaţi, 210 femei.) 

Gogeasca. Vezi Blindeşti, sat 

com. Gorbănești, pl. Miletinul, 
jud. Botoșani. 

Gogeasca, gîrlă, izvorește din 
raionul com. Posești, plaiul Te- 

leajenul, jud. Prahova, curge 
în zig-zag, și curge spre E. în 

com. Cărbunești. 

Gogi, cătun, în com. rur Cîrceni, 

din pl. Motrul-d.-j., jud. Mche- 
dinţi. . 

Gogoaşa, colină, în jud. Buzăii, 

com. Cislăul, căt. Scărișoara, a- 

coperită de pădure,
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Gogoiul, cătun, în jud. Putna, com. 
Răcoasa, pl. Zăbrăuţului. In tre- 

cut se numea Tămăsești, 

Are o populațiune de 240 su- 
flete, cari locuesc în 79 case; 
o biserică fiială,cu hramul Sf. 
Voevozi. 

Gogoiul (Răzăşia-), pădure, în 
întindere de 300 de hect., pe 
teritoriul moșiei cu același nu- 
me, plasa Zăbrăuțului, judeţul 
Putna. 

Gogoloşul, deal, pe care este si- 
tuată com. Podeni-Vechi, pl. 
Podgoria, jud. Prahova. 

Gogoncea, dea/, în jud. Tulcea, 
pl. Isaccea, pe teritoriul com. 
rur. Luncaviţa; se desface din 
dealul Piscul-Inalt, se întinde 
spre E. în formă de semicerc prin- 
tre văile Luncaviţa-Mică, brăz- 

„dind astfel partea S. a pl. şi 
pe cea S.-V. a com.; se ridică 
pănă la 220 m. și e acoperit 
numai cu păduri de tei, 

Gogoncei (Grindul-), grin ma- 
re, în jud. Tulcea,pl. Măcin, com. 
Pisiea, la N.-E. pl. și al com,, 
pe malul Dunărei; are o întin. 
dere de 400 hect., acoperită în 
cea mai mare parte (320 hect.) 
cu pădurea de la Reni, prin 
care merge drumul comunal Pi- 
sica-Luncaviţa ; se ridică pănă 
la 6 m. înălțime. 

Gogonești, malala, în jud. Me- 
hedinţi, pl. Motrul-d, -Î., com. rur, 
Floreşti. 

Gogoneţul, lac, în jud. Dolj, pl. 
Cîmpul, com. Ciurpeceni. 

Gogonul, Joc îsolat şi cotiuă, în 
jud. Buzăii, com. Chiojdul-din- 
Bisca, între Virful-Cornului și 
Răstoaca, de unde își ia naș: 
tere izvorul Priseaca,   
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Gogora (Drugăneşti - Biseri- 
cei), saz, face parte din com. 

rur. Stoenești-Palanga, pl. Sa- 
barul, jud. Ilfov. 

Are o suprafaţă de 326 hect., 
din cari D-na Cleopatra Drugă- 

nescu, proprietară, are 100 hect. 

şi loc. 226. 

Populaţia satului e de zor lo- 
cuitori, 

Numărul vitelor mari e de 
246 şi al celor mici de 195. 

Gogorani, saf, face parte din 
com. rur. Boteni, pl. Argeșelul, 
jud. Muscel. Este așezat pe 
malul drept al rîului Argeșelul, 
în partea de N. a com. Are o 
populaţie de 69 familii, sau 282 
suflete (141 bărbaţi și 141 fe- 
mei), 

Gogorasca, zirii, în n jud. Mus- 
cel, izvorește din muscelul cu 
același nume şi se varsă în rîul 
Argeșelul, în raionul com. Bo- 
teni, 

Gogoșari, com. rur., în jud. Vla- 
șca, pl. Marginea, compusă din 
cătunele: Gogoșari-Vechi, saii 
Cacaleţi şi din Gogoșari-Noi. E 
situată la extrema V.-V.-S. a 
judeţului, pe un șes, pe cîmpiile 
Buraazului, departe de Giurgiii 
de 21 kil.,. de Alexandria, de 
26 kil., de Bucureşti, de 80 kil. 
şi de Stănești, reședința plășei 
Marginea, de 16 kil. 

Are o populaţie de 1616 su- 
flete, din cari 297 contribuabili. 

Venitul com. este de 6708 
lei, şi -cheltuelile de 4748 Iei. 

Are 2 biserici, de fie-care căt, 
cite o biserică, deservite de 1 
preot și 3 dascăli; o şcoală 
mixtă cu 4 clase, frecuentată de 
50 băcţi și 20 fete. 

Vite sunt: 680 boi şi bivoli, 
175 cai, 2400 oi și 365 rimă- 
tori. 

Casele locuitorilor sunt fă- 

Gogoşari-Noi, căzu, 
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cute de pămînt, acoperite cu 

trestie şi tinichea. | 

Prin com. trece șoseaua ju- 

dețeană Giurgiii- Alexandria. 

pendinte 

de com. Gogoșari, pl. Margi- 

nea, jud. Vlașca, proprietate a 

statului, situată pe cîmpia Bur- 

nazului, între Alexandria și Giur- 
giu, la S.-V. judeţului. 

Moșia are o suprafață de 2800 

hect., aducînd un venit de 27500 
lei, | 

In 1864, sa dat la 150 lo- 

cuitori suprafața de 453 hect.; 

în 1882,s'a dat la 20 însurăței 

suprafaţa de 120 hect. 

Are o biserică, cu hramul Sf. 

Dumitru, deservită de un preot 

şi 2 dascăli și care depinde de 

parohia cu același nume, în care 

intră şi căt, Gogoşari-Vechi și 
Cacaleţi. 

Gogoşari-Vechi sai Cacaleţi, 

cătuu, pendinte de com. Gogo- 

șari, pl. Marginea, jud. Vlașca, 

situat în josul Gogoșarilăr-Noi 

pe proprietatea Eforiei Spita- 

lelor Civile din București, în 

cîmpia Burnazului; la 17 kil. de 

Giurgiii. Aci, ne spun fraţii Tunu- 

sli, a fost la 1775 metoc de că- 
lugări. 

Suprafaţa totală a moșiei este 

de 2380 hect., aducînd un ve- 

nit anual de 26000 lei. 

La 1864, sa dat la 158 lo- 

cuitori împroprietăriți 623 hec- 
tare, 

Are o biserică, deservită de 

2 preoţi şi un dascăl; biserica 
este zidită la 1872. 

Distanţa între cătunele Go- 
goşari-Vechi și  Gogoşari-Noi 

este de 21 kil. 

Este un heleșteii mare pe va- 
lea Putineiul, şi şo hect, vie. 

Pe această proprietate sunt 
măgurele: Piperul, Văreanul şi 
Măgura-Pirvului. -
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Gogoşarul, zise, jud. Prahova, 
pl. Teleajenul, com. Izvoarele, 
numit, probabil, ast-fel dela păsă- 
rile numite Gogoşari, cari trăesc 
în stoluri pe acest pisc, 

Gogoşenilor (Dealul-), pzzuze, 
în jud. Suceava, com. Dorna. 

Gogoşeşti, sat, cu 251 locuitori, 

jud. Argeș, pl. Piteşti; face parte 
din com. rur. Sămara. 

“Gogoșeşti, căz., al com. Vulpeni, 
pl. Oltețul-Oltul-d.-s., jud. Ro- 
manaţi, 

Gogoşi, com. rur. şi sat, în jud. 
Mehedinţi, pl. Blahniţa, la 46 kil. 
de orașul Turnul-Severin, iar de 
Vînjul-Mare, reședința plășei, de 
32 kil. Este situată pe loc șes, 
pe care sunt mai multe bălți. 
Satul formează com. cu Ostrovul- 
Mare, insulă în Dunăre. Se 
mărginește: la E., cn com. tur. 
Dânciul; spre S., cu com. rur. 
Balta-Verde; spre V., cu fluviul 

Dunărea şi spre N. cu comunele: 
Jiana, Deveselul și Burila-Mică. 
Are 2110 locuitori, și locuind 

400 case, 

Locnitorii posedă: 102 plu- 
Suri, 39 căruțe cu caj, 177 care 

cu boi; 78 stupi. 

Are 2 biserici: una în com. 

rur. Gogoși, și a doua în insula 

Ostrovul-Mare, deservite de 4 

preoţi și 7 cîntăreţi; 2 şcoale, 
una în com. Gogoşi și a doua 
în insula Ostrovul-Mare, con- 
duse de 2 învățători, şi frecuen- 
tate de 60 elevi. Sunt 3 cîrciumi. 

Budgetul comunei are la ve- 
nituri 3735 lei; iar la cheltueli, 
2277 lei. 

Sunt 334 contribuabili. 

Numărul vitelor este de1876: 
1000 vite mari cornute, 96 cai și 

780 rimători. 
Prin această comună trece 

şoseaua Balta-Verde-Țigănași. 

60299. Marele Diclicnar Geograre Voi, 171. 
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Se află în Gogoși o mică 
schelă pentru încărcatul cerea- 
lelor din comunele vecine: Flă- 
miînda, Jiana, Balta-Verde, Burila- 
Mică, Danciul, care-şi transportă 
cerealele la această schelă. 

Bălți mari în interiorul com. 
sunt: Balta-Mare, Balta-Mică, 
Balta-Ciungiului și Balta-Mari- 
chei, iar mai mici sunt: Topilele, 
Ciucherii, Luminoasa și Zătonul. 
Trestia din aceste bălți se în- 

„trebuinţează pentru acoperitul 
caselor și pentru fabricarea rogo- 
jinelor. 

Dealuri: Dealul-Ciungiului și 
Dealul-Luminoasei, la poalele că- 
rora se află izvoare cu apă. 

Gogoşi, pădure particulară, jud. 
Dolj, pl. Dumbrava-d.:s., com. 
Gogoșul, în întindere de 100 
hect. Predomină gîrniţa. 

Gogoşi-Gogoşiţa, moșze a Statu- 
“lui, jud. Dolj, pl. Dumbrava-d.- 
s., com, Gogoșul, arendată, de 

la 1885—95, cu 36000 lei pe an. 

Suprafaţa ei este de 603 hect. 
- Înainte era cu mult mai mare, 

dar s'a dat la 682 locuitori 
1201 hect. Aparținea Mitropo- 
liei din Bucureşti. Pe această mo- 

şie este o moară de aburi. 

Gogoşi-Gogoşiţa, pădure a Sta- 

tului, jud. Dolj, pl. Dumbrava- 
d..s., com. Gogoșul, pe moșia 
statului Gogoși-Gogoșița. 

E populată cu: stejar, cer, 
frasin, ulm, jugastru, teii, corn, 

alun, carpen, plop și girnița, 
care predomină, 

Gogoşi-Gogoşiţa, moşie parti- 
culară, jud. Dolj, pl. Dumbrava- 

d.-s., com. Gogoșul, în întindere 

de 1201 hect.; aparţine locui: 
torilor; pe dinsa se găsesc 100 
hect. pădure, 

Gogoşiţa, saș, jud. Dolj, pl. Dum-   
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brava-d.-s., com. Gogoșul, cu 

684 suflete: 365 bărbaţi şi 319 
femei. Locuesc în 141 case, con- 

struite parte din zid și parte 

din biîrne. 

Are o școală mixtă, întreţi- 

nută de com. condusă de un în- 

vățător. A fost frecuentată în 
anul şcolar 1892—93 de 40 băeți 
şi 5 fete, toţi din Gogoșiţa. Cu 
virstă de școală sunt ş5 băcți 

și 25 fete, Știii carte 70 persoa-: 

ne. În sat este o biserică, fon- 

dată între 1890—91r, deservită 

de 1:preot și 1 cîntăreț. Baza 
bisericei este de zid, iară trun- 

chiul de birne. In tinda bisericei 

este următoarea inscripţiune : 

Această biserică sa făcut din teme- 

lie cu cheltuiala locuitorilor din acest 

sat, adjutorind și alți locuitori din sate 

vecine. In zilele prea Inălţatului nostru 

Rege Carol 1 şi cu bine cuvîntarea Pă- 

rintelui Episcop, începîndu-se în 1SSo 

și s'a terminat în 1891, avînd de ctitori: 

[. Bobonete, Niţă Șopoţan, G. Popescu, 

Ilie Mitru Popa și alți locuitori mal 
principali. 

Gogoşoaia, jud. Muscel. Vezi 
Trupurile-de-Pădure. 

Gogoşul, com. rur., jud. Dolj, 
| pl. Dumbrava-d.-s., la 38 kil. de 

Craiova și la 12 kil. de reșe- 
dința plășei, Șopotul, 

Com. este așezată pe o vale 
strimtă, numită Valea-Gogoșului, 

. din care cauză casele sunt a: 

șezate parte în vale, parte pe cos- 

tișea dealului Gogoşul. 

Se învecinește: la E., cu com. 

Șopotul; la V.,cu com. Botoșeşti; . 
la N., cu com. Țiul și Băboiul, 

dia Mehedinţi; la S., cu com. 

Seaca. In colțul de N.-V., a- 

tinge com.' Grecești, din Me- 
hedinți ; la N.-E., com. Cernă- 

„teşti; la S.-V., o parte din com. 

Botoșeşti (Mehedinţi); iar la S.- 

E., o parte din com. Brabova. 

Terenul com. este accidentat, 

prezintînd cite-va dealuri numite 

74



GOGOȘUL 

Șanțul, ce sunt o continuațiea 

dealurilor Poroiani, din jud, Me- 
hedinţi; au direcțiunea V.-E. 

Este udată de trei pirae mici, 

cu direcțiunea de la V.la E., Go- 

goșul care udă cătunul cu ace- 

lași nume, Beloţul trece prin 

căt. Beloţul și pir. Stefănela care 

udă căt. cu același nume. A- 

ceste pirae se unescla E. de căt, 

Beloţul, din com. cu același nu- 

me, în apropiere de com.Predeşti, 

dind naştere riului Obedeanca. 

"Inainte, com. se compunea din 

patru cătune și anume: Gogo- 
şul, Gogoșiţa, Ştefănela și Mă-. 

năstiricea ; aceasta din urmă ține 

de com..Șopotul. Azi se com- 

pune din 3 cătune : Gogoșul, Go- 

goșița și Ștefănela. 

In com. sunt două biserici : 

una în căt. Gogoșul şi a doua 

în căt. Gogoșiţa. Ambele sunt 

fondate de locuitori, cea din 

căt. Gogoșul la anul 1875, iar 

cea din Gogoșiţa, laanul 1891. 
Baza bisericilor este de cărămidă 

și piatră, iar restul de bîrne. In 

tinda bisericei din Gogoșul se 

găsește inscripţia : 

Cu ajutorul lut Dumnezeii ziditu- 
sai această sfintă biserică din temelie, 
unde sc prăznueşte hramul Sf. Nicolae 

şi Sf. Gheorghe, cu toată cheltuiala aces- 

iei comune, ajutind şi altecomune. Fiind 
cel d'inti! ctitori ripos. Niţă Jianu, N. 
Gherganul, preotul [. Pătrulescu, din com. 
Şopot, G. Cojocaru, "Dincă Momea, G. 
Enachie, G. Ciaușiţă, G. Iiie Stănică, 

In zilele prea înălțatului nostru Domn 
Carol I, cu bine-cuvintarea părintelut E- 
piscop D, Atanasie al Rîmnicului, Nou- 
lui Severin, începindu-se în anul 1574 
şi terminîndu-se în anul 1$75; Septem- 
brie 20. 

In tinda bisericei din căt, Go- 
goșița se găsește următoarea în- 
scripţie: 

Această biserică s'a făcut din temelie 
cu cheltucala locuitorilor, ajutorind și 
alți locuitori, In zitele prea înălțatului nos- 
tru rege Carol ]. şi Dine-cuvintarea pă- 
Tintelut episcop, începîndu-se în 1Sgo şi   
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s'a terminat în 1891, avînd de ctitori: 

[. Bobonete, Niţă Şopoţan, G. Popescu 

lie Mitru Popa şi alţit. 

Sunt două școli, una în Go- 

goși și a doua în Gogoşiţa; 
funcţionează neintrerupt de la 

1867. Personalul didactice din 

Gogoșul este retribuit de stat, 
iar din Gogoșiţa de com. Res- 

tul cheltuelilor se face de com. 

la ambele școli. Fie-care școală 

are S!/2 hect. pămînt date de 

stat. Localul din Gogoși e de 
zid, iar cel din Gogoșiţa de birne. 

Suprafaţa teritoriului comunal 
este de 9191 pog., dintre cari 

6393 pog. fineaţă, 200 pog. izlaz 

și 2298 pădure. | 

In com. se află o moșie nu- 
mită Gogoși-Gogoşiţa; aparţine 

statului; a fost arendată de la 

1885—95 cn 36.100 lei anual. 

Suprafața vîndută este de 1201 

hect. Suprafaţa rămasă este de 

603 .hect. Această moşie apar- 

ținca în vechime Mitropoliei 

din București. Restul suprafeţei 

nearendate aparține la 682 lo- 

cuitori împroprietăriți. Se sea- 

mănă pe ea grii, porumb, ra-' 

piță, orz, meiă, cănepă, in, linte, 

luzernă și diferite zarzavaturi. 

In com. se află o singură pă- 

dure ce se întinde peste cite-și 

trele cătunele, din care: 100 

hect. aparţin locuitorilor, iar res- 

tul statului. Lemnele ce compun 

pădurea sunt: stejarul, cerul, 

jugastrul, frasinul, ulmul, teiul, 

cornul, alunul, carpenul şi plo- 

pul. Predomină stejarul. 

Viile, în întindere de 7ș hect., 

aparțin statului și se găsesc 

parte pe moșia statului, iar parte 

pe delimitările locuitorilor din 
1864. 

Livezile de pruni ai o întin- 
dere cam de 25 hect, 

- Populaţia com. este de 2414. 

suflete, cari locuesc în 534 case. 

După legea rur. din 1864, 

sunt 360 locuitori înpămînteniți,   

GOGOȘUL 

iar după legea din 1879 sunt 
783 însuraţi. 

Meseriași sunt: 1 fierar, 1 a- 

bagi, 1. cojocar și 1 cizmar, 
Pe moșie se află o moară de 
aburi, 

„ Se face ţuică din tescovină 
şi din prune. 

Comerciul se face de 8 per. 
soane. 

Căile ce străbat com. sunt: 
calea com. ce duce la Mănăs- 
tiricea, calea com. ce duce la 
iul, calea com. ce duce la Bo- 
toşeşti, calea com. ce duce la 

Seaca. : 
Venitul com. pe 1893—94 a 

fost de 3316.87 lei și cheltuelile, 
de 3036.58. 

Vite sunt: 41$ vite mari cor- 
nute, 170 oi și 48 cai. 

Gogoşul, sas,jud. Dolj, pl. Dum- 

brava-d.-s., com. Gogoşul, reșe- 
dința primăriei. Are 1200 su- 
flete: 615 bărbaţi și 588 femei. 

. Locuesce în 281 case, construite 
parte din cărămidă. Este o 
şcoală mixtă, ce funcționează 
din 1867, fiind întreținută 'de 
stat, condusă de un învățător 

şi frecuentată în anul școlar 

1892—93 de 5o băcţi; o bise- 
rică, fondată în 1875 de ob- 

ştea locuitorilor. Are 1 preot 

şi 1 cîntăreț. Baza este de zid 

iar trunchiul de cărămidă. Are 

în tindă următoarea înscrip- 
țiune: 

Cu ajutorul lui Dumnezei ziditu-saă 

această sfintă biserică din temelie, unde 
se prăznuește hramul Sf. Niculae şi Sf. 
Gheorghe, cu toată cheltucala acestei 

comune, adjutorind și alte comune, Fiind 
cei d'intăi ctitori: răposatul G. G. Ne- 

goescu, fiind că S'aii luat materialul de 

la cea veche și nepotul săii Dincă Ior- 

dăchescu, răposatul Niţă Jianu, N. Gher- 

ganu, Preotul Î. Pătrulescu din comuna 

Șopotul, Ioan Pruueși, Niţă Beșliu, G. 
Cojocaru, Dincă Momea, G. Enache, G. 

Ceaușiţa, G, llie Stănică. In zilele Prea 

Inălţalului nostru Domn Carol 1, cu bine-
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cuvintarea Părintelui Episcop D. D. Atha-. 
"nasie al Rimnicului Noului Severin, îu- 
cepîndu-se în anul 1574 și terminîndu-se 
în 1875, Septembrie 20, 

Știu carte 100 persoane. 
In sat sunt 3 cîrciumi. 

Gogoşul, gea/, jud. Dolj, plasa 
Dumbrava-d.-s., pe costişea că- 

ruia sunt așezate cite-va case 

din satul Gogoşul; acest deal 
trece şi prin com. Țiul. 

Gogoşul, ziriă, jud. Dolj, plasa 
Dumbrava-d.-s., com. Gogoșul; 

curge prin valea Gogoșul, -udă 
satul cu același nume și se varsă 

“pe malul drept al rîului Obe- 
- deanca, 

Gogoşul, za/e, jud. Dolj, pl. Dum- 

brava-d.-s., com. Gogoșul, pe care 

este situată com. Gogoşul. Din 

cauză că această vale este prea 

strimtă, o parte din case sunt 
așezate și pe dealul Gogoșul. 

Gogul, dea, jud. Dolj, pl. Dum- 

brava-d.-s., com. Seaca, din care 

se lasă Somoralul-Mic, Somo- 

ralul-Mare și Voiţa. Este înalt 

de aproape 35 m. și acoperit cu 

păduri şi cite-va locuri arabile. 

Goia, saţ, cu 120 locuitori, jud. 

Argeș, pl. Cotmeana; face parte 
din com. rur. Humele. Are o 

biserică, cu hramul Sf. Nicolae, 

deservită de un preot și de un 

cîntăreț, 

Goicea-Mare, com. rur., judeţul 

Dolj, pl. Balta, situată în partea 

de V., la ş1 kil. de orașul Cra- 

iova și la 8 kil. depărtare de 

reședința plăşei, Măceșul-d.-s. 

Se mărginește la E. cu com. 

Măceşul-d.-s., la V. cu comunele 

Plosca și Bistreţul, la N. cu com. 

Goicea-Mică și la S$. cu com. 

Cîrna. 

Terenul comunei este șes,   
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prezintind numai cite-va movile 

de hotărnicie. 

Este udată pe la V. de apa 
Dăsnăţuiului, ce curge în a- 
ceastă comună, 'cu direcţiunea, 

N.-N.- V.—S.-S.-E.; are pa- 

tru vaduri de moară şi două 

poduri în Vestul comunei, | 

Pănă la anul 1864, coprindea 

ca cătun com. Goicea-Mică de 
azi. La anul 1875 a avut reșe- 

dința în comuna Cîrna. Azi se 

compune dintr'un singur cătun 

numit Goicea-Mare. 

Priu hrisovul lui Mihaiu Ra- 

coviță-Vodă, din anul 7221, se 

adeverează că jupineasa Maria, 
soția dumnealui, Ioan Băleanu, 

neavînd copii, a închinat la moar- 
tea ei mănăstirei Horezul, a 

: treia parte din moșia sa Goi- 

cea-Mare. 

In sat se află: o biserică cu 
hramul Sf. Paraschiva, fondată 

de egumenul D. D. Doroteii, 
arhimandrit și cavaler; o școală 

mixtă ce funcționează din anul 

1883, lind întreţinută de stat, 

condusă de un învățător frecu- 
entată în anul școlar 1892—93 

de 44 băeţi. Ştiu carte go băr- 
baţi şi o femee,. 

“Populaţia comunei este de 
1572 suflete: 813 bărbaţi și 

759 femei. Locuesc în 261 case 
şi 62 bordee. 

După legea rurală din 1864, 

sunt 187 locuitori împroprietă- 
riţi, iar după cea din 1879 sunt 

30 însurăţei. 

Suprafaţa teritoriului comunal 

este de 3200 pogoane, din care 

2972 pog. arabile (228 pog. vie). 
Moșia din comună se numește 

Goicea-Mare ; aparţine statului; 
a fost arendată de la 1893—98 cu: 

30100 lei anual; suprafața vîn- 

dută este de 1158 hect. 8160 m. 

p.; suprafața rămasă este de 407 
hect. 1438 m. p.; aparținea mă- 

năstirei Jitianu. 
Viile aparțin locuitorilor îm-   
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pămiînteniţi la 1864 şi însură- 

ţeilor din 1879. - 

Sunt 4 mori de apă, din care 
3 situate pe proprietatea statu- 

lui şi una pe a locuitorilor. 
Meseriași sunt: 4 tinichigii 

Şi 5 fierari. 

Comerciul se face de 9 per- 
soane. 

Venitul comunei pe 1893—94 

a fost de 2679,48 lei și cheltu- 

elile, de 2304,88 lei. 

Vite cornute 212, oi 54 şi 

cai 65. 

O cale comunală de 3 kil. 
duce la Cirna şi una de 2 kil. 

duce la Goicea-Mică. : 

Goicea-Mare, saţ, jud. Dolj, pl. 
“Balta, com. Goicea-Mare, reșe- 

dința primăriei. 

Goicea-Mare sai Cîrna, moșie 

a Statului, jud. Dolj, pl. Balta, 
com. Goicea-Mare, arendată, de 

„la 1893—98, cu 30100 lei anual 

In Septembrie 1892, s'au dat 
1158 hect. în loturi. Până la se- 

cularizarea averilor mănăstireşti, 

moșia aparţinea mănăstirei Jitia-. 

nul. 

Goicea-Mică, com. rur. judeţul 
Dolj, pl. Balta, situată în par- 

tea-i de S.-V,, la 50 kil. de Cra- 

“_iova. și la 9 kil. departe de re- 
ședința plăşei, Măceşul-d.-s. E 

situată pe malul sting al riului 

Dăsnăţuiul. 
Se învecinește la E. cu com, 

Măceșul-d.-s., la V. cu com. 

Plosca și cu Bistreţul, din pl. 

Băileşti, la N. cu com.. Plosca 

şi cu com. Birca; iar la S$. cu 
com, Goicea-Mare. 

Terenul com. se compune din 
“pămînt negru humos, foarte 

productiv. Prezintă  movilele: 

Măgurelele, Văcăreața, Cremi- 

nea, Cîndra, Ciuta şi Caravanul, 

Este udată de riul Dăsnățu- 

iul, ce trece prin V. com., cu
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direcțiunea N.-S. Pe el se află 

în dreptul com. două vaduri şi 
trei poduri. 

In anul 1800, această com. 

era mahala, numai de vre-o 20 

familii, ce ținea de com. Goicea- 

Mare, La 1864, a trecut ca căt, la 

com. Birca, şi a stat ca căt. pănă 

la anul 1880, cînd s'a despărţit 

în comună deosebită coprinzînd 

pănă. azi un singur cătun de 

reședință numit Goicea- Mică. 

Reședința comunei a mai fost 

şi în Goicea-Mare şi Birca. 

Are o biserică, fondată de 

Milan Obrenovici şi de obştea 

locuitorilor; are hramul Ador- 

mirea - Maicei - Domnului; e ser- 

vită de un preot și un cîntăreț; 

o școală mixtă, ce funcţionează 

de la anul 1883, condusă de un 

invățător şi întreținută de stat 

şi de com.: Localul construit 

din zid s'a făcut cu cheltuiala 
comunei, 

In anul școlar 1892—93 şcoala 

a fost frecuentată de 38 băeţi şi 
5 fete. Știii carte 130 bărbați 
şi 8 femei. 

Populaţia comunci este de 
1336 suflete: 778 bărbaţi şi 
588 femei. Locuescîn 177 case 
și 68 bordee, 

După legea rurală din 1863 
sunt 141 împămînteniţi; după 
cea din 1879 sunt 3 însurăței. 

Suprafața comunei trece de 
£000 pogoane. 
Moșia se numește Goicea-Mică, 

Formează un singur trup cu 
moşia Birca. Aparține lui Miloș 
Baichy. Are un venit de şoocol. 

Viile, de 174 pogoane, aparţin 
locuitorilor; daii vin bun, roșu. 

Sunt două mori de apă si- 
tuate pe Dăsnăţuii, 

Comuna este pusă în comu- 
nicaţie cu Goicea-Mare ' prin o 
cale comunală de 2 kil. lungime, 

în comună. De asemenea este 
legată cu com. Bîrca și cu com. 
Măceșul-d.-s. și Măceșul-d..j. 

    

Comercianţi sunt 8. 

Venitul com. pe 1893-—94 a 
fost de 275 5,66 lei și cheltuelile, 

de 2572,01 lei. 
Vite:250 boi, 86 cai și 36 porci. 

Goicea-Mică, sar, jud. Dolj, pl. 
„Balta, com. Goicea-Mică, reşe- 
dinţa primăriei, 

Goicea-Mică, zpoșie particulară, 
jud. Dolj, pl. Balta, com. Goi- 
cea-Mică; formează un singur 
trup cu moșia Birca, 

Goicelul, căzu, al com. Sărulești, 
jud. Buzău, cu 130 locuitori şi 
30 case, avind una din cele 
mai frumoase poziții. 

Goicelul (Gherman), voș:z, în 
jud. Buzău, com. Sărulești, cătu- 
nele Goicelul, Apostari și Valea- 
Largă. Are 200 hect. din care 
28 pădurea Goicelul, restul cu- 
rături şi fineaţă. 

Goicelul, mec, între jud. R.- 
Sărat și jud. Buzău; face parte 
din 'culmea Cimpulungeanca; 
poalele sale se întind în comu- 
nele Valea-Sălciei și Sărulești, 
jud. Buzăi; este acoperit cu 
păduri, în exploatare, și cu pă- 
șuni întinse. 

Goideşti, co. rur., în plaiul Pîr- 
scovul, jud. Buzăi, ocupînd par- 
tea cea mai de N., cea mai mun- 
toasă și avînd cel mai întins te- 
ritoriă dintre toate comunele 
Buzăului. E situată la distan- 
ță de Buzăi de 63 kil. Limi- 
tele sale sunt: la N., începe din 
riul Bisca-Mare, de la pichetul 
Cocianul, urcă pe izvorul Pitac- 
Patac, trece peste muntele Hos- 

szokăs și izvorul Bisculița, la 
gura izvoarelor Coriiul și Bă- 
lescul, pănă în virful muntelui 
Bălescu, de unde se lasă la 
sorgintea izvorului Cilianoșul, pe   

cursul căruia merge pănă la văr. 

sătura sa în piriul Bisca-Mică, 

urcă puţin pe albia Biștei şi o 
ia pe cursul izvorului Magya- 

rosbokor, pănă la sorgintea lui, 

apoi urcă pe șeaua .muntelui 

Tăietura (Mușa-Albă), unde se 
limitează și plaiul Pirscovul cu 
plaiul Slănicul; la E., se lasă 

pe plaiul de V. al munților: 
Muşa-Mare şi Mușa-Mică, urcă 
în virful muntelui Neharniţa, 

peste punctele: La-Măciuca şi 
Seciul-Mare, se lasă în Bolova- 
nul-Mortarului, de unde dă în 
albia rîului Slănicul, pe care 
merge pănă la Bolovanul-Greu- 
lui, de aci, începînd a se dirige 
spre căt. Fundata, trece Malul. 
cu-Sare și ajunge în marginea 
căt. Budești (com. Trestioara); 
la $., din căt. Budești, se di- 
tige spre Surduci-Gemeni, de 
unde se lasă pe vale (La-Gră- 
dina lui-Nicolae-Ciulinu), apoi ur- 
că în dealul Curmătura-Purcei- 
lor, mergînd pe plaiă, pănă în 
Virful-Dilmelor (hotarul Anton- 
Carp), coboară în albia rîului 
Sărățelul (la punctul numit: La- 
Parascheva-în gîrlă), merge pu- . > ? > 

ţin pe albia Sărățelului, pănă în 
gura izvorului Călugărul, apoi 

„ia cursul izvorul Călugărul în sus 
şi continuă urcînd, ajunge în 
vîrful mantelui Arsenia, pe al 
căruia plaiii merge prin pădurea 
Tainiţa, trece pe lîngă stilpii 
Tainiţei, întilnește izvorul Tai- 
niţa și se lasă pe dinsul în jos, 
pănă la vărsătura sa în riul 
Bisca-Rozilei, în fața stabilimen- 
tului Bisca; la V., începînd de 

„la gura izvorului Tainiţa, urcă 
pe Bisca-Rozilei în sus, pănă la 
înfurcătura Biștelor, apoi de la 
cătunașul Vişanul, începe a urca 
pe riul Bisca-Mare în sus, pănă 
la pichetul Cocianul, la gura iz- 
vorului Pitac-Patac. 

Suprafața sa este de 25046 
hect., din cari 137 arabile, 8520



GOIDEȘTI 

pădure, 4230 fineață, 8840 iz- 
laz, 19 livezi și 3300 sterp. 

Proprietăţi mai însemnate, co- 
prinse în această comună, sunt: 
Goideasca, despărțită în două 
părți: Goidea și Gorganul, a 

cetelor de moșneni: Goideşti şi 
Gorgăneşti în devălmăşie; Ivă- 

nețul și Războiul (A. Carp), Pen- 
teleul (Maican) şi Piciorul-Ca- 
prei (Statul). Terenul e. foarte 
muntos, coprinzind munţii cei 

mai mari, mai frumoși și mai 

avuţi din județ. E avută în mi- 

nerale și mai cu seamă în sa- 

re, abondentă la satul Fundata. 

Sorginţi de izvoare minerale se 
văd în mai multe locuri, dar nu 

se întrebuinţează. Are multe 
vînaturi și mai cu seamă: urşi, 

căprioare, vulpi, viezuri, etc. 

Din peşti, are mulți păstrăvi şi 

mreane. În jurul pichetului Co- 

„cianul sunt şi găini sălbatice, 
Are. multe fructe și în specie 
zmeură, afene, fragi și căpșuni. 

Tot -aci sunt și întinse coaste 

de munți, acoperite de ienupere. 

Industria sa constă în lucrarea 
lemnului, a linei și a fabricărei 

"laptelui. Are 4 mori de apă, 3 

pive, 2 dirste, cășăria de la Vi- 

forita şi stînele: Coriiul, Zănoa- 

ga, Miclăușul, Piciorul-Caprei şi 

altele mai mici.. Lipsa drumuri- 
lor face ca secularele păduri: 

de brad, de care această comu- 

nă e acoperită, să nu poată fi 

utilizate, ci mai toate să cază 

și să putrezească. Sunt numai 
3 herăstrae pe Bisca-Mică, de 

unde, cu mare greutate, se pot 

scoate scindurile ce -se taie. 

Căi de comunicaţie nu sunt 

de cit albiile piraielor și nume- 

roaselor văi ce o străbat, în- 

trerupte adesea din cauza ve- 

nirei apelor și a marilor bolo- 

vani, ce se grămădesc într'in- 

sele. Mai însemnate sunt: ca- 
lea Pirscovul-Goideşti, pe albia 

Sărăţelului - Bălăneșştilor, Goide-   
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şti-Lopătari şi  Goidești-Gura- 

Teghii, prin pădurea Tainiţei. 
Vite sunt: 114 boi, 149 vaci, 

126 viței, 133 cai, 135 iepe, 77 

miînji, 1300 oi, 1110 capre şi 

245 porci. Stupi sunt 104. 

Comuna e formată din cătu- 

nele Brătilești, Fundata, Goi- 

dești, Ivăneţul, unde e şi reșe- 

dința, Plaiul-Nucului, Ploștina, 

Pistritil şi Virlamul cu subdi- 

viziile: Beizadeaua, Poiana-cu- 

Rugii şi Vișanul. Populaţia sa 

e de 1370 suflete: bărbaţi în- 

surați 254, neînsuraţi 44, văduvi 

14, băeți 421; iar femei mări- 

fate 254, văduve 34, fete 349. 

Locuesc în 312 case, 

Meseriaşi sunt: 2 lemnari, ş 

butnari, 5 fierari, 4 cojocari şi 

ciți-va locuitori, cari se ocupă 

cu tăierea scîndurilor, fabricarea 

donițelor, șiței, etc. 

„Sunt 257. contribuabili. Sta- 
bilimente comerciale, 4. 

Budgetul comunei e de 1915 
lei, 8o bani. 

Are 2 biserici, deservite de 

2 preoţi, 2 cîntăreți și 1 para- 

* cliser. Catedrala e cea cu hra- 

mul Sf. Nicolae. .: 

Goideşti, căzu, al comunei Goi- 
dești, jud. Buzăii; are 70 locui- 

tori și 19 case. 

Goideşti, moșie, în jud. Buzău, 

com. Goidești, cătunele: Ivăne- 

țul, Goideşti, Fundata și Plaiul- 

Nucului; aparţine moșnenilor 

Goidești şi Gorgănești în de văl- 
mășie și e despărțită în trei 

părți: Băloaia, Goideasca şi Gor- 
găneasca, avînd pe dinsa pădu- 

rile: Arsenia, Vîrful-Seciului şi 
Leurdeţul, apoi izlaz şi pășuni. 

Goideşti, pzoșze, jud. Buzăii, com. 

Goideşti. Vezi Ivăneţul-Carp. 

Goii (Virful-), muntele ce for- 
mează hotar între Broșteni și   

GOJGĂREI 

Mălini, jud. Suceava, avind 1298 

m. de altitudine. 

Goioasa, sa, în jud. Bacău, pl. 

Muntelui, com. Agășul, situat 

pe malul stîng ai Trotușului şi 
pe piriul Goioasa, la o depăr- 
tare de 10250 m. de căt. Suiţa 

(şcoala). Are o biserică orto- 
doxă, clădită de locuitori în a- 

nul 1837, deservită de 1 preot 

şi 2 cîntăreţi, Are o populaţie 
de 152 familii, sai 700 suflete, 

“Vite sunt: 59 cai, 316 vite 
mari cornute, 125 capre și SI 

porci. Pe teritoriul com. sunt 
9 herestrae de apă, * 

-La V. de acest.sat, într'o 

strîmtoare a munților, între Gar- 

dul-de-Pieatră și Lacul-Sec, după 

„ambele maluri ale Trotușului, 

se găsesc urmele unor întărituri 
de pieatră și un' drum împietrit 
care se crede să fi fost făcute 
de Ruși, la 1848, în trecerea 

lor în Ardeal, cînd ai fost ne- 

voiți să se întărească şi aci, în 

contra armatei Ungare care era 
la Ghimeș. Puterile armatei ne- 

fiind de o potrivă, trupele Un: 

gare primiră ordin să seretra- 

gă, lăsînd în mîna Rușilor multe 

provizii şi arme, 

Goioasa, za/e, în jud. Bacăii, pl. 

Muntelui, com. Agășul, care în- 

cepe în dealul cu acelaşi nume 

și se înclină spre Trotuș. 

Goiosul, Zea/, în jud. Bacăii, pl. 
* Muntelui, com. Agășul, „situat 

lingă muntele Lacul-Sec. 

Goiosul, zirii, în jud. Bacăiă, pl. 

Muntelui, com. Agășul, care cur- 

ge prin satul cu același nume, 

Izvoreşte din muntele L.acul- 

Sec și din muntele Muncelul și 

se varsă în-Trotușul, d'a stinga, 

după ce se îngroașă cu Foroja. 

Gojgărei, sez, în jud. Argeş, pl.



GOLANI 

Oltul, face parte din com. rur. 
Valea-Ungureni. 

Golani, sas, în jud. Roman, pl. 

Fundul, com. Avereşti, spre S. 

de satul Averești-Răzeşi şi la o 

depărtare de 3 kil. de acest 

sat. Este aşezat la poalele dea. 
lului Golani pe pîriul Brăteasca. 

Are 100 familii, sai 428 suflete, 

din cari 80 contribuabili. Lo- 

cuesc în 113 case. 

Sunt 240 vite mari cornute. 

Are o biserică de zid. In dea- 

lul Golani, de lingă acest sat, 

sunt carieri de pieatră, care se 

exploatează. Parte din locuitori 

se ocupă cu scoaterea pietrei şi 

cu transportarea ei. Este legat 

“cu orașul Roman prin şosea, 

Se mai numeşte și Averești-d.-j. 

Golani, sa4, în jud. Roman, pl. 

Fundul, com. Giurgeni, spre S. 

de satul Giurgeni și la o de- 

părtare de 6 kil. de el. Este 

așezat pe deal. Are 60 familii, 

saii 167 suflete, din cari:46 con- 

tribuabili. L.ocuesc în 40 case. 
Sunt 63 vite mari cornute. 

Golani, palala, jud. Mehedinţi, 
pl. Dumbrava, com. rur. Șlașoma. 

Golani, dea/, înalt și pietros în 
jud. Roman, pl. Fundul, com. 
Averești, la E. de Averești-d..]. 
Este socotit ca centrul unui șir 
de deal, numit Culmea-Golanilor. 

Golaşa, măgură înaltă, pe piscul 
dealului Călniștea, jud. Vlașca, 
pe proprietatea Galăteni. 

Golaşul, Jea/ ripos, format de 
malul drept al gîrlei Plapcea, 
la V. de com. Ursoaia, pl. Mij- 
locul, jud. Olt. Este întrerupt 

de două vilcele: Adincata și 
Ursoaia. De la acest deal se 
întinde spre V. un platoii, aco- 
perit cu ţarinile locuitorilor.   
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Golăeşti, conz. rur., în partea de 
E. a plășei Braniștea, jud. Iași, 

în jos de com. Stînca. Este 
“formată din satele; Golăești, 

Podul.]ijiei, Odaia-Branul cu Bo- 

bul, Petrești, Medeleni, Chișă- 

răi şi Lăzăreni, pe o suprafață 

de 3069 hect. și cu o populaţie 

de 364 familii, sai 1584 su- 
flete. 

Această com. e situată pe 

podișul dealului Golăești şi pe 
șesul Jijiei și al Prutului, pănă 
în apa rîului Prutul. Este tra- 
versată de un singur deal care 
formează malul drept al șesu- 
lui Jijiei și pe care se află și 
pădure. 

Pămîntul e productiv, cu multe 
finațe și imaşuri, care adese-ori 
se inundează de apele rîurilor 
Jijici și ale Prutului, 

Are 4 biserici, deservite de 
2 preoți şi 4 cîntăreți ; o școală ; 
o moară de apă. 

Budgetul com. e de 9667 lei 
la venituri și de 9512 lei la 

“ cheltueli. 
Vite sunt 4259, din cari: 

1847 vite. mari cornute, 1749 
oi, 2 capre, 335 cai și 325 ri- 
mători. 

Golăești, saz, în jud. Iași, pl. Bra- 
niștea, situat pe șes, între riul 
Jijia şi apa Dubruvăţul, la 20 
kil. de Iași spre NE. șila 6—7 
kil. spre N. de la Ungheni, sta- 
ție de cale ferată. Are o popu- 
laţie de 140 familii, saii 453 su: 
flete. Este reședința comunei. 
Are o biserică, fondată la 1812 
de obştia satului, cu 1 preot și 
1 cîntăreț; o şcoală, înființată 
la 1869, frecuentată: de şt e- 
levi, 

Satul este pe moșia statului 
cedată comunei Iași și pe care 
se află o pădure mare de stejar. 

Vite sunt 1261: 734 vite mari 
cornute, 310 oi, 2 capre, 105 
cai și 110 rimători,.   

GOLĂȘEI - 

Golăşei, saz, în jud. Covurluii, 

pl. Prutul, com. Bujor, cu 134 

familii, sai 628 suflete. Are o 

biserică și o școală, 

Prin acest sat trece linia fe- 

rată Galaţi-Birlad, avînd stație 
și aci, 

Golăşei, sa, în jud. Fălcii, pl. 
Mijlocul, com. Deleni, la 500 m. 
de satul de reşedinţă, în partea 

despre E. a mahalalei din jos. 

Acest sat este format de că- 

tre locuitorii strămutați cu vr'o 

6o de ani în urmă, din satul 
Deleni. 

Are 14 familii, sai 73 su- 
fiete. 

Golăşei, căfuu, ţine de com. Gă- 
răgăul, jud. Teleorman. Are 423 
locuitori și Sr contribuabili, 

Golăşei, căfuu, pendinte de com. 
Căscioarele, pl. Neajlovului, jud. 
Vlașca, situată pe proprietatea 
Statului Vatra-Mănăstirei-Căsci- 
oarele, pe malul stîng al Arge- 
şului. Se arendează odată cu 
Vatra-Mănăstirei-Căscioarele. 

In 1864, s'aii împroprietărit 
" în acest cătun So locuitori, că- 
rora li sa dat o suprafață de 
206 hect. | 

Cea mai mare parte din lo- 
cuitori sunt Ţigani, vechi robi 
ai mănăstirei Căscioarele, 

E situat la zo kil. de Bucu. 
rești şi la 75 kil. de Giurgiu. 

Golăşei, partea de FE. a căt. Buda, 
com. Buda-Palanga, pl. Cîmpul, 
jud. Prahova, 

Golășei, moșie particulară, în 
jud. Covurluiă, pl. Prutul, com. 
Bujor; formează cu com. Pită- 
roaia, un trup de 2860 hect, 

Fostă proprietate a marelui 
patriot şi bărbat de stat, Las- 
car Catargiii, care și-a petrecut 

aci o bună parte din vieață.



GOLĂȘEILOR (PĂDUREA-) 

Golăşeilor (Pădurea-), pădure 
de salcie, amestecată cu frasin 

şi carpen, în jud. Tulcea, pl. 

Măcin, pe teritoriul com. . rur. 

Pisica și anume pe acela al căt. 

Azacliul, situată în partea de 
N.-V. a pl. și în cea de S..V. 
a com., pe malul Dunărei, măr- 

ginită la E. de stufării; apar- 

ține Statului; are 'o. întindere 
de aproape 200 hect. 

Goleanca, zîrîi, ia naștere din 

iazul Zama, de pe moşia Co- 

dreni, com. Mileanca, pl. Pru- 

tul-d.-j., jud. Dorohoiii şi se 

varsă în pîriul Podriga. 

Goleasca, saț, cu go familii, pe 

apa 'Teleormanul, jud. Argeş, 
pl. Gălăşeşti; face parte din com. 

rur. Dragul. 

Goleasca, saf, jud. Dimboviţa, 

pl. Dealul - Dimboviţa, cătunul 
com. Șotinga. 

Goleasca, pădure, supusă regi- 
-mului silvic, com. Țigănești, pl. 

Podgoria, jud. Muscel, în întin- 
dere de 500 hect. . 

Goleasca, pădure, supusă regi- 
mului silvic, com. Beleţi, pl. 

Podgoria, jud. Muscel, avind, 

împreună. cu trupul de pădure 

Beleţoaica, 750 hect. Iisenţe do- 

minante: stejarul și fagul. 

Goleasca, zădure particulară, su- 

pusă regimului silvic, pendinte 

de com. Berevoești-Pămînteni, 
pl. Nucșoara, jud. Muscel, în în- 

tindere de 800 hect., avind e- 

„ sență dominantă fag şi fiind pe 
vîrful coastelor opuse spre V.: 

e populată cu stejar. 

Goleasca, zădure, supusă regi- 
mului silvic, com. Golești, pl. 

Podgoria, jud. Muscel, în întin- 

dere de 300 hect. populată cu   
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stejar, fag, carpen, jugastru, plop 
și alun. 

Goleasca, zădure, supusă regi- 
mului silvic, com. Glimbocelul, 

pl. Podgoriu, jud. Muscel, avînd 
împreună cu trupurile: Băneasa, 
Dinuleasa, Călceasca, Tomeasca, 

Gherăsoaia, Chiriceasca şi Chi- 

țeasca, o întindere de 1350hcct. 

Goleasca, pădure, supusă regi- 
mului silvic, com. Leordeni, pl. 

- Podgoria, jud. Muscel, în întin- 
dere de 150 hect. 

Golenţi, saz, pendinte de com, 

rur. Maglavitul, pl. Cimpul, jud. 

Dolj, situat la 3 kil. S.-V. de 
Maglavitul, cătunul de reședință 

al comunei. E așezat în apro- 
piere de Dunăre, în faţa insulei 
Golul. 

Are Soz2 suflete: 408 bărbaţi 
și 304 femei. Locuesc în 156 
case şi 36 bordee. 

Are o școală primară mixtă, 

fondată în 1885, întreţinută de 

comună condusă de un învăţă- 
tor şi care în anul școlar 1892-93 

a fost frecueniată de 39 elevi 

și 2 eleve; o biserică de zid, fon- 

dată de obștea locuitorilor, cu 

hramul Sf. Nicolae, deservită de 

un preot și un cîntăreţ. 

In sat sunt 9 industriaș: fie- 

rari, tîmplari, cismari; 5 cîr- 

ciumi. 

Prin Golenţi trece șoseaua 

judeţeană Craiova - Calafat, iar 

în apropiere, calea ferată, care 

“pune în legătură aceste două 

orașe. 

Golenţi, îns47/ă, în dreptul satu- 

lui Golenţi, com. Maglavitul, pl. 

Cimpul, jud. Dolj. 

Golenţi, dea/, jud. Dolj, pl. Cim- 

pul, com. Maglavitul, pe costișa 
căruia este așezată o parte din 

comună.   

GOLEȘTI 

Golenţi, moșie particulară, jud. 
Dolj, pl. Cimpul, com. Maglavitul. 

Goleşti, com. rur., pe apa Șim- 
nicului, jud. Argeș, pl. 'Lopo- 
logul, la S kil. de com, rur. Tig- 

veni, reședința subprefecturei și 

la 31 kil. de Pitești. Se com- 

pune din următoarele sate: Dră- 

gănești, Găbărești, Goleşti, Po- 

enița și Vladislava, avind peste 
tot 145 familii, sai 585 suflete, 

Are 3 biserici (în Drăgănești, 
Golești şi Poeniţa); o școală 
primară rurală. 

După o publicaţie oficială, a- 
ceastă comună numără 147 con- 

tribuabili și are un budget de 
2554 lei la. venituri și de 2360 

la cheltueli, | 
Numărul vitelor este de 266 

capete vite mari (247 boi și 

vaci și :10 cai) și de 335 vite 

mărunte (132 oi, 43 capre și 

160 rimători). 

Goleşti, com. rur., pl. Rîurile, 

- jud. Muscel, la S.-V. de Cîmpu- 

lung, 28 kil. departe de acest 
oraș. Este situată pe ambele 

maluri ale rîului Bratia. Pănă la 
reşedinţa pl. sunt 8 kil. 
„Numele "i vine dela Golescu, 

pentru-că un membru al fami- 

liei Golescu (Golești, din pl. 
Podgoria) a avut aci proprietate 

şi case și a dat satului nu- 

mele săi. Se mai numește și 

Vulpari, căci, după cum se spune, 

prin pădurile sale se fâceaii mari 
vînători de vulpi. 

Se mărginește la N. cu com. 
Vlădești, la S. cu com. Bălilești, 

la E. cu com. Mihăești şi la 

V. cu com. Coșești și Leicești. 

Are 4 cătune: Poeniţa, Uliţa, 
Golești și Priboaia, cu reședința 

în căt, Poenița, Populaţia este 

de 267 familii, saii 1102 suflete: 
541 bărbaţi şi 561 femei, cari 

trăesc în 260 case. 
Intreaga com. se întinde pe
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o suprafaţă cam de 2500 hect., 

dintre cari 750 hect. pămînt de 

luncă cultivabil, iar restul izlaz 

şi păduii. 

Locuitorii din această com. 

s'aii împroprietărit la 1864 pe 
moșiile statului Vieroşanca și 

Priboaia. Pănă atunci erati clăcași 

ai moşnenilor din com. Bălileşti, 

Proprietari mari în com. sunt 

d-nii: I. Prislopeanul, G. Rădules- 
cu, Ștefan și Dimitrie Ceauşescu. 

Locuitorii, afară de agricul- 

tură, se mai ocupă cu olăria 

şi rotăria. 

Vite sunt: 406 boi, 293 vaci, 

217 capre, 290 vi, 280 porci, 
10 cai. 

Imprejurul com. sunt livezi, 
ogrăzi cu pruni, păduri întinse 

compuse din stejar și fag. Ţuică 
se fabrică în termen mediu 1600 

decalitri anual. 

Prin mijlocul com. trece rîul 
Bratia, care o udă de la N. 
spre S., avînd pe malul drept 
căt. Poeniţa și Golești, iar pe 
cel stîng căt. Ulița și Priboaia. 
Pe riul Bratia sunt 2 mori, 2 
herăstrae. Mai este în Golești 
un herăstrău cu aburi, 

Afară de riul Bratia, com. 
mai este udată de gîrlele: Poe- 
nița, Făgeanca, Peşteloaia şi 
Golești, cari se varsă în Bratia 
pe ţărmul drept, şi de Valea- 
Uliţei, Valea-Poduluiși Priboaca, 
cari se varsă în rîul Bratia pe 
țărmul stîng. 

In partea de V. a com. este 
Poiana-Lacului, Piscul-Melcuţei, 
piscul Stroişorul, Piscul-Căldare- 
lor, Dealul-Catinei și Poiana- 
Radei. | 

Numărul contribuabililor este 
de 215. Com. are un buget de 
1625 lei la venituri şi 1624 lei 
la cheltueli 

Sunt 2 biserici: una în căt, 
Uliţa şi a doua în căt. Golești; 
o școală mixtă, care datează 
cam de la 1830. Școala se fre-   
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cuentă de 30 — 40 elevi de 

ambe-sexe, din numărul de 119 

cu etate de școală, Ştiii carte 
39 bărbaţi și 8 femei. 

Pozițiunea acestei com. este 

cît se poate de frumoasă. Mult 
contribue la frumusețea ei zig- 
zagurile ce le face riul Bratia 
și dealurile dela V. și E. acope- 

rite cu păduri, 

Este străbătută de o şosea 
vecinală care o leagă la N. cu 
com. Vlădești și la S. cu com, 
Bălileşti; de o șosea comunală, 
care trece .prin căt. Priboaia şi 
Uliţa şi de mat multe drumuri, 
precum: drumul Mărcușani, dru- 
mul Săvuleşti, şi altele. Intre 
satul Poeniţa și Golești este 
pădurea Vieroşanca, iar între 
Uliţa şi Priboaia, spre E., pădu- 

rea Priboaia. 

Golești, com. rur., jud. Muscel, 
reședința plăşei Podgoria, situ- 
ată de o parte și de alta a unei 
şosele pierdută în umbra sălciilor. 
Este așezată pe malul sting al 
rîului Argeș. Are 800 locuitori 
și se compune din 3 cătune: 
Goleşti, Uderul și Valea-Boerea- 
scă, | 

Se mărginește la N. cu com. 
Ştefăneşti, la S. cu jud. Argeş, 
de care se desparte prin rîul 
Argeş, la E. cu com. Călinești 
și la V. cu orașul Pitești. 

Locuitorii săi, în cea mai 
mare parte sunt 'Țigani, 

Aci este casa fraţilor Go- 
lescu, înconjurată de jur-imprejur 
cu ziduri groase şi înalte. D'a- 
supra porţei principale se află 
foişorul, în care la anul 1Sa2r 
şedea Tudor Vladimirescu și 
de unde putea să-și arunce pri. 
virile peste tabia'pandurilor săi. 

Curtea caselor e o curte mare 
și spațioasă, cu copaci umbroşi. 
In grădină sub umbra unor 
castani sălbatici, este mormîntul 
lui Alexandru Golescu. O mar- 
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moră simplă "i acopere osemin- 
tele, 

Dinicu Golescu, tatăl, înte- 

meiă cu cheltuiala şi în locuința 

sa prima școală romînă. La Go- 
lești se aprinse întiiul focar de 
“cultură națională. Lazăr fu pri- 
mul dascăl al acestei şcali. După 

el, Eliade se puse în fruntea 
școalei de Ja Goleşti, 

In partea dreaptă a intrărei 
principale este biserica, în tinda 
căreia sunt mormintele fraţilor 
Nicolae, Ştefan și Radu Golescu, 
cari au oferit contimporanilor 
timpuri clasice de patriotizm, 

jertfă și devotament. 
Averi colosale cheltuite pen- 

tru exilaţii dela 1848 și pentru 
o propagandă neobosită în țară 
și străinătate, sănătăți zdrobite, 
elanuri tot-de-una nobile şi ge- 
neroase, iacă ce fură Goleştii, 

Pe la S. com. trece calea 
ferată București-Piteşti, care se 
bifurcă: o parte apucă spre 
Pitești; iar a doua merge la 
Cîmpulung. Pe la N. com. trece 
calea națională Bucureşti-Pitești, | 
cu care com. stă în legătură 
printr'o şosea comunală bine 

întreținută. 
Această com. se află la dis- 

tanță de 54 kil. de Cîmpulung, 
spre $. 

Aci este o biserică, deservită 
de 1 preot și 2 cîntăreţi; o 
şcoală mixtă frecuentată de 63 
elevi. Cn întreținerea școalei 
statul cheltuește anual 1080 lei, 
Comuna contribue pentru școală 
cu 400-—500 lei anual. Localul 
școalei s'a oferit de urmașii 
Goleştilor chiar în corpul clădi- 
rei principale și în camerile unde 
o dată Lazăr și Eliade făcea 
lecţiunile lor. | 

Știă carte 116 bărbați şi 30 
femei. 

“Biserica se întreţine de fami- 
lia Racoviţă. : 

Sunt 165 contribuabili.
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Venitul com. 'se urcă la 2994 
Ici și cheltuelile la 2524 lei. 

Are staţie de drum. de fier. 

“Goleşti, com. rur., în jud. R.Să- 
rat, pl. Orașului, pe piriul Dil- 
govul. 

Este așezată în partea de N. 
a județului, la 36 kil. spre N. 
de orașul R..Sărat, și în partea 
estică a plășei, la 9 kil. spre 
E. de com. Coteşti, reședința 
plăşei. Se mărginește cu comu- 

„nele: Cîmpineanca (la 6 Ril.); Cîr- 
lige (la 6 kil.) ; Blidare şi Budești 
(la 8 kil.); Bonţeşti (la g kil.). 

Se mărgineşte la N. cu com. 
Cirlige, la E. cu com, Coteşti 
și Budeşti, la E. și S. cu com. 
-Slobozia-Ciorăști. 

Pirîul Dilgovul trece prin mij- 
locul comunei. Sunt 41 puțuri; 
5 fintîni, 

Cătunul de reședință formea- 
ză comuna; mai este o des- 
părțitură a cătunului de reșe- 
dință, numită Ceardacul, așezat 
pe Milcovul și care are cite-va 
case. i 

Suprafața comunei este de 
2462 hect., din cari 125 hect, 
sunt ocupate de vatra comunei, 
1632 hect. ale locuitorilor, 540 
ale statului, 165 ale particu- 
larilor. 

Populaţia comunei este de 
230 familii, saii 1010 suflete: 
534. bărbați și 476 femei; 230 

căsătoriți, 740 necăsătoriți, 40 

văduvi. Ştii carte 176 persoane. 
Are o biserică, cu hramul 

Sf. Niculae şi Sf. Gheorghe, 

zidită în 1861 de administra- 

țiunea mănăstirei Sf. Ioan din 
Focșani ; posedind 17 pog. pă- 
mint, 100 lei venit, deservită 

de 1 preot, 1 cîntăreț și 1 pa- 

racliser; o școală mixtă, fon- 

dată în anul 1887 de Stat, con- 
dusă de un învăţător, frecuen- 
tată de 60 elevi. 

Calitatea pămîntului estebună; 

€0299. 3farele Diclionar Geografto Vol. I17, 
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sunt: 1255 hect. arabile, 799 
hect. imaș, 100 hect, pădure și 
8 hect. vii,! 

Locuitorii posedă: so plu- 
guri; 1696 vite, din cari: 200 
boi, 185 vaci, 12 cai, 19 iepe, 
1200 oi şi 80 rimători. 

Transportul productelor se 
face prin staţia Coteşti, la 312 
kil, spre S. Şunt 8 cîrciumi. 

Căile de comunicaţie sunt dru- 
murile vecinale: spre Cîmpi- 
neanca - Vîrteșcoi; spre Slobo- 
zia-Ciorăști; spre Cîrlige, Co- 
teşti şi Budești; șoseaua naţio- 
nală Rimnicul - Focşani ; calea 
ferată Rîmnicul-Focșani-lași. 

Veniturile com. sunt de 5458 
lei, S4 bani, iar cheltuelile de 
5458 lei, S4 bani. 

Goleşti, saz, cu 29 familii, jud, 
Argeș, pl. Topolog; face parte 
din com. rur. cu același nume. 
Aici este reședința primăriei. 
Are o biserică, cu hramul Sf. 

Nicolae, cu un preot și un cîn- 
tăreț. 

Golești (Vulpari), sas, făcînd 
parte din com. rur. cu același 
nume, pl. Rîurile, jud. Muscel, 

situat pe malul drept al rîului 
Bratia, 

Populaţia lui e de 91 familii, 
saii 362 suflete (178 bărbaţi și 

184 femei). e 
Are o biserică de lemn, cu 

hramul Sf. loan Botezătorul, 
deservită de 1 preot și 1 das- 

căl. Pănă la anul 1827 caa 
servit ca biserică la schitul din 
poiana Riușorului, din plaiul Nuc- 
şoara, cind a fost dăruită şi a- 

dusă aci. Pe una din pisanii 
găsim următoarea inscripțiune: 

Cu ajutorul lui Dumnezeii s'a zu- 

grăvit Sf. Tîmplă în anii după ce aă 

venit Muscalii în ţara Romînească, cu 

osteneala și cheltuiala lui Moș Constan- 

tin și cu feciorul d-lui Ceaușu Niţă, la 
leatul 1$29, Iunie 13   
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Se zice că în lunca acestui 

cătun, care are o poziție fru-: 

moasă, ar fi fost un mic orășel 

dac, numit Siliştea. 

Cătunul este udat la V. de 

gîrla Bijiul, iar prin centru de 
Valea - Bisericei și Girla-Goleş- 
tilor. 

Goleşti, saz, în jud. R.-Sărat, pl. 
Orașul, căt. com. Coteşti, aşe- 
zat în cîmp, spre E. lingă co- 
muna Golești, căreia aparținuse 
mai înainte, la 4 kil. spre E. 
de cătunul de reședință, Co- 
tești. Are o întindere de aproape 

_200 hect., cu o populaţie de 
38 familii, sai 161 suflete, din 
cari 33 contribuabili. Știii carte 
31 persoane. 

Are o biserică, cu 1 preot, 

I cîntăreț. și 1 paracliser, 

Goleşti, szafie de dr-d.f:, jud. 
Muscel, pl. Podgoria, com. Go- 
lești, pe linia Chitila-Pitești, pusă 
în circulație la 13 Sept. 1872. 
Se află între staţiile Leordeni 
(14.1 kil.) şi Pitești (7.7 kil.) 
Inălțimea d'asupra nivelului mă- 

rii e de 244.70 m. Venitul ace- 

stei staţii pe anul 1896.a fost 
de 57071 lei, 35 bani. 

Goleşti, zea/, în raionul comu:- 

nei Golești, pl. Podgoria, jud. 
Muscel, pe care se cultivă 125 
hect. vie. 

Goleşti - Badii, com. zur., jud. 

Muscel, pl. Podgoria, situată la 

S. de Cimpulung, 65 kil. de- 
parte de acest oraș, la 15 kil. de 
reşedinţa sub-prefecturei, 

Locuitorii ai primit pămînt 

prin împroprietărire, după le- 
gea din 1864, pe moşia sta- 

tului. 

Sunt 126 contribuabili, 
Budgetul com. are la veni- 

turi 1612 lei și la cheltueli 
1524 lei. 

75
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In Goleşti-Badii este o școală, 

cu întreţinerea căreia statul chel- 
tueşte anual 1080 lei și care se 

frecuentă de 43 elevi și 4 eleve, 

din numărul de şo băeți și 46 

fete, în etate de școală. Știu 

carte 94 bărbați și 12 femei. 
„Are o biserică, deservită de 

1 preot și 2 dascăli. 

Comuna este situată mai în 

apropiere de gîrla Cîrcinovul 

și prin partea de S. trece rîul 

Argeş, care are o luncă fertilă 

în tot felul de cereale. 

Prin comună trece calea na- 

ționată București-Pitești și calea 

ferată Bucureşti - Pitești, cari 

trec printr'insa mergînd aproape 
paralel. 

„Este coprinsă între com.: 

Leordeni, Topoloveni, Glimbo- 

celul și riul Argeș. Casele lo- 

cuitorilor sunt așezate la linie 

de o parte şi de alta a șoselei. 

Viea și cultura prunilor con- 

stitue pentru locuitori princi- 

pala lor ocupaţiune. 

Goleşti - Badii, dea, în raionul 
comunei cu același nume, pl. 

Podgoria, jud. Muscel, pe care 
se cultivă 87 hect. vie. 

Goleşti-Badii, pădure, a statu- 

lui, jud. "Muscel, comuna cu 

același nume, formată din tru. 

purile: Valea - Ursului și Izla- 

zul, în întindere de 219 hect., 

împărțită în parchete și pusă 

în exploatare. | 

Goleşti-Badii și 'Topoloveni, 
Broprietăji ale statului, pendinte 

de mănăstirea Nucetul, judeţul 

Muscel, cari s'aii arendat pe 

periodul 1888—93 cu 7500 Iei 
anual. 

Goleşti-Vătăşeşti, zzoșze, jud. 
Argeș, pl. Topologul cu o în- 

tindere de 1907 pogoane, din 

care 1500 pog. pădure, pen-   

„594 

dinte de Episcopia de Argeș, 

proprietatea statului; are o a- 

rendă anuală de 2800 lei. Pe 

moșie sunt vr'o 20 pog. vii, 

case, magazii, povarnă de ra- 

chii, etc. 

Goleştilor (Girla-), gîr/ă, jud. 
Muscel, pl. Rîurile, izvorește din 

locul numit Piscul-Melcuţei, se 

împreună cu Valea-Bisericei, în - 

com. Golești, și se varsă în riul 

Bratia. 

Golfinul, com. rur. în S.V. pl. 

Olteţul-Oltul-d.-s., jud. Roma- 

naţi. E formată din Golfinul (563 

locuitori) şi Vlașca (350 locui- 

tori) și e situată pe valea Vlașca, 

aproape de hotarul judeţului. 

Se învecineşte la V. cu Ciîrcea 

(com. în Dolj), şi se aflăla 8 kil. 

de Balş şi la 1 kil. de Caracal. 

Altitudinea terenului d'asupra 

nivelului mării este de 182 m. 

Are o populaţie de 202 fa: 

milii, sai 913 suflete: 459 băr- 

baţi și 454 femel; 362 căsă- 

toriți și 549 necăsătoriți. 

Ştiu carte 43 persoane. 

Sunt 168 contribuabili. 

Budgetul com. de 2655 lei 

la venituri şi de 2634 lei. la 

cheltueli. | 
Vite mari sunt 688, vite mici, 

1043 şi rîmători, 157. Sunt 3 

cîrciumi. Are o biserică, în Gol- 

finul, cu hramul Sf. loan (1877) 

și alta, cu hramul Sf. Nicolae, 

în Vlașca; sunt deservite de 2 

preoți și 4 cîntăreţi. 

Golgofta, saz, în partea de V. 

a comuna Ivănești, plasa Ra- 

cova, judeţul Vasluii. Are o 

suprafață de 124 hect., pro- 

prietatea statului, și o populaţie 

de 202 familii, sai 503 suflete. 

Aici se află o biserică de lemn, 

făcută de călugărul Ghenadie 

Cazimir egumenul, la 1774, nu- 

mită mănăstirea Golgofta, la   
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care mai înainte eraii călugă- 

rițe, 

Numărul vitelor e de 563: 175 

vite mari cornute, 250 oi, 108 

cai şi 30 rimători. 

” Locuitorii posedă: 18 pluguri 
şi 36 care cu boi; 2 pluguri 

și 3 căruţe cu cai; 60 stupi. 

Golgofta, mânăstire. Vezi Gol- 

gofta, sat. 

Golgota, mănăstire, jud. Dim- 

boviţa, pe un pisc înalt, spre 

N.E. de Tîrgovişte, puţin mai 

departe de mănăstirea Dealul. 

Această mănăstire a fost fundată 

de Mihnea-cel-Răi, fiul lui Dra- 

„cea Armașul, din Mănești, Rui- 

nîndu-se, se ridică în locul ei alta, 

pe la 1626, de către Radu Mi- 
hai, fiul lui Mihail Găleată, 

care împreună cu Doamna sa 

Arghira, zidi actuala mănăstire, 

dotind-o cu averi mari. După 

un secol și jumătate de la fun- 

darea sa, beiul fanariot, Manoel 

Rosetti, închină această mănăs- 

tire la mănăstirea grecească Me- 

teora din Tesalia. Golgota are 

hramul Schimbarea-la-Faţă. Se 

zice că Radu Mihail Găleată 

a ridicat-o pe ruinele unui vechiii 

castel și a unei capele a străbu- 

nilor săi Dănești. Mănăstirea 

Golgota ruinindu-se iarăși mai 
„târzii, se restaură pe la anul 

1772, de către un fanariot anume 

Vistierul Nicolae de la Ianina, 

unul din mijlocitorii acestei mă- 

năstiri pentru anexarea la Me- 

teora. Apoi pe la anul 1836 

Golgoteanul Eufrem, egumenul 

mănăstirei, a mai reparat-o, după 

cum se vede azi. 

Din hrisovul, cu anul 7102, al 

lui Mihaii Bravul se vede că 

această mănăstire a fost fun- 

dată de tatăl său Pătrașcu-cel- 

Bun pe la anul 7062; iar zes- 

trea e afară de vatră, şi se com- 

„pune din mai multe moșii făcute
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danie de mai mulți particulari, 

precum şi de cite-va mici cum- 

părături făcute de egumenul și 

călugării mănăstirei, Ast-fel mo. 

şia Valea-Lungă, cu numirile ei, 

e donată mănăstirei de Radu Bu- 

zescu, cu actul din anul 7125, şi 

de unul Crăciun cu feciorii lui, 

cu cartea lor din anul 71g:; 

muntele Oboarele, iar donaţie 
a lui Vintilă Vornicul din Să- 

teni cu actul din anul 7128. 

Moșia “Țigănești saii Dirvari 
e făcută danie de Nedelcu Clu- 

cerul, cu cartea din anul 7167. 

Moșia Răstoaca cu numirile 

ei, danie de Mateiii Basarab, 

cum se arată în cartea cu anul 

7I47 a lui Safer, 

Moşia Gălășești cu numirile ei, 

date mănăstirei de: Muşa, Anca, 

Neacșa și Dumitru, cum se a- 

rată în hotărnicia Giavrăscului, 

Moșia Tărbăceni sai Bulinești, 
dată danie mănăstirei, de Pă- 

tru Portarul şi Pătru din Buli- 

nești (hrisovul Radului V. V., 
fiul Mihnei, cu anul 7120), pre-: 

cum și de hale. Poenaru, cu 

actul săi din anul 7243. 

Golgota, pădure, jud. Dimbovița, 
"pl. Cobia, lingă Dragodana, 

Goli, Zac, în jud, R.-Sărat, plaiul 

Rîmnicul, com. Chiojdeni, aşe- 

zat în partea de V. a comunei, 

a cărei proprietate este, pe o 

poiană a Dealului-Chiojdenilor ; 
"conţine știucă și caracudă mă- 
runtă, ce se consumă de locu- 
itori, 

Golia, sas, în jud. Tutova, plasa 

“Tirgul, com. Riînzești, pe malul 

Prutului. 

Golia, căfuu, numit ast-fel pen- 
tru că a aparţinut mănăstirei 

„Golia din Iași, Vezi Ciocărlești 

sat, com. Valea-Satului, pl. Fun- 

duri, jud. Vasluiii.   

Goliceşti, căzuu, jud. Argeş, pl: 
Pitești; face parte din com. rur. 

Drăganul-Bascovel. 

Golineasa, vza/zala, în com. rur. 

Bălțaţi-d.-j., pl. Dumbrava, jud. 
Mehedinţi. - 

Golineasa, dea/ şi vafe, în com. 

rur. Bălțați-d,-j., pl. Dumbrava; 
jud. Mehedinţi. 

Gologanul, com. rur. în judeţul 
R.-Sărat, pl... Marginea-d.-s., pe 
malul drept al rîului Rimna. 

Inainte purta numele de Pa- 
raschiveni. - 

Este aşezată în partea de 
N. a județului, la 34 kil. spre 

NE. de orașul Rîmnicul-Sărat 

şi în-partea E. a plășei, la 20 

kil. spre N.-E. de com. Plăinești, 

reședința plăşei. Comune înve- 
cinate sunt: Risipiţi, la 3 kil., 
Mindreşti, Rîmniceni, Slobozia- 

Ciorăști, la 8 kil., Golești, la 14 
ki. 

„Se mărginește la N. cu com. 
Risipiţi, despărțită prin rîul 
Rimna, la E. cu com. Hingu- 

lești, la S. cu com. Obilești, de 

care se desparte prin piriul Va- 

lea-Nanului, și la V. cu Slobo- 

zia-Ciorăști, 

Riul Rima o udă de la S.- 

V. la N.-E., în partea de V. 
Sunt și 33 puțuri în com. 

Cătunele, care o compun sunt: 
Gologanul, reședința, la V,, Vlă- 

dulești, la E. 

Suprafața comunei este de 
"5461 hect., din care 140. hect. 

ocupate de vatra comunei, 1560 
hect. ale locuitorilor și 3755 

hect. ale proprietăţii particulare, 

Populaţia comunei e de 400 
familii, sai 1570 suflete: 740 

bărbaţi, 760 femei; 400 căsă- 

toriți, 1074 necăsătoriți, 26 vă- 

duvi. Știu carte 25 persoane, 
Are o biserică, cu hramul 

Adormirea-Maicii-Domnului, fun-   

“dată la 1859 de proprietarul 

Scarlat Iarca, cu 17 pogoane pă- 
mînt și 170 lei venit şi slujită de 
2 preoți și 2 cîntăreți; o școală 
mixtă, fondată în 1880 de co- 

mună, condusă “de 1 învăţător 
și frecuentată de 53 elevi. 

Calitatea pămîntului este bună 
comuna are 2000 hect. arabile, 
1000 hect. imaș, 40 hect. păduri, 
800 hect. finețe și ş21 hect. 
loc neproductiv. 

Locuitorii posedă 160 pluguri; 
1 mașină de semănat. 

Vite sunt 2748: 707 boi, 320 

vaci, 66 cai, 200 epe, 2 măgari, 

1054 oi, 389 rimători. , 

Transportul productelor se 
face prin gara Coteşti, la 21 

kil. spre V. de comună. Sunt 
3 băcănii şi 7 cîrciumi, 

Căile de comunicație sunt 

drumuri vecinale: spre Risipiţi- 
Focșani; spre Maluri-Măicănești; 

spre Obileşti-Mărtineşti; spre 
Slobozia-Cioraci-Plăinești; spre 

Golești; -spre Bogza - Voctin 
Rimnicul-Sărat. 

Veniturile com. sunt de 8132 

lei, iar cheltuelile de 8046 lei. 

Sunt 400 contribuabili, 

Gologanul, sas, face parte din 
com. rur. Pirlita-Sărulești, pl. 

Negoești, jud. Ilfov. Este situat 
spre S-V. de Pirlita, pe o su- 
prafaţă de 450 hect, proprietatea 
Eforiei Spitalelor Civile din Bu- 

cureşti, care cultivă prin aren- 

dașii săi 265 hect. (70 sterpe, 

20 izlaz, 75 pădure). 

Populaţia satului e de 61 lo- 

cuitori. Pe teritoriul satului este 

1 heleșteii. : 

Comerciul se face de 1 cir- 

ciumar. 

Numărul vitelor mari e de 
"65 și al celor mici de 299. 

Gologanul, sa, în jud. R.-Sărat 
pl. Marginea-d.-j., cătunul de 

reședință al com. Gologanul. Mai
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înainte se numea Paraschiveni. 
[ste așezat în partea de V. 

a comunci, în cîmp şi pe ma- 
lul drept al riului Rîmna. 

Are o întindere cam de 100 

hect., cu o populaţiune de 386 
familii, sai 1487 suflete, din 

care 386 contribuabili. Știu carte 

25. Are o biserică, cu 2 preoţi 

şi 2 cintăreţi; o școală, 

Gologanul, moşie particulară, de 

190 hect., în com. Cudalbi, pl. 

Zimbrul, jud. Covurluiii. 

Gologanul, moşie, în jud. R.-Să- 
rat, pl. Marginea-d.-j., pendinte 

de comuna Gologanul. 

Gologanul, firîiaş, ce curge 

prin. satul şi comuna Minjina, 
pl. Siretul, jud. Covurluiii; izvo- 

rește de pe teritoriul Măcișe- 

nilor și se varsă în Gerul. 

" Gologanului (Valea-), za/z, în 
cuprinsul teritoriului com. Cu- 
dalbi, pl. Zimbrul, jud. Covur- 
Îuiiă,. 

Golotreni, sa, face parte din 

com. rur. Călinești, plaiul Co- 
zia, jud. Vilcea. Are o populaţie 
de 50 locuitori (30 bărbați, 20 
femei). Este situat pe ambele 
laturi ale șoselei naționale Rîul- 
Vadului şi pe malul Oltului, 
Aci riul Lotru se varsă în Olt, 
In dreptul acestui cătun, pe 
Lotru, e un pod stătător, pe 
șoseaua naţională Rimnicul-Riul. 
Vadului. E la distanță de 4 Kil. 
de cătunul Călinești, unde e re- 
ședința comuuri. 

Aci se află ruinele unui castel 
medieval al contelui Conrad; 
poporul le numește: «Cetatea: 
Domnișorului». 

Goloviţa, /ac marin, în jud. 'Tul. 
cea, pl. Babadag, unul din cele 
4 mari lacuri, care constituesc   

cea mai mare suprafaţă lacus- 

tră din ţară (Razelm, Goloviţa, 
Zmeica şi Since). Este cel 

mai mic dintre ele. Are o formă 
prelungă şi se află între lacul 

Razelm şi Zmeica. Cu cel d'în- 

tiii comunică printr'o limbă de 

apă coprinsă între capul Doloj- 

man și ruinele Bisericuța; cu 

cea d'a doua cu alte două mici 

limbi, numite Zmeica, iar cu Ma- 

rea prin gura Portiţa, care e de 

alt-fel scurgerea tutulor acestor 

lacuri. Intinderea acestui lac 

este de 130 kil. p., sai 13000 

hect. (1700 hect. stuf, restul 

apă). Pe malul N., se oglindesc 

satele Jurilofca, Paşa-Ciîșla și Can- 

li-Bugeac, ai căror locuitori, Ruși 

în majoritate, se ocupă cu pes- 

căria. Conţine peşte în mare 

cantitate, și de bună calitate. 

Venitul însemnat, aparţine Sta- 
tului. 

Golovir-Bair, dea, în judeţul 

Tulcea, pl. Babadag, pe terito- 

riul comunci rurale Enişala ; se 

desface din dealul Orta-Bair; se 

întinde spre E., în o direcţiune 

generală de la N.-V. spre S.- 

E., brăzdind partea de E. a 

plăşei şi a comunei; la poalele 

de E. merge valea Ceșme-Cu- 

lac; este acoperit cu păduri; 

vîrful săi Enişala are 117 m., 

dominînd asupra satului Enișala 

și drumului comunal Enișala- 

"Caraman-Chioi. 

Golta, va/e, în jud. Buzău, com. 

Tisăul, căt. Haleșul; începe din 

muntele virful Bradului și se 

scurge în Valea-Haleșului, în a- 
propiere de drumul ce merge 
la schitul Ciolanul. 

Golul, zzs4/ă, în apropiere de in- 
sula Golenţi, pl. Cimpul, com. 
Maglavitul, jud. Dolj. 

Golul, insu/ă, în Dunăre, numită   
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și Insula-Banului, în pl. Ocolul: 
d.-s., jud. Mehedinţi ; ţine de 
teritoriul com. rur. Schela-Cia- 
dovei. Se crede că această insu- 
lă a fost odinioară locul de dis. - 
tracţie al banilor Severinului, 
Are o suprafață aproape de 3 

kil şi a fost locuită, pănă în 
„anul 1834. In acest an, cu oca- 

ziunea punerei în aplicare a Re- 

gulamentului Organic, 40 fami- 

lii au fost nevoite a se stră- 

muta în satele Gura-Văci şi Sche- 

la-Cladovai. 
Această insulă a fost întărită 

în epoca bizantină, precum do- 

vedesc ruinele castelului de pia- 
tră de acolo. 

Golul, dea/, în jud. Mehedinţi, 

pl. Cimpul, numit și Golul-Drin- 

cei; este acoperit cu vii, care 

dă renumitul vin de Golul- 

Drincei, 

Golului (Muchea-), Zea/, în ju- 
dețul Buzău, com. și căt. Poli- 

ciori, acoperită de izlaz și pă- 
mînt arabil. 

-Golumbeiul, sas, jud. Dolj, pl. 

Amaradia, com. Căpreni, gră- 

madă, cu 187 suflete, 97 băr. 

baţi şi go fen.ei. Locuesc în 57 

case. Copiii din sat urmează la 

şcoalele din Căpreni-d.-s., care 

este la 2 kil. depărtare. 

Golumbeiul, sas, jud. Dolj, pl 
Amaradia, com. Amăreşti, si- 
tuat peste piriul Plosca, la 100 
m. de căt. Golumbeni, Are 262 
suflete, 154 bărbați şi 108 fe- 
mei. Locuesc în 59 case. 

Golumbeiul, zoșie particulară, 
jud. Dolj, pl. Amaradia, com. 
Căpreni. 

Golumbelul sai Golumbeni- 
Moşneni, ma/ha/a, jud. Dolj, 
pl. Amaradia, com, A mărești,
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satul Golumbul, pe care se află 
biserica. 

Golumbeni, saț, pendinte de co- 
muna rurală Căpreni, pl. Ama- 
radia, jud. Dolj, situat pe dreapta 

A maradiei, la 3 kil. la N. de Că- 
preni-d.-j., cătunul de reședință 

al comunei. 
Pănă la 1892, cînd s'a pus 

în aplicare noul regulament a- 

supra împărțirei administraţiei, 
acest cătun făcea parte din co- 
muna Pegeni, pl. Gilortul, din 
jud. Gorj. 

Populaţia sa e de 28 familii, 

saii 100 suflete, din cari 21 

contribuabili, 
Are o suprafaţă de 228 hect,, 

din cari 82 hect. pădure, 102 

hect. arabile, 32 hect. fineţe, 2 

hect, livezi de pruni, 2 hect. 

vie și 9 hect. izlaz. 
Numărul vitelor e de 186: 

69 vite mari cornute, 6 cai, 87 

oi, 12 capre și 12 porci, 

Comunicaţia în acest cătun 

se face prin şoseaua vecinală, 

„care îl leagă, la S., de Căpreni- 

d.-s., iar la N. de com. Pegeni, 

din jud. Gorj. 

Locuitorii din Golumb ar fi 
fundat, după tradițiune, mai a- 

cum un secol, satul Golumbeni, 

Golumbeni, căzu, al comunei 

Pegeni, pl. Gilortul, jud. Gorj, 
Situat în partea despre S.-V. a 

cătunului Pegeni. . 
Are o suprafaţă de 228 hect,, 

din cari '82 hect. pădure, 102 

hect. arabile, 32 hect. fineţe, 2 

hect. livezi de pruni, 2 hcct. vie 
şi 9 hect. izlaz. 

Locuitorii sunt moșneni. Po- 

pulația este de 28 familii, sai 

100 suflete, din cari 21 contrib. 

Locuitorii posedă 7 pluguri, 

2 căruţe cu cai, 69 vite mari 

“cornute, 6 cai, S7 oi, 12 capre 

„şi 12 rimători. 

Comunicaţia acestui cătun se   
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face prin șoseaua vecinală care 
îl pune în comunicaţie la N. cu 
com. sa Pegeni, iar la S. cu 

Căpreni din Dolj. 

Golumbul, sas, jud. Dolj, plasa 
Amaradia, com. Amăreşti, si- 

tuat peste piriul Plosca, la 3300 

m. de căt. Fărcaşul, unde e re- 

ședința comunei. Are 322 su- 

flete, 174 bărbaţi și 148 femei. 
Locuesc în 140 case. Copiii din 
sat urmează la școala mixtă din 

satul Fărcaşul. 

Știu carte 17 persoane, 

Are o biserică de zid, în ma- 

halaua Golumbelul sai Golum- 

beni-Moșneni, fondată în 1816. 

In această biserică este mor- 
“ mintul lui Stefănică Bibescu, 

fost ispravnic și văr cu Bibescu- 
Vodă. 

Comunicațiunea satului se face 

prin şoseaua, vecinală, care o 

leagă la S. de Fărcașul şi la 
N. de 'Tălpașul. 

Mai mulţi locuitori din acest 
sat au trecut de mult în jud. 

Gorj şi ai fondat un sat, Go- 

„lumbeni, care se află și azi pe 
teritoriul comunei Pegeni, din 
pl. Gilortul. 

De la 1892, de cind s'a pus 
în aplicare noul regulament pen- 
tru împărţirea administrativă, și 

satul Golumbeni a trecut la ju- 
dețul Dolj. 

Golumbului (Dealul-), zea, 

jud. Dolj, pl. Amaradia, com. 

'Tălpașiul, prin care trece limita 

de S. a comunei către com. 

A mărăști. 

Golumbului (Dealul-), ea, 

jud. Dolj, pl. Amaradia, com. 

Amărăști, din care se lasă Dea- 

lul-Piriului. 

Gomoeşti, căzuu, al com. Cos- 
tești, jud. Buzăii, cu 260 loc. 
și 56 case,   

GORANUL 

Gomoeşti (Floreasca-), moșie, 
în jud. Buzăi, com. Gomoeşti, 

avind 750 hect, din cari '80 
hect. fineață, 140 hect. izlaz, 

restul arabil, afară de cîte-va 

sărături și terenul sterp. 

Gomoeşti (Diamandi-), pădure, 
în județul Buzău, com. și căt. 
Costești, pe moşia Costești. Are 

64 hect, 

Gomoiul, 7rup de moşie, nelo- | 
cuit; ţine de com. Trestenicul- - 
Popești, pl. Marginea, judeţul 
Vlașca; e proprietatea statului, 
fostă a Mitropoliei. 

Gomoiul, va/e, jud. Prahova, co- 

muna Mărgineni-d.-j., pl. Fili- 
peşti. 

Gomotarniţa, 777524/ă şi pichet de 
Erantță, în Dunăre, jud. Me- 

_hedinţi, pl. Cimpul. 

Gongul, 7742 din moșia  Adin- 

cata, jud. Teleorman, cam la 

50 hect.; aparţine d-lui D. Do.-. 

brescu și formează un corp cu 

moşia Ciîrligaţi. 

Gongului (Valea-), za/e, jud. 
Teleorman, începe din spre co- 
muna Caravaneţi, străbate mo- 

şiile Adincata şi Gongul şi se 
termină în valea Adîncata, în 

apropiere de gara Troian, 

Gonita, Laloşul şi Portăreşti- 

Dobriceni, zădur? particulare, 

aflate pe moşia Laloșul, com. 
Laloșul, pl. Oiteţul-d.-j., judeţul 
Vilcea. : 

Gonţeşti, căfuu, al com. Căneşti, 
jud.. Buzăi, cu 100 loc. și 28 
case. . " 

Goranul, sa, cu 462 locuitori, 

pe malul stîng al Oltului, jud. 

Argeș, pl. Topologului, pe mo-
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şia mănăstirească cu același nu- 

me, pendinte de com. rur. Fe- 

deleşoiul. Satul este traversat 

de șoseaua județeană Pitești- 
Curtea-de-Argeş-R.-Vilcea și se 

află mai în dreptulorașului Rimni- 

cul, de care este despărțit prin 

rîul Oltul. E situat la 20 kil 

de com. Tigveni, reședința sub- 

prefecturei. Are o biserică, Schi- 
tul-Goranul, cu hramul Sfinţii- 

Ingeri, cu 1 preot, 1 cîntăreț 
și 1 paracliser. 

Goranul, saţ, cu 156 locuitori, 
în jud. Argeş, pl. Oltul; face 

parte din com. rur. Uda-d..j. 
Are o biserică, cu hramul Sf. 

Ingeri, deservită de 1 preot și 
1 cîntăreț, 

Goranul, pădure, jud. Argeş, pl. 

Topologului ; aparținea schitului 

Goranul și e actualmente proprie- 

tatea Statului; are o întindere de 

1200 pog. şi se exploatează în 
parcheturi. 

Goranul, scz, cu hramul Sf. In- 

geri, pe malul stîng al Oltului, 

în fața orașului R.-Vilcea, jud. : 

Argeș, pl. Topologului, pe șo- 
'seaua Curtea-de-Argeş-R.-Vilcea 

în apropiere de podul de fer 
peste Olt (Podul-de.-la-Goran). 
Schitul Goranul era metoc al 
Mitropoliei din București. 

In urma secularizărei averilor 
mănăstirești, acest schit s'a re- 

dus la biserică de mir și pen- 
tru întreținerea cultului divin 

„se înscrie în budgetul general 
al Statului o sumă anuală de 
1070 lei. Biserica cit și casa 
unde șed deservenţii bisericei: 
1 preot, 1 cîntăreț şi 1 paracli- 
ser, sunt în bună stare. Intre 

cărţile schitului se află un mi- 
neiii vechii, parte romînesc, 

parte slavonesc, 

Goranul (Vatra - Schitului-),   
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moşie, jud. Argeș, pl. Topolo- 
gului.. Are o întindere de 197 

hect. E proprietatea Statului în 
urma secularizărei ; 

parținea schitului Goranul. 

La 1878, această moșie avea 

o arendă anuală de 6174 lei și 

a fost ipotecată pentru asigu- 

rarea emisiunei biletelor ipote- 

care. Pe periodul 1888—93 a- 

renda acestei moșii a scăzut la 

3100 lei. 

Gorbăneşti, cor. rur., se întinde 
pe un teritorii deluros în par- 

tea de N. a pl. Miletinul, jud. 

Botoșani, formată din satele: 

Blîndești (Gogeasca), Burla (Ur- 

ziceni-Borciloaei), Gorbăneşti, Si- 

lișcani, Soroceni (Urziceni-He- 

rescu), Talpa (Tilhărești), To- 

mești - Ciolac, 

voaia, Urlaţi (Tomeşti-Ruset) Și 
Vînători. 

Teritoriul com. e compus din 

pămînt argilos negru și gal- 

ben și are o suprafaţă de 7195 

hect., din cari 5756 ale proprie- 

tăței mari și 1439 ale locuito- 

rilor. Are o populaţie de 637 

familii, saii 3000 suflete, cari lo- 

cuesc în 850 case. Sunt 400 
contribuabili, 

Vitele sunt în număr de 6672: 

2320 boi și vaci, 212 cai, 38364 

Oi, 4 capre și 272 porci.: 

Sunt 7 izlazuri; 2 bălți; 2 

mori de abur şi 2 de apă pe 
pirîul Burla. 

Com. e străbătută de la V. 

spre E. de calea județeană Bo- 
toșani-Ștefânești. 

Are 6 biserici, deservite de 

3 preoţi şi 6 cîntăreți; 2 școli 

de băeți și 1 de fete, conduse 

de 2 învățători și o învățătoare, 

și frecuentate de 128 şcolari. 

Budgetul com. e de 8Soglei 

la venit. și de 8698 lei la chelt. 

Gorbăneşti, sas, situat în cen- 
trul com. Gorbănești, pl. Mele- 

înainte a-: 

Tomești - Vernă- 
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tinul, jud. Botoşani, peun podiș 

înalt. 

Moşia e proprietate a Statu- 

lui şi are o populaţie de 172 

familii, sai 710 suflete, din cari 

150 contribuabili. 

Teritoriul moșiei e ocupat cu 

semănături, fineţe şi imașuri, a- 

vînd în partea de.V. o pădu- 

rice de stejar în întindere de 
vre-o 64 hect.; pe moşie e şi 

o moară de apă. 

Aci e reședința com. Are: o 

biserică, deservită de 1 preot 

şi 1 cîntăreț; o școală de băieți, 

condusă de un învăţător, fre- 

__cuentată de 36 școlari. 

Vite sunt: 400 boi și vaci, 
20 cai, 320 oi și 50 porci. 

Sunt 20 stupi; 3 cîrciumi. 

Gorga, ziriă, izvoreşte după te- 
ritoriul com. Cornăţelul, pl Oltul. . 

d.-s., jud. Olt, și se varsă în 
Valea-Gugului, pe țărmul sting. 

Gorgana, movi7ă, în jud. R-Să- 

rat, pl. Gradiştea, com. Boldul, 

în partea de S. a plășii și a 

com.; a servit ca punct trigono- 

metric de observaţie statului 

miajor austriac la facerea hărţii 
Munteniei. 

Gorganele, munte în partea N.- 

V. a com. Robeşti, plaiul Co- 

zia, jud. Vilcea, unde se fabrică 

brînză. 

Gorganele, păzure particulară, 

supusă regimului silvic, pe mo- 
șia Ciineni, plaiul Cozia, jud. 
Vilcea. 

Gorgani, sas, face parte din com. 
Tur. Poenari-Apostoli, pl. Cri- 
covul, jud. Prahova. 

Gorgani, proprietate, a Statului, 
pendinte de mănăstirea Rîncă- 

ciovul, jud. Muscel. Pe periodul 

1884—94 sa arendat cu 600
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lei anual, iar, pe periodul 1889— 

94, arenda a scăzut la 300 lei 
anual. 

Gorganul, a// nume al com. Bră- 

nețul, pl. Oteţul-Oltul-d.-s., jud. 
Romanați. 

Gorganul, co. rar., jud. Muscel, 

pl. Podgoria, la S. de Cimpu- 

lung, 66 kil. departe de acest 

oraș. Este situată parte pe deal 
parte pe vale, pe ambele maluri 
ale girlei Rîncăciovul. 

Se compune din 3 cătune: 
Drăghiceşti, Gorganul şi Cirsti- 
eni și se mărginește la S. cu 

comuna Călinești, la E. cu co- 

muna “Țigănești şi la V. cu co: 
muna Vrăneşti. 

Are o populaţie de 502 faimnilii, 

saii 2113 suflete (1099 bărbaţi 

şi 1044 femei); locuesc în 489 

case. 
V. Brezoianu, în cartea sa «Ve. 

chile instituţiuni» arată că mo- 

şia Gorganul a fost proprietatea 
Domnitorului Constantin Brîn- 

coveanu, și că fiica acestuia, 

Domnița Bălașa, a lăsat ca din 

venitul acestei moșii (împreună 

cu alte 12) să se vină în ajuto- 
rul luminărei naţiunei sale și 
omenirei suferinde. Destină a- 

verea-i pentru aziluri de scăpă- 

taţi, ajutor pentru fetele sărace 
și orfane și școală de învățătură 

pentru candidaţi de preoţie. 

Locuitorii comunei Gorganul, 

afară de agricultură, se mai ocupă 

cu dulgheria, zidăria, rotăria; 

iar femeile, pe lingă ţesături și 

cusături, se mai ocupă cu cre- 

şterea gîndacilor de mătase. 

Vite sunt: 600 boi şi tauri, 

450 vaci, 200 viței, 30 capre, 

735 porci şi 370 oi. 

__ Veniturile com. sunt de 3035 

„lei şi cheltuelile, de 30oş: Iei, 

Sunt 398 contribuabili. 

In jurul com. sunt vii, livezi 

de pruni, dealuri și păduri. Dea-   
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lurile principale din com. sunt; 
Dealul-Săracilor, Dealul-Mocanu- 

lui (la V.) și Faţa-Cîmpului (la S$.). 
Girla Rincăciovul, care izvo- 

reşte din locul numit Fundul- 
Văiei- Ruscului, dela punctul 

Sălcioara, traversează comuna 

dela N. spre S. și se varsă în 
riul Argeș, care udă com. la 

S. despărțind-o de jud. Argeş. 
Pe girla Riîncăciovul este o moară 
de măcinat. 

Locuitorii s'a împroprietărit 
după legea. din 1864 pe moșia 
statului, a Eforiei Spitalelor Brin- 

coveneşti, ale lui Gheorghe Ma- 

nole și Constantin Moralitul. Pro- 

prietari în com. sunt: Statul, 
D. 1. Negulici, Al. Emanoil, Dim. 

Ionescu și N. Marinescu. Com. 

se întinde pe o suprafață cam 

de 2000 hect. 

Calea ferată Golești. Cimpu- 

lung și șoseaua națională Bu-.. 

curești-Piteşti, trec pe la S. de 

com. O șosea comunală, care 

pleacă din calea națională merge 

spre N. prin mijlocul com. 

Afară de mănăstirea .Rîncă- 
ciovul, care s'a fondat de Ar. 

senie Șoimul şi s'a reparat de Da- 

vid Rîncăcioveanul la anul 1838, 
a aa 

în com. sunt trei biserici, una 

în Drăghicești și 2 în Gorganul. 

Aceste biserici sunt deservite 

de 3 preoți şi 4 dascăli. Are 

o:scoală mixtă frecuentată de 60 

elevi și eleve, Această școală 

funcţionează dela 1832, cînd a 

avut ca prim învățător pe das- 

călul loan Damian, pănă la 1857. 

Gorganul, sa/, face parte din 

com. rur. cu același nume, jud. 
Muscel. Cade în centrul comu- 

nei. Are o “populaţie de 9oş 
locuitori (450 bărbaţi și 455 

femei). 
Prin mijlocul cătunului trece 

girla Rîncăciovul. 

Aci sunt 2 biserici: Gorga- 
nul, zidită la anul 1835 de Du-   

GORGANUL 

mitru Postelnicul și Muşat Mă- 

celarul şi a doua, Brătulești, zi- 

dită la anul 1830 de: Postelni- 
cul Nicolae şi Soare Pascale. 

Gorganul, măzură, în jud. Te- 

leorman, com. "Țigănești. Im- 
portantă prin descoperirile ar- 

cheologice ale d-lor Boliac, To- 
cilescu și alții. 

Gorganul, mâgură, în judeţul 
Vlașca, valea Călniştei, în gura 

văei Uzunul, com. Uzuna, pl. 
Cilniştea. Este situată în ostru- 

vul apei Cilniștea, pe proprieta- 

tea Uzunul. Aci se zice, s'a în: 

mormîntat cadavrele rămase, 

după lupta de la 1595 dintre 

Mihaiu-Viteazul şi Sinan-Pașa. 

Această luptă a avut loc pe 
proprietatea Uzunul și Hulu- 

.bești, după ce s'a trecut Cil- 
niștea pe la piscul cel mare, 
din sus de hotarul Călugăreni 

sau Brănișteni, și pe la podul 
lui Varlam. 

Gorganul, deal. Vezi Dealul: 
Mare, plasa Cirligătura, județul 
Iaşi. 

Gorganul, dea, în raionul co-. 

munci Gorganul, pl. Podgoria, 
jud. Muscel, pe care se cultivă 
158 hect. vie, 

Gorganul, geal, începe de la V. 
com. Bragadirul, jud. Teleor- 

man, merge spre lunca Dună- 
rei şi se lungește micşorindu-se 

spre S. De-asupra dealului se 

întinde cîmpia Burnazul, pe care 
este și limita dintre jud. Te- 

leorman și Vlaşca. 

Gorganul, cale de deal, jud. 

Prahova, com. Gornetul - Cuib, 

pl. Podgoria, ce se lasă din 

virful Năstăsoaia, spre S,, şi se 

termină printr'un vîrf înalt, lingă 

biserica din căt. Cuib. :
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Gorganul, zise, jud. Prahova, 

com. Slănicul, pl. Vărbilăul. 

Gorganul, dea, mai mult în 

" forma unei movile. Se află în 

mijlocul com. Tingujei, pl. Fun- 

duri, jud. Vasluii,. Pe culmea 
sa a fost o biserică care acum 

e ruinată. 

Gorganul, zăzure, proprietate a 
statului, pe moșia Gorgani, jud. 
Muscel, pendinte de mănăsti- 

rea Rîncăciovul, în întindere de 

1773 hect. 

Gorganul, zădure, supusă regi- 

mului silvic, com. Gorgani, pl. 

Podgoria, jud. Muscel, avînd 

225 hect., împreună cu trupu- 

rile Mălina, Dealul-Săracilor și 

Urlucea. Esenţe dominante: ste- 

jarul, fagul și carpenul. 

Gorganul, iri. Vezi Lacul, 

“piriii, com. Sirca, pl. Cirligă- 
tura, jud. Iași. 

Gorganul - de-Jos, co/znă, jud. 

Buzăii, căt. com. Vispești, pe 
moşia Ciîrjeneasca, 

.Gorganul - de - Sus, co/nă, în 

jud. Buzăi, căt. comunei Vis- 
peşti. 

Gorganul-Mare, mute, în jud. 
Buzău, com. Vintilă-Vodă, căt. 
Bodinești, acoperit de pădure. 

Gorganul - Mic, dea/;sîn jud. 
Buzăii, com. Vintilă-Vodă, con- 
tinuaţie din Gorganul-Mare. 

Gorgănaşul, cătun, spre V., al 
com. Balș, pl. Olteţul - Oltul- 
d.-j., jud. Romanați, situat în 
valea Balșița, unde linia ferată 
Slatina-Craiova tae șoseaua cu 
același nume. Spre S.V. de 
acest sat se întind dealurile 
Balșului. Altitudinea terenului 

Gorgăneşti, 

Gorgheşti,   

este de 184 m. d'asupra nive- 
lului mării, 

Are 45 familii, sai 200 su- 

flete. 

Gorgănelele, dovă stinci de pia- 

tră, rupte şi alăturate în coasta de 

E. a muntelui Istriţa, comuna 

Breaza, jud. Buzăiă. Tradiţia le 

dă aceeași origină ca şi Pie- 

trelor-lui-Novac. 

Gorgănelele, ma multe movile 

alăturate, jud. Buzăi, situate 

la capătul de V. al sforilor de 

moșie Clinciul; fac hotar despre 
com. Valea-Teancului. 

Gorgănelele, prmire dată unei 

Zării din-moșta Baba-Ana, din 

com. Baba-Ana, jud. Buzăi. 

Gorgănelele, zp2p2ire dată moșie: 
Clinciul-lui-Bosie, din com. Ver- 
nești, jud. Buzăii 

Gorgănelele, ouă movile, în 
jud. Ialomiţa, pl. Ialomiţa-Balta, 
com. Slobozia. 

Gorgăneşti, moşie, în jud. Bu- 
ză, com. Mlăjetul, căt. Tre- 
stioara, proprietatea moșneni- 
lor Gorgăneşti; are aproape 250 
hect., din cari: 10 hect. ară- 
tură, 6 hect. fineață, 60 izlaz, 
7 livede, restul sterp şi stufă- 
riș, afară de pădurea Cortiașul. 

numire dată unei 
Părți din moșia statului MIă- 
jetul, din com. Mlăjetul, judeţul 
Buzăii, avînd 340 hect,, din 
cari 15 hect. arătură, 140 hect. 
fineaţă și 195 hect. pădurea Ru- 
ginoasa, care face parte din 
trupul Mlăjetul-Topilele. 

sat, face parte din 
com. Oncești, plasa Stănișeşti, 
jud. Tecuciă. Situat pe piriul cu 
același nume, la E, comunei.   

Are o populație de 47 fa- 

milii, sai 153 suflete, cari lo- 
cuesc în 42 case. Locuitorii 

stăpinesc 179 hect. şi 74 arii, 
tot teritoriul. 

Are o biserică, cu hramul 

S ţii Voevozi, făcută de locui- 

tori la 1812. Actuala este re- 

zidită la 1862 în locul celei 

vechi. S'a reparat la 1881, Lo- 

cuitorii sunt vechi răzeși, 

Gorgheşti, dea/, la E. de satul 
cu același nume, com. Oncești, 

plasa Stănișești, județul Te- 
cuciuă. 

Gorgoanele, 7po0zz/e, la 2! kil, 

spre N.-V. de satul Bordeiul- 

Verde, jud. Brăila. Aci se în- 

tilnesc moşiile: Perişorul, Bor- 
deiul-Verdc și Filiul. 

Gorgostelul, panct trigonome- 

Zric de observaţie de rangul 

L-iii, în jud. Tulcea, pl. Sulina, 

pe . teritoriul com. rur. Cara: 

Orman, în partea vestică a plă- 

şei și a comunei, pe malul stîng 
al girlei Litcovul, lîngă lacul 
Gorgostelul, de la care și-a luat 

"numele. 

Gorgota, com. rur., jud. Prahova, 
pl. Crivina. Se compune din 2 
cătune: Gorgota şi Potigraful, 
Este situată la $. plășei, lîngă 
soseaua dela Ploeşti la Bucu- 
rești. 

Se mărginește cu com. Poc- 
nari-Apostoli, Crivina și Balta- 
Doamnei, 

Veniturile com. sunt de lei 
8637. 

- Are o școală ce există din 
1887. - - 

Gorgota, saz., jud. Dimboviţa, pl. 
Dealul - Dimboviţa., căt. com, 

„Ocniţa, în apropiere de mănăsti- 
rea Golgota, dela care Și -a luat 
numele,
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Gorgota, sat, pl. Ialomiţa- Dimbo- 
. viţa, căt. com. Valea-Lungă, jud. 
Dimboviţa. 

Gorgota, saz, face parte din com. 
rur. Gorgota, pl. Crivina, jud. 

Prahova. . 

Gorgota, fădure, a statului, în 

întindere de 187 hect., pendinte 

de com. Gorgota, pl. Crivina, 
jud. Prahova. 

Gorgoteni, saţ, jud. Dimboviţa, 

pl. Dealul-Dimb., căt. Răzvadul, 

Gorgoteşti, va/e, izvoreşte de pe 
"teritoriul com. Glăvile, pl. Oltul, 

jud. Vilcea, şi se varsă în rîul 

Peşteana, tot pe teritoriul aces- 
tei com, 

Gorgova, sa, în jud. şi pl. 'Tul- 

cea, căt. com. Mahmudia, situat 

în partea N. a pl. și acom.,la 

12 -kil. spre N.-E. de. orașul 
Mahmudia. Este așezat pe un 

„_grind al braţului Sulina, între 
“milele 26—g0: şi e udat de gîrla 
Gorgova. Întinderea e de 3 hec- 

- tare. Populaţia, mai toată: rusă, 

este de 25 familii, sati 93 suflete. 

| Ocupaţiunea principală a loc. este 
“pescăria în Dunăre şi în lacul 
Gorgova. 

_Gorgova, gîrlă, în jud. și pl. 

Tulcea, pe teritoriul com. ur- 

bane Mahmudia, în partea N. 

a P şi a com.; are o lungime 
1/2 kwm.; se deschide din 

Statul Sulina de la .mila No. 

130 și se sfirșeşte î în lacul Gor- 

"gova, pe care îl alimentează cu 
apă din braţul Sulina; şi-a luat 

-- numele de la satul Gorgova, 

-pe care îl udă la V, 

_Gorgova, cel mai mare fac, 

"din Delta Dunăriişi unul din cele 

mai mari ale Dobrogei, al 2-lea 
după balta Crapia, satul Găr- 

00845. Alarele Dicţionar Geografic. Vol. III. 

„lacul Obritin. 
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van, pl. Măcin, jud. Tulcea. E- 
ste situat în partea N. a pl. 
Tulcea şi a com. urbane Mah- 
mudia. Este format de o re- 
vărsare anterioară a braţului 
Sulina, de la care primește apă 
prin două mici girle; else scur- 
ge în girla Litcov, primește. a- 
pele lacurilor: Poparnicul, Cuti- 
neţul-Mare, Cutineţul-Mic; prin- 
tr'o girlă mică comunică și cu 

Are o suprafață 

de aproape 600 hect. înconjurate 
de toate părţile cu stuf. Conţine 

peşte în mare cantitate, mai 

ales crapi și somni de mari di- 

mensiuni. Venitul lacului apar. 
ține Statului. 

Gorgova, deal, în jud. Tulcea, 

pl. Măcin, pe teritoriul com. rur. 

“Turcoaia; se desface din dea- 

lal Igliciora-Mică; se întinde 
spre E., avînd o direcțiune ge- 
nerală de la S.-V. spre N.-E,, 

brăzdiînd partea de V. a pl. şi 
și pe cea de S.a com. ; este tăiat: 

de drumul comunal Turcoaia- 

"“ Satul-Noă ; se întinde de a lun- 

sul văii Ulmului; are 124 m, 

dominînd asupra drumului jude- 
ţean Măcin-Ostrov; e acoperit 
cu verdeață. 

Gorgova, puiet Zrigonometric, si- 

tuat în jud. şi pl. Tulcea, com. 
urbană Mahmudia, în partea N. 

„a pl. și. a com., pe malul drept 
„al braţului Sulina, lingă satul 

Gor: gova: 

Gorinca, moșie, în jud. Buzăii, 

com. Vintileanca, căt. Găgeni; 

are 74 hect.; face parte din 
" moșia Găgeni-d.j. sait Fraţi-h -Bre- 

zeni, 

Goriîni, cătun, al com. Boziorul, 

jud. Buzăii, cu 60 locuitori și 
16 case, alipit căt. Posobești. 

Gorini (Faţa-cu-),- pădure, în   
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jud. Buzăi, com. Pănătăul, căt. 

Slabi; are şo hect., proprietate 
moșnenească; face un corp cu 
pădurea Valea-cu-Plopi. 

Gorini (Faţa-cu-), zădure, în 
“jud.. Buzăii, com. Cătina; face 

-parte din trupul pădurei Balo- 
sinul. 

Gorînul, colină, în jud. Buzăi, 

com. Tisăul, căt. Valea-Rea, a- 

coperită de pădure. 

Gorjul, judej. Și-a luat numele de 
la rîul Jiul ce-l udă de la N. 

spre. S., împărțindu-l aproape 
în 2 părți egale. GorJiul în însem- 
nează Jiul-d.-s. 

Acest județ face parte din 
" judeţele de munte ale Romîniei 

și este situat în Oltenia, între 
200%,30' şi 219,30 longitudine E. 

şi între 440,30” şi 469,30' lati- 

tudine N, ” 

Se învecinește la E. cu jud. 
Vilcea și parte din Dolj; la 

V., cu jud. Mehedinţi ; la S., cu 

jud. Dolj, iar la -N,, 

paţi, 'cari-l despart de Tran- 
silvania (Comitatul Iuniedorei). 

Limita de E. a jud. Gorj, 

începînd de la N., din munții 

Carpaţi și dirigindu-se spre $., 
trece prin următoarele puncte: 

Pe la riul Lotrul, munţii : Ne-' 

govanul, Beleoaia, Cujba, Ple-: 

şea, pe la partea estică a dea- 

lurilor: Runcul, Ograda, Por. - 

cul, apoi pe piriul 'Tăria, ce 

curge pe la partea estică a Po- 

lovracilor, în jos, alături cu co- 

muna Racoviţa de Vilcea, pănă 
în marginea nordică a comunei 

Milostea, tot de Vilcea; apoi 
de aci- în jos pănă la Budieni, 

- unde limita tae Olteţul, trecînd 

pe partea dreaptă a lui şi sco- 

borîndu-se spre com. Roşia-d..s., 

pe care o lasă spre V.; deaci - 
limita județului ia culmea Dea- 

lului-Muerci, pe care o urmează | 

cu Car..-
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în direcțiunea sudică pănă la 
Văleni-de-Vilcea, unde se ter- 

mină limita cu acest județ. 
Limita de V. a judeţului Gorj, 

începînd de la N. la S., trece 

prin următoarele puncte: 
Prin curmătura Scărișoara, pe 

la piciorul muntelui Sirbul, ce 

remîne în partea Mehedinţului; 

pe la muntele Fetele-Mănești 

ce rămîn în partea județului 

Gorj; peste muntele Frumos, 

creasta muntelui Virful-Roșu; 

ese apoi între comunele Cloșani 

şi Costini, trece peste creasta 

Dealului-Babei, dealului Oarba, 

Dealului-Racoţi, prin căt. Chilia, 

dealul Chicioarei ; -Dealul-Cără- 

rui, pe la V. de comună, pecul- 

mea Șașăi, pe culmea Bisorcei, 
şi ese în culmea Dealului-Bu- 

jorăscu, în șoseaua T.-Jiul- Se- 

verin, la 2 k. 36, socotit dela Tir- 

gul-Jiului, pe Dealul Jiului, care 

vine din dealul Bujorăscu, prin 

comunele: Bolboși, Ohaba, Bo- 

răscu, Calapărul-d.-s., Calapărul- 

d.-j., Stolojani, pănă la comuna 

Turecni-d.-s., și apoi de aci prin 

culmea dealului din dreapta Jiu- 

lui și a comunelor: Turceni-d.-s., 

Turceni-d.-j., Ionești şi cătunul 

săi Șușiţa, unde se și termină 

limita cu județul Mehedinţi, a- 

tingîndu-se la gura Gilortului, 

comuna “Ținţăreni, cu jud. Dolj, 

şi formînd Jimita de S. 

Limita de S. a judeţului e 

formată mai întiii din partea 

din Gilort pănă în dreptul co- 

munci Valea-lui-Ciine, apoi trece 

prin comunele: Pegeni, Băcești, 

Rădinești, traversînd Amara: 

dia şi oprindu-se la Vădeni, care 

formează punctul de întîlnire în- 

tre judeţele Gorj, Dolj şi Vil- 
cea și de unde începe hotarul 
despre E. 

Limita de N. a judeţului în- 
cepind de la E. spre V. ur- 
mează următoarele localităţi: 

De la stilpul dublu ce poartă   
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N. 248, de lingă Vilcea, așe- 

„zat ia confluența izvorului Balu- 

lui cu Lotrul, hotarul țărei prin 

urmare, și al judeţului, merge 

pe Bal, în sus, urmindu-l pănă 

la piciorul de S. al: Dealului- 

Larg, adică pănă unde Balui se 

întilnește cu un alt pîriiaş care 

vine din spre $.; sue apoi că- 

tre N.-V. pe piciorul şi dosul 

Dealului- Larg, urmînd, ast-fel 

pănă la vîrful săi; în această 

direcțiune este şi o potecă de 

comunicaţie pe teritoriul nostru, 

apoi tot de aci se detaşează 

către $. un alt drum care duce 

" în interiorul ţărei la Timpa și 

de aci la Novaci. 
Din virful Dealului-Larg, ho- 

tarul scoboară în direcţiune N., 

trecînd prin şoseaua formată de 

dealurile : Dealul-Larg şi Praja, 

potecă de comunicaţie trecînd pe 

teritoriul Austro-Ungar; suind 

apoi pe dealul Praja, hotarul 

urmează creasta acestui deal 

şi, pe lingă poteca de comuni 

caţie, se scoboară spre N. pe 

piciorul Prajei; merge apoi că: 

tre S.-V., scoborindu-se pănă 

la îmbucătura piriului Praja ce 

vine din Transilvania, cu izvo- 

rul Praja, din Rominia ; urmează 

apoi cursul izvorului Praja, al: 

Rîului-Frumos, pe care-l pără- 

sește la piciorul muntelui Slimoi, 

apucînd pe partea de E. a aces- 

tul munte şi urmind al urca 

pănă în virful săii; coboară 

apoi din virful muntelui Slimoi, 

pe versantul săii despre V., mer- 

ge în linie dreaptă, traversează 
pîriul Salanele, urmează apoi pe 

piciorul muntelui Smida - Mică 

pănă la coama muntelui Smida- 

Mică, urmînd tot linia dreaptă 

pănă în punctul unde piriul 

Salanele dă în Smida-Mare ; se 

îndreptează către N., urmînd 

pîriul Smida-Mare pănă la sor- 

gintea sa; de aci urcă la gura 

Petecul, urmează poteca de co-   
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municaţie care intră în Romi- 

nia, apoi tot pe coamă pănă 

la virful Salanele, coborind că- 

tre S. urmînd creasta muntelui 

Salanele, şi trecînd prin șoseaua 

unde se află o cruce de piatră, 

printr'un virf al Salanelor, pe 

lingă poteca de comunicaţie 

pănă în virful Poiana-Muerci ; 

urmează coama acestui munte 

şi poteca de comunicaţie care 

trece cînd pe teritoriul nostru, 

cind pe al Austro-Ungariei, po- 

tecă care duce la pichetul ro. 
mîn numit Boianul, iar de aci, 

printr'o potecă la com. Dră- 

goești,. hotarul sue apoi ja 

spinarea numită Costul - Ursu- 

lui, Prăvăţul, urmează creasta 

acestui munte, în apropiere de 

poteca de comunicaţie care trece 

cînd pe teritoriul nostru cînd 

peal Austro-Ungariei, prin virful 

Buha, prin șeaua sa, urcindu-se 

“apoi la mamelonul de E. al 

dealului Capra; scoboară apoi 

acest deal, trece prin şeaua lui, 

sue din noi coama la virful 

dealului Fometescu, mergind în 

apropierea potecei de comuni- 

cație și pe coama dealului Fo- 

metescu pănă la șeaua numită 

Groapa-Seacă; de aci apucă pe 
coama muntelui Ciobanul, suind 

la Virful - Ciobanului; din Vir- 

ful-Ciobanului scoboară în şea, 

“urcînd apoi la Coasta-lui-Rus, 

de: aci trece prin munții ; Iasul, 

Pielita, Piatra-Tăiată, apoi din 

acest din urmă punct scoboară 

în şeaua sa; tot în acest punct 

se află un drum care vine din 

Austro-Ungaria, trece prin mun- 

tele Piatra-Tăiată, la pichetul 
romiîn, numit Mindra, iar de 

la pichet se dirige, la Drăgoești, 

reședința companiei; din șeaua 

Piatra-Tăiată, hotarul se dirige 
prin virful Gruiul, Satia-Mică, 
şi apoi se opreşte în virful 

Mindrei (Parîngul) pe teritoriul 

romîn și pe la!poalele Parin-
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- gului, unde este a potecă care 

se unește cu cea din Piatra- 

Tăiată; de aci,scoborind mun- 

tele Parîngul, merge pe coama 

sapănă la muntele Surpatele,urcă 
la vîrful acestuia și de aci la 

muntele Grivele, scoboară coama 

acestuia, trece prin șeaua for- 

mată de Grivea cu Prislopul şi 

ajunge la virful Prislopului, de 

unde coboară în linie dreaptă, 
urmîndu-i creasta; apoi urcă la 
Poiana-Ascunsă, de unde sco- 

boară pănă ajunge la Cracul- 

Jarul; sue acest crac, mergînd 
apoi în linie dreaptă pănă la 

- confluenţa piriurilor Gropanul 

- cu Palotiştea, hotarul urmează 

pîriul Gropanul pe o distanţă 
de 500 m., apoi urcă pănă în 

şeaua. formată de Gropanul cu 

Sapajiar de aci în linie dreaptă 

pănă în virful Petricia, de unde 

se scoboară tot în linie dreaptă 
pănă în şeaua Petricia; urmează 

piciorul Petricia, trece Petricelul 

urmînd tot ast-fel în linie dreaptă 

pănă în piriul Stoloja, care for- 
-mează însuși hotarul pănă la 
îmbucătura sa cu Jiul; trece 

Jiul, urcă la cracul Ciudeţul, pe 

care-l urmează, suindu-sc pe 

coama pănă în, virful săi, de 
unde. schimbă direcţia, apu- 

cînd creasta Murgele, trecînd 

prin şeaua făcută de Murgele 

cu dealul Drăgoi şi ajunge 
la virful Drăgoi; între Cindeţ 

şi virful Drăgoi poteca de comu- 

: nicaţie trece cînd pe teritoriul 

romîn, cînd pe cel Austro-Un. 

gar; din virful Drăgoi, se di- 
rige către $. V., ţinînd coama 

şi trecînd prin virful Dumitru, 

şeaua Obirşia, Merişorul, șesul 

Dumitru, Obirşia Diului, șesul 

Diului, Vulcanul, ajungînd în 

Dealul-Cirtianului lingă Tabla- 
Vechie și trecătoarea Vulcanu- 

lui care duce spre Tirgul-Jiului. 

De. aci hotarul se dirige către 

N-V., trecînd prin şoseaua for-   

. 
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mată de Dealul-Cărtianului și 

Futeţul, și, urmînd apoi către V., 

trece prin şoseaua formată de 

Futeţul și Streaja, unde seatlă 

o piramidă care a servit la de- 

terminarea punctelor geodesi- 

ce, prin dealul Mutul și de aci 

la Piscul-Rusesc; poteca de co- 

municație ce este în apropierea 

frontierei romine, între aceste 

puncte, este întreagă pe teritoriul 
romîn. Scoboară apoi după Pis- 
cul-Rusesc, pe Dealul-Negru, to: 
linie dreaptă, pănă la marginea 

unei păduri, pe care o traver- 

sează, dirigindu-se către V., tot 

în linie dreaptă pănă în piriul 
Valea-Bria; sue în linic dreaptă 

pe Dealul-Negru, apoi tot în 

linie dreaptă pănă în Virful-Ne- 
grului, :urmîndu-i coama trece 

prin virful Conul-Zănoagei și, la 

virful dealului Cornilor, hotarul 

se scoboarâ apoi către S.V, 

pe scursoarea feţei de S. a dea- 
lului Cornilor, urmînd ast-fel 

pănă la împreunarea piriului Ză- 
noaga cu Balomirul, Zănoaga, 
formînd el însuşi hotar despăr- 

ţitor. pf 

Scoborîndu-se către S.-V. pe 

un piriiaș, pe o distanță de 
725 m. iar de aci, lăsindu-l, 

merge 200 m. prin pădure pănă 

într'o şosea, de unde apoi suc 

pănă în virful Siglăului-Mic. 

Hotarul se îndreaptă apoi, ur- 
mind creasta Siglăului-Mic şi 

trecînd printr'o stincă a acestui 

munte, urmind coama Siglău- 

lui-Mare, ajunge la o piramidă 
geodesică, de unde coboară 

de pe virful Siglăului-Mare în li. 

nie dreaptă pănă la Cracul-Mau- 

rului; din virful Siglăului-Mare 
pănă în Cracul-Maurului, linia 

încă nu este determinată, din 

cauza unor neînţelegeri, ast-fel 

că stilpul este așezat în Valea- 

de-Peşte.: 

Linia îndreptîndu-se tot că- 

tre V., trece peste piriul Valea-   
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de-Pește; se sue apoi în linie 
dreaptă pe Dealul-Pribeagului; 

- coboară acest deal, urmind, în 

linie dreaptă, Coama-Arcanului 

pănă în virf; apoi în linie dreaptă 

se dirige de aci către Dealul. 
Galben, scoboară apoi de pe 

deal în valea formată de dinsul 
şi de muntele Negru ; după aceea 

urcă în linie dreaptă pănă în 

vîrful Negrului, de undetot 
în linie dreaptă, prin pădure, 

pănă în muntele Răstovanului, 

apoi pe piciorul de V. al Răs- 
tovanului, urcind de pe dinsul 

pl. Smida-Bătrină, de aci merge 
tot în linie dreaptă, urmînd picio- 
rul de V.al Smidei, trece peste pi- 

riul Jeria, apoi ajunge la conflu- 
enţa piriîului Valea-Girbovul cu 
Jiul; de aci Jiul formează hotarul 
despărțitor pănă în punctul unde 

primește pe piriul Valea-Seacă; 
în acest punct este o potecă 

care duce la mănăstirea Tis- 

mana și de aci la satele Topeni 

şi Brădiceni. 

Hotarul părăsind Jiul, sue pe 

afluentul acestuia, piriul Valca- 

Seacă, pănă ce dă de piciorul 

Piatra- Albă, apoi urcă acest pi- 

cior pănă în virf. 

De aci apucă către S.-V., tre- . 

cînd prin şeaua dintre Piatra- 
Albă și Soarbele, prin Virful- 
Soarbeleși urmînd ast-fel creasta, 

ajunge la virful Paltinul; poteca 
de comunicaţie fiind cînd pe te- 

ritoriul Romiîn, cînd pe cel Au- 

stro-Ungar. 

De aci hotarul, păstrindu-și 

direcţiunea de S.-V., merge tot 

pe coama Paltinul, apoi trece 

prin vîrful Fetele-Măneşti, prin 

şeaua formată de acesta și Sturul, 
prin virful Sturul, prin şeaua Giîr- 

domanul, și apoi urcă pe picio- 
rul Galbenul pănă la virf; sco- 

boară apoi din virful Galbenul, 

trece șeaua care este între Gal. 

benul şi Scărișoara- Galbenul, sue 

pe aceasta din urmă, urmînd
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coama şi formînd o curbă că- 

tre V.-S.-V., trecînd prin virful 

Scărișoara-Galbenul, prin Cur- 

mătura-Galbenul, prin vârful Sti- 

na-Mare şi Micuşa şi prin Obirşia 

Vlasia. 

“Trece apoi șeaua Scurtele, și 

sue la coama dealului Scurtele, 

pe la N. de putecă, poteca de 

comunicație rămiind pe _terito- 

riul Romîniei; se întinde, tre- 

cînd prin Bulzul (Piatra-Scări- 

şoarei), prin şeaua dintre acesta 

și un mamelon, prin vîrful aces: 

tui mamelon, și apoi ajunge în 

Curmătura-Scărişoara, unde este 

așezat cel din urmă stilp al fron- 

tierei din acest judeţ, linia fron- 

tierei intriad apoi în jud. Me- 
hedinţi. 

Totalul lungimei liniei fron- 

tiere a acestui judeţ este de 
155 kil. S29 m., după documen- 

tele oficiale cari ati servit deli- 
mitărei. 

Acest județ cu munţii săi 

înalți şi bogaţi în lemnărie, mai 

cu seamă, oferă vizitatorului po- 

zițiuni şi priveliști încîntătoare, 
Privind cine-va din orașul 

T.-Jiului, spre N., ridicătura de 

pămînt ce se înalță înainteai, și 
care formează munţii Gorjului, a 
căror direcțiune de V.E,, de- 
scrie o linie curbă puțin pro- 
nunțată cu convexitatea spre S., 
o vede, dacă se sue pe punctele 
cele mai culminante ale catenei, 
împărțită în două cline, pe cari 
curg, în direcţii opuse, toate a: 
pele izvoarelor și ale ploilor. Ace. 
le puncte culminante formează 
linia de despărţire principală a 
apelor catenei principale, iar 
pantele lor, cari prin diferite 
ondulații merg a se pierde în 
cîmpie, formează parte din văr- 
santul sting al basinului Dună- 
rei-d.-j. 

Din această catenă principală, 
observatorul găsește că pleacă 
alte ramuri nestrăbătute de nică   

oapă, ca de pildă, ramura saii Cul- 

mea-Moldovișului, ramuri care 

prezintă o mulțime de inflexiuni 

și perturberații în aspectul lor. 

Aceste linii sunt liniile de des- 
părţire a apelor, linii deal doi-. 

lea ordin; d'alungul lor se scurg 

toate apele porțiunei de teren 

coprinsă între dinsele și cari 

merg de la creasta principală 

la Dunăre. Aceste linii despăr- 

țitoare, principală şi secondară, 
sunt marile linii geografice ale 

Gorjului, cari formează basinul 

Jiului, care se sub-imparte în ba- 

sine mai mici de un ordin infe- 

rior, ast-fel că: basinul Jiului co- 
prinde: basinurile Motrului, Gi- 

lortului şi Amaradiei, cu alte 

cuvinte tot teritoriul din stînga 

Duuărei coprins între: Dunăre, 

Munţii-Vulcanilor şi șira Parin- 

gului, căci toate izvoarele aces. 

tor munţi întrunindu-se în pîrae 

și girle, se varsă în Jiii, pe am- 

bele părţi. | 

Basinul Jiului considerat nu- 

mai în partea sa coprinsă în 

judeţul Gorj, de-l vom sui în 

sus “de la Ținţăreni și pănă! 
la Obirşie, îl vedem primind în 

stînga lui ca afluent mai impor- 

tant, riul Gilortul, prin urmare un 
alt basin secondar care străbate 
judeţul de la S. spre N,, iar în 
dreapta, riul Tismana. . 

Alţi afluenţi cari îi des- 
chid basinuri de un ordin mult 
mai inferior sunt, pe stînga: 

Gioiana, Amaradia, din pl. No- 
vaci, şi Sadul; iar pe dreapta: 
Jilţul-Mare, Șușiţa, Cartiul, Sîm- 

botinul și Porceni, 

Dacă tot de la Ținţăreni, unde 
Gilortul dă în Jii, suim albia 
Gilortului, vedem că și în albia 
acestuia, pe dreapta și pe stînga, 
daă albii de un ordin inferior, 
ale căror ape se varsă în Gilort; 
așa pe stinga avem: gîrla Gal- 
benul, sau Baia-de-Fier, mai 
importantă, iar pe dreapta gă-   

sim, girlele Biahniţa și Cio- 
cadia. 

Albia Tismanei, la rîndul săii, 

deschide pe stinga o albie 

de un ordin inferior, prin care - 

se scurge girla Jaleşul, care la 

rindu-i primește pe Sohodolul . 
şi pe Bistriţa. 

Tot în acest judeţ sunt iz- 

voarele Oltețului şi ale Lotru- 

lui, afluenţi ai Oltului. 

In albiile acestor rîuri, girle 

şi riuleţe se ridică masivii des- 

părțitori, a căror înălțime și va- 

loare depinde de origina şi con- 
stituțiunea lor. " 

„Descripţia acestor ape se poa- 

te vedea la literile respective. . 
Munţii Gorjului, sunt gru- 

pați în doi masivi bine deo- 
sibiți unul de altul. 

Unul din acești masivi, con- 

stitue culmea principală a Vul- 

canului, care pleacă din munții 

Oslea și Sturul și formează 
nod orografic cu Sarca din Tran- 

silvania și din cari izvoresc patru 

rîuri, în patru direcții deosebite; 

unul din aceste rîuri este Jiul, 

Această culme se întrerupe de 

albia Jiului, ast-tel că de pe ţăr- 

mul stîng și în faţa acestui ma- 

siv, începe cel-l'alt masiv numit 

Parîngul: coprins între Jii, Jiul. 

Transilvan, Lotrul şi Olt, 

Limitele lor despre N. for- 

mează hotarul jud. din această 

parte. Ramurile însă cari pornesc 
spre S. și care ar marca limita 

zonei muntoase, se opresc pe 

linia care ar trece prin urmă- 

toarele puncte: Cloșani, Tis- 

mana, Gureni, Băltişoara, Do- 

brița, Vălari, Vai-de-Ei, Schela. 

Nouă, Perceni, Bumbești-de-]ii, 

Drăgoești, Radoşi, Novaci, Cer- 
nadia şi Polovraci. | 

Munţii Vulcani aii coama lor 
strimtă, şi ramificațiunile despre 
S. scurte, ceea ce face ca .de- 
clinitatea pantei lor să fie prea 
pronunțată.
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Prin numele generic de Vul- 
cani, se înţelege totalitatea mun- 
ților grupaţi spre a forma a- 

cești masivi și cari poartă de- 

osebite denumiri ca: Muntele- 

Oslea, Arcanul, Siglăul, Piatra- 

Cătanei și Vulcanul proprii: zis. 
Din culmea acestora pleacă mai 

multe ramuri din cari cele mai 

principale sunt: 
Culmea-Boului, care. pleacă 

din virful Oslea și care for- 

imează linia de despărțire a ape- 

lor între Bistriţa și Tismana, 
întinzîndu-se pănă la confluenţa 
lor aproape de iul. 

Culmea Piva, care pleacă din 

virful Arcan, şi care formează 

linia despărțitoare a apelor în- 

tre Bistriţa și Sohodol, şi care 

la rindul săi se bifurcă în alte 
două ramuri, dind ast-fel naș- 

tere albiei piriului Băltișoara ; 
ast-fel că în loc deo culme în- 

tre Bistriţa şi Sohodol găsim 
două: una între Bistriţa și Baăl- 

„__tişoara şi alta între aceasta și 

Sohodol. 

Culmea Ștersura, care pleacă 
din Siglăi, formează linia de 
despărțire a apelor între Soho- 
dol şi Șușşiţa, prelungindu-se 

pănă în şoseaua judeţeană Tirgul- 

Jiului-Severin și terminîndu-se 
prin dealul Cuca, a! com. Băleşti. 

Culmea-Muncelului formează 

linia de despărţire a apelor în- 

tre cele două Șuşiţe; ea se ter- 

mină scurt în Şesul comunei 

Stănești-d.-j., prin ultimele ra- 
mificațiuni ale dealului Leșul; 

pe această culme se află piche- 
tul de vară purtind No. 5 şi 

numit: Muncelul. 

In Șușiţa și albia dreaptă a 

Jiului găsim Culmea-Runcului, 

care se detașează din muntele 

Zănoaga. Această culme se bi- 

„ furcă în mai multe ramuri: 

4) Culmea dintre Șușiţa și 

Cartii, numită Culmea-Horezu: 

lui care se termină tocmai în   
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dreptul orașului Tirgul-Jiul, pe 
partea dreaptă a Jiului, prin 
dealul numit Dealul-Tirgului. 

4) Culmea dintre Cartii și 

Simbotin, coprinsă între apele 
cu același nume, numită Copita, 

și care pleacă din muntele Ză- 

noaga; pe. această culme este 
poteca care duce la vama de 
la Buliga. 

c) Culmea-Porcenilor, care se- 
pară apele Siîmbotinului de ale 

Porcenilor, şi care pleacă tot 

din muntele Zănoaga; pe aceas- 
tă culme este poteca ce duce 
la pichetul Scărișoara, și care 

spre $., se scoboară dind de 
mănăstirea Locurile.Rele și de 

aci în șoseaua națională Bum- 

bești-Lainici, 
d) Culmea Pleșa între apele 

Porceni şi Riul. 

e) Culmea-Jiului, detașată din 

muntele Vulcanul şi coprinsă 

între Jii şi apa Riul, formează 

țărmul drept al Jiului pănă la 

eşirea sa din defileul Lainici, 

în dreptul com. Bumbești-de-]iii. 

Munţii - Paringului sunt co- 
prinși între riurile Jiul şi Oltul. 

Coama lor principală se întinde â- 

proape în linie dreaptă, de la V. 
la E., pănă aproape de sorgintea 

Lotrului, unde se bifurcă în două 

ramuri: cea de la S. care merge 

tot către E. și se numește 

Culmea-Paringului şi cea-laltă, 

Culmea - Plătăneştilor. Aceasta 
din urmă, după ce merge spre 

N. către muntele Tărtărăul, se 

întoarce către E., formînd în toată 

. lungimea saţărmulsting al Lotru- 
lui, pe cînd Culmea-Paringului, 

formează țărmul drept, închizînd 

ast-fel între dinsele, întinsa, fru- 

moasa și fertila vale a Lotru- 

lui şi a afluentului săi Lotriţa. 

Din Culmea-Paringului pro- 

prii zisă, se detașează mai multe 

ramuri, din cari cele coprinse 

în jud. Gorj, sunt cele urmă- 
toare:   
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1. Culmea-Sadului, detașată 

din Paring din muntele Ardic, - 

merge pănă la confluenţa piriului 
Sadul cu Jiul în gura defileului 

Lainici despre Bumbești ; la S. 
de Muntele Ardic se află dealul 
Prisloapele, pe care este așezat 

pichetul No. 10, cu acelaşi nume. 
Virfurile mai principale ale aces- 

tei culmi sunt: Recea și Munce- 

Jul-Mare, ramură a muntelui Fin- 

tina-Unutului; această culme, la . 

stînga Jiului, şi Culmea.Jiului 
propriu zisă, detașată din mun- 
ţii Vulcani, la dreapta Jiului, 
formează defileul Jiului, a cărui 

lungime de la frontieră la sa- 

tul Bumbești-de-]ii, este de 29 

il. 
2. Masivul dintre Sadul şi Gi- 

lortul se numește: Culmea-Mol- 

dovișului. Formează, pănă la 
confluența Gilortului cu Jiul, la 
cătunul numit Capul-Dealului, 

linia de despărţire a apelor în- 
tre Sadul, Jiul şi Gilortul. Areo 

„depresiune însemnată care se 

pronunţă de pe la căt. Coli- 
bașul și com. Scoarța, depresi- 

une care face a se trece cu în- 

lesnire din valea Gilortului în 

a Jiului; drumul de fer Filiași 

T.-Jiii îşi are traseul prin acea 

stă depresiune, numită Defileul- 

Copăcioasa. 
Din acest masiv pleacă alte 

culmi secundare: 
a) Culmea-Jiului, cuprinsă în- 

tre Sadul, Jiul și Amaradia, din 

pl. Novaci, pleacă din culmea 

Postaia, și anume din ramura 

numită Muncelul. 

8) Culmea-Pleșului, cuprinsă 
între Amaradia și Blahniţa, are 
legătură cu muntele Cerbul și 
Urina-Boului. 

c) Culmea-Săcelului desparte 

apele Crasnei de ale Ciocadici 
şi pornește din muntele Mun- 

celul, ramură a muntelui numit 

Fiatina-Untului. 

4) Culmea Novaci desparte:
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apele Ciocadiei de ale Gilortu- 

lui, pornește din Moldoviș, a- 

vind ca virf mai înalt muntele 
Cerbul, și merge prelungindu-se 

prin com. Ilirișeşti, formînd ma: 

lul drept a! Gilortului. 

3. Culmea-Corneșului, în fața 

muntelui Păpușa, de care este 

legat, este masivul care formează 

linia despărțitoare a apelor din- 

tre Gilort şi rîul Galbenul (Ba. 

ia-de-Fier), pănă la confluenţa a- 

cestuia cu Gilortul, prelungin- 

du-se prin comunele Cernadia 
şi Bumbești-Piţicul, 

4. Masivul dintre Gilort și 

Olteț îa 'numirea de Culmea- 

Zănoaga. Se desparte de culmea 

principală la muntele Mușetoiul, 
din fața de E. a Păpușei și for- 

mează linia de separațiune a ape- 

lor pănă la com. Șerbești, din- 

tre Gilort și Olteț, iar de aci 
bifurcîndu-se, formează încă o 

vale, pe care se scurge apa riu- 
lui Amaradia, ast-fel că una din 

ramuri se găsește de aci între 

Jiul și Amaradia, prelungindu- 
se și formînd țărmul sting al 
Jiului pănă în spre Dunăre, îar 
cca-l'altă se găsește între Ama- 
radia și Olteţul, pierzîndu-se în 
apropiere de Balș. 

Între O.teţulși Cerna, afluen- 
tul săă, mai este o culme ce 

-ţine mai mult de jud. Vilcea; 
aceasta este. Culmea-Polovraci- 
lor, avînd ca piscuri mai înalte: 
Curșorul și Polovraci. 

Suprafaţa totală a județului 
este de 349700 hect., din cari 
pămînt arabil 120000 hect., pe 
care se seamănă tot felul de ce. 
reale, 189352 hect. sunt pădure, 
din cari: 26468 hect. aparţin 
domeniilor statului, iar restul 
de 162884 hect., particularilor. 
Restul de 40900 hect. sunt co- 
prinse de oraș, sate, cătune ; cele- 
Valte de accidente de terenuri 
ca: văi, dealuri, etc. 

Pădurile repartizate pe plaiuri   
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şi plăși: plaiul Vulcan, 32869 
hect.; plaiul Novaci, 93,820 

hect. ; plasa Ocolul, 17885 hect.; 

pl. Jiul, 20083 hect.; pl. Gilortul, 

18670 hect.; pl. Amaradia, 6025 
hect. 

Din punctul de vedere al îm- 

părțirei silvice, jud. este împăr- 

țit în două circumscripțiuni, pur- 

tind numerile 53 și 54; circum- 

- scripţia 53 coprinde pădurile 

din: Novaci, Gilortul, Amaradia 

şi Ocolul. Circumscripţia 54 co- 

prinde pădurile din: Vulcanul, 
Ocolul şi Jiul. 

Pădurile cele maiîntinse suat: 

două ale statului cu aproape 900 

hect., acestea sunt: Polovraci 

şi Bumbeşti-de-Jii din Novaci; 

Moşneni-Colibășanu, tot din No- 

vaci, cu 4500 hect.; Moşneni-Cer- 

nădieni, cu 10000 hect.; a Prin- 

ţul Manuc-Bey cu 10000 hect., 

tot în Novaci. Apoi pădurea 

D-nei Economu în devălmășie 

cu locuitorii pe munţii Ștersura, 

Scărișoara, Gripcea, Muncelul, 

etc., în întindere de 15000 hect. 
din Vulcan; Dealul-Roșu și Dum- 
brava din Ocolul, a D-lui Bi- 

"bescu, în devălmășie cu alţii, de 
15000 hect.; Peşteana din ]ii, a 
Bisericei Creţulescu și Cariboli, de 
10000 hect. 

Pădurile sunt populate cu: 
stejari, goruni, fag, girniţe și pe 
marginea riurilor cu plută şi săl- 
cii ; gorunul și fagul sunt esențele 
predominante. In jud. Gorj, ca 
în mai toate județele de munte 
se găsesc în plaiuri și animale 
sălbatice ca: urși, capre-negre, 
jderi, căprioare, şi cerbi foarte 
puţini (marca jud. este un cerb). 

In jud. populaţia se ocupă şi 
acum cu creşterea rimătorilor, 

cu cari înainte de tariful anto- 
nom făcea comerț mare cu Tran- 
silvania, i 
Plaiurile ne dai ţuică și lemne 

mai cu seamă și aii numeroase și 
foarte populate turme de oi.   
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Regiunea dealurilor este mă- 

noasă în tot felul de cereale, 

și mai cu seamă în punctele 

- unde se unește cu regiunea șe- 
surilor. 

Judeţul n'are altă industrie 
de cit cea domestică; se fa- 

brică : tăbăcării, cojocării, țesă- 

turi în linuri şi în pînză, pive 

pentru abale, joagăre pentru 

cherestea, etc. 

Ca centre de desfacere mai 

importante prin schimburile ce 

se fac între dinsele sunt: 

2) Tirgul-Jiului, capitala jud., 

în care, deosebit de tîrgul săp- 

tămănal, se face 2 bilciuri pe 

an: la Inălţarea și la Vinerea. 
. Mare. 

d) Petrești-de-Sus (Cărbune- 

ști), cu tirgul săptămînal şi 2 

bilciuri la Mucenici și la Sfinta 

Maria-Mică. 

€) Bumbeşti-Piţicul, din plaiul 

Novaci, cu tirg săptămînal Du- 

minica și o dată pe an, la 24 

Februarie, cînd e bilciui mare 

de vite. 

d) Brădiceni, cu tirg în fie- 

care Duminică, pe timpul iernei, 

și la Sf. Maria-Mică, cind se 

desface mai cu seamă vase și 

care de transport. 

Căi de comunicaţie sunt: 

a) Calea ferată Filiași-T.-Jiul, 

cu stațiuni intermediare: Gilor- 

tul, Bibești, Bărceşti, Cărbuneşti. 

şi Copăcioasa. Această cale fe. 

rată plecînd "din artera princi- 

pală Virciorova-Bucureşti, de la 
Filiași, trece apa Gilortului lîngă 

stația Gilortul apucă - apoi pe 

Valea acestui rii, pe care o 
urmează pănă la Bărbăteşti, de 
unde trece iar apa Gilortului, 
urmind malul stîng pănă la 
Petreşti-d.-s. (Cărbunești), unde 
traversează din noii Gilortul şi 
Blahniţa, intrînd în valea Jiului 
prin defileul de la Copăcioasa. 
Această arteră deserveşte direct 
următoarele com. pe lîngă care
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trece, şi anume: Şipotul, Tur- 
burea, Aninoasa, Bicești, An- 

dreești, Săuleşti, Mosculești, Ro- 

gojina, Petrești-d.-j., Vierșani, 
Jupăneşti, Bărbăteşti, Piriul-Boia, 

Cărbunești, Pojogeni,' Scoarța, 

Copăcioasa, Budeni și Petrești- 

de-Ocol, 
4) Şoseaua . naţională Filiaşi- 

Pietroșani, 'ce trece prin acest 

județ și care vine de la Ţinţă- 
reni din Dolj, pe valea Jiului, tre- 

cînd prin com.: Brănești, Birbeni, 

Broșteni, Ceplea, Izvoarele, Gir- 

bova, Sărdăneși, Plopşorul, Olari, 

Peșteana-d.-s.., Bălteni, Vlădule- 

ni, Ciurul, Moi, Rovinari, Poiana, 

Drăguţeşti, Iași, Romăneșşti, T.- 

Jiul, Sisești, Vădeni, Curtişoara- 

d.-j.,  Bumbești-de-]ii, defileul 

Lainici, la frontieră. 
0) Şosele județene în Gorj 

sunt trei: | 

1. Şoseaua județeană T. Jiul- 

Ciuperceni, spre Vilcea. 
Această şosea pleacă din T.- 

Jiul şi trece prin: Dragoeni, 
Scoarța, Coliba și Bengești-de- 

Mijloc şi Bengești-de-Sus, pe lin- 

gă Petrești, prin Cirligei, Piţicul, 
Lupeşti, pe lingă Poenari prin 

Ciuperceni și ese din judeţ mai 
sus de Milostea. din Vilcea. 

2. Şoseaua judeţeană T..Jiul- 

Spahi, spre Dolj. 
Această şosea este aceeași 

pănă la Scoarța ca și cea des- 

crisă mai sus la No. 1; de la 

Scoarța însă apucă spre S., pe 

Valea-Gilortului și trece prin Po- 

jogeni, Petreşti-d.-s., Rogojeni, 
Boia, Secul, Bărbăteşti, Petreşti- 

d.-j., Duţești, Pucari, Turbu- 

rea-d.-j., Şipotul şi Spahi, de 
unde întră în Dolj. 

3. Şoseaua judeţeană T..Jiul- 

Ciuperceni, spre Mehedinți. 
Această şosea pleacă din T.- 

Jiul și trece prin Voinicești- Bi- 

lești, Copăceni, Buduhala,: Șo- 

mănești, Calinic, Ciuperceni şi 

de aci intră în jud. Mehedinţi.   
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4) Şosele vecinale în Gorj sunt 

un-spre-zece. 
1. Acea care pleacă din pl. 

Novaci- Amaradia și trece prin: 

Petrești -d.-j., Cărbunești, de 

unde puţin mai jos intră în pl. 

Gilortul și trece prin Licurici, 

Negreni, Hurezani-d.-s., Pegeni, 

“Columbeni și Căpreni-d.-s., de 
unde intră în Dolj. 

2, Șoseaua: ce pleacă din pl. 
Gilortul şi trece prin Hurezani- 

d.-s., Viadimirul, Andreești, un- 

de tae Gilortul şi merge de dă 
în șoseaua județeană T..-]iul- 
Șipotul-Dolj. 

3. De la Qhaba, plasa Ama- 

radia-Novaci, trecînd prin Glo- 

deni, Băznegi, Bălăneşti, Pis- 

teşti-din-Vale și Viezur, iar de 

aci în șoseaua judeţeană T..Jiul. 

Ciuperceni- Vilcea. a 
4. Din pl. Gilortul, dela Ur- 

dăreni-d,-s., trecînd prin Busu- 

ioci, Colţești, 'Tăndăleşti, Lo- 

grești-Birnici, Logrești-Moșneni, 

Pojarul-d.-s., Poiana, Negoești, 

Călugăreasca, Albeni, Cojani, 

Ştefăneşti, Colţeşti, și Petrești- 
d-s. La Logrești-Moșneni a- 

ceastă șosea ese din pl. Gilor- 
tul şi întră în plasa Amaradia- 

Novaci. De la Albeni se des- 
parte o ramură şi merge de 

dă în șoseaua judeţeană Tir- 

gul - Jiul - Ciuperceni - Vilcea. O 

altă ramură. pleacă de la Ne- 

gocşti, trece prin Prigoria şi 
se termină la Zorleşti. 

5. Din pl. Amaradia-Novaci, 
din Novaci, trecînd prin IHi- 

rişești - Huluba,  Ciocădia, de 

unde merge și dă în șoseaua 

judeţeană T. -]Jiul- Ciuperceni- 

Vilcea. 

6. Din plasa Ocolul-Vulcan, 

detașîndu-se din șoseaua jude- 

ţeană T.-Jiul- Ciuperceni - Mehe- 

dinți, la Șomăneșşti, şi trecînd 

prin Bălăceşti, de unde puțin 

mai spre S$. intră în plasa iul, 

trece prin Roşia, Birnici, Ză-   
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treni, Fărcășeşti, Valea-cu-apă, 

Peşteana-d..j., Urdari-d.-s., Ur- 

dari, Urdari-de- Jos, Stejarul, 

Strimba,  Girbovul,  Murgeşti, 
Turceni-d.-s. și Turceni-d.-j., Ba- 
niul, Ulmeni, Ionești şi Gura- 

Şuşiţa, de unde întră în Dolj. 

Această șosea de la Roșia și 

pănă la Ionești, urmează partea 

dreaptă a Văci-Jiului. Din a- 
ceastă șosea, la com. Girbovul, 

se desparte. o ramură și merge 

la com. Borăscul, | 

7. Din pl. Amaradia-Novaci, 
din com. Bumbești-de-]ii, trecînd 

prin : Birleşti, Tetila; Gruiul, Mu- 

şetești, Drăgoeşti, Crasna, Căr- 
pinișul, Aninișul, Hirişeşti, No- 

vaci, Cernădia, Baia de-Fer, și 

Polovraci, de unde intră în Vil- 

cea, | - 

8. Pleacă din com. Crasna, 

pl. Amaradia-Novaci şi trece 

prin Surpaţi, Magherești.- din- 

Deal şi Săcel și dă în șoseaua 

județeană T.-]Jiul - Ciuperceni- 

Vilcea. 

9. Din comuna Slobozia-Ma- 

re, plasa Ocolul şi trece prin 

Ursăţei, Runcul, Balta, Pești- 

şeani, Tismana, Pocruia, Izvar- 

na și Costeni, de unde intră în 

Mehedinţi, 

10. Din comuna Peștişeani, pl. 

Ocolul-Vulcan, pleacă. o șosea 

vecinală și trece prin Brădiceni, 
de unde merge și dă în șoseaua 

judeţeană, T.Jiul-Ciuperceni-Me- 

hedinţi, puţin mai spre N.-E. 

de com. Șomănești. 
11. Din com. Peșteana, pl. Jiul 

trecînd prin Răşina, Țicleni, 
Tunși, de unde întră în pl. Gilor- 

tul, mergînd la Petrești-d,-s, 

prin Rogojeni. . 

e) Şosele comunale în jud. 

Gorj sunt 22, 
Judeţul Gorj pănă la 1883 

se împărțea în 4 plăși şi 2 pla- 
iuri şi anume: plaiurile Novaci 

şi Vulcanul și plășile Ocolul, 

Jiul, Amaradia și Gilortul. De
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atunci pl. Amaradia s'a alipit pe 

lîngă plaiul Novaci, avînd reșe- 

dinţa sub-prefecturei la Novaci, 

iar pl. Ocolul s'a alipit pe lingă 

plaiul Vulcan, cu reședința sub. 

prefecturei la Brăriceni ; cele- 

Ll'alte plăși ai rămas tot ca mai 

înainte și adecă: pl. Jiului cu re- 

şedinţa în Urdari-d.-j. și plasa 

Gilortul cu reședința în Vladi- 

mir, 

In întregul județ sunt 162, 

comune, din cari 1 urbană, iar 

cele-l'alte rurale şi anume: 

In plaiul Vulcanul şi plasa 
Ocolul, so; pl. Jiul, 32; pl. 
Novaci şi pl. Amaradia, 46; 

pl. Gilortul, 34. 

Populaţia întregului jud. este 
de 30451 familii, sai 166181 

“suflete, din cari 34471 contri- 

buabili.. Pe plăși şi plaiuri po- 

pulația e ast-fel împărţită : 

I. În plaiul Vulcan, 6706 fa- 

milii; 32700 suflete; 5669 con- 

tribuabili. 

2. În plasa Ocolul, 7411 fa- 

milii; 32828 suflete; 7014 con- 

tribuabili. | 
3..In plasa Jiul, 7154 familii; 

29031. suflete; 6536 contribua- 
bili, 

4. In plaiul Novaci, 4872 fa- 
milii; 17529 suflete; 4273 con: 
tribuabili. 

5. În plasa Amaradia, 6158 
familii; 25134 suflete; 4774 

contribuabili, 

6. In plasa Gilortul, 7115 fa- 
milii; 30959 sufl.; 6205 contrib. 

In Tirgul-Jiului, este reşe- 
dința brigadei II de Infante- 
rie, compusă din regimentul de 
Gorj, care este al 18-lea și din 
regimentul 26 de dorobanţi de 
la Filiași. Brigada face parte din 
divizia 1. Reședința regimentu- 
lui al 18-lea este chiar în Tir- 
gul-Jiului, iar alecelor 8 companii 
sunt în următoarele localităţi: 
I-a la Brădiceni ; a Il-a la T.- 
Jiul; a III-a la Broşteni; a IV-a   
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la Peşteana; a V-a la Drăgo- 

ești; a Vl-a la Novaci; a VIl-a 

la Petreşti-d..s.; (Cărbunești) și 

a VIll-a la Negreni. 

Judeţul are un Tribunal cu 

reședința în Tirgul-Jiului, şi 4 ju- 

decătorii la: Tirgul-Jiul, la Peș- 

teana, la Cărbunești și la Său- 

lești,. - 

In tot județul sunt: 406 bi- 

serici, din care: 5 în Tirgul-Jiul; 

aceste biserici sunt deservite 
de 246 preoţi și 350 cîntăreți. 

Sunt 2 mănăstiri: Tismana şi 

Polovracii şi 5 schituri: Cioclo- 

vina, Lainici, Locurile - Rele, 

Crasna şi Strimba. Peste toate 

aceste biserici și mănăstiri, este 

I protopop cu reședința în Tir- 

gul-Jiului, și un proestos. 

Judeţul are următoarele școli : 
I gimnazii real și 2 școli ur- 
bane, 1 școală de fete și 1 de 
băeți cu reşedinţa în T.-Jiul, 122 
școli rurale. 

Numărul elevilor la cele ur- 
bane: 76 elevi la Gimnaziul 
real, 300 elevi și 112 eleve la 
şcoalele urbane. La cele rurale 
numărul elevilor este de 4497 

băcți şi: 170 fete. 
Pămiîntul Gorjului, în ce pri- 

vește producţiunea, diferă după 
regiuni; așa, la munte, unde 
piatra predomină, porumbul și 
griul lipsesc cu totul, în schimb 
se cultivă pomi roditori ca: meri 
peri, pruni, din care se fabrică 

ţuică, nuci din care se estrage 
untul de nucă; sunt lemne multe; 
frumoase păşuni pentru vite. 

In regiunea dealurilor pămîn- 
tul fiind argilo-nisipos, se cultivă 
viea, pomii roditori, precum şi 
porumbul și grîul de primăvară, 

In regiunea șesurilor și albii- 
lor Jiului, Gilortului, Amaradiei, 
ete., pămîntul este foarte pro- 
ductiv și propriii tuturor cerea. 
lelor, ca: porumbul, orzul, ovă- 
zul, grîul: de toamnă, secara, cî- 
nepa, etc. 

Gornenți, com. zur.   

GORNENȚI 

Judeţul are 17 pichete Pen- 

tru paza frontierei, 

Este un spital cu 40 paturi 

instalat în orașul T..Jiul, un spi- 

tal rural la Petrești-d.-s. 

Ape: minerale în acest județ 

“Sunt numai apele de la Săcele, 

comună în plasa Amaradia. 

Trecătorile acestui judeţ spre 
Transilvania sunt: Vulcanul și 
Lainici. 

“Budgetul judeţului pe 1898 

—99 a fost: fondul zecimilor: 

240107 lei, 67 bani; fondul dru- 

murilor, 132621 lei, 25 bani; 

fondul spitalului rural Petreș- 

ti-d.-s., 32733 lei, 24 bani. 

Gorneasca, zîriz, în jud. Bu- 

zăii, com. Mărunțișul; ese din 

muntele Vătala și se scurge în 
riul Buzăul, 

Gorneiul, sat, în jud. Tutova, pl. 

Simila, com. Ibănești, spre S.-E- 

de satul Ibănești. Are 131 lo- 

cuitori, din cari 15 ştiii carte; 

Sunt 32 case. 

Gorneni sai Curueni-de-]Jos, 

cătun, pendinte de com. Bălă- 

rii, pl. Călniştei, jud. Vlașca, 

situat la 5 kil. de Bălării, la so . 

kil. de Giurgiii, și la 32 kil. de 

București, străbătut de o șosea 

ce duce de la Bucureşti la A- 

lexandria. 

In acest căt. sa împroprie- 

tărit în 1864, 102 locuitori, din- 

du-li-se 306 hect. Are v biserică, 

deservită de un preot şi 2 das- 
căli. 

şi saț, în 
jud. Mehedinţi, situată la 40 kil. 
de orașul Turnul-Severin, şi la 
32 kil. de Baia-de-Aramă, pe 

„ poalele muntelui Ciolanul. Satul 
formează com. cu satul Mălă- 
rișca, avînd 910 locuitori, din 
cari 170 contribuabili; locuesc 

- în 203 case.
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Locuitorii posedă: 6 pluguri, 
2 care cu boi, 2 căruțe cu cai; 

150 stupi. 

Are 2 biserici, deservite de 

I preot și 3 cîntăreți. 

Budgetul com. este la veni- 
turi de 659 lei; iar la cheltueli, 
de_ 605 lei. 

Vite sunt: 600 vite mari cor- 

nute, 140 boi, 20 cai, 300 oi, 

450 capre și 359 rimători. 

Prin com, trece o șosea, care 
o leagă cu comunele Cireșul şi 

Costești. 

Gorneşti, să//șor, în jud. Covur- 

luiă, pl. Zimbrul, com. Smulţi, 

la 3 kil., spre V. de reşedinţa. 

comunală, avînd numai 9 case, 
locuite de foști clăcași împro- 
prietăriți, şi o biserică. 

Gorneşti, moșie particulară, de 

715 hect., în jud. Covurluiii, pl. 
Zimbrul, com. Smulţi. 

- Gornetul, câzuu, în jud. Buzăă, 

com. Boziorul, cu go locuitori 

şi 22 case, alipit de căt. Scăeni. 

Gornetul, căzuu, în jud. Buzăii, 

com. Sibiciul-d.-j., cu 260 lo- 
cuitori şi 69 case. 

Gornetul, saț, face parte din 

com. rur. Gornetul-Cuib, pl. Pod- 

gcria, jud. Prahova, Este situat 
pe culmea dealului Gornetul. 

Are o populaţiune de 1185 lo- 

cuitori (575 bărbaţi și 610 femei). 

liste aci o biserică reconstruită 
la 1870, în locul alteia vechi. 

In partea de N.-V. a acestui 

căt., pe ambele maluri ale pi- 

rîului Sărăţelul, se află mine de 

sare. | 
" Satul Gornetul se crede a se 

fi înființat pe la anul 1587, cînd 

printre pădurile seculare, ce for- 

maii pustiul codrului în această 

localitate, s'aii stabilit primii 

4 fondatori, fugiţi de frica Tur. 

60645. Alarela Dicţionar Geografic. Vol. I7I. 
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cilor, după cum ne spune tradiţia. 

Se crede că și-ar fi luat numele 

de la un gorun (stejar bătrîn), 

sub care cel-d'întiiti fondator, 

venit aci, își făcuse bordeiul, locul 

purtind: mai mult timp numele 

de La-Bordeiul-sub-Gorun. Mai 

tîrziă, populindu-se, i s'a dat nu- 
mele de Gornetul. 

Acest căt. ocupă partea de 

S. a com. Este înconjurat la N. 
și S. de livezi cu pruni; la E., 

de păduri și la V., de vii. 
Are o şcoală înființată pe la 

1857; carte a început să se în- 

veţe în satpela 1834, sub con- 

ducerea preoţilor, dascălilor bi-: 

sericei şi logofeţilor satului, fiind 
plătiți de locuitori. 

In vechime acest sat se nu- 

mia Slemnea-Tufele. 

Gornetul, saz, face parte din 

com. rur. Gornetul-Cricov, pl. 
Cricovul, jud. Prahova. Are o 

populaţie de 567 locuitori: 290 

bărbațiși 277 femei. Acie o bise- 
rică, fondată la anul 1837, cu 

hramul Cuvioasa Paraschiva. 

Ruinindu-se, în anul 1883 locui- 

„torii aă făcut alta, alături cu 
cea d'intiii, biserică care ai 

" terminat-o în 1892, cînd aii și 

tîrnosit-o. 

Gornetul, căzu, în jud. Putna, 

com, Valea-Sărei, din pl. Vran- 

cea. Este aşezat pe riul Putna, la 

un kil. depărtare de satul Co- 

lacul. 

Are o populaţiune de 40 su- 

flete, cari locuesc în 17 case. 

Gornetul, zădure, în întindere 

de 50 hect. proprietatea moş- 

nenilor din Gornetul-Cricov, pl. 
Cricovul, jud. Prahova; supusă 

regimului silvic. 

Gornetul-Cricov, com. zrur., pl. 

Cricovul., jud. Prahova. Este situ- 
ată pe malul stîng al riului Cri-   
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covul-Sărat, la 30 kil. dle capitala 

judeţului şi la 8 kil. de reşe- 
dința plășei. 

Se compune din 4 cătune: 
“Țărculești, Gornetul, Coșărele și 

Valea-Boului, avînd o popula: 

ţiune de 1943 locuitori, 966 băr- 
baţi, 977 femei, în care intră 
și 4 familii de Țigani, cari se 

ocupă cu fierăria. 

Capi de familie sunt 461; 

contribuabili, 447. . 

“In com. sunt 4 biserici * (în 

fie-care cătun cite una), deser- 
“vite de 4 preoți. . 

Locuitorii în mare: maioritate 
sunt moșneni; 69 sai împro- 

prietărit la 1864, pe moșiile 

moșnenilor: Valea-Boului, pro- 

prietate a decedatului V. Pa: 

apa, Priseaca, proprietate a 

școalei Ion Crăciunescu, şi Co- 

șărelele, proprietate a d-lui E- 

manoil Lahovari, din cari li 
s'au dat 199 hect. 

Vite sunt: 36 cai şi iepe,'153 

vaci, 52 capre, 1766 oi şi 922 

porci. 

In raionul com., în dreptul 

căt. Coșărele, pe riul Cricovul: 
Sărat, este omoară de măcinat, 

Scoala. există în com. de 25 

ani. Actualul local s'a construit 

din fondurile donate de dece- 

datul Vasile Paapa, mare pro- 
prietar. E frecuentată de 120 

copii: 116 băeţi, 4 fete, din nu- 

mărul de 242 copii, 174 băeți, 

68 fete, cu virsta de școală. 

Cu întreţinerea personalului se 

cheltuește anual 2484 lei. Ştii 

carte 523 bărbaţi și 25 femei, 

Toată com. are o suprafaţă 
de 5000 hect. 

Comerciul se exercită în com. 

de 5 circiumari. 

Bugetul com. are la venituri 
lei 3700 și la cheltueli, 3500 lei. 

O şosea îi înlesnește comu- 
nicaţia cu com. urb. Urlați, 

spre S. şi cu com. rur. Apos- 
tolache, spre N. 
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Piscul cel mai însemnat din 

com. e Drăgaica. 
E udată de girla Cricovul- 

Sărat şi de piraele: Valea-Mo- 

canului, Valea-Lidii şi Valea- 

Boului, cari toate se varsă în 

Cricov, tot în raionul com. Gor- 

netul-Cricov. 

Se mărginește cu comunele: 

Tătarul, Iordăcheanul, Aposto- 

lache şi Udrești. 

Gornetul-Cuib, com. rur., jud. 

Prahova, pl. Podgoria, situată 

pe culmea dealului Gornetul, sub 

poalele dealurilor Mirzea, Năstă- 

soaia și Nucetul, și pe ambele 
maluri, ale piriului Sărăţelul, la 

26 kil. de capitala județului și 

la 5 kil. de a plășei. 

Se compune din 4 cătune: 

Gornetul, Cuibul, Nucetul şi Bog- 

- dănești şi are o populaţiune de 

2350 locuitori: 1147 bărbaţi şi 
1203 femei, în care intră și 4 

familii de “Ţigani. Sunt 562 capi 
de familii, din cari 432 contri-. 

buabili. .Locuesc în ș52 case. 

In com. sunt 3 biserici: una 

în Gornetul, reconstruită în a- 

nul 1876—77; a doua în Cui- 
bul, reconstruită la 1853—54 și 

a treia în Nucetul, construcție 

de lemn, fondată la anul 1814; 

toate clădite de enoriași. Ace- 

ste biserici sunt deservite de 4 

preoţi. . 

Meseriași sunt: 13 dulgheri, 

14 dogari, 2 rotari, 2 tîmplari, 

4 fierari şi 4: şindrilari. 

Mai toţi locuitorii sunt moș- 
neni. La 1864 s'a împroprie- 
tărit 52 locuitori dindu-se la fie- 

care cite 7 prăjini pe proprie- 
tatea moșnenilor. 

Vite sunt: 19 cai și icpe, 308 

vaci, 34 capre, 553 oi și 552 

porci. 

In comună sunt 2 şcoli: una 

în. Gornet și a doua în Cuib. 
| Cea din Gornet s'a înființat în 
anul 1857, iar cea din Cuib la   
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1859. Știu carte 723 bărbaţi 

şi 85 femei. Cu întreținerea 

şcoalei, statul cheltuește anual 
2970 lei. | 

Comuna se întinde pe o su- 

prafață de 1200 hect. 

Comerciul în Gornetul- Cuib 

se exercită de 4 circiumari- 

hangii. 

Budgetul comunei prezintă la 

venituri suma de lei 3573 şi la 

cheltueli, lei 3452. 

In comună e numai o sin- 

gură şosea ce înlesneşte. comu- 

nicația între comuna Măgurele, 

spre capitala judeţului; cele- 

l-alte sunt drumuri naturale, în- 

lesnind comunicaţia la E., cu 

comunele Păcureşti și Podeni- 

Noi; la S.E. cu căt. Bălteşti, 

unde este reşedinţa plășei; la 

S., cu com. Podeni-Vechi; la 

vV., cu com. Scăioși și Gura: 

Vitioarei și la N., cu comuna 

Opăriţi, șosea care trece la com. 

urbană Văleni-de-Munte. 

Comuna, în partea de N.-V. 

şi N.-E., este brăzdată de o 

culme de dealuri, acoperite în 

cea mai mare parte cu vii, iar pe 

poale cu livezi de pruni și numai 

în partea de N., pe virful lor, 

aii pădure. Virfurile se numesc: 

Virful - Beciului, Virful-lui-Șerb, 

Comorile, Vîrful- Dorului, Cru- 

cea, Virful-Fişiilor, Năstăsoaia, 

Poiana-Vulpei, Minzea, Piatra, 

Nucetul, Virful-Episcopiei, Gor- 

ganul, Gornetul, Dosul, Peri- 

voia, Baba-Sanda, Baba- Ana, 

Dealul-Scorţenilor, etc. 

Este străbătută prin centru, 

dela N.-V. către S.-E., de piriul 

Sărăţelul, în care se varsă văile: 

Bogdăneştilor, Dosului, Baba- 

Sanda, Hăulești, Petricăneşti, 

Gornetul, Viilor și Valea-Benii, 
unită cu Nuceteanca şi Turbu- 
rea. 

In comună e un izvor bogat 
de apă ce conține fier şi pu- 
cioasă, care se întrebuințează   
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de locuitori pentru băut și băi. 

În partea de E. a căt. Bogdă- 

nești se presupune a fi plumb 

„şi pucioasă. Pe ambele maluri 
ale piriului Sărăţelul sunt abon- 
dente izvoare sărate, 

In partea de NE. a cătunului 

Bogdănești mai este o culme 

de piatră numită Caranaua-de- 

Piatră ce se întinde pănă în 

culmea dealului Năstăsoaia,. în 

care se află prea bună piatră de 
construcţie. 

Sarea abundă pe tot teritoriul 

comunei. In timpuri ploioase, 

fugind pămîntul, sarea se des- 
veleşte. 

Comuna Gornetul-Cuib, pănă 

la -anul 1864, era împărțită în 
trei sate. După tradiţie această 

comuna S'ar fi înființat la 1687. 

Se mărginește la N. cu com. 

Opăriți; la S., cu com. Măgure- 

-lele şi Podeni- Vechi ; la E., cu 

com. Podeni-Noi și Păcureți 

şi la V., cu com. Scăioși și Gura- 

Vitioarei. 

Gornetul-Cuib, Zea/, în jud. Pra- 

hova, com. cu același nume, pl. 

Podgoria, pe care se cultivă 134 

hect. vie. 

Gornetului (Valea-), pirîz, în 

jud. Buzăii, com. Boziorul, căt. 

Gornetul ; iese din muntele Gor- 

netul și dă în Sărățelul-Bălăne- 

știlor; în albia sa se găsește 

chihlibar. 

Gornetului (Valea-), zii, în 

jud. Buzăii, com. Mărunţişul; iese 

din Ţigănia și se scurge în 

riul Buzăul, mai jos de Benga. 

Gornetului (Vîrful-), maute, în 

jud. Buzăă, com. Sibiciul-d.s., 

pe malul sting al văei Sibiciu: 

lui, din care se întinde lunga 

catenă Preseasca. E format nu- 

mai din stînci și e foarte. impor- 
tant pentru studii geologice,
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Gornetului (Virful-), pzzzaze, în 

jud. Buzău, com. Boziorul, căt. 
Gornetul. 

Gornia, cătun (tîrlă), în jud. Ia 
lomița, pl. Ialomiţa-Balta, pen- 

dinte de "Țindărei. 

Gornitul, Zea/, în partea de V. 

a com. Dracșani, jud. Botoșani, 

pl. Coşula ; se întinde și în com. 

Urziceni, în direcțiune de la N.- 

V. spre S.E. 

Gornitul, zădure, pe dealul Gor- 

nitul ; se întinde pe teritoriul 

com. Dracşani, pl. Miletinul, jud. 

Botoşani, și parte în com. Urzi- 
ceni. ! ” 

Gornitul, pîrii şi vale, izvoreş- 
te din pădurea Gornitul, com. 

Dracșani ; curge prin satul Stro- 
eşti, com. Zlătunoaia și se varsă 

în pîrîul Sicna. 

Gorniţa, gea/, al com. Cartiul, 

situat spre N. de uceastăcom;; 
pe acest deal: sunt încă urmele 
unei șosele făcută de Austriaci 

pe cînd -posedai Banatul - Ol- 

tenici. i 

Gornoviţa, com. rur., jud. Me- 
hedinţi, plaiul Cioșani, la 48 
kil. de oraşul Turnul-Severin, 

şi la 24 kil. de Baia-de-Aramă, 

reşedinţa plășci, situată pe faţa 

Dealului-Babelor. Are 100 con- 

tribuabili; 600 locuitori; 145 

case. 

Locuitorii posedă : 10 pluguri, 

15 'care cu boi, 2 căruţe cu 

cai; 116 stupi. 
„Are o biserică, cu 1 preot și 

2 cîntăreţi. 
Budgetul comunei are la ve- 

nituri 782 lei; iar la cheltueli, 

780 lei. . 
Vite sunt: 360 vite mari cor- 

nute, 23 cai, 400 oi, 641 capre 

şi 200 rimători.   

Gl 

E străbătută de o şosea co- 

munală care o leagă cu șoseaua 

Balta-Baia-de-A ramă. 

-Gornoviţa, câzan, alipit comunei 

__Topești, din plaiul Vulcan, jud. 

Gorj, situat în partea de S.-V. 

- a comunei, 

Are o întindere de 310 hect. 

din care 120 hect. arabile, 113 
hect. finețe, 16 hect. izlaz, 19 

hect. vie și 7 hect. livezi de 

pruni. 

Locuitorii sunt foşti clăcași, 

numărind 118 familii, sai 468 

suflete, din care 96 contribua- 

bilă. 
Locuitorii posedă : 10 pluguri, 

15 care cu boi, 3 căruţe cu cai; 

25 stupi; 236 vite mari cornute, 

12 cai, 600 oi, 100 capre și 

103 rîmători. 

Comunicaţia în acest cătun 
se face prin șoseaua: comunală 
care îl leagă, spre N.-E., de că- 

tunul “Topeşti, iar spre S.-V,, 

de Tismana. 

In cătun sunt: 3 puțuri; 2 
fintîni. | 

Are o biserică de lemn, fon- 

dată la 1828, cu 1 cîntăreț și 

slujită de preotul comunei To- 

peşti. 

Goroghia, deaf, în jud. Bacău, 

pl. Bistriţa-d.-j., de pe teritoriul 

com. Valea-Mare. 

Goroni, sa/, jud. Iaşi, com. To- 

mești, plasa Codrul, aşezat în 

fundătura. formată de dealurile: 
Păunul, Opinca, Murgul și Isac; 

cu o populație de 149 familii, 

sati 707 suflete. 

"Satul acesta este o podgorie 

întinsă, care produce vinuri şi 

fructe multe. Are o biserică, fă- 

" cută la 1815 de locuitori, cu 1 

preot şi 1 cîntăreț. 
Numărul vitelor e de 677: 

"428 vite mari cornute, 86 cai 

și 153 rimători.   

GOROVEIUL 

Goronul, dea/, în jud. Bacăi, 
pl. Frotuşul, de pe teritoriul 

com. Căiuţul. 

Goronul, dea, în jud. Roman, 

pl. Fundul, com. Giurgeni, spre 

S. de satul Giurgeni. Are ca- 

rieri de piatră. 

Goronul, zirii, ce curge prin 
jud. Roman, pl. Fundul, com. 

Giurgeni. Izvoreşte de lingă sa- 
tul  Golani (com. Giurgeni); 

curge de la S. spre N. și se 
varsă în riul Birlad de-a dreapta, 

după ce s'a încărcat pe stinga 
cu pîrîul Muncelul. Valea acestui 
pirîi este separată de valea pi- 

riului Șipotului prin o culme 
de dealuri înaltă. Albia sa este 
înclinată. 

Goroveiul, altă panrire a satului 
Iucșești-d.-s. jud. Roman. 

Goroveiul, sa, pe moşia cu a- 

celaşi nume, com. Văculești, pl. 

Coșula, jud. Dorohoiii, cu 30 
familii, sai 101 suflete. 

Proprietatea moşiei este acum 

a Statului; mai înainte de se- 

cularizare a fost a M-rei Goro- 

veiul. 

Sătenii împroprietăriți au 7/2 
hect. pămînt, iar Statul: 24 

hect. 35 arii cîmp şi 229 hect., 
3 arii, pădure cu multe esențe 

de arbori, dominînd: fagul, car- 

penul şi stejarul. | 
Drum principal este calea 

judeţeană Saucenița-Vîrful-Cim- 
pului, ce leagă calea judeţeană 

Dorohoiii-Leorda cu calea na- 

ţională Mihăileni-Botoşani. 

__ Hotarele moșiei sunt cu: Vă- 

culești, Virful-Cîmpului, Prelipca 

şi Sauceniţa. 
- “Insemnată aci este Mănăstirea 

Goroveiul. 

Goroveiul, mănăstire, jud. Doro- 

hoiii, la 1! oră în direcţia S.-
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IE. de tirgul Dorohoii, pe șo- 

seaua ce merge la Leorda, și 
apoi pe acea care trece prin 

Sauceniţa la Virful-Cîmpului, în 
pl. Coșula. In mijlocul pădurilor 

ce odinioară, erai codri seculari, 

în mijlocul unei poeni destul de 

plăcute, ca de 43 hect. întindere, 

se află situată mănăstirea pe pro- 
pria sa moșie, care e limitrofă cu 

Văculești, Virfal-Cîmpului, Pre- 

lipca şi Sauceniţa. 

Ajuns acolo pe drumul cam 
accidentat, parte șoseluit, par- 

te natural și umbrit de arbori, 

vezi două biserici, una mare 

şi una mică, de forme regulate 

dacă nu artistice; casele egu- 

menești; cite-va încăperi pentru 

vizitatori și altele pentru sufe- 
rinzii ce caută aci vindecare; 

cîteva chilii pentru monahi; 

încăperile slujbașilor mănăstirei ; 
grădină de legume și livadă 

de fructieri; iar în jurul acestora, 

se întinde pădurea mănăstire 

de 229 hectare, cu bune specii 

de arbori, între cari domină: 

carpenul, fagul și stejarul. Aceas- 
tă pădure ce înconjurată de codrii 
moşiilor limitrofe. 

Legenda zice că doi călu- 

gări Claudie și Isidor, petrecînd 

pusnici, în codri acestor lo- 

calități, cînd ait intrat odată în 

o peșteră spre a se adăposti 
„de vijeliă, găsiră acolo icoana 
S-tului Ioan Botezătorul. Privind 
aceasta ca o arătare a vroinţei 

lui D-zeii, de a fiacolo o bise- 
Tică, S'aii decis a se sîrgui spre 
deplinirea .sacrei destinațiuni. 
Cu banii adunaţi de la creştini, pe 
locul hărăzit de Ioan Goroveii, se 
făcu biserica din lemn, cu patro- 

“nul Sf, Niculae, pe care a resta- 
urat-o dupre cum se vede azi 
Arhimandritul Vitali Lemne la 
1857. Se așeză într'insa S-ta 
Icoană care se respectă ca fă- 
cătoare de minuni. Pe la 1742, 
biserica s'a tirnosit,   

Adunindu-se pe încetul un 

sobor de călugări, mănăstirea 

merse prosperind. 

Pe la 1828, egumenul Ma- 

carie Jora, începu zidirea bi- 
sericei mari, dar trecîndu-se din 

viață în 1831, s'a isprăvit de 

egumenul Eroftei Lemne care a 

pus-o sub patronul Naşterei 

S-tului Ioan Botezătorul, ce se 

serbează la 24 Iunie. In acea- 

stă biserică apoi strămută S-ta 
Icoană. 

Multe silințe 'și ostenele spre 

binele și prosperarea mănăstirei, 

punea egumenul Eroftei, care 
muri la 1848. 

Vestea răspîndită despre mi- 

nunele  S-tei Icoane, atrăgea 

multă lume spre închinare; iar 

izbăvirea multora, din suferinzi, 

provocară felurite hărăziri și 

sporirea soborului. În așa mod 
prin dăruiri, căpătîind diferite 

„Părți de pămînt, proprietatea 
mănăstirei deveni întinsă, mai 
cu seamă după ce dobindi în- 
că alte părți de moșii, dughene 
case şi vii în deosebite locuri. 

Arhimandritul Vitali Lemne, 
devenind egumen mănăstirei pe 
la 1852, ca urmaș și nepot al 
ncuitatului Eroftei, cu aceeași 
sîrguinţă și devotament se în- 
griji de mănăstire, și de avu- 
tul ci. Prin darurile adunate 
de pe la creștini, fâcu. multe și 
însemnate îmbunătățiri la edifi- 
ciile mănăstirei; îmbrăcă Sf. Icoa- 
nă făcătoarea de minuni, cu 
argint aurit, împodobit cu pietre 
scumpe; menținu cu rigoare sta- 
vilirea rășluirilor; dobîndi nouă 
dănuiri de proprietăți. Prin a sa 
bună conducere, amelioră starea 
mănăstirei cu afacerile ei, cari se 
urcati la 1500 galbeni (18,000 lei) 
anual, la care adăugindu-se hă- 
răzirile pioşilor vizitatori, dem- 
nul egumen putea întreține în 
toată bună regulă: edificiile 
mănăstirei, serviciile religioase   

și soborul monahal; îngrijirea 

suferinzilor săraci, veniţi la sa- 

crul ajutor; ospitalitatea vizita- 

torilor și facerea - hramului la 

24 Iunie, în asistența a multă 
lume adunată din toate clasele 
şi condiţiile. 

De la secularizarea mănăs- 
tirilor, conform legei din 17 

Decembrie 1863, i s'a luat din 

dispoziţia egumenului : toate vi- 

tele de servicii, moșia din pre. 

jurul mănăstirii, parte din mo- 

şia lonăşeni, și parte din Do- 

-moșeni, aflate în acest, judeţ; 
parte din moșia Ipotești şi viile 

„dela podgoria Cotnari din jud. * 
Iaşi; casele și dughenele din 

oraşele Botoșani şi Dorohoiii, 

Pentru întreținerea mănăsti- 

rei, statul dă 3000 lei anual și 

IO stinjeni cubici de lemne de 
foc. 

Gortea, ziri:, în jud. Buzăti, com. 

Odăile ; începe din Valca-Uşei 
și dă în Murătoarea-Posobească, 

Gorul, maue, jud. Putna, în ca- 
tena proprie a munților Vrancei. 
Vezi Năruja, 

Goruna, saz, face parte din com. 

rur. Cocorești-Mislii, pl. Vărbi- 
lăul, jud. Prahova. Are o po- 
pulaţiune de 573 loc.: 293 băr- 
baţi și 280 femei. Aci e o bi- 
serică, cu următoarea inscrip- 
ţiune: 

Această biserică. începe a se zidi Ja 
4 Maiii, anul 1851, sub Domnul Barbu 
Știrbei și Mitropolitul Nifon, cu cheltu- 
iala lui Nicolae Țiţeiii și preotul Gheoz- 
ghe şi a tutulor locuitorilor şi se zugrăvi 
de Pirvu și Nicolae din oraşul 'Tirgo- 
viştea și se vemină în lulie 6, anul 1552. 

Goruna și Cocoreşti, moşii, ale 
Statului, pendinte de mănăsti- 
rea Mislea, jud. Prahova. 

Goruneşti, com. rur., jud. VIl-
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cea, pl. Olteţul-d.-j., compusă 
din 4 căt.: Bărcăneşti, Goru- 

nești, Oculești și Popești. Intre 

com. Gorunești și Bălcești s'ati 

găsit oase petrificate de mas- 
todonţi, amfibii și animale anti- 

deluviane. Di 

Este situată pe malul drept 
al rîului Olteţul, la 80 kil. de 
capitala judeţului şi la 40, kil. 

de a plăşei. 

Are o populație de 307 fa- 
milii, sati 1121 suflete: 582 băr- 

„baţi și 539 femei; 279 contri- 

buabili; 309 case. 

In com. sunt 4 biserici fon- 

date în anii: 1763, 1771, 1774 

şi 1874. 

“Locuitorii sunt moșneni; ei 

au: 15 cai, 123 boi, 169 vaci, 

98 capre, 1700 oi și 70 porci. 

Comuna cu izlaz cu tot are 

1058 hect, 

Veniturile şi cheltuelile com. 

“se urcă la 10$6 lei anual. 
E brăzdată de dealurile : Pi- 

riianul, Tinoasa, Binta și Inaltul 

și udată devăile: Aninoasa, Pi- 

riianul, Binta, şi de riul Ol- 

teţul, care trece prin com. 

Goruneşti, sat, face parte din 

com. rur. Goruneşti, pl. Olteţul- 
d.-j., jud. Vilcea 

Goruneşti, mahala, face” parte 
din com. rur, Slătioara, pl. Ho- 

rezul, jud. Vilcea. E situată în 
partea! de $. a com. și este u- 

dată de piriul Gresarea, de riul 

Cerna şi de Valea-Tisei. Are 2 

biserici, din cari una fondată la 

_1888, cu cheltuiala d-lui Dumi- 

tru 1. Belei. 

Goruneşti, dea/, în raionul com. 

Gorunești, pl. Olteţul-d.-j., jud. 

Vilcea, pe care se cultivă 35 

„hect. vie. 

Gorunetul, sai Drumul-Dea- 

_lului, deal, jud. Gorj, prelun-   

613 

gire din dealul Seciul, pl. No- 

vaci, com. Ciocădia ; se întinde de 

la N. la S. pănă în hotarul Căr- 
pinişului, formînd malul drept 
al Ciocădiei, în această parte. 

Gorunetul, za/e, în jud. Gorj, 

pl. Novaci ; ia naștere din dea- 

lul Drumul-Dealului, din com. 

Ciocădia și se termină în apa 

Ciocădiei, la N. de com. Cio- 

cădia. 

Gorungoiul, zădure particulară, 
supusă regimului silvic, pe mo- 
şia Breaza, pendinte de: com. 
Breaza, pl. Prahova, jud. Pra- 

hova. 

Gorunilor (Virful-), 2î7f dedea!, 

în jud. Prahova, pl. Teleajenul, 

com. Teișani, 

Gorunişului (Dealul-), zea/, în 
jud. Vilcea, pl. Mijlocul, com. 

Şerbănești. Aci se află o cavernă, 

azi-în ruină, în care, se zice, 

sc refugiai Tătarii și ascundeaii 

lucruri de mare preț, luate de 
la Romini., 

Gorunul, dea/, în jud. Mehedinţi, 

plaiul Cerna, comuna rur. Bu- 
sești. ” 

Gorunul, dea, în jud. R.-Sărat, 

plaiul Rimnicul, com. Dumitre- 

şti; se desface din Culmea-Că- 

tăuțului; brăzdează partea de S. 
a'com., despărțind-o de com. 
Buda; se întinde printre riul 

Rimnicul-Sărat şi pîriul Schitul; 

este acoperit în mare parte cu 

păduri de gorun, de unde și 

numele lui. 

Gorunul, gi7r/ă, izvoreşte din ra- 

- ionul com. Star-Chiojdul, pl. 'Te- 
leajenul, jud. Prahova şi se varsă 

în gîrla Chiojdul, pe partea 
dreaptă, tot în raionul com. Star- 

Chiojdul,   
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Gorunului (Dealul-), Zea/, si- 

tuat spre „V. de com. Ciomă- 
gești, pl. Oltul-d.-s., jud. Olt. 

Direcţia lui e de la N. spre S. 
şi are o lungime de 6 kil. 

Gorunului (Virful-), Zea/, în par- 
tea de N. a com. Cornul, pl. 

Prahova, jud. Prahova. Servă 
de pășune pentru vitele locui- 

torilor. o 

Gosanul, zea/, spre V. de satul 
Cucuteni, com. Băiceni, pl. Bah- 

luiul, jud. Iași; din acest deal, 

spre N., se.continuă podișul nu- 
mit Cetăţuia, care la E., în ho- 

tarul Băiceni, face un scoboriș 

avind aspectul unui zid natu- 
ral; e format din pături stîn- 

coase ce-și înalță malul cu cît 
se ridică spre N., pănă la mo- 
vila numită Cetăţuia, 

Gospodarului (Pădurea-), zi- 
dure particulară, în jud. Dolj, 
pl. Cimpul, com. Deasa, în în- 

tindere de 85 hect., populată 

cu tufani. 

Gospodul, zariră, în jud. Baciăi, 

pl. Bistrița-d.-j., orașul Bacăi, 

dată de către loan Sandu 
Sturdza, în folosul locuitorilor 
prin hrisovul de la 1823. Intin- 

derea este de 33000 „prăjini. 

Gostavăţul, com. rar., în jud. 
Olt, pl. Siul-d.-j., situată pe lun- 

ca Oltului, și pe amîndouă ma- 

lurile Siului, la 40 kil. de Dră- 

gănești, reședința plăşei. - 

Se compune. din 3 cătune: 

Gostavăţul, numit și Ciofianul, 

Berindeiul-Vechi și Zănoaga, cu 

o populaţiune de. 270 familii, 

saii 2045 suflete (1135 bărbaţi 

şi 910 femei), din cari 300 con- 

tribuabili; locuesq în 50 case 

şi 220 bordee. 

Se zice .că primii săi locui- 

tori sunt veniți din com. Gos-
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tavăţul, situată în dreptul ace- 

steia, pe malul drept al Oltului 
în jud. Romanați, iar parte din 

locuitori sunt veniţi aci și din 

Transilvania. Aci fiind păduri, 

zăvoae mari, locuitorii găseaii 

adăpost și azil de scăpare în 

timp de răzmeriţe. 

Moșia aparține la mai mulți 

proprietari. 

Locuitorii s'aii împroprietărit 
după legea rurală: 60 în Cio- 

fanul (cu 184 hect.), 30 în Be- 

rendeiul-Vechi (cu 96 hect.), și 

40 în Zănoaga. Viile ocupă o 

suprafață de 75 hect. Tot te- 

ritoriul com. se întinde pe o 

suprafață de 30857 hect. 

Vite sunt: 530 boi și vaci, 

So cai și iepe, 1548 oi, 395 porci. 

Are 3 biserici (în fie-care căt. 

cite una), deservite de 3 preoți 

și 3 cîntăreți. 

Știii carte 100 bărbaţi şi 10 
femei. 

Comerciul se face de 2 cîr- 

ciumari. 

Veniturile com. sunt de 3673.30 

lei și cheltuelile, de 3673.30 lei. 

Șoselele, care leagă com. cu 

ccle-l'alte com., sunt: la E. de 

căt. Zănoaga, pe muchea dea- 

lului, şoseaua județeană Slatina- 

Turnul-Măgurele, iar la N. : de 

căt. Berendeiul, șoseaua Caracal- 

Roşiori saii Rusca-lui-Toader. 

La E. de Zănoaga, în malul 

Oltului, afară de Rusca-lui-Toa- 

der, mai sunt şi altele, ca: Ru- 

sca-Bercii, Rusca-Bisericei, Si- 

mioneştilor, etc. , 

Cînd malul Oltului era aco- 
perit cu păduri mari, în aceste 
ruști, cari sunt formate în niște 

surpături adinci,. adesea-ori lo- 

cuitorii găseau aziluri pentru a 
se ascunde de frica Turcilor și 

a altor năvălitori. 

Se limitează la N. cu Dăneasa, 
la E. cu Poiana, la S. cu Frun- 

zarul şi la V. cu albia Ol 
tului.   
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Gostavăţul, com. rur., spre E. 

de pl. Ocolul, jud. Romanați, 

formată din Gostavăţul (900 lo- 

chitari) și Brezuica -(200 locui- 

tori), situată lîngă Olt între com. 

Slăveni la N. și Băbiciul la S$,, 

pe teren șes, a cărui altitudine 

este de 85 m., d'asupra nivelu- 

lui mării. Se află la 15 kil. spre 
răsărit de Caracal. 

Are o populaţie de 275 fa- 

milii, saă 1120 suflete: 599 băr- 

baţi şi 531 femei; 533 căsăto- 
riți și 586 necăsătoriți. 

Sunt 238 contribuabili. 

Știii carte 66 persoane. 

Budgetul com. este de 2876 

lei la venituri și 2859 lei la 

cheltueli. 

Sunt 6. cîrciumi; o şcoală 

prim, grad II condusă de un 

învațăror, și frecuentată de 35 
elevi; 2 biserici: Sf, Nicolae 

(1863) în Gostavăţul și Sf. Ni- 

colae (1869) în Brezuica, cu 2 

preoți și 2 cîntăreți. | 

In cuprinsul com. se află ruine- 

le unei cetăţi vechi, o staţiune 

la drumul roman ce mergea pe 

malul Oltului de la Izlaz la Ro- 

mula și de care cale avem urme 

chiar la acel sat, unde se gă- 

sesc şi cărămizi de Antina cu di. 

ferite semne pe ele. . 

Aci d-nul D. Sturdza a explo- 

„rat 2 movile, în care s'a dove- 

dit a fi morminte, căci s'a gă- 
sit cadavre arse. 

Gostavăţul, câzuz, pendinte de 

com. cu același nume, pl. Siul- 

d... jud. Olt, situat pe malul 

drept al Siului. E reședința com. 
și are o populațiune de Sr lo. 
cuitori (415 bărbați, 400 femei), 
din cari 6osunt împroprietăriți 
după legea rur. 

Vite: 270 vite mari cornute, 
41 cai şi lepe, 750 oi și 167 
porci. 

Are o biserică, cu hramul Sf. 
Voevozi, fondată la 1810. de   
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Sărdarul Iancu Perieţeanu, A- 
nastase Slăvescu și Ivancea Pe: 

trovici şi s'a reparata anul 1880 

de mai mulţi locuitori; e deser- 

vită de 1 preot și 1 cîntăreţ. 

Gostavăţul, gea/, în raionul com. 

Gostavăţul, pl. Siul-d.-j., jud. 

Olt, pe care se cultivă 75 hect., 

25 arii vie. - 

Gostavăţul (Suhatul), moșie, a 

statului, în jud. Romanați, cu o a- 
rendă anuală de lei 3045 (1886— 

1888). 

Gostieni sai Asan-Aga, că/zu, 

pendinte de com. Răsuceni, pl. 
Marginea, jud. Vlaşca. 

Gostilele, sas, face parte din co- 

muna rurală Cringul-Fundulele, 

pl. Mostiștea, jud. Ilfov. Este 

situat la N. de Fundulele și for- 

mat din 2 trupuri: Gostilele-: 

Ghica şi Gostilele- Mănăstirei, 

Are dealuri mult pronunţate. 

Se întinde pe o suprafață de 

1675 hect., cu o populaţie de 

539 locuitori. 

Statul are 9oo hect. şi locui: 

torii 775 hect. Statul cultivă 

prin arendaşii săi 600 hect. (55 

sterpe, 25 izlaz, 220 pădure). 

Locuitorii cultivă 650 hect. (75 
sterpe, 50 izlaz). 

Are o biserică, cu hramul 

Sf. Nicolae, deservită de 1 preot: 

şi 1 cîntăreţ; 1 heleșteii; 2 
mori cu apă. 

Comerciul se face de 1 cir- 

ciumar și 1 hangii. 

Numărul vitelor mari e de 

665 și al celor mici de 914. 

Gostilele, moșie, a statului, jud. 
Ilfov, pendinte de biserica Sf. 
Apostoli, care s'a arendat pe 
pericdul 1888—93 cu 17100 
lei anual. De la 1 Aprilie 1891 

PUPA 

anual, din cauză că cea mai 

“s'a scăzut arenda .la 3222 lei



GOSTILELE 

mare parte din teren s'a vindut 

în loturi la locuitori. 

Gostilele, zăzure, a statului, pen- 

dinte de com. Fundulele, plasa 

Mostiștea, jud. Ilfov, în întin- 

dere de 450 hect. 

Gostinari, com. rur., pl. Sabarul, 

"jud, Ilfov, situată la S. de Bu- 
curești, pe malul stîng al riului 

Argeș, la 35 kil. de București. 

Stă în legătură cu com. Coli- 

başi prin o şosea vecinală. 
Se compune din satele: Gos- 

tinari-Belu şi Gostinari - Văcă- 

rești, cu o populaţie de 949 lo: 
cuitori, cari trăesc în 210 case 

şi 22 bordee. 

Se întinde pe o suprafaţă de 
1368 hect. D-l Barbu Belu şi 

statul ai 792 hect. şi locuitorii 

576 hect. Proprietarii cultivă 

240 hect. (5 izlaz, 72 vie, 475 

pădure). Locuitorii cultivă tot 

terenul. 
Sunt 201 contribuabili. 
Budgetul comunei e de 2203 

lei la venituri și de 2211 lei la 

cheltueli. 
Sunt 2 biserici (în fie-care 

cătun cîte una); o.şcoală mixtă; 

1 moară cu aburi; 1 mașină de 

treerat; 1 baltă; 1 pod; 1 he- 

leşteii, 

" Numărul vitelor mari e de 

406 (151 cai și iepe, 180 boi, 

61 vaci şi viței, 14 bivoli), şi 
al celor mici de 1076 (200 porci, 

876 oi). 
Dintre locuitori, 244 sunt plu- 

gari. 

Locuitorii ai: 109 pluguri: 

„62 cu boi și 47 cu cai; I40 

care şi căruțe; 84 cu boi şi 56 

cu cai. 

Locuitori împroprietăriți sunt 

213 şi neîmproprietăriţi, 38. 

Comerciul se face de 3 ciîr- 

ciumari şi 2 hangii. 

Gostinari, sai Coeni, moşie, a   
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statului, pendinte de mănăstirea 

- Văcărești, jud. Ilfov, care s'a a- 

rendat pe periodul 1886—96 cu 

2495 lei anual. O parte din a- 
cest teren s'a vindut de veci 

la locuitori, 

Gostinari-Belu, sas, face parte 
din com. rur. Gostinari, pl. Sa- 
barul, jud. Ilfov. Este situat la 
S. de București, pe malul stîng 
al riului Argeș. In apropiere se 
varsă riul Sabarul în riul Argeş. 

Aci este reşedinţa primăriei, 
Se întinde pe o suprafaţă de 

468 hect., cu o populaţie de 

523 locuitori. 

D-l B. Belu are 192 hect. şi 
locuitorii 276 hect. Proprietarul 

cultivă 140 hect. (5 izlaz, 47 

vie). Locuitorii cultivă tot te- 

renul. 

Are o biserică, cu hramul 

Adormirea, deservită de 1 preot 

şi 1 cîntăreț; 1 baltă; 1 heleș- 

teă; 1 mașină de treerat cu a: 

buri; 1 moară ciaburi; 1 pod 

stătător; o şcoală, frecuentată 

de 16 elevi și 2 eleve, cu în- 

treținerea căreia judeţul şi co- 

muna cheltuesc 1500 lei anual: 

Localul s'a construit de județ 

în anul 1888. 

Comerciul se face de 1 cir- 

ciumar și 2 hangii. 
Numărul vitelor mari e de 

260 şi al celor mici de 517. 

Gostinari-Văcăreşti, sa, face 

parte din com. rur. Gostinari, 

pl. Subarul, jud. Ilfov. Are ace-. 
eaşi poziție topografică ca şi 

Gostinari-Belu. Lîngă sat se află 

niște ruine vechi. 

Se întinde pe o suprafaţă de 
goo hect., cu o populaţie de 

426 locuitori. 
Statul are 600 hect. şi locui- 

torii 300 hect. Statul cultivă 
prin arendașii săi 100 hect. (25 

vie, 475 pădure). Locuitorii cul- 

tivă tot terenul.   
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Are o biserică, cu. hramul 

Cuvioasa Paraschiva, deservită 

de 1 preot și 1 cîntăreț. 
Comerciul se face de 2 cir- 

ciumari, 

Numărul vitelor mari e de 

146 şi al celor mici de 559. 

Gostinul, com. rur., jud. Vlașcă, 
pl. Marginea, compusă din că- 
tunele: Gostinul-Hagiul, Gosti- 

nul-Pietrele şi Gostinul-Mănăsti-. 

sei, situată în lunca Dunărei, în 

josul satelor Băneasa şi Pietrele, 

la extremitatea Ș.-E. a jud. des: 

pre Ilfov, aproape de apa Du- 

nărei,. 

Mai toate cătunele din care 

se formează această comună 

sunt situate pe mici ridicături 

_de pămînt, în jurul cărora apele 

Dunărei le împresoară, ast-fel 

că la venirea de ape se găsesc 

izolate între ele şi comunicarea 

nu se poate face de cit prin 

ajutorul plutirei. 

Are o populaţie de 480 fa- 

milii, sai 987 suflete, din care 

230 contribuabili. 

Venitul comunei este de 4283 

lei şi 69 bani, și cheltuelile de 

4117 lei și 59 bani. 

Are o biserică, cu hramul 
Sf, Nicolae, clădită în 1885, de- 

servită de 2 preoți, 2 dascăli 

şi un paracliser, constituind sin- 
gură o parohie ; o şcoală mixtă, 

cu 2 clase, condusă de-o învă- 

țătoare, frecuentată de 23 băeţi 

şi 3 fete. 

De această comună depinde 

un număr de 5 pichete pe ma- 

lul Dunărei. | 
Este departe de Giurgiii de 

18 .kil., de Stănești, reședința 

plăşei, de 25 kil., de București 

de 68 kil., de stația Băneasa a 

liniei ferate București-Giurgiii, de 

24. kil., de Dunăre, de 2480 

metri liniari. Este înconjurat de 

o viroagă ce iese din Dunăre 

şi care se cheamă Dunăriţa și
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umflăturile Dunărei se umplu cu 
apă. 

De această comuna depind 

parte din pădurile de salcie de 

pe proprietatea Pietrele și de pe 

proprietatea Băneasa. Suprafaţa 

pădurilor de salcie ce depinde 

„de această comună este: a Sta. 

tului, goo hect.; a D-lui Angelo, 

fostă a Hagiului, 200 hect.; a 

D-lui Rizu, fostă Brăiloiul, 250 

hect. 

În această comună, pe partea 

Statului, se află urmele unei ce: 

tăți vechi. Aci s'a întîmplat mai 

multe lupte, atit la 1821 cît şi 

la 1854 și 1877. 

Aci sunt apele: Comasca ce 

ese din Dunăre în josul Giur- 

giului, apa Dunăriţa, lacul Roșu, 

balta  Cacova, Coţofana-Mare, 

Coțofana - Mică, Girla - Moartă. 

Toate aceste servesc de pescuit 

dind o ocupaţie de căpetenie 
locuitorilor acestei comune. 

Produce multă papură, din 

care se lucrează cantităţi în- 

semnate de rogojini și trestie 

ce servă pentru învălitul case- 

lor și învălitul oboarelor, 

Vite sunt: 409 boi și vaci, 

38 cai, 500 oi, 370 rîmători și 

2 asini. 

Sunt 13 cîrciumi. 

Gostinul, câfuu, pendinte de com. 
Gostinul, pl. Marginea, judeţul 
Vlașca, proprietatea d-lui Rizu, 
așezat în malul Dunărei alături, 

cu cele-l'alte cătune. 
Are 75 locuitori, cărora li 

sa dat, la. 1864, suprafaţa de 
213 hect, 

Gostinul-Hagiu, căzeu, pendinte 
de com. Gostinul, pl. Marginea, 
jud. Vlaşca, aşezat pe proprie- 
tatea d-lui Angelo, situat în va. 
lea Dunărei şi lipit cu Gosti- 
nul-Mănăstirei, 

La 1864, s'aă împroprietărit 
103 locuitori, cărora li s'a dat   

locuri de case în suprafață de 
40 hect.; aceasta a făcut ca în 
1882 să se dea din proprietatea 
statului vecină, cele 480 hect. 
la 84 locuitori rămași fără pămînt 

după legea din 1864. 
Aci este o pădure de salcie 

de 200 hect. 

Gostinul-Mănăstirei, cătun, pen- 
dinte de com. Gostinul, pl. Mar- 
ginea, jud. Vlașca, așezat în 
lunca Dunărei. S'a numit ast-fel 
ca să se deosebească de Gos- 
tinul celor-l'alte proprietăți. Ține 
de proprietatea Pietrele, care mai 
înainte aparținea mănăstirii Co- 
troceni. ” 

Aci, în 1864, s'a împroprie- 
tărit 102 locuitori, cărora li s'a 
dat 306 hectare. In 1882 s'a 
mai dat la 84 locuitori insură: 

ței suprafața de 480 hect. 
Pe teritoriul cătunului sunt 

9oo hect. pădure de salcie. 

Goşea, mate, în jud. Buzăii, com. 
Sibiciul-d.-s., formînd malul sting 

„al văci Sibiciului ; începe de la 
com. Intre-Sibicee, unde se ter- 
mină catena Preseaca, dînd naş- 
tere muntelui Plopișul și culmi- 
naţiei sale numită Goşea, sati 
Virful- Goșei. Servă ca limită 
despre com. Pănătăul. 

Goşea, oşte, în jud. Buzău, com. 
Sibiciul-d.s., proprietate moșne- 
neașcă în devălmășie cu casa 
Sibiceanul; are 280 hect. cea 
mai mare parte fineață și pădure. - 

Goşea, fâzure, în jud. Buzăii, 
com. Mlăjetul; face parte din 
trupul Fulgoaia. 

Goşești, ma/a/a,' în com. rur. 
Drăgotești, pl. Văilor, jud. Me- 
hedinți. 

Goşii (Muchea-), ramificație din 
munlele Goşea, în jud. Buzăii,   

com, Pănătăul, căt. Valea-Finti. 
nei; face hotar despre com. 
Sibiciul-d.-s, 

Goşii (Virful-), păzure, în jud. 
Buzăi, com. Mlăjetul, cătunul 
Valea-Sibiciului; face parte din 
pădurea Fulgoaia a moșnenilor. 

Goșii (Vîrful-), pâzure, în jud. 
Buzăii, com. Colţi, căt. Muscelul- 
Cărăimănesc; are 18 hect., pro- 
prietate moșnenească, pe mo- 
șia Goșea. 

Goşila, mzovi/ă de piatră, în jud. 
Mehedinţi, plaiul Cerna, situată 
la gura pirîului Goștila, între 
satul Budănești și Băseşti. Se 
numește și Goștila. Aci se văd 
urmele unui cimitir foarte vechii. 

Goşmani, sas, în jud. Neamţu, 

com. Siliștea, pl. Bistriţa, situat 

spre marginea despre N. a com. 
şi despre E. a jud., formînd cu 
limitele sale hotarul despre com. 
Mărgineni. Se află coprins între 
satele: Hirţești, din com. Măr- 

gineni, Bircul şi Lipoveni (Birjo- 

veni), de care se desparte prin 

culmea. dealurilor Siliștei. 

Are o populaţie de 16 fami- 
lii, sai 77 suflete: 17 bărbaţi, 
20 femei și 40 copii. 

Sunt 12 contribuabili, - 
Vite sunt 292: 3 cai, 4 iepe, 

8 boi, 65 vaci, 190 oi, 12 rimă- 
tori și 10 junci. 

Goşmani (Bîrcul-), zăzure, jud. 
Neamţu, pl. Bistriţa, com. Siliș- 

_tea, arendată cu 9100 lei anual, 

Goşmanul, masiv muntos, jud. 
Neamţu, se detașează din marele 
masiv Cicul-Tarcăul, cuprinzin- 
du-se între piriul Tarcăul și Bis- 
trița. De la sorgintea Asăului 
se bifurcă și trimite Culmea.Pe- 
troasă între Asăul și Trotușul 
și masivul Goșmanului proprii
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zis, între Asăul, Tazlăul-Sărat 

și Tazlăul, 

Goşmanul, ramură de munji, si- 

tuată pe teritoriul moşiei Tar- 

căul, com. Pingăraţi, pl. Piatra- 

Muntele, jud. Neamţu; se deta- 

şează perpendicular pe Culmea- 

Tarcăului, în direcțiunea de V.- 
E., cuprinzîndu-se între piraele 

Părul și Murgociul, ambii aflu- 

enţi din partea dreaptă a pir. 

Tarcăul, 

Gotca, deal. Vezi Vlaicul, deal, 

com. Munteni-d.-s., pl. Crasna, 
jud. Vasluiii. 

Gotea, /ac, jud. Vlașca, în Va- 

lea-Ci]niştei, pe proprietatea U- 

zunul. 

Goteşti, ma/ala, jud. Fălciii. Vezi 

Fălciii, tîrguşor, pl. Prutul. 

Goteşul, îsvor, în com. Boziorul, 

jud. Buzăii ; începe din muntele 
Goteșul şi dă în Bisca-Rozilei, 

între valea Tăiniţa și Hinsarul. 

E foarte avut în substanţe mi- 

nerale și mai cu seamă în sulf 

şi fier. 

Goteşul, munte, în com. Bozio- 
rul, jud. Buzăii, între Tainiţa și 

Hinsarul, acoperit de pădure. 

Goteşul, numire dată une! pări 

din pădurea Băleanca, de pe 

muntele Goteșul, jud. Buzăi. 

Gotgoaia, zîrîi, izvorește de pe 
teritoriul satului Andrieşeni, co- 

muna Epureni, pl. Turia, jud. Iași 

şi se varsă în Iazul-de-la-Odae. 

Goţa, dea, la E. de com. Pri- 
saca, pl. Oltul-d.-j., cu direcția 

de la N. la, $. și cu o lungime 

de 1600 m. 

Goţa, pirâit, jud. Olt, pl. Oltul- 
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d.-j., com. Prisaca. Udă de-a 

lungul cătunul Prisaca, face mai 

multe zigzaguri, se unește cu 

pîriul Săltăneasca, la 1 kil. în 

jos de com. Priseaca, pl. Oltul- 
d.-j. Impreunîndu-se cu Săltă- 

neasca poartă numele de Dir- 

jovul. 

Goţul, bată, în com. Ruginoasa, 

jud. Suceava. 

Govodarva, com. rur. şi sat, în 

pl. Motrul-d.-s., jud. Mehedinţi, la 

28 kil. de orașul Turnul-Severin 

şi la 27 kil. de com. rur. Malo- 

văţul; situat pe văi, între dea- 

luri, satul formează com. cu satul 

Valea-Rea, avind peste tot 735 

locuitori; 136 contribuabili; 160 

case. 
“Locuitorii posedă: 22 plu- 

guri, 56. care cu boi, 5 căruțe 

cu cai; 101 stupi. 

Sunt aci 2 biserici, deservite 

de 1 preot și 4 ciîntăreți, 
Budgetul comunei are la ve- 

nituri 1379 lei; iarla cheltueli, 

Sir lei. | 
Vite: 411 vite mari cornute, 

8 cai, 316 oi şi 206 rimători. 

Prin această comună trece șo- 

seaua comunală-vecinală Seve- 

rin-Pictrele-Roşii-Govodarna. 

In virful Piscului-lui-Iacob, 

se află niște ruine de cărămidă 

mare, rămășițe, zice-se, ale unei 

vechi cetăți Romane. 

Govodarva, deal, în com. rur, 

Căzăneşti, pl. Motrul-d.-s., jud. 

Mehedinţi. 

Govodarva, za/e, pe care este 

așezată comuna Govodarva, pl. 

Motrul-d.-s., jud.. Mehedinți. 

Govora, com. rur., pl. Ocolul, 

jud. Vilcea, compusă din 3 

cătune și 4 mahalale. Este si- 
tuată pe lîngă gîrla Govora, pe 

văile cu același nume, la 17 kil.   
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de Rimnicul-Vilcei și la 7 kil. 
de Ocnele-Mari. 

Locul părții moșiei Govora, 

din dreapta piriului, este con- 
stituit din tărîmuri cari, prin 

natura lor, prin dizpoziţiunea 

ce prezintă fie-care din ele, cît 

şi prin raporturile ce aii între 
dinsele, se găsesc în toate con- 
dițiunile cerute spre a coprinde 
în ele gismente de petrol în 

cătime abondentă, | 
Are o populație de 489 fa- 

milii, sai 1760 suflete, din cari 

122 familii de Ţigani ; sunt.935 

bărbaţi, 825 femei; 341 con- 

tribuabili, Locuesc în 450 case. 
Este o biserică, numită biserica 

satului și mănăstirea Govora. Bi- 

'serica s'a reparat la 1858; este 
întreținută de com. Are o școală, 

_frecuentată de 66 copii (47 bă- 

eţi, 19 fete), din numărul de 
239 copii (129 băeţi, 110 fete) 
cu virsta de școală. Știu carte 
204 bărbaţi și 31 femei. Școala 

e înzestrată în țarină cu 3 hect. 
pămînt. Există în comună din 

timpul domniei lui Alexandru 

Ghica. De la 1853—s59a fost în- 

chisă și de la 1862 pănă azi a 
funcţionat fără întrerupere. Pen- 
tru întreţinerea ei statul cheltu- 
ește anual 1242 lei. 

Meseriași: 25 dulgheri, tim: 

plari și olari. 
Pe riul Govora, în raionul co- 

munci, sunt 2 mori de măci- 

nat. 

Vite sunt: 65 cai, 307 boi, 

480 vaci, 30 oi, 15 capre, 554 

porci. 

După legea din 1864, sai 

împroprietărit 277 locuitori, că- 
rora li sa dat 785 hect., pe 

moșia statului Govora. 

In raionul com. sunt dealuri, 

acoperite cu tufărișuri, date ca 
izlaz sătenilor, după legea ru- 
rală. 

Pe locuri mai izolate se gă- 
sesc gropi făcute -de oameni, 
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din timpurile răsmirițelor, în 

cari se ascundeau și ascundeaii 

averea lor, Legenda zice că la 

locul numit Lespezi unde se văd 

şi niște ruine vechi, zise Ro- 

mane, ar fi fost un rezbel între 

Daci și Romani, 

Venitul comunci se urcă la 

2121 lei şi cheltuclile la 1910 
lei anual. 

Vatra comunei are 307 hect;; 

ar întreaga comună, cu îzlaz 

cu tot, are 785 hect. 

Șoseaua Govorei vine de la 
reședința județului, trece prin 

com. și se duce prin Horez 

spre Tirgul-Jiului. O altă șosea 

pleacă din băile Govora şi se 
leagă cu alte comune. 

In raionul comunei sunt dea- 
lurile: Tarniţa, Cioclovina, Scă- 

'Tişoara, Gavrilă și Corbul, văile: 

Govora, Slătioara, Hinţa, Ţigă- 

nia și Valea-Sărată, piscul Chi- 

limiile ; Fîntîna-lui-Mircea; poe- 

nele: Stejeretul și Valea-Badei 

şi locurile izolate: Priboaia, Run- 

curi, Teiușul şi Slătioarea. 

Govora, sa/, face parte din com. 
rur. Rijlețul-Govora, pl. Vedea- 
d.-s., jud. Olt. Are o popula- 
ţiune de 640 locuitori, 

Govora saii Chinteşti, căzu şi 
moşie, în jud. Romanați, pl. OL 
tul-d.-s., com. Bobicești. 

Govora, sa/, aparține com. cu 
„ același nume, jud. Vi!cea. Are 
"o populație de 1203 locuitori 
(648 bărbaţi, 555 femei). E la 
5 kil. de mahalaua Gurişoara, 
unde ce școala. 

Govora, mânăstire, în jud. Vil- 
cea, pl. Ocolul, com. Govora, 
aşezată pe valea rîului Govora, 
sub o coastă de la dreapta riu- 
lui, 3 ore departe de Rimnicul- 
Vilcea. Această mănăstire este 
una din cele mai vechi și în:   
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vechime una din cele mai bo- 

gate ale Țârei-Romineşti. 

După date, această mănăstire 

pare a fi fost de ființă încă de 

la fondarea principatului Țărei- 
Romănești, apoi reconstruită și 

din noii inzestrată de către 
Radu-Vodă-cel-Mare pe la în- 

ceputul secolului al XVI-lea. A 

fost restaurată de Mateiii-Vodă- 

Basarab, iar Constantin Brînco- 

veanu a zugrăvit-o. 

Radu-Vodă, feciorul lui Vlad- 

Vodă Călugărul, Domnul Ţărei 

Rominești întrun chrisov din 

23 Martie 1497, scris în Tir- 

goviște, zice că această mă- 

năstire este zidită de strămoșii 

lui, iar în alt chrisov, scris tot 

în Tirgoviște la 3 Mai 1502, 

se găsește înzestrarea acestei 

mănăstiri cu următoarele moşii 

şi ecareturi, adică: Birsești, 

Glodul, Hirţoae, Nonaseşti, Urși 

Ionești, Stoiceni, Plovezeni, Cleia, 

Nevoic, o moară la Rimnic şi 

o vie la Căpăcelul; din jud. 

Romanați 10 gălete gri, ro 

gălete orz pe tot anul; 200 ve- 

dre de vin, "brînză şi urdă; 

din județul Gilortului, 31 mir- 
dee de la oca, 300 de aspri 
pe oca. ” 

Muzeul posedă de la această 
mănăstire un frumos patrafir din 
timpul lui Radu-cel-Mare. 
"Iacă inscripțiunea de d'asu- 

pra ușei biserica: 

Această sfintă și Dumnezecască bise- 
rică întru care se cinstește și se prăz- 
nuește  Adorm.-Prea-Curatei-și-de-D-zeii 
Născătoare-Pururea.ecioarei-Maria, care 
dintru începutul ci această biserică cine 
aii zidit-o nu se știe. Iar cînd aii fost 
în zilele luminatulut Domn Io Radu Vo- 
cvod Feciorul lui Vlad Voevod aii găsit-o 
această mănăstire pustie și stricată la lea- 
tul 7000 ; și de bun gîndul lut s'aă a- 
pucat de aii dres-o și ai înfrumusetat-o, 
şi aii stătut această biserică pănă în zi- 
lele luminatului Domn Io Coustantin- 
Basarab Voevod și fiind prea învechită 
si crăpată cît îi venise vremea să cadă,   
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Deci între-ce vreme fiind Năstavnie a- 

cestei sfinte mănăstiri, cuviosul ir Pai- 

sie Ieromonach și văzînd slăbiciunea bi- 

sericei; îndemnat saii dintru al săii gind 

bun aii prefâcut-o ot din temelie, înfru- 

musețind-o cu zugrăveală și cu toată po- 

doaba ci, cu “cheltuiala sf. Seale și cu 

ajutorul din mănăstire ca în veci să aibă 

pomenire, sfirzindu-se la anii de la zi- 

dire, 7219, Iulie. 

Inscripţia de 

potului: 
asupra  clo- 

La anii 1770 cînd ilacărea războiului 

ardea între Rusia și Otomani, fiind egu- 

men Chir Ștefan Măvăstireanul, de frică 

închizindu-se aă venit Ilorea Eoţu și 

spîrgind zidul aă tăiat fierul și stilpii 

„ușei... și așa rămase stricată, iar acum 

s'a înoit, după cum se vede, de cuviosul 

Kir Anatolie Eromonah, Egumenul mă- 

năstirei Govora, pe vremea prea sfinţitu- 

lui Niriii Kir Filaret, Episcopul Rim- 

nicului, Domnul țărci fiind prăpăditul a-: 

tuncea Nicolae Mavrogheni Voevod, a- 

nul 1757, luna lui Maiii. 

La mănăstirea Govora a fost 

prima tipografie în Ţara-Ro- 

mînească, fondată de Mateiui-Ba. 

sarab la 1634. Aci Egume- 

nul. Meletie Macedoneanul im- 

primă la anul 16.40 Pravila Mică, 

și la 1642 Cazania; tot aci Mel- 

chisedec, Egumenul mănăstirei 

Cîmpulung, traduce şi impri- 

mă aci, la anul 1642, cuvîntări 

"bisericeşti. Pravila-Mică este fă- 

cută de Ghenadie Gradi, Arhi- 

episcopul și Mitropolitul Ar-. 

dealului. Un exemplar din acea- 

stă pravilă se află în biblioteca 

seminarului din Blaj. Ţipografia 

s'a mutat la 1652 la Tirgovişte, 

unde era și Mitropolia. 

Toate camerile ce serveaii pen- 

tru tipografie s'a ruinat, rămi- 

nînd în picioare numai locuința 
snperiorului. 

Mănăstirea, se întreţine de stat 
” şi se administrează de un îngri- 
jitor. In biblioteca mănăstirei 

se află mai multe ediții de psalmi, 
între cari una slavonă-romînă 
de Dosofteiii, un «apostol» din 
ediţia Ini Teodosie, Biblia lui



GOVORA. 

Ion Bob și alte mai vechi, fâră 

început, însă nu tipărite aci. 

Govora, îszor cu apă minerală, 

jud. Vileca, la 4 kil. de com. 

Govora, în direcțiunea S.-V., pe 

marginea și în matca gîrlei nu- 

mită Hinţa. 
In stinga surselor, și la o 

înălțime de la 35—45 m. dela 

nivelul lor, se întinde un mare 

platoi, cu o poziţiune dintre 

cele mai pitorești situat în- faţa 
soarelui, înconjurat de o coloa- 

nă de dealuri înalte, pus la a- 
dăpost de ori-ce curent de aer, 

pe care sa clădit stabilimen- 

tul balnear. Clima aci nu trece 
vara peste 20—30 grade, aerul 

este lipsit de ori-ce umiditate 
şi e premenit necontenit de două 

văi, adevărate canale ventilatoa- 

re, ce stabilesc o ușoară miș- 
care de aer, fără curent. 

D'asupra acestui platoii şi la 

o înălțime de 15—20 m, se 

“întinde un alt platoi, nu mai 

puţin frumos, la spatele că- 

ruia se desfâșură înalte şi lungi 

dealuri de apărare. Pe acest pla- 

toi se găsesc surse de apă po: 

tabilă. 
" Comparind diferitele tabele 

analitice, vedem că apele minera- 

le sulfuroase de la Govora, dacă 

nu sunt mai superioare, se pot 

pune însă pe aceeaşi linie cu 

cele mai renumite ape minerale 

sulfuroase cunoscute în Europa; 
căci pe cînd Amelie ne dă 0,012 

sulfur de sodiu; Bartges, 0,0408; 

Raux Bonnes, 0,0214; Aix 3 
m. gr. idrogen sulfurat, ape- 

le sulfuroase de la Govora ne 

dai: sursa No. 3, gr. 0,0315 (20 
C. C.,); No. 4 gr. 0,0182 (11 C. 

“C.); No.5, gr. 0,1296 (15sC.C.); 

No. 6, gr. 0,0281 (19 C. C.) etc. 
Apele sulfuroase dela Govora 

rivalizează chiar cu cele Gross- 

wardein, cea mai forte apă sulfu- 

roasă.   
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Sursele minerale dela Govora, 

în ceea-ce priveşte compoziţia 

lor chimică, sunt împărțite în 
două categorii şi în trei sub- 

categorii bine determinate, după 

cum se vede din planul lor to- 

pografic şi din tabela analitică. 
Toate sursele sunt atermale 

şi cloro-sodice, însă calitatea a. 

cestei din urmă baze diferă con- 
siderabil de la o: sursă la ala. 

I-a categorie și I-a sub-cate 

gorie: apă iodo-cloro-fero-petro- 

liferă, însă insulfuroasă;, cuprin 

zînd sursa cu No. 7. 

A Il-a categorie: apă: cloro- 

'calcică-magneziană, însă 'sulfu- 

roasă și fără iod; este foarte 

sărată şi cuprinde două surse: 

No. 6 şi 8. 
A IL-a sub-categorie: apă clo- 

ro-calcică-magneziană, cu urme 

de iod, însă foarte sulfurată și 

sărată, cuprinzind sursa No. 5. 

A III-a sub-categorie: ape so- 

dico-sulfuroase, slab sărate și 

slab sulfuroase. 

Substanțele minerale para se 
prezinta în mai mare cantitate 

în timpul cînd funcționează pu- 
țul de cît în timpul cînd puțul 

stă în neactivitate. 
In aceste surse avem a con- 

sidera.: | 
a) Iodul. Acest metaloid e- 

xistă în cantitate însemnată în 

sursa No. 7, şi urme în sursa 
No. 5 de unde se poate lesne 

explica efectele terapeutice în 
anume boale. El pare a fi fixat 

de materiile organice ale petro- 

leului care există în apa aces- 
tei surse. 

2) Acidul carbonic există în 

sursa No. 7, atit în stareliberă 

sub formă gazoasă, cit şi în stare 
de combinaţiune sub formă de 

carbonat de sodiu; deaci lesne 

ne putem explica perfecta solu- 

bilitate a acestor baze. 
c) Soda există în mare can- 

titate în sursele No. 5, 6, 7 şi   
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S ; formează baza mineralizatrice 

a acestor surse, și există sub 

formă de carbonat de sodă și 

clorur de sodiu. 

«) Calcea și magnezia, numite 

„baze teroase, există în această 

sursă în mică cantitate. 
e) Fierul există în această sur- 

să sub formă de carbonat de fier. 

J) Materii organice. Toatesur- 
sele fără excepțiune conţin în 
disoluţiune o cantitate oare-care 

de materii organice. Ast-fel în 

sursa No. 7 găsim o însemnată 
cantitate de materie organică 

sub formă de petrolei ; acest 

„petroleii este tirit de ape în tim- 
pul trecerci lor prin terenurile 

petrolifere, care constitue o mare 

pantă din terenul nisipos din 

localitate și o cantitate oare-care 

de materie azotată în disoluție, 
avînd un miros de bulion (Lam- 

bron), luată de apă în trecerea 

sa din terenurile de descompo- 

ziţiune organică. “Toate aceste 
materii organice atenuează în- 

tr”'un' mod: însemnat. proprietă- 
ţile iritante ale apelor minerale 

din aceste surse şi le face pro- 

prii a fi întrebuințate cu succes 

şi fără inconveniente în unele 

boale de piele. ” 

Tot terenulde la stabilimentul 
balnear spre Govora, aparținind 

Statului, s'a parcelat şi s'a vin- 

dut în loturi pentru construcții . 

de case. 

Maladiile observate şi tratate 

în această stațiune de la inau- 
gurare (1889) sunt: Scrofulosa, 

Sifilisul (accidente secundare, 

terțiare: și hereditare), reumatiz- 

mul cronic, articular, etc., ne- 

'vralgiile, artrita, maladiile or- 

ganelor genitale la femei, ane- 

mia, guta, pelagra, maladiile tu- 

bului digestiv! și maladiile de 

piele. 

Govora, stație de dr.-d.f., jud. 

Vilcea, pl. Ocolul, com. Mihă-
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ești, pe linia Piatra-Rîmnicul-Vil- 

cei, pusă în circulaţie la 20 Iu- 
nie, 1887, situată între staţiile 
Băbeni (8.5 kil.) şi Riureni (5.3 

kil.), la 215.16 m. d'asupra ni- 

velului Mării. Venitul pe anul 

1896: 1176 lei, 75 bani. 

Govora, dea?, în raionul com. 

Govora, pl. Ocolul, jud. Vîlcea, 

pe care se cultivă 2 hect. 
vie. 

Govora. Vezi Muntele Govora, 

moşie a statului, jud. Vilcea. 

Govora, pădure, a statului, de 

300 pogoane, pe proprietatea 

Frăsinetul, lingă com. Vlădila, 

pl. Ocolul, jud. Romanați. 

Govora, fâdure, a statului de 

177 pogoane, pe proprietatea 

Chintești (fostă a mănăstirei Go- 

vora), lingă com. Bobicești, jud, 

Romanați. 

Govora, rîă. Vezi Cacova, jud. 
Vilcea. 

Govora, va/e, trece pe lingă com. 

Redea, pl. Ocolul, jud. Roma: 

naţi, și merge printre comunele 

Deveselul și Vlădila, unde sunt 
2 poduri peste ea, al şoselei și 
al linici ferate şi se termină în 
valea Oltului, luînd numirea de 
Valea-Spinetului în partea de 
jos. 

Govora-Miciura, pădure, a sta- 
tului, în întindere de 984 hect,, 
situată în com. Govora, pl. O- 
colul, jud. Vilcea. 

Gozobi, mahala, în com. rur. 
Rudina, plaiul Cloşani, jud. Me- 
hedinţi. 

Gozobi, gea/, în com. rur. Ru- 
dina, plaiul Cloșani, jud. Me- 
hedinţi.   

Grabicina, com. rur., în plaiul 

Slănic, jud. Buzăii, situată între 

riul Slănic şi piriul Sărăţelul-Ber- 

cii, la 48 kil. de Buzăi. Li- 

mitele la N., începînd din mun- 

tele Coca, pe slemnea căruia 

merge urcind pănă la muchea Bi- 

volului (com. Mănești), de unde 

se dirige spre căt. Glodul, și 

dă în muntele Umbrărelul, la Dea- 

lul-Grinelor; la V.,, începe din 

Dealul-Grinelor și pe slemnea 

muntelui Umbrărelul se lasă pănă 

la căt. Valea-Dragomirului (com. 
Policiori); la S., continuă pe 

slemnea Văei-lui-Dragomir, pănă 

la muchea Huidumacele (limită 

despre com. Beceni); la E,, în- 

cepe a urca dela Huidumace pe 

hotarul moșiei Beciul,a moşne- 

nilor, trece pe lingă căt. Băli- 

goși, ajunge în muntele Coca, 

pe a cărui coamă continuă pănă 

la muchea Coci, (com. Niculești), 

Suprafaţa sa e de 4030 hect., din 

care 320 arabile, 1181 pădure, 

230 fineaţă, 940 izlaz, 13 livezi, 
4 vii şi 342 loc sterp. 

Intreaga com. se află pe pro- 

prictatea statului Grabicina, din 

care se: scade pămintul dat îm- 

proprietăriţilor. Terenul e ac- 

cidentat, avind multe dealuri 

fugătoare, cea ce împiedecă cul- 

tura neputînd terenul a fi între- 

buinţat, de cit pentru fineţe și 

izlaz. In apropierea de căt. Valea- 

Dragomirului, pămîntul e avut 

în fosile, în specie: psilodoni 

şi unio. Comunicaţia se face 

pe Valea-Grabicinei, plecînd de 

Ja Valea-Dragomirului și pe Va- 
lea-Băligoşi, din com. Beciul. 

Vite sunt: 212 boi, 318 vaci, 

125 viței, 8 cai, 15 iepe, 9 mînji, 

1200 vi, 80 capre şi 185 porci. 
Stupi sunt 70. 

Comuna e formată din: Gra- 

bicina-d.-j. și Grabicina-d.-s., a- 
vînd o populaţie de 860 locui. 
tori: bărbați însurați 200, neîn- 
suraţi 35, văduvi 14, băeți 186;   

femei măritate 200, văduve 28, 

fete 197. Locuesc în 236 case, 
Sunt 166 contribuabili. 

Bugetul com. e de ci 936.05. 

Are 2 biserici cu 1 prevt, 2 

cîntăreți și” 1 paracliser. Cate- 
drala e cea cu hramul Intrarea 

în Biserică. 

Grabicina, zsoșze a statului, pen- 

dinte de schitul Poiana-Mărului 

jud. Buzăi, com. Grabicina ; are 

cam 2217 hect., din care 1003 

pădurea Bocul, resturi arături, 

fineaţă şi izlaz. 

Grabicina, vale, în com. Grabi- 

cina, jud. Buzăii, formată de mai 

multe izvoare ce ies din munții 

Umbrărelul și Bocul; se scurge 

în Sărăţelul-Bercii, la N. de 

căt. Gura-Văci (com. Policiori). 

Grabicina-de-]Jos, cătun de reşe- 

dință al com. Grabicina, jud. 

Buzău, cu 520 locuitori şi 154 

casc. 

Gradiştea. Pentru cuvintele cu 

acest nume, vezi și Grădiştea, 

Gradiştea, 2/asă, în jud. Rimnicul 

Sărat, în partea de S.-E. a jud. 

Se mărginește la N.-V. cu gl. 

Marginea-d.-s., la NE. cu pl. 

Marginea-d.-j., la S.E. cu jud. 

Brăila, de care se desparte prin 

rîul Buzăul, la V. cu pl. Rim- 

nicul-d.-j., și Rimnicul-d.-s. Este 

o plasă din regiunea cîmpului ; 

n'are dealuri și alte accidente 

de teren de cît malurile riurilor - 

Rîmnicul şi Buzăul, Dealul-Suli- 

gatului la E. Rîul Rîmnicul o udă 

la N.; Buzăul, la S$.; în partea 

de S. sunt marile lacuri Bal- 

ta-Albă și Amara, în cari se 
scurg, prin așa numite viroage, 

alte bălți, mai mici, ca Glodul: 

Ghergheasa, Ciulnița, ete, 
Suprafața plăşei este de 49904 

hect., cu o populaţie de 3295



GRADIȘTEA 621 GRADIȘTEA 
  

familii, sai 13804 suflete. Este 

formată din 13 com. rur.: Ștu- 
bei, Măcrina, Nicoleşti, Puești, 

la N.; Domnița; Racoviţa, Gra:- 

diștea-d.-s., Gradiștea d.-j., Cîi- 

neni, la S.; Amara, Balta-Albă, 

Boldul şi Vilcelele, la mijloc._ 

Reşedinţa pl. este în com. Gra:- 
diştea-d.-s. Terenul ei este foar- 

te fertil, fiind compus din pămînt 
negru și vegetal. Locuitorii de pe 
lîngă bălți și riuri se ocupă cu 
pescăria. Comerțul constă în im- 
portul de coloniale, instrumente 
agricole și în exportul de cereale. 

Transporturile se fac şi prin 
Rimnicul-Sărat și prin staţiile din 

jud. Brăila, cari sunt înapropiere. | 
Căile de comunicaţie sunt: 

Calea judeţeană Rîmnic-Balta- 
Albă-Brăila ; apoi numeroase dru- 
muri vecinale între comune. 

Gradiştea, com. rur., în jud. Vil- 
cea, pl. Olteţul-d.-s., formată 
din 2 cătune: Gradiștea și Va- 

lea-Gradiștei, 

Este situată pe valea Olte- 
“ţului, la 80 kil. de capitala ju- 

deţului și la 2 kil. dea plășei. 
Are o populaţie de 210 fa- 

milii, sai 730 suflete, din cari: 

365 bărbaţi și 365 femei. Lo- 

cuitorii sunt moșneni, 

Are '2 biserici: una în cătunul 

Gradiștea, fondată la anul 1840; 
a: doua în Valea-Gradiștei, fon- 
dată la anul 1828. 

Vite sunt: 6o cai și iepe, 181 

vaci, 272 boi, 5o capre, 200 oi, 

424 porci, 

In hotarul com., pe Dealul- 

Muerei, se văd ruinele unei vechi 

cetăţi ce se presupune a fi din 

timpul Dacilor. 
Școala datează în com. de la 

1880. Clădirea e proprietatea 

com. Este frecuentată de 22 

copii, din numărul de 78 copii 
(48 băeţi, 30 fete) în vîrstă de 

şcoală. Știu carte 120 bărbaţi 

şi 2 femei. Cu întreţinerea școa-   

lei statul cheltuește anual 1080 

lei. 

Cînd timpul e prielnic se fa- 
brică aci pănă la 5400 decalitri 

ţuică. 

Vatra satului, cu izlaz, pădure 

şi locuri de muncă, are 950 

hect. 

Șoseaua judeţeană înlesneşte 

comunicaţia spre orașul Craiova 

și spre Horezul. 
E brăzdată de dealurile : Gra- 

diștea, Dealul-Muerei și al Spe- 
"teștilor și udată de Olteț şi de 

văile: Gradiştea, Țuguiul, Plo- 

sca și Amărăzuia. 

Se mărginește cu jud. Gorj, 

de care se desparte prin pirîul 

Amărăzuia și cu com. Băsești, 

Obislavul şi Tina. 

Gradiştea, saz, cu 350 suflete, 

| jud. Argeș, pl. Piteşti; face 

parte din com. rur. Mareşul. 
Are o biserică de zid, cu hra- 

mul Cuvioasa-Paraschiva, deser- 

vită de un preot și un paracli- 

-ser, 

Gradiştea (Afumăciori), căun, 

al com. Boldești, jud. Buzăi, 

cu 550 locuitori şi 125 case. 

Gradiştea, sat, face parte din 
com. rur. Greci-Gradiştea, din 

jud. Ilfov, pl. Mostiştea. Este si- 

tuat la N. de București, între 

pădurea Gradiștea și valea Po- 

ciovaliștea. 

Se întinde pe o suprafaţă de 

570 hect., cu o populație de 211 

locuitori. 

D-nii Fraţi Dima ati 450 hect. 

şi locuitorii 120 hect, Proprie- 

tarii cultivă 275 hect. (25 sterpe, 

50 izlaz, 100 pădure). L.ocuito- 

rii cultivă tot terenul, afară de 

$ hect. cari rămin sterpe. 

Are 1 heleşteii. Comerciul 

se face de 1 cîrciumar, 
Numărul vitelor mari e de 

122 şi al celor mici de 188.   

Gradiştea, saț, face parte din 

com. rur. cu acelaşi nume, pl. 

Olteţul-d.-s., jud. Vilcea. Are 

o populație de 375 locuitori 

(195 bărbaţi şi 180 femei). 

Are o biserică, fondată la a- 

nul 1840 şi reparată la 1880. 

de obştea locuitorilor; o şcoală, 

frecuentată de 41 copii (22 bă- 

eţi şi 15 fete). E udat de riul 

Olteţul, de văile "Țuguiul şi A- 

mărăzuia; La N. îl brăzdează 

dealurile: Gradiştea, al-Muerei 

și al Speteştilor. - 

Gradiştea, pisc, pe culmea de 

deal ce se lasă din creasta Car- 

paţilor, printre gîrlele Drajna 

şi Ogretinul, com. Drajna-d.-s., 

pl. Teleajenul, judeţul Prahova. 

Aci a fost castrul legiunilor Ro- 

mane Italica, XI Claudia şi a 

- V. Macedonică. Vezi Drajna-de- 

Sus. 

Gradiştea, /ac, în com. Bolde- 

şti, jud. Buzăii, în mijlocul căt. 

Gradiștea. 

Gradiştea, ruine de castel Ro- 

man, lîngă Cîmpulung, jud. Mus- 

cel, Vezi Jidova. 

Gradiştea, 7oșie moşnenească, 

în jud. Buzău, com. Boldeşti, 

căt. Gradiştea, despărțită în 4 

sfori, după cetele de moșneni: 

Girbeşti, Bălănești, Butuceanul, 

Grigore-Dinu și Stan-Popa-Pa- 

raschiv. - 

Gradiştea (Znagovul, Cufuri- 

tul), moşie, în jud. Buzăii, 

com. Boldeşti; face parte din 

trupul Glodeanul și Gradiştea ; 

se arendează împreună cu Cu- 

furitul, avînd singură 430 hect., 

mai toate arabile. 

Gradiştea, proprietate a statului, 

pendinte de mănăstirea Cîm- 

pulung, jud. Muscel, care sa
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arendat pe periodul 1886—96 
cu 11444 lci anual, afară de 

trupul Măguricea-Petroiul, care 

s'a vindut de veci. Arenda a 

scăzut la 11272 lei pentru un 
teren ce s'a dat la locuitori. 

La Gradiștea se văd urme 

de pctroleii, 

Gradiştea, zăure, în jud. Mus: 

cel, proprietate a statului, pen- 

dinte de mănăstirea Cimpulung, 
în întindere de 1029 hect.: 

Gradiştea, va/e, în partea de 
IE. a com. Deleni, pl. Coşula, 
jud. Botoșani, între dealurile 
Dodole, Modruzul și Nucşorul. 

Gradiștea, cîmpie întinsă, în jud. 
R.„.Sărat, pl. Gradişte:,, în par- 
tea de S., com. Gradiștea-d..j.; 
se întinde pe malul stîng al 
riului Buzăul; este acoperită cu 
bogate semănături, și puţine lo- 
curi de fineaţă. | 

Gradiştea, zirîz, în jud. R.-Să- 
rat, pl. Gradiștea, com. Gradiș- 
tea-d.-s.; se formează din vine 

şi pirae existente pe teritoriul 
com.; udă com. prin mijloc, 
trece prin căt. de reședință şi 
se varsă în rîul Buzăul, pe 
dreapta lui. 

Gradiștea-de-Jos, com. rur., în 
jud. R.-Sărat, pl. Gradiștea, pe 
malul stîng al rîului Buzăul. 

Este așezată în partea de 
S. a județului, la 31 kil. spre 
S.E. de orașul Rimnicul-Sărat, 
și în partea S.a plășei, la 2 
kil. spre E. de Gradiştea-d.-s., 
reşedinţa plășei, 

Comunele învecinate sunt: Ra- 
coviţa,la 7 kil.; Vilcelele, la 12 
kil.; Balta-Albă, la 14. kil. 

Se mărginește la N. cu com. 
Vilcelele; la E., cu Racoviţa; la 
V., cu com, Grădiștea-d.-s.; la Ss, 
cu com. Șuţești (jud. Brăila), de   
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care se desparte prin -riul Bu- 
zăul, 

Rîul Buzăul o udă la S., de 

la V. la E.; balta Ciulniţa, la 

N. Sunt 25 puțuri. 

Suprafaţa com. e de 455 hect., 

din cari 40 hect. vatra comunei, 

407 hect. ale locuitorilor. 

Populaţia e de 132 familii, 

saii 564 suflete: 272 bărbaţi şi 

202 femei; 244 căsătoriți, 305 

necăsătoriți, 15 văduvă, 

Ştiu carte 43 persoane. 

Are o biserică, cu hramul Sf. 

Gheorghe, zidită în anul 1871 

de preotul Mihălescu şi locuitorii, 

posedind 17 pogoane pămînt, 

şi 180 lei venit și deservită de: 

1 preot și I cîntăreţ; o şcoală 

mixtă, fondată în 1887 de lo- 

cuitori, condusă de 1 învăţător 

şi frecuentată de 44 elevi. 

Suprafaţa com. e de 415 hect., 

din cari: 204 hect. loc arabil, 

203 hect, imaș, 8 hect. nepro- 
ductive. 

Locuitorii posedă: so pluguri; 

268. boi, 183 vaci, 171 cai, 87 

iepe, 210 oi şi 83 rimători, 

Comerciul constă în importul 
de băuturi spirtoase, coloniale, 

țesături, instrumente agricole, 
şi în exportul de cereale și 
vite. Transportul se face prin 
gara anca (jud. Buzăă), la 11 
kil. spre S.-E. de com. Sunt 3 
comercianți. 

Căile de comunicaţie sunt 
drumuri vecinale spre comunele 
vecine: spre  Domnița-Raco- 
vițeni;  Gradiştea- d.-s.- Amara; 
Vilcelele-Ciorăști. 

Veniturile com. sunt de 1945 
lei, 96 bani, iar cheltuelile de 
1943 lei, 60 bani. Contribuabili 
sunt 150. 

Gradiştea-de-Sus, com. 7rur., în 
jud. R.-Sărat, pl. Gradiștea, pe 
malul stîng al rîului Buzăul. 

Este așezată în partea de S. 
a judeţului, la 3o kil. spre SE,   
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de orașul Rîmnicul-Sărat, și în 

partea S. a plășei a cărei reșe- 

dință este. Comunele învecinate 

sunt: Gradiștea-d.-j., la 2 kil. 

spre E.; Racoviţa, la 9 kil.; Balta- 
Albă, la 8 il: Cîineni, la 13 
lil, | 

Se mărginește la N. cu com, 

Vilcelele,la EE., ca Gradiștea-d.-j. 
și Racoviţa; la V., cu Amara 
şi Cîineni; la 5., cu Șuţeşti (jud. 
Buzăii), de care se desparte 
prin riul Buzăul, 

Riul Buzăul o udă la S., de 

la V. la E.; Vijiitoarea, la N.,; 

tot spre N. sunt lacurile Balta- 

Albă și Ciulniţa; mai sunt 64 
puțuri (10—20 m. adincime). 

Cătunele cari o compun sunt: 

Gradiștea-d.-s., reședința, la S., 

Balta-Albă, la N., Gradiștea-d.-s.- 

Nouă, la S.-V. şi Custura, la E, 

Suprafaţa e de 5092 hect,, 

din cari: 243 hect. vatra co- 

munci, 4061 hect. ale locuitorilor, 

657 hect. proprietatea statului, 

“Populaţia este de 358 familii, 
sai 1592 suflete: 823: bărbaţi, 

769 femei; 340 căsătoriți, 122 

necăsătoriți, 23 văduvi. 

Ştii carte 200 persoane. 

Are 2 biserici: una în căt. 

Gradiștea-d..s., cu hramul Sf. 

Gheorghe, zidită în 1871 de 
locuitori, posedînd 480 lei venit 
şi deservită de 1 preot, 1 das- 
căl şi 1 paracliser; alta în că- 
tunul Balta-Albă, cu hramul Sf. 
Pantelimon și Vasile, zidită în 
1886 de locuitori; are 290 lei 
venit, e deservită de 1 preot, 

I dascăl și 1 paracliser. Sunt 2 
școli de băeți: una în căt. Gra 
diştea-d.-s., fundată de stat în 
1871, și a doua în căt. Balta- 
Albă, fondată în '1886 tot de 
stat. Sunt conduse de 2 învă- 
țători și frecuentate de 150 copii. 

Com. are: 4448 hect. ara: 
bile, 200 hect. imaş, 150 hect. 
pădure, 1 hect. vie, 5o hect. 
neproductiv.



o... 

. 
- , « 

GRADIŞTEA-DE-SUS! 

Locuitorii posedă: 205 plu- 

guri; 626 boi, 396 vaci, 336 

cai, 332 iepe, 760 oi, 13 capre 

şi-120 rimători. 

Meseriași sunt: 2 potcovari, 

1 plăpămar. 

Comerciul e activ și constă 

“în importul de coloniale, ma- 
nufacturi, instrumente agricole 

şi în exportul de cereale și vite. 
Transportul se face prin gara 
Ianca (jud. Brăila), la 20 kil. 

spre S.-E. Sunt 19 comercianți, 
din cari 5 băcani, 12 circiumazi, 

I bogasier, 1 marchidan. 

Căile de comunicaţie sunt: 

şoseaua județeană Rimnicul-Bră- 
ila, care trece prin com.; spre 

Racoviţa-Domniţa; spre Ciineni 

și spre Balta-Albă. 
Veniturile com. sunt de 9324 

lei, 2 .bani şi cheltuelile de 

9304 lei, 16 bani. Contribuabili 

sunt 340. 

Gradiştea-de-Sus, sa/, în jud. 

„R.-Sărat, pl. Gradiştea, căt. de 

reședință a comunei Gradiştea- 
d.-s., așezat la Ș., pe malul 

stîng al Buzăului. Are 38 hect. 
întindere şi o populaţie de 198 

familii, sait 875 suflete, din cari 

188 contribuabili. Știu carte 120 
persoane. Are o biserică și o 

școală. 

Gradiştea-de-Sus (Nouă), sa, 
în jud. R.-Sărat, pl. Gradiştea, 
cătunul comunei Gradiștea-d.-s., 

aşezat la V., la 500 m. de căt. 

de reședință, de la care şi-a 

luat numele. Are 40 hect., cu 

2 familii, saii 10 suflete, din cari 

2 contribuabili. Știu carte 7 

persoane. 

Gradiştea-Ghermani. Vezi Gre: 
ci-Gradiștea, jud. Ilfov, 

Gradiştea-Mitropoliei, pădure. 
de salcie, în jud. R.-Sărat, pl. 

Gradiştea, com. Gradiștea-d.-s.;   
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are 150 hect., proprietate a sta. 
tului. 

Gradiştea-Mare, va/e, care se 

varsă în riul Pesceana, pe teri- 
toriul căt. Glăvile, pl. Oltul-d.-j. 
jud. Vilcea. 

Grajdul, zădzre, numită şi Pădu- 

rea-Grajdului, în comuna rurală 
Secul, pl. Dumbrava, jud. Me- 

hedinţi. Se întinde pănă la ho- 
tarul Pirei. 

Grajdurile, saz, jud. şi pl. Ar- 
gez; face parte din com. rur. 
Bascovele; are o biserică, cu 

hramul Adormirea, cu un preot 

și un cîntăreţ; o populație de 
39 familii, sati 190 suflete. 

Grajdurile, sa, com. Valea-Sa- 
tului, pl. Funduri, județul Vas- 

lui. 

Mai înainte satul se numea 

Sirbi. E situat pe o vale a 
dealului ce formează limita co- 
munci spre V. 

Are o suprafață de 486 hect. 
și o populaţie de 82 familii, saii 
367 suflete. | 

Aici este o şcoală, înființată 

în anul 1886, frecuentată de 

383 elevi; o biserică, făcută de 

familia Riîșcanu, deservită de 

1 preot şi 2 dascăli, 

Numărul vitelor e de 404: 309 

vite mari cornute, ' 25 oi, 26 

cai și 44 rimători. 

Grajdurile, sfafie de dr.-a.-f- 

jud. Vasluiu, pl.' Funduri, căt. 

Valea-Satului, pe linia Vasluiii- 
lași, pusă în circulație la 1 
Maiă 1892. Se află între staţiile 
Scînteia (6.3 kil.) și Birnova 

(5.1 kil.). Inălţimea d'asupra ni- 
velului mării de 187.72 m..Ve- 

nitul acestei staţii pe anul 1896 

a fost de 9066 lei, 10 bani. 

-Grajdurile, -Zra/, pe teritoriul   
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satului Chișcăreni, com. Șipo- 

tele, pl. Bahluiul, jud. Iași. 

Grajdurile, gea/, acoperit de vii, 

lingă satul Bidiliţa, jud, Su- 
ceava; 

Gras (Dealul-), zea/, în judeţul 

Tulcea, pl. Babadag, pe teri- 
toriul com. rur. Enisala, în par- 

tea estică a plășei și a comu- 

nei,'în spre E. de dealul pe 
care se află cetatea Enisala; 

- este de natură stîncoasă și ple- 
şuv; are o înălțime de I04 m; 

“la poalele lui se află 9 hect. 
cu vii; de pe virful lui se vede 
o frumoasă priveliște pe lacul 
Razelm, pănă în mare; aci, se 

zice, era o cetate care stetea 

în legătură cu cetatea Eraclie, 

cetate genoveză, dărimată de 

Turci pe la începutul secolului 
al XVI; astă-zi numai cetatea 

Eraclie atestă vechea splendoare 
a Genovezilor. 

Grasului (Piriul-), zîrîz, în ju- 
deţul Neamţu, pl. Piatra-Mun- 
tele, com. Bistricioara ; izvorește 

din culmea despre N.-V. a ra- 
murei Hegheșului (Măgura), - şi 

se varsă pe partea dreaptă a 

piriului Bistricioara, în dreptul 

unde piriul traversează şoseaua 
Bistricioara-Prisăcani, kil.17—18. 

Graşi, sat, situat sub coastele 
despre N. a dealului Pădurea- 

Grași, în jud. Neamţu, pl. de 

Sus-Mijlocul, comuna Petricani. 
Are o populațiune de 180 loc. 

Graşi, moşie a statului, situată 
în jud. Neamţu, plasa de Sus- 
Mijlocul, com. Petricani; împre- 

ună cu alte trupuri de moșioare, 

şi afară de 30 fălci rezervate 

pe seama mănăstirei Agapia, se 

arendează cu 21000 lei anual. 

“Graşi, pădure, jud. Neamţu, pl.
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de Sus-Mijlocul, comnna Petri- 

cani. 

Graşi (Pădurea-), ramură de 

dealuri, ce se întinde de la N. 

de satul Boiștea, com. Petri- 

cani, jud. Neamţu, paralel cu 

pîriul Neamţului, pănă pe teri- 

toriul comunei Timișeşti. 

Gratia-Fărcă şanca, căzua, pen- 

dinte de com. Gratia-Mare, pl. 

Neajlovul, jud. Vlaşca, situat 

pe valea Drimbovnicului, apar- 

ținînd familiei Nic. Gherassi. 

In acest cătun, la 1864, sa 

împroprietărit 70 locuitori, pe 

o suprafaţă de 210 hect. 

Are o biserică vechie, cu un 

preot şi un cîntăreț. 

Gratia-Mare, com. rus. com- 

pusă din cătunele: Drăghinești, 

Gratia-Fărcășanca și Gratia-Ma- 

re, situată pe valea Drimbov- 

nicului, pl. Neajlovului, județul 

Vlașca, la 71 kil. de Giurgiii 

şi la 19 kil. de Obedeni. 
Moșia Gratia-Mare şi Drăghi- 

nești aparține d-lui C. Sordony. 
Are o suprafață de 2475 hect. 
afară de partea de pămînt ce 
s'a dat locuitorilor, în intindere 

de 1100 hect. 
Venitul acestei proprietăţi e 

de 42000 lei anual. Pămîntul 
este în cea mai mare parte fer- 
til, mai cu seamă pe lunca Drim- 
bovnicului și locurile zise «la Chi- 
rican», unde se află şi o pă- 
dure de 200 hect. Asemenea şi 

- în cătunul Drăghineşti este o 
vechie pădure de stejar, cu o 
suprafață de peste 100 hect. 

Are o populaţie de 458 fa- 
milii, saii 2226 suflete. 

Sunt 3 biserici, cu 2 preoţi 
şi 5 cîntăreți; o școală mixtă, 
cu 4 clase, bine întreținută şi con- 
dusă de un învățător. In 1888 
a fost frecuentată de 45 băeți. 

Budgetul este de 12000 li   

la venituri și de sooo la chel- 

tuelă, 

Vite: 630 boi și vaci, 30 cai, 
69 bivoli, 1732 o0ă și 341 rimă- 
tori. - 

Aci se face bilciii în toate 
Duminicele și două tîrguri mari 

cu obor de vite, la 29 Iunie şi 

la 14 Septembrie. 

Se cultivă mult grădinele de 

legume, mai cu seamă în satele 

Drăghinești și Gratia-Fărcășan- 

ca, unde locuitorii sunt în cea 

mai mare parte Sirbi și îndes- 

tulează mai toată plasa cu tot 

soiul de legume. 

Prin această comună trece 

şoseaua județeană ce merge pe 

Valea-Drimbovnicului către Bu- 

curești și o alta care merge la 
Sirbeni. 

Gratia-Mare, căzzu, com. Gratia, 

pl. Neajlovul, judeţul Vlașca, pe 

proprietatea Gratia-Mare a d-lui 

Sordony, situată pe valea Drim- 

bovnicului, pe care s'a împro-. 

prietărit în 1864, 124 loc. pe 

o suprafață de 392: hect. 

Cele 2 bilciuri anuale se ţin 

în josul primăriei, în fața caselor 
proprietarului, pe lunca Drim- 

bovnicul. 

„Are: o biscrică, cu hramul 

Adormirea Maicei Domnului, clă- 

dită la 1837 de către cămina- 

rul Constantin Borănescu, moșul 

actualului proprietar; o școală. 

Graurele, dea/, în jud. Gorj, com. 

Urdari-d.-j., din pl. Jiului, pe 

partea dreaptă a acestui rîă ; se 

întinde despre N,, din Dealul- 

Caselor şi se termină spre S.- 

V., în culmea Artanul; este a- 

coperit cu pădure. 

Grauri, trup de pădure al statului, 
în întindere de 280 hect., for- 
mînd, împreună cu trupurile: 
Miloranul, (125 hect.) şi Sirbi 
(275 hcct.), pădurea Șașani-Sirbi,   

situată în com, Șușani, pl. Oltul- 

d.-]., jud. Vilcea. 

Graurul, zafe, în jud. Gorj, com. 

Urdari-d.-j., pl. Jiului şi pe partea 

dreaptă a acestui rii; începe 

din marginea satului, şi merge 

spre origine către căt. Artanul; 

este formată de dealul Graurele 

şi e acoperită cu pădure. 

Grăbleșşti, saz, pe apa Boia, jud. 
Argeș, pl. Loviștea; cu So fam. 

și face parte din com. rur. Cii- 

neni. Are o biserică cu hramul 

Sfintul Nicolae, deservită de 1 

preot şi 1 cîntăreţ. 

Grădeşti, sa/, face parte din com. 

Vultureni, pl. Berheciul, jud. Te- 

cuciii, situat pe coasta dealului 

cu același nume, la V. com,, la 

5 kil. şoo m. de Vultureni. 

Are o populaţie de 15 fami- 

lii, sai 59 suflete, cari locuesc 

în 15 case, 

Locuitorii foști clăcași, ati 

fost împroprietăriți la 1864. 

Are o biserică, cu hramul A- 

dormirea Maicei Domnului si- 

tuată pe un platou. Biserica 

este de lemn, bine conservată. 

Se întreține de locuitori, reparin- 

du-se din cînd în cînd. Copiii 

merg la școala din Vultureni. 

Grădeşti, dea/, la E. de satul 

Grădeşti, com. Vultureni, jud. 

Tecuciti. 

Grădeţul, Zza/, în jud. Mehedinţi, 

pl. Ocolul:d.-s., peste care trece 

şoseaua Turnul- Severin - Balta- 
Baia de Aramă, în apropiere de 
satul Păunești, și de-asupra com. 

rur. Balotești. 

In virful dealului, întrun punct 
ban de observaţiune, se află 
rămășițele unor zidării Romane 
făcute din peatră și cărămidă, 

- prezintîndla suprafață forma unui 
cerc, iar în interior o subterană.



GRĂDIANCA 

Locuitorii comunei Godeanul 

numesc acestă cetate «<Zidina 

Dacilor». 

Grădianca, parte din moșia ora- 
șului Alexandria, jud. Teleorman, 

despre N.-V.; se învecinește cu 

moşia Găvăneşti, din judeţul 

Vlașca. 

Grădina-lui-Gobe, păzure, pen- 
dinte de com. Blejești, pl. Gla- 

vaciocul, jud. Vlașca, lingă Valea- 

Lungă, pe proprietatea Blejești 
a d-lor fraţi Olănescu, în supra- 

față de 75 hect. 

Grădina-Penciul, zăzure de sal- 

cie, de 148 hect., pe domeniul 

Giurgiul, în dreptul satului Oi- 

nacul, pl. Marginea, jud. Vlașca. 

Grădinari, sa/, face parte din 

com. rur. Grădinari-Fălcoianca, 

pl. Sabarul, jud. Ilfov. Este 
situat la V. de București, între 

riul Argeş şi extremitatea jude- 

ului despre jud. Vlașca. 
Aci este reședința primăriei.. 

Se întinde pe o suprafaţă de 

288 hect., cu o populaţie de 307 

locuitori. | 
D-na Paulina Butculescu are 

313 hect. și locuitorii 175 hect. 

Proprietara cultivă 63 hect. res- 

tul pădure. Locuitorii cultivă 
tot terenul. | 

Are o biserică, cu hramul A- 

dormirea, deservită de un preot 
şi 2 cîntăreți; o şcoală mixtă, 

cu întreţinerea căreia statul şi 

comuna cheltuese anual 1480 

lei ; şcoala e friecuentată de 7 

elevi și 1 elevă, 

Pe riul Argeș sunt 2 poduri. 

Comerciul se face de 2 cîrciumari. 
Numărul vitelor mari e de 

303 şi al celor mici de 156. 
„Se zice că locuitorii acestui 

cătun, înainte de 1830, trăiaii 

. parte împrăștiați pe malul stîng 

al rîului Argeș, în cătunul ce se 

60645. Marele Dicţionar Geografic. Vol. ZII, 
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numea Fundul-Turcului şi Gră- 
dinari, parte în partea dreaptă 
a riului Argeș în cătunul 'ce se 

numea Adunați. Cînd se dete 
ordin să se formeze linii, şi unii 

şi alții se strămutară mai spre 
V. şi formară linia saă satul 

Grădinari, unde sunt și azi. 

Acest cătun este așezat pe 
cîmpie şi e udat spre N. și E. 
de riul Argeș. 

Grădinari - Fălcoianca, co. 
rur., pl. Sabarul, jud. Ilfov, si- 

tuată la V. de București, între 

riul Argeş și extremitatea jud. 
despre judeţul Vlașca, la 22 kil. 

de București. Stă în legătură cu 

com. Tintava prin o șosea ve- 

cinală. 
Se compune din satele: Cio- 

canul, Fălcoianca și Grădinari, 

cu o populaţie de 950 locui- 

“tori, cari trăesc în 209 case. 
Se întinde pe o suprafaţă de 

1542 hect. 
D-na Paulina: Butculescu și 

D-l D. Butculescu ati 1043 hect. 

şi locuitorii 499 hect. Proprie- 
tarii cultivă 462 hect. (30 sterpe, 
550 pădure). Locuitorii cultivă 
tot terenul. | 

Budgetul com. este de 3147 

lei la venituri şi de 3060 lei 

la cheltueli. 

Contribuabili: 202. 
Sunt 2 biserici, la Fălcoianca 

şi Grădinari; o şcoală mixtă; 

2 mori cu aburi. 

Numărul vitelor mari e de 

„727 (132 cai și iepe, 284 boi, 
267 vaci şi viței, 20 tauri, 24 

bivolițe) şi al celor mici de 737 
“(25 capre, 162 porci, 550 oi). 

__ Dintre locuitori, 209 sunt plu- 

gari. : 

Arătura se face cu 163 plu: 

guri: 118 cu boi, 45 cu cai. 

Locuitorii aii 173 care şi că- 

ruţe: 122 cu boi, ŞI cu cai.. 

Locuitori împroprietăriți sunt 

114 și neîmproprictăriţi, 109.   

GRADINILE 

Cometciul se face de 7 cir- 

ciumari, 

Grădinăreasa, sa, jud. Dolj, 

pl. Jiul-d.-s., com. Argetoaia, 

cu 63 suflete: 38 bărbaţi şi 25 

femei. Locuesc în 20 case şi 

9 bordee. Copiii din sat urmează 
la şcoala mixtă din satul Ar. 

getoaia-d.-s., ce este la 690 

m. Satul este așezat pe valea 
Argetoaia, la 1 kil. departe 

de reşedinţa comunei. 

Grădinile, com. ur. pl. Balta- 

Oltul-d.-j., jua.: Romanați, for- 
mată din satele: Grădinile şi 

Moșneni, situate în apropriere 
de linia ferată care intretae aci 

şoseaua Caracal-Corabia. Are la 

N.-E. o apă ce formează iazul 
unei mori, și la S. măgurele 
Gemenele. Altitudinea terenului 

asupra nivelului mării este de 

120 m. | 
Are 182 familii, saii 714 su- 

flete: 374 bărbaţi şi 340 femei; 

348 căsătoriţi şi 396 necăsăto- 

riți. Știu carte 34 persoane, 
Sunt 146 contribuabili, 

Budgetul com. este de 2722 

lei la venituri şi 2608 lei la chel- 

tueli. , : 

Vite mari sunt 662, vite mici 

630 şi rimători 250. 
Are o școală primară con- 

dusă de un învăţător, și frecu- 
entată de 32 copii (19 băeți 
şi 13 fete); 2 biserici, una cu 
hramul Sf. Nicolae (1866), și 

a doua tot cu hramul Sf. Nico- 
lae, clădită la 1765, slujite de 2 

preoți și 4 cintăreţi, 6 circiumi. 

Grădinile, sas, în jud. R.Sărat, 
pl. Marginea-d.-s., cătunul com. 
Măicănești, reședința plășei; îna- 

inte se. numea Cenușasca, de 

la proprietatea Cenușasca; cs- 

te așezat în partea de E. a 
com., în cimp, la 2500 m. spre 

E. de cătunul de reședință, Bol- 
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boaca şi Măicănești; are o în- 

tindere de 40 hect., cu o po- 

pulație de 30 familii, sati 120 

suflete, din cari 20 contribua- 

bilă. 

Grădinile, Zac, în jud. Ialomiţa, 

pl. Ialomiţa-Balta, com. Giur- 
geni. 

Grădinile, /zc, în jud. Ialomiţa, 

“pl. Ialomița-Balta, insula Balta, 
com. Chioara, 

Grădiştea, com. zur., compusă 
din cătunele: Grădiştea-d.-s. şi 

Grădiștea-d.-j., pl. Cîlniștea, jud. 
Vlașca, situată pe coasta dea- 
lului şi pe lunca d'a dreapta rîu- 
lui Argeș, la limita de S.-S.-E. 
a județului despre Iifov, la 21 
kil. de București, la 30 kil.:de 
Giurgii și la 30 kil. de Ghim- 
pați, reședința plășei. Aci este 
o haltă a drumului de fer Giur- 
giii-București 

Arc o populație de 164 su- 
flete, din cari 126 contribua- 
bili. 

Mai sunt vre-o 20 familii de 

Țigani, urmași ai robilor fami- 
liei Grădişteanu, 

Venitul com. este de 7683 
lei, iar cheltuelile de 5093 lei. 

Are o biserică de zid, situ- 
ată pe muchea Argeșului, la 
mijlocul com., zidită la 1658 
(7166) de Bunea Grădișteanu 
cu jupîneasa sa Chiajna și re- 
parată la 1652 de familia Gră- 
dişteanu; are hramul Adormirea 
Maicei Domnului, şi e servită de 
I preot și 1 dascăl. Ține de 
parohia Comana, de care este 
departe de S kil. In com. se 
află o școală mixtă cu 2 clasc, 
condusă de o învățătoare și fre- 
cuentată de 31 elevi. 

Aci sunt 34 hect. vii, cari 
produc vin bun; mare parte 
din cl se vinde în București. 

În comună sunt: zăvoiul de   

salcie, de zo hect., la Grădiş- 

tea-d.-j.; zăvoiul Belciugatul, de 

76 hect., la Grădiștea-d.-s. 

Afară de acestea mai sunt 25 

hect. pădure de șleaă. 

Sunt 4800 duzi și se crese 

mulți gogoși de mătase. 

Are o şosea vecinală, care 

pleacă din halta Grădiștea a 
liniei ferate Giurgiii-Bucureşti, 
la capul podului de fer peste 

Argeș, trece prin com. și duce 

la judeţul Ilfov, comuna Mogo- 
șești. 

Casele sunt bune şi mare 

parte din ele învelite cu tinichea 
și cu șindrilă. 

Vite sunt: 350 boi şi vaci, 

IO bivolițe, 38 cai, s80 oi și 
275 porci. 

Cîrciumi sunt 7. 

Grădiştea, stație de dr.-d.-f., jud. 
Vlașca, pl. Cîlniştea, căt. Gră. 
diştea, pe linia București-Giur- 

gi, pusă în circulaţie la 1 No- 
embrie 1869. Se află între sta- 
țiile Vidra (6.6 kil.) şi Comana 
(4.7 kil.). Inălţimea d'asupra ni- 
velului mării de 43".68. Veni- 
tul acestei stații pe anul 1896 
a fost de 0201 lei, 3o bani. 

Grădiştea, saţ, în jud. Mehedinţi, 
pl. Dumbrava; ţine de com. 
rur. Busul. 

Grădiştea, ziriă, jud. Mehedinţi, 
plasa Dumbrava, com. rurală 
Busul. 

Grădiştea, pichet de graniță, pe 
Dunăre, la S. de: balta Potelul, 
jud. Romanați. 

Grădiştea-de-]Jos, căzu, pen- 
dinte de com. Grădiștea, pl. 
Cilniștea, jud. Vlașca, situat pe 
malul Argeşului. Moșia e pro- 
prietatea d-lui Em. Grădișteanu, 
și are un venit anual de 200001. 

S'aii împroprietărit la 1864,   

97 locuitori, cărora li s'aă dat 
300 hect. pămînt. 

Suprafaţa totală a moșiei este 
de 1200 hect., împreună cu Pi- 
ciorul-Grădiștea. 

Are o biserică, cu hramul A- 

dormirea - Maicii - Domnului, . zi- 

dită la 7166, de Bunea Grădiș- 
teanu și jupineasa sa Chiajna, 
reparată la 1852 de familia Grâ- 

dișteanu, Ia 

Este o vie boerească de 8 

pog., o livede cu 4000 duzi,li- 

vezi de pruni și alte poame. 

De acest cătun ține şi Pi- 
ciorul - Grădiștea, un trup de 
moșie nelocuit în suprafață de 

365 hect., tot -al-d-lui Em. Gră- 
dișteanu, ce se arendează o dată : 
cu moșia, 

“Locuitorii cultivă pepeni, vii, 
şi gogoși de mătase. 

Casele sunt cea mai mare 
parte de zid învelite cu tinichea 
saii cu șindrilă şi spaţioase. 

Sunt 4 cîrciumi. 
Pe proprietate este halta Gră- 

diștea, stația . drumului de .fer 
Giurgiii-Bucureşti. Se află aci 
un pod de fier peste riul Ar- 
geşul și un zăvoiti de salcie. 

Mai este pe teritoriul cătu- 
nului un loc unde a fost .o pă- 
dure numită  Bătaia- Mare, loc 
istoric unde s'aii luptat Turcii 
cu Cazacii la anul 1768, în fața 

„ mănăstirei Comana. S'aii găsit 
„aci pinteni, săgeți, pistoale, ur- 
me ale rămășițelor luptei, . 

Aci este Valea-Verzișorului ce 
vine din sus despre Budești şi 
se scurge în lunca Argeșului, 
în dreptul pădurei Fireasta. Pe 
această vale, se zice, veneaii ar- 
matele romîne de la Ruși-de- 
Vede. 

La 1661, Constantin-Vodă 
cu hrisov întărește posesia mo- 
şiei Grădiștea pe numele. fami- 
liei Gr. Grădișteanu, precum și 
a altor moșii ca Zăvoiul, Nă- 
nești și Drija.



GRĂDIȘTEA-DE-SUS 

Grădiştea-de-Sus, cătun, pen- 

dinte de com. Grădiștea, pl. Gră- 
diştea, jud. Vlaşca, proprieta- 

tea d-lui N. Tătăranu, situat în 

susul Grădiștei-d.-j., pe dealul 

Argeșului, 

Are o suprafaţă de 1334 hect. 
La 1864 s'a dat la 86 locui- 

tori 226 hect, 

Moșia are un venit de 26000 

lei anual. 

Sunt 30 hect. cu vii și o li- 

vede cu 800 duzi. 

Pe proprietate sunt 3 zăvoaie 
de salcie: Belciugaţi, Matca și 

Piscul-Leșilor. 

Prin căt. trece Valea-Mlicului 

care se scurge in Argeş, 

Aci este localul şcoalei co- 

munci și al primăriei. 

Sunt 3 circiumi. 

Grădiştea, căzun, la 2. kil. spre 

V. de com. Dranovăţul, pl. Ol- 

teţul-Oltul-d.-s., jud. Romanați, 
situat în valea piriului Drano- 

văţul, şi înconjurat de dealuri, 

care la V. prezintă altitudini 
pănă la 195 m. d'asupra ni: 

velului mării. Are 60 familii, 

saii 200 suflete; o biserică, cu 
hramul Sf. Dumitru, cu 1 preot 
şi 2 cîntăreţi. 

Grădiştea, znsulă, din lacul Ra- 

zelm, jud. “Tulcea, pl. Babadag, 

com. rur. Inisala, în partea de 
E. a plășei și a comunci, aproape 

de vărsarea lacului Babadag în 

- iezerul Razelm. Are o formă 

lunguiață; o lungime de 1 kil. 

şi o întindere de 20 hect. Este 

acoperită cu stuf și iarbă înaltă. 

Grădiştea, măgură, jud. Olt, 

situată la S. de Slatina, în gura 

văiei Sopotului, separă Slatina 

de valea Oltului. Inălţimea ei 

se ridică la nivelul dealurilor 

vecine: Căloianca și Sopotul, 

de care, se pare, a despărţit-o 

acțiunea apelor. In virful săi are   

un platoii, care avea altă dată 

o suprafaţă de aproape 2 hect. 
De aci se deschide o privire 

frumoasă asupra orașului, așezat 
în formă de amfiteatru, care se 

ridică pănă în dealul opus; spre 

V. privirea alunecă pe valea Ol- 
tului, pe o distanţă de mai bine 
de ro kil. pănă se pierde în 

dealul Corneşul. 

“Coastele de N. şi E. sunt a- 

coperite de grădini plantate cu 
pomi şi vii; iar cele de V. s'aii 

tot surpat, atît de Oltcit şi de 
oameni, cu ocaziunea facerei 

podului celui noii şi cu diferite 

umpluturi, pănă au ajuns chiar 

dincolo de jumătatea ei. 
Cam împrejurul coroanei a-. 

cestei măguri, se văd și pănă 

azi urmele unui șanț, care, 

se zice, a fost făcut în tim- 

pul ciumei. Bolnavii erai izolați 

în virful Grădiștei ca într'o ca- 

rantină. Alții asigură că șanțul 
a servit de împrejmuire viilor 

plantate aci. 

In timpul războiului Ruso-Ro- 

miîno-Turc, din:1877, D-l Co- 

lonel Gorjan, comandantul gar- 
nizoanei din Slatina, ridicase în 

vîrful ei niște redute, indreptate 
spre V. Azi se află aci un can- 

ton ce servă ca turn de obser- 

vaţie, mai ales în timpul nopţei, 
pentru cazurile de incendii. 

Grădişteanca, cât, pendinte 
de com. Găleteni-Moșteni, pl. 

Glavaciocul, jud. Vlașca, situat 

pe valea Cleniţa, la V. judeţului 

despre Teleorman, proprietatea 

D-lui M. Băţcoveanu. 

Are o suprafaţă de 400 hect. 

S'a dat la 35 locuitori 90 

hect., împroprietăriți la 1864. 
Venitul anual al acestei pro- 

prietăți se urcă la 8000 lei. 

Grădişteanca, /r4p de moşie, ne- 
locuită, pendinte de com. Scur- 

tul, în jud. Vlaşca..   

GRĂJDANA 

Grădişteanul, fe, la NE. 
de com. Lereşti, plaiul Dim- 

boviţa, jud. Muscel, pe la poa- 
lele căruia trece riul Cuca, a- 

fluent al rîului Tirgul. 

Grădişteanul, păzure a statului, 

pe Munţii-Mănăstirei-Cimpulung, 
cari fac parte din com. Corbi- 
șori și Berevoești, plaiul Nuc- 

şoara, jud. Muscel. 

Grădiştei (Măgura-), îns4/ă, în 
Dunăre, cu 3 hect. pădure, de- 

pendinte de com. Orlea, din 
jud. Romanați. 

Grădiştoiul, /ac, lingă Dunăre 

pe proprietatea Parapani, com. 

Arsache, pl. Marginea, jud. Vlaș- 

ca. În el se scurge girla Ca- 

racioaica. Dă în Girla-Mare. 

Grădiştoiul, /ac, pe propietatea 
Bălării, com. Bălării, pl. Cil- 

niştea, jud. Vlașca. 

Grăjdana, com. rar. în jud. 
Buzăi, pl. Sărăţii, situată pe 

ambele maluri aleriului Nișcovul, 

la 19 kil. de orașul Buzăii. Limi- 

tele : la N,, începe din Predealul- 

Buzăului, de la muntele Cerbul 

"şi pe drumul Plaiului-Unguru- 
lui, merge pănă în apropiere de 

biserica Cetăţuea; la. V., se lasă 

din Virful-Cetăţuea, pe slemnea 

Dealului - Mierioarei şi printre 
căt. Linia și Ciolanul și căt. Ha- 

leşul trece riul Nișcovul, urcă pe 

valea Leiculeşti, pănă la Fin- 
_tîna - Romineștilor; -la S$., în-. 

cepînd din punctul Fintina-Ro- 
mâîneştilor, continuă pe slemnea 

muntelui Căpreanul, pănă în vir- 

ful Baloşul; la E., se lasă pe Valea- 

Leurdei, pănă la vărsătura ei în 

riul Nişcovul, trece Nișcovul, la 

gura izvorului” Mierea și pe a- 

cest izvor se urcă în sus, pănă 

- la sorginte, apoipeste coline, urcă 

pe muntele Virful-Cerbului. Su-



GRĂJDANA 

prafața sa e de 4640 hect., din 

care 320 arabile, 3553 pădure, 

100 fineaţă, 127 izlaz, 76 livezi, 

4 vie şi 260 sterp. Proprietăți 

mai însemnate sunt: Barbul, 

Miluiţi LI, Miluiţi 11, Bărbun- 
cești și Izvoranul, ale statului, 
iar particulare: Miluiţi, Grăjdana, 
moșuenilor Obrăjeşti ; Grăjdana- 
Pantelimon, Podurile, Cirlovoaia, 
Piţigoaica şi Lunceni. Terenul 
este accidentat şi foarte nisipos, 

din care cauză c brăzdat de o 
mulțime de văi goale, saii a: 
coperite cu păduri, Agricultura 
coastă numai în cultura porum- 
bului, 

“Locuitorii se ocupă cu facerea 
de căruţe, roate, sănii, etc., fe- 
meile, cu țesături de borangic, 
iar călugărițele de la schitul 
Barbul, ţes un mohair foarte 
căutat în comerț. Pe valea Is- 
mana este păcură; pe apa Niș- 
covul, o moară sistematică. 

Căi de comunicaţie are: Şo- 
seaua vecinală Gura-Nișcovului- 
Tisăul, prin Grăjdana. 

Vite sunt: 388 boi, 79 vaci, 
64 viței, 16 cai, 7 iepe, 3 miînji, 
621 oi, 3 capre şi 175: porci. 
Stupi cu albine sunt 20, 

Com. e formată din căt. Băr- 
buncești, Borul, Grăjdana, 1z- 
vorul, Lunceni, Miluiţi și Salcia, 
cu o populaţie de 1540 suflete: 
bărbaţi însuraţi 290, neînsurați 
14, văduvi 25; băeți 453; iar 
femei măritate 290, văduve 35; 
fete 433. Case de locuit: 360. 

Meseriaşi: 1 lemnar, 32 rotari, 
1 cizmar, -2 fierari, 2 brutari, 
1 vărar. 

Sunt 289 contribuabili și 3 
străini. Stabilimente: 7, 

Comerciul se exercită de 38 
persoane. 

Budgetul comunei e de 384550 
lei. 

Are o școală în căt. Lunceni, 
frecuentată de' 60 elevi și 3 
cicve. Carte ştiu 134 persoane.   
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Biserici sunt 4, cu 3 preoţi, 
3 cîntăreți şi 3 paracliseri. Cate- 
drala e cea cu hramul Sf. Voe- 
vozi, 

Circiumi sunt 10. Casele săte- 
nilor sunt bine întreținute. 

Pe teritoriul com. se exploa- 
tează mult pădurile, orașul Bu- 
ză alimentîndu-se în ce privește 
lemnele de foc mai numai de 
aci, 

Locuri demne de văzut are: 
Castelul Georgescu cu o fru-. 
moasă grădină, biserica Grăj- 
dana, schitul Barbul, ruinele 
vechei mănăstiri Grăjdana-Pan. 
telimon și fostul schit Izvoranul, 
Pe dealul Cucuiata sunt ruinele 
bisericei Cucuiata şi, în Lunceni, 
fortificația Șanţul-Tătarilor. Mul- 
te din dealurile ce o înconjoară 
sunt fortificate și în pădurea 
Miluiţi se găsesc din cînd în 
cînd ghiulele, ceea-ce probează 
că pe această vale s'a dat mai 
multe lupte, fie între armate 
străine, fe de Domnii Țărei, 
contra boerilor din Buzăă, cari 
se retrăgeaii și se fortifica aci 
și în particular la mănăstirea 
Bradul. 

In secolul XVII, teritoriul co- 
munci era o vastă pădure, în 
"mijlocul căreia jipîncasa Grăj- 
dana, una din ctitorii mănăs- 
tirii Bradul, ridică schitul Grăj- 
dana, în jurul căruia se zidiră 
cite-va case.. Singurătatea lo- 
cului, pădurile nestrăbătute ce 
erai pe aci, mai atraseră Și 
alţi locuitori, cari fugeaă din 
locurile deschise în timpul în- 
vaziunilor și pe la 1640 satul 
era fondat și populat. 

Grăjdana (Grăjdana Moşne- 
nească, Obrăjești), cătuu, 
de reședință al com. Grăjdana, 
jud. Buzău, cu 429 locuitori și 
IO4 case, E 

Grăjdana, fosă mănăstire de   

GRĂJDENI 

călugări, în jud. Buzăii, com. 
Grăjdana, care a dat și numele 
acestei comune, fondată între 
anii 1580—1590 de jupăneasa 
Grăjdana; mai tîrziă a depins 
de mănăstirea Pantelimon. Rui- 
nele ei se văd încă pe malul 
opus al rîului Nișcovul. In anul 
1856, prin inițiativa Archiman- 
dritului Ciprian şi ofrandele a 
mai multor credincioși, fu rezi- 
dită pe locul unde se află astă-zi, 
După 1864 a devenit biserică 
de mir, 

Grăjdana, deal, jud. Prahova, 
com. .Podeni-Vechi, plasa Pod- 
goria. 

Grăjdana - Moşnenească, mo. 
şza cetei de moșneni Obrăjești 

“aflaţi în comuna Grăjdana, jud. 
Buzăi, avînd 750 hect,, mare 
parte pădure. 

Grăjdana-Pantelimon, sat in- 
dependent, pănă la 1864, iar 
de atunci contopit cu cătunul 

“Lunceni, jud. Buzăiă. 

Grăjdeni, sas, în jud. Tutova, pl. 
Tirgul, com. Fruntișeni, spre 
S. de satul Fruntişeni. Are 483 
locuitori, din cari Gr știu carte; 
locuesc în 132 case. Se cultivă 
de aci pe o scară întinsă gîndacii 
de mătase. Are o școală pri- 
mară de băeți. 

Grăjdeni, sc/44, în satul Grăjdeni, 
jud. Tutova. 

Grăjdeni, moșie, în jud. Tutova, 
pl. Tirgul, com. Fruntișeni, pro- 
prietatea statului, arendată în 
ultimul period, cu lei 14010 
anual. 

Grăjdeni, Pădure, de 123 hect,, 
pe moşia cu același nume, pro- 
prietatea statului, județul Tu- 
tova,
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Grămăreşti, zrup de moşie, situat 
în comuna Humulești, plasa de 
Sus-Mijlocul, jud. Neamţu. 

Grămăticul, ziriiaș, în jud. Bu- 
ză, com. Nehoiaşul. Incepe din 

muntele Tehărăul şi se varsă 

în rîul Bazăi, în dreptul Lun- 

cei-fără-Zăpadă. Pe cursul săi 
“are 6 herăstrae. Malurile sale 

sunt nişte frumoase și fertile 

lunci. Conţine mulți. păstrăvi. 

Grămeşti, com. rur., în jud. Do- 

rohoiii, pl. Berhometele, formată 
din satele: Botoșăniţa, Gră- 

meșşti, Rudeşti și Verpolea, cu 

reşedinţa primăriei în Grămești. 
Are: 468 familii, saii 2173 su- 

fete; 3 biserici, cu 3 preoți, 4 

cîntăreți și 3 pălămari; 1 şcoală, 
condusă de 1 învățător și fre- 
cucentată de 58 elevi; 1380 hect. 

66 arii pămiat sătesc; 1944 

hect., 93 arii, cimp şi 365 hect. 
96 arii pădure ale proprietarilor 

de moșii; mai multe iazuri și 

puţină vie. 
Budgetul comunei este de lei 

6214, bani'43 venituri și de lei 
6097 la cheltueli. 

Vite mari cornute 620, oi 

1257, capre 10, cai 57 și porci 

770. Sunt 60 stupi. 

Grămeşti, sa/, pe. moşia cu ace- 
“lași nume, pl. Berhomctele, jud. 
Dorohoiii, cu 318 familii saii 

1611 suflete. 
Proprietatea moșiei este a 

d-lui Bogdan V. Goilav. 
„Are o biserică, cu hramul Sf. 

Nicolai, cu.2 preoți, 2 cîntăreți 

„şi 1; pălămar, mică, de lemn, 
şi tencuită, făcută în 1804, de 

către săteni; o. şcoală, condusă 

de 1 învăţător și frecuentată de 

5o elevi, așczată întrun local |. 

bun făcut de comună. 

Sătenii împroprietăriți aii 1004 

hect. 26 arii pămînt; iar stă- 

_pînul moșiei, 1246 hect. 01 arii   
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cîmp şi 214 hect. 83 arii pă 
dure, cu diferite eserţe de ar- 

bori; iar la malul Siretului un 

frumos zăvoiti, luncă de răchită 

Și loziă, 

Piraiele ce trec pe moşie sunt 

Marele și Verechia ce vin din 

Bucovina. 

Drumuri principale: acel ce 
duce la Bălinești, și acel ce 

duce la Botoșăniţa prin Ru- 

deşști şi Verpolea. 

Hotarele moșiei sunt cu: Bă- 

lineşti, Botoșăniţa, Rudești, Ver- 

polea și Siretul. 
Insemnat aicea. este: dealul 

Cudrina, dealul Movila și Podi- 

șul-Horaițului. 

Grămeşti, a/ala, face -parte 
din com. rur. Costești, pl. Ho- 

rezul, jud. Vilcea. Este situată 
pe ambele maluri ale rîului Cos- 
teşti. Are o biserică de lemn 

vechie, făcută de Mitropolitul 

Ștefan; 

Grăpeni, sa, în jud. Covurluiii, 

com. Cavadineşti, pl. Horincea, 

la Soo metri de reşedinţa co- 

munală, cu 41 familii saă 155 

suflete. Are o biserică. 

Grătarul, căzea (târlă), în jud. 
Ialomiţa, pl. Borcea, com. Că- 

lărași-Vechi, pe Cimpia-Bărăga- 

nului. 

Grăurani-din-Cîmp, mahafa, în 
com, rur. Suşiţa, pl. Motrul-d.-j., 

jud. Mehedinţi. 

Grăurani-din-Faţă, 7a/ala, în 

com. rur. Șuşiţa, pl. Motruld.-j., 

jud. Mehedinţi. 

Greaca, com. rur., jud. Ilfov, pl. Ol- 

teniţa, situată la S. de Bucureşti, 

între balta. Greaca și Valea-Zbo- 

„iei, la 43 kil. de București. Stă în 

. legătură cu Ciumați, Hotarele, 

Prundul și Căscioarele, prin șo- .   

GREACA 

sele vecinale. N'are nici un căt. 

alipit. 

Se întinde pe o suprafaţă de 
1901 hect.,'cu o populaţie de 

1653 locuitori, cari trăesc în 
270 case şi 5 bordee. 

Statul posedă 968 hect. și locui- 
torii 933 hect. Statul cultivă prin 

arendaşii săi 267 hect. (571 ster- 
pe, 100 izlaz, 30 pădure). Lo- 
cuitorii cultivă 533 hect. şi re- 

zervă 400 pentru cultura viței. 
Moşia Greaca, împreună cu 

balta pendinte de Mănăstirea 
Mislea, s'a arendat pe periodul 

1886—1896 cu 30000 lei anual. 
Are o biserică, cu hramul 40 

de mucenici, deservită de 3 preoți 
şi 2 cîntăreţi, o școală mixtă, 

frecuentată de 36 elevi şi 7 e- 

leve, cu întreţinerea căreia statul 

şi comuna cheltuesc anual 1940 

lei. Localul s'a construit de ju- 

de, în anul 1887. 
Numărul vitelor mari e. de 

464 (127 cai şi iepe, 235 boi, 88 
vaci şi viței, 6 tauri şi bivolițe) 

şi al celor mici de 530 (30 ca- 

pre, 200 porci; 300 oi). 
Dintre locuitori, 284 sunt plu- 

gari, 4 meseriași, 7 ai diferite 

profesii. 
Locuitorii posedă: 100 plu- 

guri cu boi şi 38 cn cai; 158 

care și căruțe; 120 cu boi şi 

38 cu cai. 

Locuitori împroprietăriți sunt 

218 și neîmproprietăriţi, 83. 

Comerciul se face de 6 .cir- 

ciu:imari. 

Sunt 245 contribuabili. 

Venitul com. este de 3844 
lei şi cheltuelile de 3681 lei. 

Greaca, moșie,a statului, pendinte 

de mănăstirea Mislea, jud. II- 

fov, s'a arendat pe periodul 1886 

—96 cu 30.000 lei anual. Dela 

Aprilie 1891, arenda a rămas 

la 12000 lei anual, pentru că 

-parte din moşie s'a vindut în 

loturi la locuitori. Această: mo-
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șie se arendează împreună cu 

balta Greaca. 

Greaca, movilă, jud. Dolj, pl. 
Jiul-de-Mijloc, com Vîrvorul, în 
dreptul căreia sc împreună ho- 

tarul de N. al com. către com. 
Bucovăţul, cu capătul de N. al 
hotarului de E. al com. către. 
com; Calopărul. 

Greaca,(lezerul-Grecilor), fa/- 
tă, pl. Olteniţa, jud. Ilfov, situa- 
tă între fluviul Dunărea și un 
deal acoperit cu vii, începînd: 
dela com. Prundul şi pănă la 
com. Căscioarele. Dint'insul se 
scoate pește în mare cantitate. 
Venitul bălţei aparține statului, 

Forma ei este cam ovală. La 
E., comunică cu Dunărea prin 
valea Muierea, care se varsă în 
Dunăre la N. de Ostrovul-Mare, 
între Olteniţa și pichetul No. 
150. 
“Spre N.-V. are două braţe: 

Giambracul și Mocăneasca, cari 
trec în jud. Vlașca, după ce 
formează în jud. Ilfov mai multe 
insule. 

Greaca, pâdure a statului, în în- 
tindere de 15 hect., pendinte 
de com. Greaca, pl. Olteniţa, 
jud. Ilfov. 

Greaca, zirii şi vale, paralele 
văici Lozova, din com, Braniş- 
tea, pl. Siretul, jud. Covurluiă a- 
proape de coada bălţei Lozova. 

Greaca saii Valea-Grecei, gir. 
Îţi, izvorește de la V. de com. 
Bughiile, plaiul Teleajenul, jud. 
Prahova şi se varsă în gîrla Bu- 
ghea, tot în raionul com. Bu- 
ghiile, 

Greaca, japse, jud. Brăila, începe 
din partea N. aiezer. Bertea Și 
dă în partea S.a Iezerului-Stiin- 
cei. 

    

Grebănoaga, Z-a/, jud. Bacău, 

pl. Tazlăul-d.-j., de pe teritoriul 
com. Sănduleni. 

Grebănoasa, dea, în jud. R.- 
Sărat, pl. Orașul, com. Coteşti, 

reședința pl.; brăzdează partea 
„de V. a com.; e acoperit cu 

vii şi semănături. 

Grebănul, com. rur., în jud. R.- 
Sărat, pl. Rimnicul-d.-s., pe pt: 
riul Oreavul. 

Este așezată în partea de 

V. a jud., la 6 kil. spre V.de 
orașul Rimnicul-Sărat, și în par- 
tea E. a pl., la Gkil.spre V. de 
com, Sgirciţi, reşedinţa pl. ; com. 

învecinate sunt: Putreda,-la 3 

kil.; Racoviţeni, lag. kil.; Jideni, 
la 11 kil. 

Se mărginește la E. cu căt, 
Cristiana al com. Sgârciţi, la V. 
cu com. Putreda, la N. cu com, 
Sgirciţi, la S. cu moşia d-lui 
AL. Marghiloman. 

Este o com. din regiunea 
dealurilor, fiind brăzdată la V. 
de ramificația culmei Strejești, 
la N. de dealurile Baba, Dou&- 
Coae, Fintîna-Turcului şi dedea- 
lul Posada la N.-E. - 

Pirtul Oreavul o udă în partea 
de E. de la N. la S. precum și a- 
fluenții săi, piraiele Hornești şi 
Herăşti. La E. se mai află şi un 
heleșteii al moșiei Grebănul, 

In com. sunt 34 puțuri şi 3 
fintîni. 

Cătunele cari o compun sunt: 
Grebănul, reședința, la N. Hor- 
nești, Herăști, Fintîna-Turcului, 
Zăplazi, succedindu-se unul după 
altul în direcțiunea N, 

Suprafaţa com. este de 3810 
hect., din cari: go hect., vatra 
Com. 2000 hect. ale locuitori- 
lor şi 1910 hect. ale particu- 
larilor. 

Populaţia este de 654 familii, 
sai 2397 suflete: 1227 bărbaţi, 
1170 femei; 1308 căsătoriți, 971   

necăsătoriți, 118 .văduvi. Știu 
carte 190 persoane, 

Are 4 biserici: una în căt, 
Grebănul, cu hramul Sf. Dumi- 
tru, fondată în 1807; a doua 
tot în căt. Grebănul, cu hramul 
Sf. Dumitru, fondată în 1884. 
Amîndouă bisericiletaii fost zidite 
de către marele logofăt Cos- 
tache Șuţu (fiul lui Grigore Șu. 
ţu), și cu soția sa Ruxandra 
(fiica vornicului . Dumitru Ra. 
coviţă), și sub îngrijirea lui 
Pitar Băileanu, Sunt deservite 
de 2 preoți, 2 cîntăreți, 1 das- 

„căl şi 1 paracliser. A treia bis. 
"e în căt. Horneşti, cu hramul 

Sf. Voevozi, zidită în 1818 de 
Vlad Perieţeanu, zugrăvită și 

- înfrumuseţată de Costache Pe- 
riețeanu. cu ajutorul lui Ioan 
Stoenescu, Roman Bucureștea- 
nul, Augustin Chivu, Gheorghe 

-Niculai și alții; are 17 pogoane 
pămînt, 2 preoți și 1 cîntăreț. 
A patra e în căt. Herăşti, cu hra- 
mul Sf. Voevozi, zidită în 1802 
de preotul Hinţia cu locuitori; 
cu 17 pogoane pămînt și cu 1 
preot, 1 cîntăreț și 1 paracliser. 

In com. e o şcoală mixtă, 
fondată în 1876 de Mihai Negru, 
condusă de 1 învățător și fre- 
cuentată de 104 elevi. 

Calitatea pămîntului este bună; 
comuna are: 1136 hect. arabile, 

1187 hect: pădure, 631 hect. vii, 

şi 300 hect. fineţe. 
Locuitorii posedă: 250 plu- 

guri, 2 maşini de treerat și 1 
de secerat, 

Vite sunt 1635, din cari: 490 
boi, 52 vaci, ŞI cai, 40 iepe, 
810 oi, 41 capre și 151 rimă. 
tori. 

Meseriași sunt: 1 cojocar, 2 
tîmplari, 2 măcelari și 1 boian- 
gi. . 

Comerciul constă în importul 
de coloniale, ţesături, instru- 
mente agricole, şi: în exportul 
de cereale, „vite şi vin; trans-



GREBĂNUL GRECEȘTI 
  

" portul se face prin gara R.-Să- 
rat, la-7 kil, spre N-E. de co- 
mună. | 

Sunt 2 băcănii și 7 cîrciumi. 
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cul-d.-j. şi se varsă în piriul Va- 
lea-Boului, lîngă com. Socari- 
ciul. 

iova, și la 14 kil. de reședința 
plășei Măceşul-d.-s., pe malul 

drept al Jiului, 

Se învecinește la N. cu com. 
Horezul-Poenari; la S$., cu com. 

Gingiova; la V., cu Birca şi la 

E., cu riul Jiul. 

Limita liniei de N. începe de 
la V., din hotarul moşiei Birca, 

merge spre E. pănă în apa Jiu- 

lui; limita liniei de S. începe 

din hotarul moşiei. Măceșurile, 

merge spre E. tot pănă în apa 
Jiului; limita liniei de E. începe 
din. hotarul moşiei Gîngiova, 
merge spre N. pănă în hotarul 
Horezu-Poenari, pe lingă apa 

Jiului; limita, liniei de V. începe 
de la N. din hotarul Horezul- 

Poenari, merge spre S. pănă în 
hotarul moșiei Gîngiova. 

Terenul com. este în general 
șes; în mijlocul săii se află o 

vîlcea numită Vilceaua-Inaltă, în 

_care se află un heleșteii. In co- 

mună sunt măgurile: Tirnava, 

Turtita, Măgura-Inaltă și Mă- 
gura-lui-Picioruș. 

Comuna este udată de riul 
Jiul, cu direcțiunea de.la N. la 

S. In dreptul com. sunt două 

vaduri peste iii. 

Se compune din 2 căt.: Gre- 
cești și Rebegi. | 

Are o biserică, fondată la « a- 

nul 1865, cu hramul Sf. loan 
Botezătorul. Serviciul religios îl 
face preotul din com. Horezul- 

Poenari. Are o proprietate de 

17 pog. arabile. 
La N.-E. de com. şi pe ma- 

lul drept al Jiului se văd zidu- 

rile unei biserici, fostă a satu- 

lui Tiîrnava, care .a trecut la 

com. Horezul-Poenari. 
In partea de E. a com. se 

văd urmele unor ruini vechi. 

Este o școală mixtă, întreţi- 

nută de stat și comună, con- 

dusă de un învățător și frecu- 

entată de 43 copii. Localul e 

făcut de zid cu cheltuiala co- 

Grebenele, 2246, care formează 

hotar între com. Broșteni și Bu- 

covina, jud. Suceava ; altitudi.:e: 
1370.5 m. 

Căile de comunicațiune sunt 
" drumurile vecinale spre: Sgîr- 
ciți-R.-Sărat, Băbeni-Deduleşti- 

Buda, Sgirciţi - Jideni, Putreda- 

Valea-Racoviţei-Racoviţeni, Cos- 
tieni-Mari-Bălăceanu. 

Veniturile com. sunt de 10463 
lei, 3 bani, iar cheltuelile de 

10205 lei, 86- bani. 

Sunt 600 contribuabili. 

Grebeni, sa, în jud. Argeș, pl. 
Oltul; are 47 familii ; face parte 
din com. rur. Uda-d.-s. 

Grebenul sai Dealul-Grebe- 

nul, sa, cu 90 loc., jud. Argeș, 

pl. Piteşti; face parte din com. 

rur. Richiţelele-d.-s. 

Grebănul, saţ, în jud. R.Sărat, 

pl.  Rimnicul-d.s., cătunul de 
reşedinţă al com. Grebănuli, a- 

şezat în partea de S. a com,, 

pe piriul Oreavul, la îmbucătura 
pîriului Grebănul. Are o întin- 

dere de 15oo hect., cu o po- 

pulaţie de 337 familii,'sati 1290 

suflete; din cari 200 contribua- 

bili. Ştiă carte 75 persoane. Are 

2 biserici, deservite de 2 preoţi 

şi 2 cîntăreţi; o școală. 

Grebenul, sas, cu 142 loc, jud. 

Argeș, pl. Piteşti; face parte 

din com. rur. Richiţelele-d..j. 

Greblişul, zî7f de. munte, jul. 

Bacăi, pl. Trotușul, pe teritoriul 
com. Tirgul-Ocna. 

Greceanca (Istriţa-de-Jos), că- 
un, al com. Breaza, jud. Buzăii, 

Grebănul, ante, în com. şi căt. cu 640 loc. și 157 case. 
Năeni, jud. Buzăii, continuaţie 
din muntele Istriţa ;. se rami- 
fică în două: Cheea și Piatra- 

. Șoimului, care e cea mai însem- 
nată culminaţie a sa; în mare 

parte e acoperit de pădure. 

Greceanca, moșie, în jud. Buzăi, 

com. Breaza. 

Greceanca, zec/ia numire a u- 

nei părți din moșia Viişoara, 
jud. Teleorman, a fraților Gr. 

şi Ad. Cantacuzino. Se mat nu- Grebănul, deal, lung de 1 kil. | 

mește şi Găuriciul. în com. Rijleţul-Vieroș, pl. Ve. 

dea-d.-s., jud. Olt,. cu : direcţia 

de la N. la S. Pămîntul săi ce 

prielnic prunelor și cerealelor. 
Greceanca, zrii, în jud. Buzău, 

com. Breaza, căt. Greceanca ; 

începe din muntele Istriţa și se 
Grebănul, zuoșie, în jud. R.-Să- scurge în valea Pietroasa. 

„rat, pl. Rimnicul-d.-s., pendinte 

de com. Grebănul; are puţină 

“pădure, fineţe și locuri arabile. 

Grecei (Valea-), za/e, în par- 
tea de S. a moșiei Răuseni, com. 

Comăndăreşti, pl. Jijia, jud. Bo- 

Grebănul, ziriz, în jud. R.-Să- toșani. 

rat, pl. Rîmnicul-d.-s., com. Gre- 
bănul ; izvorește de pe terito- 

-riul com., pe care o udă în par- 

tea de E., trece în pl. Rîmni- 

Greceşti, com. rur., jud. Dolj, 
pl. Balta, situată pe loc șes, în 
partea de E., la 48 kil. de Cra-    
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munci. Are o proprietate de 3 

hect. 
Populaţia com. este de 795 

suflete: 200 bărbaţi şi 387 fe- 

mei. După legea rurală din 1864 

s'aă împroprietărit 88 locuitori, 

iar după cea din 1879 sunt & 

însurăței, cu locul în Sadova. 

_ Casele sunt făcute din zid 

și din paiante,. , 
Suprafaţa teritoriului  comu- 

nei este de 3509 hect., din cari 

3138 hect. pămînt arabil și 318 

hect; pădure. 
Moșiile de pe teritoriul com. 

sunt: moșia statului Rebegi, a: 

rendată de la 1885—1895 cu 

13000 lei. Trei părți din moşia 

Statului s'a dat în loturi în a- 

nul 1890. Moșia Grecești, care 

aparține d-nei Sofia A. Cane- 
ciu ; cureaua d-lui C. N. Mihail ; 

cureaua moșnenilor: Măgureni, 

Lăzărești și Masa sati Dama, cu 
o întindere de 2318 hect. Ve- 

nitul acestei moșii este de 65717 

“leianual; aparține proprietarilor. 

Pădurea are o întindere de 

318 hect. Se compune din gir- 

niță și cer; predomină gîrniţa. 

Viile se află pe moşia 'pro- 

prietarilor, și ai o suprafață 

de 1183, hect. Produc vin roșu. 
In com. sunt două cazane 

pentru fabricarea rachiului şi a 
drojdici. 

Locuitorii se ocupă cu face- 

rea de coșuri din nuele, obiecte 

de timplărie și cu fierăria. 

__ Meseriași sunt: 7 tîmplari, 1 

rotar, 1 fierar şi 2 cizmari, 

Productele se. transportă cu 

carele și căruțele pe calea ju- 

deţeană Craiova - Bechet, care 

străbate comuna pe o lungime 
de 1 kil, : 

Sunt 3 cîrciumi; 6 comer- 

cianți, 

Budgetul com., pe anul 1893 

—94, a fost de 2349,50 lei la 

venituri, şi de 2186,25 lei la 

cheltueli,   

Goa 

Greceşti, com. rur., în jud. Me- 
hedinţi, pl. Dumbrava, la 60 kil. 

de orașul Turnul-Severin, şi la 

34. kil. de Strehaia, reședința 

plășei. Este situată pe o vale în- 

gustă şi lungă și se mărginește: 

la E., cu com.rur. Bărboiul; la 

S., cu com. rur. Botoșești; la 

V., cu com. Secul. Areo popu- 

laţie de 1150 locuitori, din cari 

172 contribuabili, Locuesc în 

240 case, i 

L.ocuitorii posedă : 56 pluguri, 

IOI care cu boi,-10 căruţe cu 

cai;. 60 stupi. 

Prin această comună trece şo- 

seaua Busul-Grecești-Bărboiul. 

Are o biserică, cu 2 preoţi 

şi 2 cîntăreţi; o şcoală, condu- 

să de un învățător, frecuentată 

de 30 elevi şi 1 elevă; o cîr- 
ciumă. 

 Budgetul comunei coprinde 

la venituri suma de 1299 lei, 

iar la cheltueli, 844 lei. 

Vite:; 690 vite mari cornute, 

36 cai, 700 oi şi 760 rimători. 

Prin această comună trece un 

mic piriiaș ce vine de la apus 

şi trece în județul Dolj, unde 

se varsă în ]ii, 

Greceşti, sat, jud. Dolj, pi. Balta, 

com. Greceşti, situat pe malul 

drept al Jiului, cu reședința 

primăriei. Are 410 suflete: 210 

bărbați şi 200 femei. Locuesc 
în 25 case şi 86 bordee. Este 

o şcoală mixtă, condusă de un 

învățător, întreținută de sat și 

com. Localul construit de com. 

„este de zid. In țarină are 3 hect, 

proprietate. In anul 1892—93, 

a fost frecuentată de 48 şco- 

lari din Tirnava, 35 copii din 

Greceșii şi 8 băeţi din Rebegi. 

Cu virsta -de școală sunt 79 

băcţi şi 54 fete. Știii carte 24 

bărbaţi și 6 femei. Are o bise- 
rică, terminată în anul 1865. 
Are 17 pogoane proprietate. 

Serviciul este făcut de preotul   
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de la biserica Horezul-Poenari. 

Are - hramul Sf. loan Boteză- 

torul. 

Comunicaţia se face prin șo- 

seaua comunală care o leagă 

la N. de Tirnava, îar la S. de 

Rebegi. | 

Greceşti, sc/:z, lingă satul cu 

„ același nume, com. Grecești, pl. 

Balta, jud. Dolj. 

Greceşti, qea/, în com. rur. Gre- 
cești, pl. Dumbrava, jud. Me- 

hedinți. 

Greceşti, moşie particulară, jud. 
Dolj, pl. Balta, com. Grecești. 

Greci, com. rur., jud. Dimbo- 

vița, pl. Cobia, situată pe cim- 

pie, pe malul drept al Argeșu- 

lui, la cîţi-va kil. spre S. de Gă- 

ești și pe şoseaua județeană 

Tirgovişte-Vlașca. In raionul a- 

cestei com, sunt opt movile pe 

cîmpia Neajlovul, numite Pătă- 

_rești. Com. este udată în cu- 

prinsul săi, spre E., de Argeș, 
spre V. 'de Neajlovul; iar în a- 

propriere are un heleșteii numit 

Izvorul. Se compune din patru 

„cătune: Greci, Petrești, Zăvoiul- 

- Orbului şi Izvorul, cu o popu- 

laţie de 1629 locuitori. Are trei 

biserici; o școală; o moară de 

apă. 

Se învecineşte: la E. cu Mo- 

goşani; lu V., cu Puntea-de- 

Greci şi Ionești; la N. cu Găeşti 

“și la S., cu Broșteni. De Mo: 

goşani și Găeşti se desparte 

prin Argeș; de Ionești şi Puntea: 
de-Greci, prin cîmpie; iar de 

Broșteni; prin Neajlovul. 

Greci, com. rur. şi sat, în jud. 

Mehedinţi; pl. Motrul-d.-j. la 44 

kil. de Severin, situată pe deal. 
“ Satul formează comună cu sa- 

tele: Creţești, Duţeşti și mahala- 

“Iele Cătănești, Romănești, VIă-
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-. dulești, .Borolești, Diaconești şi | 

Chirculești. . | 

Are o "populație de 1280 lo- 

cuitori, din cari. 200 contribu- 

“abili. Locuesc în 250 case. 
Locuitorii posedă : 60 pluguri, 

160 care cu boi, 10 căruțe .cu 

„cai; 80 stupi. - 
” Prin această com. trece şoseaua 

Plopi-Colăreţi-Greci-Băltane. 

Are o biserică, cu 1 preot și 

2 cîntăreţi; o școală, condusă 

de 1 învățător, frecuentată de 
„20 elevi, : 

Budgetul comunei coprinde 
la venituri suma de 1274 lei, 

iar la cheltueli, suma de 908 lei. 
- Vite sunt: 700 vite mari cor- 

nute, 40 cai, Goo oi și 700 ri: 

-mători, . 

Dealurile mai principale din 
această: comună sunt: Dealul- 

Grecilor și. Piscul-Gărașului; iar 

văi sunt: Valea-Sălcici şi Valea: 

Grecilor. 
Pe partea de apus a acestei 

“com.. se află Drumul-Băii, numit 

“şi Drumul-Oii. 

Greci, com. rur., pl. Oltețul. -Oltul- 

d.-s., jud. Romanați, formată 

din satele: Greci (8oo locuitori), 
Tomeni (240 locuitori), Ostrovul 

(188 locuitorii), și Atirnaţi.. E 

- situată lîngă Olt. La N. se în- 
vecinește cu Brincoveni și la 

„S.:cu Cioroiul. E la 27 kil. de 
Balș şi la '17 kil. spre N. de 

Caracal. Altitudinea : terenului 

“ d'asupra nivelului mării este de 
100 m, Arc 274 familii, sai 

1208 suflete: 594 bărbaţi și 614 

femei; 556 căsătoriţi şi 632 ne- 

" căsătoriţi. 

Sunt. 262 contribuabili. 

“Budgetul com. este de 3078 

lei la venit. și 3036 lei la chelt. 

Vite mari 965, vite mici 2225 

şi rimătcri 350... 

„Are 6 circiumi; 2 biserici : 

- S<ţii Impărați (1848) şi Sf. Ni. 

.“colae (1787), zidită 'de Cluce- 

60645. Afarele Diclionar Geografic. Vol. I]]. 

- 6625 hect., 
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rul N. Greceanul, cu 2 preoţi 

și 4 cîntăreţi, 

Greci, com. rur., jud. Tulcea, pl. 

Măcinului ; situată în partea de 
V. a judeţului, la 40 kil. spre 

$.-V. de orașul Tulcea, reșe- 

dința judeţului și în partea de 

E. a plășei, la 10 kil. spre S.- 
E. de orășelul Măcin, reședința 

__plăşei. Este formată dintr'un sin- 
gur sat, care se învecinește: la 
N-V. cu com. urb. Măcin, de. 

care se desparte. prin dealurile 

Pricopanului ; la N., cu com. 

. Luncaviţa ; la E., cu com. Ba- 

labancea, de care se desparte 
prin dealurile Gogoncea, al-Tei- 

lor, Negoiul și Almalia; la S., 

cu com. Cerna, despărțită prin 

dealurile Daiaman-Bair și Me- 
“gina; la V., cu com. Turcoaia 

“și cu com. Carcaliul, 

Este brăzdată în partea de 

N.-S. și E. cu o mulţime de 
dealuri înalte și acoperite cu 
păduri seculare. 

Apele cari udă comuna sunt: 
Apa-Calistriei la S., cui afluenții 

săi :: Valea-Grecilor (ce izvorește 

de la locul numit Mors), care o 
udă prin, mijloc, trecînd şi prin 
centrul 'satului ; Valea-Rahaovei, 

“unită cu Valea-Ditcon și Valea- 

-" Crucelari, o' udă prin mijloc; 

Valea-Luncăvicioara,Valea-Lun- 

cavița și Valea-Lupului, spre E. 

Întinderea comunei este de 

din cari 20 hect, 

ocupate, de vatra satului; 3625 

hect. ale locuitorilor ; 2800 hect. 

(din cari 2000 hect. păduri) ale 

statului. 

Populaţiunea comunei, com- 

pusă din Romîni, Turci și Ita- 

lieni, este de 327 familii, sati 

I4I1 suflete: 336 bărbaţi şi 336 

"femei; 336 însuraţi, 418 neîn- 
surați, 36 văduvi; 260 familii 

cu 1169 suflete Romini, şo fa- 

„milii cu 187 suflete,. Turci, 17 

familii cu 56 suflete, Italieni.   
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Are o şcoală, condusă de 2 
învățători, fondată în 1880 de 

stat, avînd 10 hect. pămînt; și 

care, în 1893—94, a fost fre- 

cuentată de 68 elevi; o biserică, 

cu hramul Sf. Haralambie, zi- 

- dită în 1880, cu 1 preot și 2 

cîntăreţi; şi posedind 10 hect. 

"pămînt dat de stat, 

Din cele 5625 hect. ocupate 

de comună, 3525 hect. sunt lo- 

"cură arabile, 400 hect, fineţe, 

2000 hect. păduri și. 300 hect. 
loc neproductiv, 

„Locuitorii posedă 280 pluguri; 

2 mori pe apă şi 1 cu aburi. 

Vite sunt: 400 cai, 1200 boi 
" Şi vaci, 2500 oi,. 200 capre şi 

250 rimători. , 

In com. sunt 15 meseriași. 

Sunt. 18 circiumi. 
Budgetul com. se compune 

" din 5782 lei,.42 bani la veni- 

turi și de 5749 lei la cheltueli, 

Căile de comunicaţie sunt: 
șoseaua județeană Măcin-Baba. . 

dag, ce trece prin comună; a 

poi drumuri comunale: la Lun- 
cavița, Cerna, Carcaliui, Tur- 

coaia, Balabancea, etc. 

Greci, com. 7ur, pl Olteţul-d.-s., 

"jud. Vilcea. Este situată pe Dea- 
lul-Grecilor ce se întinde spre 

E., pănă în hotarul com. SIlă- 

tioara şi se lasă spre V., pănă 
în riul Tiriia, la 55 kil: de-ca- 

pitala județului și la 16 kil. de 
a plășei. 

Are o populaţie , de 135 fa- 

miliă, Saii 466 suflete : 232 băr- 

baţi și 234 femei; 97 contri- 

__buabili, Locuesc în 120 case. 

Printre locuitori, sunt 10 ro- 
tari şi 7 lemnari; restul locui- 

torilor se ocupă cu chirigia. 
Vite sunt: 40 cai, 363 boi, .. 

214 vaci, 10 oi și 278 porci. 

Pe riul Tiriia, în raionul co- 

munci, sunt mai multe mori. 

Locuitorii: sunt moşneni. Știii 

carte 43 bărbaţi și 4 femei. 

so
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Vatra satului are 156 hect,, 

iar toată comuna 506 hect. 

Șoseaua judeţeană înlesnește 
comunicația cu com. Milostea 

(N.) şi Mateești (S.). Mai are o 

şosea comunală, care pleacă din 

cea judeţeană pănă la localulpri- 
măriei. 

Venitul comunei se urcă la 

1239 lei anual şi cheltuelile la 

1167 lei. 

E brăzdată de dealurile : Greci- 

lor, Olteţul, Cornetul, Bran, Ru- 

șetul, Măgura şi Glodul şi udată 

de văile: Tăuzului și Vlădoaia. 

In tot coprinsul com. sunt 33 

fîntîni. Atît în partea de E. cit și 
în cea de V., peambele maluri 

ale riului Tiriia, terenul e aco- 

perit cu vii, finețe, pruni, pă- 
duri şi locuri arabile. 

Se mărginește la E. cu com. 

Slătioara, la V. cu jud. Gorj, 

la N. cu com. Milostea și la 
S. cu com. Mateești. 

Greci, sat, jud. Dimboviţa, pl. Dim- 
boviţa-Dealul, căt. com. Boţești. 

Greci, căzuu, la N. comunei Băr- 
cănești, jud. Olt, pl. Jiul-d.-s., 
situat pe valea Iminogului, care, 
la eşirea sa din sat, se unește 
cu piriul Lisa, și se varsă în 
Olt. Afară de ape curgătoare, 
are .și vre o 18 puțuri. Are o 
populaţie de 130 familii sati 536 
suflete. Locuitorii ai fost îm- 
proprietăriţi la 1864 pe 228 de 
hect., şi posedă acum. 762 de 
pog. 

- 

Vite sunt: 170 boi, 60 vaci, 
62 cai, 2 asini, 1098 oi și 79 
porci. 

Sunt 79 stupi cu albine. 
Căile de comunicaţie sunt: 

O şosea care vine de la gara 
Potcoava, și șoseaua națională 
București-Slatina. 

Biserica, frumos restaurată de 
„proprietarul, d-l I. Kalinderu, în 
1896, alcătueşte cu schitul Gre-   
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ci din apropiere, o parohie. 

Școala se află în un local igie- 

nic și curat, pus la dispoziţie 

de proprietarul moșiei. E bine 

cercetată şi are o frumoasă bi- 

bliotecă şcolară, donată de d-nul 

I. Kalinderu, care o' mărește 

treptat, aparate de gimnastică, 

un bogat material didactic,. și 
o grădină pentru a învăța cul- 

tura legumelor. 

Greci, fost sat, în raionul com. 

Gohorul, pl. Zeletinul, jud. Te- 
cuciii. 

Locul unde a fost satul se 

cunoaște şi astăzi, în depărtare 

de 26 kil. în sus de Tecuciii, 
pe coasta dealului Nărtești, lîn- 

gă gara Berheciii. Paul de Ale- 

Ppo, în descrierea călătoriei sale 

în Moldova, ne spune că de la 

Tecuciii, a ajuns într'un sat de 
Greci, cari eraii aduşi de la Ru- 

meliă de Vasile Lupu, sat care 

a fost jefuit și împrăștiat în 

urmă de Moldoveni. De la Greci 

a rămas şi pănă astăzi Viea-Gre- 

cilor, care produce unul din'vi- 

nurile cele mai bune ale Mol- 

dovei. Viea astăzi este a dlui 

Nicolae Crisoveloni, cumpărată 
de la Dimitrie Mavrocordat îm- 
preună cu moșia Ghidigeni (jud. 
Tutova), una din moşiile cele 
mai frumoase din partea de jos 
a Moldovei. 

Greci, scz, în_cătunul Greci, 
com. Bărdănești, pl. Jiul-d..s., 
jud. Olt, pe proprietatea sta- 
tului, împărțită: acum în loturi 
la ţărani, pe malul drept al rîu- 
lui Iminogul. A rămas acum bi- 
serică de mir. Personalul e plă- 
tit de stat. 

Greci, maumirea generică vechie 
a une? întinse localități, situată 
la poalele pădurei Vlăsiei și la 
N.-E. de București, în jud, Ilfov, 
pl. Mostiştea.   
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Acest nume, Greci, îl mai gă- 

sim în vre-o 14 judeţe din Ro- 

miînia chiar astă-zi, dincoace 

de Oit şi dincolo peste Mil: 

cov, peste Prut şi în Dobro- 

gea; dar la toate aceste sate 

nu găsim nici o: reședință de 

vre-o familie boerească de lun- 

gă durată, şi cu căminuri, ruine 

vechi, biserici seculare, mor- 

minte şi chiar mănăstiri ale 

unuia și aceluiași neam de bo- 

ieri, ca aci în Ilfov la Greci şi 

la alt cămin, tot al lor de pes- 

te Olt, precum se dovedește 

din acte numeroase. 
Această numire la toate li 

S'aii dat, probabil pentru unul 

şi același motiv, căci odinioară, 

ele erai colonii importante, mult 

timp locuite cu Greci, ostași 

mercenari, plătiţi de Voevozi 

şi stabiliți aci pentru paza lo-. 

calităților ineredinţate lor ca 
moșneni. 

Moșia Greci- Ilfov este limi- 

trofă despre V. cu moșia Vatra- 

Sf. Mănăstiri- Căldărușani, din 

pădurea Vlăsiei. 

Ea se întinde, cu cîmpul, lun: 

cile şi pădurile ei, de jur. îm- 

prejurul satului, nu numai la 

S$., spre București, pănă la Va- 

lea-Colceagului, dar și peste Ja- 

lomița, spre N., către malurile 

Prahovei. 

Această moşie s'a împărţit 

în 2 comune rurale vecine, şi 

anume: una Greci - Grădiștea, 

şi cea-laltă Micșuneşti - Greci, 

prima compusă din 3 cătune: 
Greci-d.-s., Măxineni și Gră- 

- diştea, cea de a 2-a compusă 

din 7 cătune: Balamuci, Greci- 

de-Mijloc, Greci -d.-j., Fundul- 

Danciului, Micşunești-Mari, Mic- 

șunești-Moara și Balta-Neagră. 
Satele acestea toate se află în- 
șiruite de o parte pe malul drept 

al apei Pociovaliștea, începînd 
"din sus, din fața mănăstirei Căl- 
dăruşani, şi coborînd pănă lin-
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" gă tirgulețul Fierbinţi; iar de 

aci se rotocolesc înapoi -pe 
malul oposit, în jurul unei răs- 
fițate lunci a Ialomiţei, împo- 

dobită în centrul ei:cu antica 
şi frumoasa mănăstire, numită 

Balamuci, care din înălțimea 

unei movile le privește în juru-i 

"pe toate. Ocolul acestor sate 
să află la o depărtare de 32—36 

„il. la N. de București, înlăn- 

ţuindu-se pe malurile sus zise- 

lor ape. 

Din punctul de vedere isto- 
ric, se poate crede că la mo- 

.şia aceasta, care se află așezată 

chiar la semicercul format de 

„cursul repede de la munte pănă 

aci al Ialomiţei, care ia daci o 

direcție piezișă spre gurile ei 

de la Hirşova, pe lingă Bără- 

ganul despoiat de păduri, a fost 

nevoie de vrednici apărători, 

pentru Gherghița, Poenari, Zna- 

govul și 'Tirgoviștea, care stai 

mai sus pe Ialomiţa, peste pă- 

duri. 

"Vedem aci nu numai întinsa 

moșie cu numele Greci, dar la 

puţini kil. mai jos pe Ialomiţa, 

mai vedem vechii moșneni Mol- 

dovenii, apoi mai la vale Ro- 
vinele lui Mircea, și în fine la 

gurile Ialomiţei renumita Cetate- 
de-Flodi. 

Toate acestea dovedesc că 

la poalele Vlăsiei, a fost loc is- 

toric şi strategic important în 

evul medii, 

Trecînd la fapte probate cu 

documente, şi căutînd cine a 

“locuit în vechimea secolelor în 
Greci-d.-s., şi cine a clădit acea 

biserică, cu morminte din tim- 

pul lui Mircea-Voevod-Ciobanul, 

al cărei turn a fost dărămat de 

cutremur, dar al cărei trunchiti 
există, dăm de un hrisov din 

1520 Martie 16, a lui Neagoe- 

Voevod-Basarab, care ne arată 

precis că se.... «întărește fra- 
ţilor jupîni Cazan și Sahat, am-   
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bii Paharnici, mai multe moșii .. 
, PR , 
între cari și această moșie Gre- 

cii,.. care le este dreaptă și bă- 
trină moșie și moștenească încă 

din zilele bătrinului și răposa- 
tului Mircea-Voevod, (cel din 
1387) și din zilele bătrinului Vla- 

dislav-Voevod-cel-Bun (1482?) 
şi lui Vladislav-cel-Tinăr.» 

„Deci satul acesta şi înainte 

de 1387 tot Greci se numea. 
Urmașii acelor Jupani dar, 

cari aii stăpinit moșia Greci 

“cel puțin de la 1387,.și pănă 
la data aceasta (1520), eraii a- 

cești doi frați, şi tot prin ei s'aii 

transmis urmașilor lor. 

Documente numeroase din 

1532, 1534, probează că sediul 

boerilor cu numele de sot Greci», 

era în acest sat Greci, aproape 
de Znagov-llfov. 

Ruinele caselor și căminuri- 

lor boerești se văd încă și as- 

tă-zi, şi între alte: probe ni se 

mai păstrează o piatră mormîn- 
tală din 1548, Ghenarie în 6 

zile, în biserica cea vechie a aces. 

tui sat, Greci-d. s., sub care zac 

oasele jupaniței Mușa, fostă soţie 

a lui jupan Barbu-Postelnicul, 
Mai în urmă, moșia și satul 

Greci, pe la finele secolului al 
XVl-lea, să găsea în posesia 
lui Mitrea, marele Dvornic și a 
soţiei sale Neaga. 

Iată pe scurt cum glăsuește 

hrisovul din 1586, Februarie 27: 
« Mihnea-Voevod, sin Alexan- 

dru-Voevod, întărește întîiului 
sfetnic al săă, anume Jupan Mi- 

trea, marele Dvornic și soției lui 

Neagăi, ca să le fie lor satele, . 

şi Grecii toţi... și ţigănia Gre- 
cilor toată...» . - 

Cu alte cuvinte moșia și sa- 
tul Greci era neștirbită și în- 
treagă, la data aceasta, în po- 

sesiunea casei acestui neam de 

boeri. 

Intinderea ce moşia aceasta 

ocupa, se poate deduce cu si-   
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guranţă, din actele ce vom ex- 

pune iai la vale. Ocupa o su- 

prafață de circa 4200 .pogoane. 

Sus zişii boeri, în timp de 
răzmiriță şi de prada Ţărei, de 
către Tătari și Turci, o închi- 

nară mănăstire Znagovului, unde 

eraii ei şi ctitori, stăpinind mă- 

năstirea pănă în anul 1625, No- 
embrie 26, cînd un urmaș al 

celor de mai sus, anume Jupan 
"Papa, marele Dvornic, răscum: 
pără a 3-a parte din sus zisa 

moșie. 

Iată ce vorbește însuși do- 

cumentul original ce se posedă 
de familia proprietarului acestei 
moșii, 

« Alexandru-Voevod sin Radu- 

“Voevod, întărește lui Jupan Papa 

marele Dvornic, ca să-i fie mo- 

şie în sat în Greci .... pen- 

tru că acest mai sus zis sat, 

aii fost miluit și dăruit la sf, 

mănăstire Znagovul, de răposata 

jupîneasa Neaga Mitroaea Vor- 
niceasa, încă mat dinainte vre- 

me... şi mănăstirea fiind să- 

racă, căci o jefuise Tătarii şi Tur- 
cii, iar moşiile mănăstirei,., 

Greci, etc, fiind acum pustii fără 

de nici un vecinic, s'a găsit cu 

cale de tot soborul, împreună 

cu arhiereii și Mitropolitul Ţărei. 
să o viază... lui jupan Papa, 

marele Dvornic, căci lui i să 

cuvine... a o răscumpăra... însă 
a 3-a parte...» 

De la data aceasta (1625) 

şi pănă astăzi, cele-l-alte două 

treimi de moşie, rămase mănă- 

stirei Znagovului, n'a mai pur- 
tat numele de Greci, căci pus: 

tiite fiind de primii moșneni, 

în urmă s'i format pe ea alte 

sate cu numiri deosebite, și 

cari părți erati de circa 28900 

de pogoane, căci partea cea de 

a 3-a răscumpărată de Papa ma- 

rele Dvornic, după o hotărnicie 

din anul 1763, se dovedeşte că 

era de 1409 pogoane.
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Prin urmare numai această 
a 3-a parte de sat şi moşic, for- 

„ mează actualele 2 comune Gre- 
ci, din care fac parte cele 10 

cătunc, de care ne ocupăm şi 

care compun astă-ză cele 2 com. 
De atunci (1625) şi pănă la 

începutul secolului actual, satul 

- şi moșia Greci, a purtat una 

şi aceeași numire, servind de 

cuib ale diferitelor ramure din 

familia Grecianilor, unde își a- 

veaii ei casele, dichisele, bise- 

ricile și reşedinţele lor. Proprie- 

tatea însă se află neclintit în- 
tre că toţi în devălmășie pănă 
la hotărnicia din anul 1763, 

Pe la începutul secolului ac- 
tual însă un Ioniţă  Clucerul 

Trăsnca, zis și Grecianu, vinde 

parte lui de moșie din Greci, 

lui Scarlat, marele Dvornic Gră- 

dişteanu, de la care mai în urmă 

sa dat și părțile ei acesteia 

numire de Grecii-Gradiștea. A- 

poi un Măcim Mihuleţ Zaraful 

ia în căsătorie pe o Luxandra, 

fata hotarnicului Mihaiii Serdarul 

Grecianu, care îi dă ca zestre, 

şi puţină moșie în Greci; de 

la acest Măcim s'a născut și 

supra-numirea cătunului zis Mă- 
-cinenii. . 

"Mai spre E, de biserică vechie, 

asemenea un Iordache Stolnicu 

(zis apoişi Micşunescu), fiul vel 

cămărașului Asan, a ţinut în 

căsătorie pe Smaragda sin Şer- 

ban vel Spătarul Grecianu, dela 

care venindu-i zestre şi la mo- 

șia Greci-Micşunești o șuviţă; 

i se dete acelei șuviţe, numirea 

de Micşuneşti-Greci. 

Aşa dar, probe destule şi 
documente de tot felul, confir- 

mă că cel puțin de la 1387 și 

pănă astăzi, comuna Greci a 

existat; că ea a fost stăpiînită 

ne-întrerupt, de atunci și pănă 

acum, de descendenţii familiei 

cu același nume, și că diferitele 

porecle la cătunele și satele ei,   

„s'a dat tocmai acum în urmă, 

cînd populaţiunea s'a mărit, căci 
atunci s'aii format cătune sepa- 

rate, cari pentru a se deosebi 

unele de altele, aii fost nevoite 

a adopta :cite un supra-nume. 
- Documentele. privitoare la a- 

„ceastă moşie sunt numeroase 
şi dintr'însele multe sunt de un 

mare interes istoric și strategic 

„căci mai cu seamă aci, în poa- 

lele pădurei Vlăsiei, și, unde 

este chiar vărsarea şi întîlnirea 

apelor: Pociovaliștea, Znagovul 

Vlăsia, Balta-Neagră, Ialomiţa 
și Prahova,-era în veci locul 

cel mai de temut, să nu se 

apuce de vrăjmașul care venea 

de peste Dunăre prin gura Ia- 

„ lomiței, fără obstacole de pă- 

duri, în sus, spre Tirgoviște, 

reședința Domnilor noștri. 

Greci, moșie, în jud. Olt, pl. 

Jiul-d.-s., străbătută de șoseaua 

- Bucureşti-Slatina şi de o şosea 

care vine de la gara Potcoava. 

Pămiîntul e în genere argilos, 

și se împarte în teren arabil, 

de pășune, de pădure, de vie 

(6 hect.), heleșteii (1 hect. 1/2) şi 

neproductiv. Pădurea, în întin- 

dere de vr'o 668 hect., conţine: 

girniță, cer, stejar, jugastru, a- 

lun, tei, salcie, plop și puţini 

pomi roditori. 

Moşia e exploatată în regie, 

cu metoade perfecționate; o par- 

te din locuitori aii pluguri de 

sisteme nouă, cumpărate de d-l 

I. Kalinderu, proprietarul mo- 

şiei, pluguri pe care le-ai achi- 

„tat prin muncă. 

Casa proprietăței e mare, 

bine întreţinută și înconjurată 
de un parc. Pentru trebuințele 

exploatărei sunt magazii mari, 
pătule model, iar pe lingă pare 
o florărie cu seră. 

Greci, dea/, în jud. Gorj, pl. Jiu- 
lui, în partea despre V. a co-   
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munci : Costeşti şi care. este tot 

„culmea din stînga Jiului; vine 

- din spre N., de.la com. Piscu- 
- rile şi merge. spre S. la com. 

-Groșera; este acoperit: cu pă- 

dure. . e 

Greci, dea/,' pe teritoriul com. 

Birci, pl. Mijlocul, jud. Olt, si- 

tuat spre V. în dreapta piriului 

„Negrișoara. Are direcțiunea N.- 

- S. și o lungime de 4 kil. E 

coperit cu semănături. 

Greci, 2î7f de deal, în jud. Tul- 

cea, pl. Măcin, pe teritoriul com. 

rur. Greci, situat în partea de 

E. a plășei și a comunei; este 

virful culminant al dealului Co- 

şlug, şi cel mai înalt din tot 

jud. Tulcea, și chiar din Do- 

brogea întreagă. “Are o înălțime 

426 m. şi e punct trigonometric 

de observațiune de rangul al 

2-lea, domintad asupra văci și 

satului Greci. De pe el se vede 
la o mare depărtare: Măcinul, 

Brăila, Galaţi și Dunărea pe o 

mare întindere. Este stîncos şi 
pleșuv. 

Greci, dea, în raionul comunei 

Greci, pl. Oltețul-d.-s., jud. Vil- 

cea, pe care se cultivă 12 hect., 

50 arii vie. 

Greci, zîrîi, care se varsă în 

riul Dimboviţa, “la S$. de căt. 

Podul- Pitarului, pl. Dimboviţa, 

jud. Ilfov. 

Greci, va/e, între comunele Ce- 
tățeni din-Vale şi Văleni, plaiul 

Dimboviţa, jud. Muscel. 

Greci, vă/cea, pe teritoriul com. 

“Bărcănești, pl. Siul-d.-s., jud. 

Olt. Udă partea de V.a căt. 

Greci, și apoi se varsă in Iminog. 

Greci-de-Buzău, vecie numire 
a cătunelor Potoceni-d.-j. şi Po-
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- toceni d.-s., comuna Mărăcineni, 

jud. Buzăi, 

Greci-de-Jos, sas, face parte din 
com. rur. Micșuneșşti-Greci, pl. 

Mostiştea, jud. Ilfov. Este situat 
"pe :malul drept al văei . Pocio- 

valiştea. 

Se întinde pe o suprafaţă de 
1081 hect., cu.o populație de 

362 locuitori. 

D-l N. N. Lahovari are So 

hect., din care cultivă 630 hect., 

(4o sterpe, 125 izlaz, 15 pădure), 
- Locuitorii aii 271 hect., din care 

cultivă 256 hect. (15 izlaz). 

Are o şcoală mixtă, frecueu- 

tată de 32 elevi şi 9 eleve, cu 

întreținerea căreia, statul şi co- 

muna cheltuesc anual 1874 lei. 

Localul s'a construit de judeţ 
în „anul 1889. | 

" Comerciul se face de 1 cir- 
ciumar și 1 hangiii. 

Numărul vitelor .mari e de 

347 şi a celor mici de 397. 
“Acest sat, se zice, s'a înfiin- 

- ţat la anul 1548 în lunca care 

este în partea de.N. a acestui 
sat, iar la.anul 18541.D-l Dimi- 

trie Poiizu, fost proprietar al 

moşiei Greceanca, Va mutat pe 

şes întins, pentru-că în luncă, 

__cînd se revărsa riul Ialomiţa, 

inunda satul. 

Are o biserică, cu hramul 

Adormirea, deservită de 1 preot 
şi 2 cîntăreţi, clădită la anul 

1841 de D-l D. Polizu. 

Greci-de-Mijloc, (Scuipiciul), 

sat, face parte din com. rur, 

Micşuneşti-Greci, pl. Mostiștea, 

jud. Iifov. Este situat pe malul 

drept al văei Pociovaliştea. Are 
o suprafață de 541 hect. și o 

populaţie de 120 locuitori. Pro- 

prietarul, D-l N. 1. lliad, are 

398 hect. și locuitorii 143 hect,. 

In raionul satului e o' pădure 

de 100 hect.. 

Are o biserică, cu hramul   
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Sf. Nicolae, deservită de 1 preot 

şi 2 cîntăreți; 2 heleştaie; 1 

pod stătător. 
Comerciul se face de 1 hangiă. 
Numărul vitelor mari «e de 

132 și al celor mici. de 433. 

Greci-de-Sus, saz, com. rur. Gre- 

ci-Gradiștea, pl. Mostiștea, jud. 
Ilfov, situat pe valea Pociova-. 

liștea. 

Aci este reşedinţa primăriei. 

- Se întinde pe. o suprafață de 

1086 hect. .şi are o populaţie 
de 343 locuitori. 

Are o biserică, cu hramul Sf, 

Treime cu.1 preot și 2 cîntă- 

reţi; o şcoală. Se face în sat 
un tirg de băuturi spirtoase și 

obiecte, în fiecare an, în ziua 

de Sf. Treime, cînd este hra- 

mul bisericei. . - 

Comerciul se face de 2 cir- 

. clumari... - , 

Numărul vitelor mari e de 
229 şi al celor mici de 530. 

Greci- Gradiştea (Gradiştea- 
lui-Gherman), con. rur., jud. 

: Tifov, pl. Mostiștea, la N.-E. şi 

la 38 kil. de București. 

Se compune din 3 cătune: 
Greci-de-Sus, Măxineni şi Gra- 

diștea, cari dimpreună cu cătu- 

nele formînd comuna Micșunești- 

__ Greci, se află înșiruite deoparte 

pe malul drept al văci Pocio- 

„ valiştea, începînd din. sus, din 

fața mănăstirei Căldărușani și 

coborind pănă lingă tirguleţul 

Fierbinţi, iar de aci se înșiruesc 

pe malul opus, în jurul unei 

răsfățate lunci a Ialomiţei, îm- 

“podobită în centrul ei cu antica 

şi frumoasa mănăstire, Balamuci, 

care din înălțimea unei movile 

le privește în juru-i pe toate, 

Are cam 1000 de locuitori, 

foşti clăcași, din care 200 capi 
de familie sunt împroprietăriți. 

Se ocupă pe lingă agricultura 

cu transporturi .de' producte și   

. 
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lemne din nouă petice de păduri, 

: unele ale proprietarilor, altele 
ale Statului, de pe moșia: sa 

Balamuci, şi cu transporturi de 

trestie de pe balta din centrul 
moșiei, lipită cu balta mănăs: 

tirei Căldărușani. 

Naţionalitatea lor este -cea 
romînească, căci chiar dacă nu 

vor fi fost ei toți romiîni odi- 

nioară, ci Greci, în secoli mai 

depărtaţi acolo, să dovedește 
însă prin Documentul din 1625 
Noembrie 26, că aceștia de 

multă vreme după răzmiriţe de 
Turci sai de Tătari, părăsise 

- moşia aceasta și o lăsase pustie. 

Ca centru de desfacere al : 
produselor agricole pentru po- 

pulaţia. acestor comune este ora: 
șul București, iar ca gară mai 
apropiată pentru transportul ce- 

realelor, loc. aii gara dela Pan- 
tilimon, legîndu-se prin șoseaua 
judeţeană București - Fierbinţi, 

care taie în diagonală întreaga 

moşie Greci. 

Bilciuri - anuale - sunt două, 

unul vechiii, de la 1633, care 

se ţine la Rusalii, adică la Moși, 

cind este și ziva de hram al 
bisericei spre pomenirea sufle- 
tului răposatului Jupan Papa 

ot Greci, iar altul la 27 Iulie, 

la sf. Pantelimon. Ambele se 

“întrunesc la cătunul Greci-d.-s., 

proprietatea d-lui Ștefan Dimi- 

trie Grecianu. 

Sunt în com; 2 biserici, una 

din 1845 și alta mai bătrină de 

- cît toate bisericile și mănăstirile 

din localitate și. care conţine 

- morminte ctitoricești din anii 

1546 şi 1626, bine conservate. 

Numărul vitelor mari e de 

482 (173 cai și iepe, 5 armăsari, 

121 boi, 130 vaci și viței, 8 

- tauri, 14 bivoli, 33 bivoliţe) şi 
al celor mici de 1001 (188 porci, 

813 oi). Dintre locuitori, 182 
sunt plugari, 3 meseriași. 

Arătura se face cu 57 plu-
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guri: 22 cu boi şi 35 cu cai. 

Locuitorii ati 70 care şi căruţe: 

25 cu boi şi 45 cu cai. 

Comerciul se face de 4 cir- 

ciumari, 

Grecilor (Dealul-), zea/, pe te- 

ritoriul satului Vocotești, com. 

Mogoșești, pl. Stavnicul, jud. 

aşi. Se zice că pe acest deal 

ar fi fost un sat, locuit de Greci, 

ale cărui urme se cunosc și 

astă-zi. 

Grecilor (Dealul-), dea/, pe te- 

'ritoriul satului Larga, comuna 

Movileni, pl. Copoul, jud. Iași, 

Grecilor (Dealul-), zea/, în jud. 
Tulcea, pl. Măcin, pe teritoriul 

com. rur. Greci; se desface din 

culmea dealurilor Pricopanului; 
se întinde spre IE., avind o di- 

recţie generală de la N.-V. spre 

S..E., şi brăzdind partea estică 

a plășei şi pe cea vestică a co- 

munci. Se întinde printre apa 
Calistriei și afluentul săi Va. 

lea-Grecilor. Natura sa este în 

general pietroasă. Se ridică 

pănă la 161 m., punct trigono- 

metric de observaţie de rangul 

al 3-lea, dominind asupra satului 
Greci, Văii- Grecilor, drumului 

județean Măcin-Ostrov, Măcin- 

Greci-Babadag, ce trece pe la: 

poalele sale sud-vestice. For- 

mează dumbrava Dermut-Siîrti, 

Grecilor (Dealul-), zea/, la E. 
de com. Greci, pl. Olteţul-d.-s,, 

jud. Vilcea. Virful lui formează 

limita comunei cu com. Slă- 
tioara. 

Grecilor (Girla-), gir/ă, trece 

pe la poalele piscului Cornetul, 

com. Dobrești, pl. Podgoria, jud. 
“Muscel, şi se varsă în girla Ciîr- 

cinovul, în raionul cumunei, 

Grecilor (Girliţa-), gir/:fă, îiz-   

vorește din fundul văilor : com. 

Filipești-de-Pădure, pl. Filipești, 

jud. Prahova; trece prin fineţe, 

făcind mai multe zigzaguri, cur- 

ge spre E. și sc varsă în piriul 
Roșioara. 

Grecilor (Lacul-), Zac, în jud. 

Buzăii, com. Lapoșul, căt. Va- 

lea-Unghiului, în mijlocul Poe.- 
nei-Lungi. 

Grecilor (Lacul-), Zac, în jud. 

Teleorman, com. Putineiul, în 

partea despre E. Este formată 

din izvoare. Aci se găseşte şi 

o fîntînă vechie, căreia îi zice 

Fintîna-Grecilor. 

Grecilor (Piriul-), ziriz, izvo- 
rește de lingă căt. Lilieci, pl. 

Dimboviţa, jud. Ilfov, și se varsă 

în riul Dimboviţa, la V. de co- 

muna Lămoteşti, pl. Negoești. 

Grecilor (Podul-), zezute, în 
jud. Buzău, com. Gura-Teghiă, 

căt. Argăsăleşti. E acoperit de 

brad şi pin şi formează centrul u- 

nei vaste circumferinţe de munți: 

Fulgerișul, Tigva, Ivăneţul, Răz. 

boiul, Beizadeaua, Vișanul, Va- 

dul-Oii, Piciorul-Caprei,Cernatul, 

Penteleul, Viforita, Zănoaga, Co- 

riiul, Surducul, Poiana-din-Cale, 

Cășoca, Tehărăul, Podul-Calului, 

Valea-Păltinişului, Dealul-Corbu- 

lui, Stănila, Valea-Largă, Hin- 

sarul, Goteșul, Tainița, Dealul- 

lui Vodă și Brinzea, E una din 

excursiunile cele mai plăcute de 
la Stabilimentul Bisca. Urcarea 

se face călare în timp de o oră. 

Grecilor (Valea-), za/e, se var- 

să în riul Argeșelul, în raionul. 

com. Boteni, pl. Argeșelul, jud. 
Muscel. 

Grecilor (Valea-), za/e, situată 

la E. de com. Brebul, plaiul 
Prahova, jud. Prahova. 

_Grecilor (Valea-), zîrîz, în jua. 
Tulcea, pl. Măcin, pe teritoriul 

com. rur. Grecii. Izvoreşte din 

poalele estice ale culmei Prico- 

„ panului, sub numele de Recea, 

aproape de izvorul preceden- 
tului, Se îndreaptă spre S., a: 

vind o direcțiune generală de 

la N. la S., brăzdind partea, es- 

tică a plișei și pe cea vestică 

a comunei. Curge printre dea- 

lurile Greci și Piscul-Inalt şi 

țuțuiat. Trece prin mijlocul sa- 

tului Greci, şi după S kil. de 

curs, se aruncă în piriul Apa- 

Calistriei, pe dreapta, lingă sa- 

tul Greci, după ce a primit pe 

stînga ca afluenţi Valea-Rahovei, 

unită cu Valea-Diteon. Pe valea 

sa merge un drum comunal 

Greci-Văcăreni. 

Grecilor (Valea-), ziziz, în jud. 

Tulcea, pl. Măcin, pe teritoriul 

com. 'rur. Jijila; izvorește din 

poalele orientale ale dealului. 

Pricopanului, de la piciorul vir- 

fului Sulucul; se îndreaptă spre 

N., avînd o direcţiune generală 

de la S..V. spre N.-E,, brăzdind 

partea de N. a plăşei şi pe cea 

S.-E. a comunei; cursul său e 

prin păduri, şi după o lungime 

de 3 kil. se aruncă în pir. Jijila, 

pe stinga, aproape de izvorul 

acestuia; pe vale-i merge drumul 

comunal Văcăreni-Carcaliul. 

Grecul, cătun (tîrlă), pe cîmpul Bă- 

răgan, în pl. Ialomiţa-Balta, com. 

Sudiţi, jud. Ialomiţa. 

Grecul, zzaute, în jud. Neamţu, 

pl. Piatra-Muntele, com. Doamna, 

situat spre S. de mănăstirea Bis- 
triței. 

Grecul, graf, în partea de E. a 

satulni Novaci, com. Duda, pl. 

Podoleni, jud. Fălciii.   Grecul, zrup de pădure, de sal-



“GRICUL 

cie (zăvoiii), pe proprietatea Pa- 
rapani, com. Arsache, pl. Mar. 

ginea, jud. Vlașca. 

Grecul, sc, jud. Vilcea, pl. Oltul- 
d.-j., com. Mitrofan. 

Greculeştilor (Dealul-), zea?, cu 

direcţia de la N. spre S.; trece 
prin centrul com. Racoviţa, plaiul 

Ilorezul, jud. Vilcea. 

Grecului (Lacul-), Zac, în jud. 
Buzăi, com. Bălănești, căt, Tur- 

burea. 

Grecului (Lacul-), /ac, pe pro: 
prietatea Blejeşti a fraţilor Olăne. 

scu, pl. Glavaciocul, jud. Vlașca. 

Grecului (Mărăcini-), saţ, în 
jud. R.-Sărat, pl. Gradiştea, căt. 

com. Obidiţi; este aşezat în 
partea de E. a com., pe malul 

drept al riului R.-Sărat, la 360 m. 

spre N.-E. de căt. de reședință, 

Obidiţi; are o întindere cam 
de 130 hect,, cu o populaţie de 

84 familii, sai 324 suflete, din 

cari 61 contribuabili. 

Grecului (Piriul-), zâriă, jud. 
Bacău, pl. Trotuşul, com. Tîrgul- 

Trotuşul, izvorește din muntele 

Șuri și se varsă d'a dreapta 
Slănicului. 

Grecului (Piriul-), zîrz, format 

pe teritoriul com. Străoani-d..j., 

„jud. Putna; se varsă în Sușiţa. 

Grecului (Valea-), ziriz, în jud. 
Buzăii, com. Mărunţișul, căt, Ză- 

. hărești ; iese din muntele Podul. 

Roșu și se scurge în rîul Buzăul, 

Grecului (Valea- 3, pârtia, în jud. 
- Buzăii, com. Tisăul; începe de 

la Poiana-Brașovului şi dă în 

„ pîriul Tisăul, la Cheea, 

Grecului .(Valea-), za/£, izvore-   

639 

şte -de sub poalele muntelui 

Clăbucetul-Baiului, com. Predeal, 

plaiul Peleşul, jud. Prahova, și se 

varsă în piriul Prahoviţa, pe 
țărmul drept, tot în raionul com. 
Predeal, din sus de satul Azuga. 

Greereşti, saz, face parte din 
com. rur, Vai-de-Ei, pl. Oltul- 
d.-s., jud. Olt, 

Grefoacele, sas, pl. Dimboviţa, 
jud. Ilfov; face parte din com. 

rur. Băneasa-Herestrăul. Are, îm- 

preună cu Băneasa și Dâmăroia, 

571 locuitori, 

Suprafața totală a satului. e 

de 300 hect. şi aparţine D-lui 
avocat N. Basilescu, care a par- 

celat-o înființind localitatea Bu- 
cureşti-Noi. 

Gresarea, pîrii, servă de hotar 

între com. Stroeşti şi Stătioara, 

plaiul Horezul, jud Vilcea. 

Gresia, căț,, al com. Boziorul, jud. 

Buzăă, cu 30 locuitori și g case, 

Gresia, saz, face parte din com. 
rur. Star-Chiojdul, pl. Teleajenul, 

jud. Prahova. Are o populaţiune 
de 40 locuitori (20 bărbaţi, 20 

femei). Este “situat la poalele 

muntelui Călugărul și e udat de 
izvorul cu acelaşi nume. Cade în 

centrul com, 

Gresia, căz., în pl. Tirgului, jud. 
Teleorman, com. Bălțați. Are o 
populație de '196 suflete, din 

cari 38 contribuabili, - 

Gresia, dea/, în jud. Buzăii, com. 

Bălănești, căt. Cociîrceni. 

Gresia, mute, la N-V. de com. 

Albeşti, plaiul Dimboviţa, jud. 
Muscel, pe malul stîng al rîului 

 Brătioara, 

Gresia, piriz, curge din muntele   
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Călugărul, com. Star-Chiojdul, 

plaiul Telcajenul, jud. Prahova, 
ia direcţia S.-V. şi se varsă în 

girla Chiojdul, tot în raionul 

com. Star-Chiojdul. 

Gresia-Buceasca, moşie parti- 

culară, în jud. Teleorman, pl. 

Tirgului, com. Bălțați. Are o 
” întindere de 296 hect,: 

Gresiei (Valea-), za/e, în jud. 

Ialomiţa, pl. Borcea, com. Ul- 
mul; desparte satul Făurei de 
satul Nenciulești. 

Greşul, ziriz, jud. Putna; izvo- 

reşte din locul numit Piatra- 

Scrisă, în Virful Macrodiului, de 

sub poalele Dealului-Lepșii, şi 
după ce udă com. Tulnici, mer- 

ge de se varsă în Putna, în: 

dreptul Dealului-Moveselor. 

Greului (Bolovanii-), sfner 
mari, în jud. Buzăii, com. Goi- 
dești, cătunul Ploștina, pe malul 

drept al riului Slănicul, servind. 

ca limită despre comuna Lopă- 

tari. 

Greului (Poiana-), colină, în 
jud. Buzăă, com. Vintilă-Vodă, 

“importantă din punctul de ve- 

dere al constituţiunei sale geo- 
logice. 

Gribicina-de-Sus, căzu, al com. 

Grabicina, jud. Buzăii, cu 340 
locuitori şi 92 case. Are sub- 
divizia Umbrărelul. 

Grieşti, saţ, în partea de S.a 

com. Tingujei, pl. Funduri, jud. 

“Vaslui, situat pe valea piriu- 

lui Racova, care formează iazul 

cu același nume. 

Are o suprafață de 858 hect., 
cu o populație de 45 familii, 

saă 133 suflete. ME 

Vite: 315 vite mari cornute, 

290 oi, 22 cai şi 79 riîmători,
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Grigorcea, moşie. Vezi Sinăuţi, 

saii Rerhoinetele, jud. Dorohoiii. 

Grigorcei (Dealul-), gea/, pe 

moşia Sinăuţi, com. Tureatca, 

pl. Berhometele, jud. Dorohoiii. 

Grigoreni, sat, jud. Bacăiă, pl. 

" Tazlăul-d..j., com. Scorţeni, situat 

pe drumul județean Bacăii-Moi- 

nești, spre N.-E. comunei. Are 

o populaţie de 216 familii, sai 

815 suflete; o școală mixtă, fre: 

cuentată de 20 băcţi şi'1 fată, 

o biserică, deservită de 1 preot 

și 1 cîntăreţ, clădită la 1720 

de locuitori; 2 cîrciumi; o moa- 

ră de apă. 

Vite sunt: 15 cai, 487 vite 

mari cornute și 79 porci. 

Teritoriul acestui cătun apar- 

ţine sătenilor, 

Grigoreni,: numire ce se dă ze; 

Zărfi din com. Golești, pl. Rîu- 

„rile, jud. Muscel, 

Grigoreni, rup de moșie, situat 

în com. Vlădești, pl. Rîurile, 

jud. Muscel, la 23 kil. de Cim- 

pulung, acoperit cu pădure și 

zăvoiă cu anini; fost "pendinte 

de mănăstirea Aninoasa. 

Grigoreni, pădure, jud. Muscel, 

pl. Riurile, com. Vlădeşti, din 

poalele căreia izvoreşte Valea. 

Bondorica, care sc varsă în iul 
Bratia. 

Grigoreni-cu-Bahna, zroprie- 
ăfi ale statului, jud. Muscel, 
pendinţi de Mitropolia din Bu- 
curești, cari sâii arendat pe 
periodul 1858—93 cu 495 lei 
anual. 

Grigoreni şi  Valea- Ursului, 
Păduri ale statului, în întindere 
de 400 hect., ţinînd de mă- 
năstirea Rîncăciovul, :jud. Mus- 

„cel, -   
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Grigoreşti, saț, în partea de V. 

a com, Călinești, plasa Siretul, 

jud. Botoşani, pe ţărmul drept 

al Siretului. Are o suprafaţă de 

202 hect., cu o populaţie de 

120 familii, sati 540 suflete, din 

care 122 contribuabili ; locuesc 

în 118 case. 
„Are o. biserică de piatră, zi- 

" dită la 1837 de Scarlat Miclescu, 

cu 1 preot și 2 cîntăreți, 

Vite sunt: 149 boi și vaci, 

33 cai, 142.03, 151 porci. Lo: 

cuitorii posedă 41 stupi.. 

Sunt 2 circiumi; 7 meseriaşi, 

Grigoreşti, sâăzșor, jud. Brăila, 

com. Șuteşti, pe muchea: pla- 

toului de N. a judeţului, la 3 

kil. spre S. de satul Suțeşti. 

Suprafaţa vetrei satului e de 7 

hect., cu o populaţie de 30 fa- 

milii, sati 160 suflete: 75 băr. 

baţi și 86 femei. 

Vite sunt: 250 vite mari cor- 

nute, 75 cai, 300 oi, pP rimă. 

tori, 

Grigoreşti, pădure, de 429 hect., 

în partea de S.-V. a satului 

„Grigoreşști, com. Călinești, pl. 
Siretul, jud, Botoșani. 

Grimea, deal, în jud. Suceava, 

com. Oprişeni, acoperit de „fa 

- Tine, 

Grimea, /ac, pe dealul cu acelaşi 

nume, jud. Suceava. 

Grindaşi, saţ, în jud. Ialomiţa, 
pl. Cîmpului, pendinte de com. 

Grindul. ste situat pe un loc 

şes, la 7 kil.' spre S.-V. de sa- 

tul de reședință. 

Acest sat purta înainte nu- 

mele de Vâlea-Măcrișului. - 

Are-o populație de 146 fa: 

milii Romîni și 8 familii Țigani. 

Are : o biserică, deservită de 

2 preoți şi 2 dascăli; o școală 
mixtă, condusă de un învățător;   
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Vite sint: 500 cai, 518 boi, 

1596 oi și 858 porci. 

Grindeanul, dea, la S.-V. com. 
Pietrari-d.-s., plasa Ocolul, jud, 
Vilcea. . 

Grindeanul, Albeşti, Valea: 
Orbului şi Vedea-din-Pe- 

trari, moși? ale statului, foste 

pendinte. de Schitul - Dintrun- 
Lemn, situate în com. Petrari- 

d.-s., pl. Ocolul, jud. Vilcea; 

S'aii arendat pe periodul 1888— 

1893 cu 560 lei anual. 

Grindeni, co. rur., în judeţul 
Dolj, plasa Jiul-d.-j., la. 57 kil. 

departe.de Craiova şi la 19 kil. 

departe de reședința plășei. 

Se învecineşte la N. cu com. 

Piscul și Sadova; la S., cu co- 

“muna Bechetul; la V., cu Ză- 

valul, pl. Balta, și la E., cu co- 

muna Călărași. 

Terenul . este accidentat de 

mai multe movile. 
Văi sunt: Severinul, Robia și 

Biserica- Arsă. 

Este udată de riul Jiul care 
și-a părăsit cursul de ciţi-va 

ani,. curgînd spre vechea sa 

matcă. 

Apele din bălțile și smircu- 

rile dupe moșia Sadova se scurg 

printrun canal aci. 
Bălți sunt: Topilele, de 6 pog. 

Ograda, de 5 pog:; Luminoasa, 

“de'6 pog.; Crucea, de 10 pog;; 
Girlele, de 10 pog.; Plumina, de 

Il» pog.; Virtoapele, de 2 pog;; 
Drăxana, de 2 pog.; Lungile, de 

3.pog.; Latele, de 3 hect. și în 

“ adincime de 2:m.; Zătoca, de 

„2 hect. și în adincime de 2 mu 

Jiul-Bătrîn, de 1 hect. suprafaţă, 

 Tik m. adîncime, Balta-Vie de 

2 hect. şi 2 m. adincime. 

“Lacuri: Săratele de 1 hect. 

suprafaţa şi 1 m. adincime: Răs- 

crucile, de 1 hect. întindere şi 

Iif m. adincime; Lungile, de
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I!/a hect. suprafață și 11/2 m. 

adincime. | 

Comuna se compune din 4 

cătune şi anume: Grindeni, căt, 

„de reședință; Ostroveni, la S. 
de tot; Lișteava, spre N. de 

Grindeni, și Orășani, la N. de 

Ostroveni, care înainte se nu: 
mea Potrojani. Cătunul Ostro- 

-veni are siliștea Biserica-Arsă; 

se zice că acolo a fost un sat, 

unde era și o biserică, care a 

fost arsă de Turci la 1806; iar 

căt. Lișteava, are siliștea Vișa, 

ce azi este pe moșia Sadova. 

La E. de cătunul Lişteava se 

văd ruinele unui sat, numit O- 

griul, lingă care este o fru- 

moasă fintină. 
Sunt 4 biserici, din care una 

în Lişteava, care s'a început la 

1883 și s'a terminat la 1885, cu 

hramul Sf. :Niculae. Are în tin- 

dă următoarea inscripțiune : 

„. Această sfintă şi Dumnezecască bise- 

rică, în care se prăznuește hramul Sf. 

Erarh Nicolae $, M. M. Dumitru și S$. 

"M, M. Gheorghe, s'a început la 23 Maiii 

- 1883 şi s'a terminat la 27 Aprilie 1885, 

în zilele M.S. Regelut Carol I, Regina 

Elisabeta a Kominilor și în zilele I. P. 

. 5. S. Mitropolitul Primat Calinic. Mi- 

clescu, P. S. S. Episcopului de Rîmnic, 

Tosif Bobulescu şi S. S.: Protoereul Ju- 

deţului Dolj, Ștefan Angulescu. 

Majestatea Sa Regele Carol 

I, a contribuit la această clădire 

cu mijloace bănești și a dăruit 
mai multe odoare și un clopot, 

interesîndu-se mult la acest act 

de bine-facere. 

A mai contribuit la această 

sfintă clădire, Administrația Do- 

meniului Coroanei, toţi locui- 

torii din Lişteava, precum şi alte 

“persoane din satele vecine, în- 

credinţindu-se supravegherea lu- 
 crărilorde construcţie Preotului 

D.- Iliescu și d-lor Sfetcu Sfetcu, 

Nicolae 1. Lazăr, Marin Nepgrilă, 

şi Stoian Radu Lazăr, întiitorii 

şi osărduitorii acestui sf. locaș. 

Altă biserică este în Grindeni, 

60645. dareie icirunur Ucugrazic. Vol. JId, 

„ Rimnicului, D. D. Calinic, 

  

începută la 1849 și terminată la 

1561, cu hramul Sf. Niculae. 

Are în tindă următoarea în- 

scripțiune: 

Cu ajutorul lui Dumnezeii s'a zidit 

" acest sfînt și Dumnezcesc locaș, unde se 

prăznueşte hramul Sf. ittarh Nicolae şi 

Sf. Evangelist Ioan, s'a pus din temelie 

în anul 15840 și a rămas nesăvirșit fără 

boltă pănă în anul 1860, cînd s'a făcut 

bolta și alte reparaţii și înfrumuseţindu-se 

cu zugrăveala s'a sfirșit în anul 1561 

prin ostencala și cheltuelile locuitorilor 

din acest sat și din satele vecine, ma! 

cu scamă fiind stăruitori: Preotul Florea, 

“Logofătul Dumitrică, Ștefan Radu, Ilo- 
rea Neagu și Grigore Enculescu, în zi- 

lele Domnitorului Alexandru loan I Cuza, 

cu blagoslovenia Pârintelui Episcop al 

spre pome- 

nire: în veci, 

A treia biserică, în Ostroveni, 

s'a început la 1796 şi sa ter- 

'minat la 1818, cu hramul Ador- 

mirea-Maicei-Domnului. Are în 

tindă următoarea înscripțiune: 

Această sfintă și Dumnezecască bise- 

rică cu hramul Adormirea Prea Curatci 

Născătoare de Dumnezei din temelie, 

Sa zidit în zilele Prea Luminatului Domn 

Aexandiu Moruzzi Voevod și în zilele 

Sale Părintelul Nectarie, 

leatul 1796, 

Pro- 

prea sfinţiei 

Episcopul Noului Severin, 

îndemnitorii și ctitonit cot dintii: 

topopul Oprea Presbiterul, Popa Manea, 

Dobrea, Măciucă, Florea Ciobanu, Pirvu 

Brat şi Preda Brat, de mulţi fraţi a fost 

ajutat și din pricina răsmeriţelor a ră- 

mas netencuită și neacoperită până la 

leatul 1813 și iarăși s'a îndemnat casă 

se zugrăvească de P, S. 'S. Protopopul 

Oprea Presbiteru cu Nedelcu Brat și 

Stancu Sin Mateiii ; epitropi și purtători 

de grije: Neagu Logofăt, Popa Ilie, Popa 

Oprea, ctitori de obște, ca să se pome- 

nească care ai dat milostenie în veci 

și s'a săvirșit în zilele Prea-luminatului 

Domn loan Caragea și în zilele P. $.S. 

Părintelui Episcop Galatin, 1S1S$. 

Biserica din Orăşani, nu se 

ştie cînd s'a început, sa ter- 

minat la 1793. Are hramul Sfin-. 

tei Treimi, 

Pentru serviciul celor 4 bise- 
rici sunt 2 preoți și 4 cîatăreți. 

Este o şcoală în cătunul Grin- 

deni, întreţinută de stat; func-   . 

ționcază din 1858. Localul este 

construit din zid în 1891 și în 
bună stare. Are un singur În 

vățător. " 

A fost frecuentată în 1897 de 
31 băeţi din Orășani, 22 băeţi și 

o fată din Grindeni, 9 băeți din 

Ostroveni și 8 din Lișteava. 

Știu carte 72 locuitori în Liş- 
teava, 80 în Grindeni, 206 în 
Orășani şi 120 în Ostroveni. 

Totalul populaţiei se urcă la 
3793 suflete. 

I.ocussc în 462 case și 3098 
bordee. Casele sunt de zid și 

de gard. | 

După legea din 1864 sunt: 

495 locuitori împroprietăriți, iar 

după cea din 1875 sunt So în- 
surăţei. 

Suprafaţa teritoriului comu- 

nai este de 12769 pog., (căt, 

Lișteava e pe: moşia Sadova), 
din care 7552 pog. arabile, 1368 
pog. fineață, 1088 izlaz, 11604 

pog. lac şi teren sterp, 897 pog. 

pădure şi 700 pog. vatra satu- 

lui. Moșia 'se numește Ostro- 

veni; mai înainte se numea Po- 

trojani; are pămînt arabil în în- 
tindere de ş502 pogoane. 

Moșii sunt: Grindeni, Liș- 

teava; Orășani și Ostroveni. Par- 

tea statului aparține mănăstiri- 
lor Horezul și ' Obedeanul. 

Venitul moșiei Ostroveni este 
„de 20498 lei şi 97 bani anual și 

aparţine statului. Restul apar- 
ţine altor proprietari. 

Pădurile de pe moșia Ostro- 
sunt: Portăreasca, 151 

Uţa, 6 hect,; Amza, 7 

hect.; Smadul, 101: hect,; Vir- 

şariul 127 hect.; Ostrovul-Cara- 

bulea, 8 hect. şi Ostrovul- Dră- 

xani, 18 hect, 

Viile aparţin locuitorilor; sunt 

pe moșia Ostroveni, în întin- 

dere de 282 hect. și produc vin 
roșu, | 

“Sunt multe cazane pentru fa- 

„ bricarea ţuicei. ... 

veni, 

hect.; 

al.
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Pe moşia Ostroveni este o 

moară de aburi. | 

Stine sunt pe moșiele Ostro- 
veni şi Sadova, producind anual 
4700 kilgr. brinză. 

In Lişteava surt 2 fierării; în 

Grindeni, 3; în Orășani, 4 și în 
Ostroveni, 2. 

Transportul cerealelor se face 

cu carele pe șoseaua vecinală 

comunală ce duce la Bechet (4 
kil.). 

Circiumi sunt 10: în Liştea- 

va 4, în Grindeni 1, în Oră- 

șani 3, în Ostroveni 2. 

Vite cornute sunt 214; oi, 

380; cai, 40 și porci, 17. 

Grindeni, sas, jud. Dolj, pl. Jiul- 

d.-j., com: Grindeni, cu reşe- 

dința primăriei. Are 631 suflete: 

338 bărbaţi şi 343 -femei. Lo- 

cuesc în 99 case şi 30 bordee. 

In sat sunt: 3 fierari; 1 cîr- 

ciumar. 

Grindeni, moșie particulară, jud. 
Dolj, pl. Jiul-d.-j, com. Grindeni. 

Grindul, com. rur., în jud. Ialo- 

miţa, plasa Cimpului, situată 

între comunele Girbovi și Co- 

lelia, în partea de N-E. a plăşei. 

Teritoriul comunei, cu supra: 
fața de 5700 hect., din cari 250 
hect. pădure, se întinde din riul 
Ialomița spre N., pănă în jud, 
Buzăii, unde se mărginește cu 
teritoriul com. Meteleul-Scutel- 

nici. Coprinde două moşii: Grin- 
dul, cu 350 hect. și Grindași, cu 
2200 hect.; ambele proprietăţi 
particulare. 

După legea rurală din 1864, 
sunt împroprietăriți 233 locui- 
tori; neîmproprietăriți sunt 232. 

Comuna se compune din sa- 
tele: Grindul și Grindași, cu re- 
şedinţa primăriei şi judecătoriei 
comunale în Grindul. 

Are o populație de 763 fa- 
milii, -sai 2883 suflete: 1427   

042 

bărbați şi 1426 femei; 27S1 Ro- 

mini, 18 Greci, 10 Germani, 3 

Unguri, 6 Turci şi 7 persoane 

de alte naţionalităţi; 2839 or- 

todoxi, 6 catolici, 2 mozaici și 

6 mahometani; 803 agricultori, 

23 meseriaşi, 15 comercianți, 8 

profesiuni libere, 40 muncitori 
și 183 servitori, 

Știii carte 467 persoane. 

Vite sunt: 1500 cai, 1483 
boi, 3093 oi şi 2147 porci. 

Sunt 273 stupi cu albine. 

Veniturile com. sunt de 7703 

lei și cheltuelile, de 7527 lei. 

Sunt 3 școli, frecuentate de 

79 elevi și 60 eleve: una de 

băeţi şi una de fete în Grindul, 

cu un învățător retribuit de stat 

şi comună și o învățătoare re- 

tribuită de comună; a treia în 

satul Grindași, mixtă, cu un 

învățător retribuit de comună; 
2 biserici, cu 3 preoți și 4 cîn- 
tăreți, 

In com. se fac 4 tîrguri a- 
nuale: la g Martie, la Pogorirea 

Sf. Duh, la 15 August şi la 
26 Octombrie. 

Grindul, sa, în jud. Ialomiţa, pl. 
Cîmpului, pendinte de com. cu 
același nume. E situat la extre- 
mitatea de N.-E. a plășei, pe 
un mic deal sai grind, de unde 
și numele lui. Vechea numire 

a satului. a fost Rogozul, iar 
mai în urmă și-a luat numele 

de Grindul-Făgărășanului. . 
Are o frumoasă împărţire, cu 

strade drepte și largi, iar sa- 
tul întreg formează un pătrat. 

Populaţiunea satului se com- 
pune din 316 familii Romîni, 
22 familii Ţigani, 4 familii Greci 
şi 3 familii Unguri. 

Biserica este construită la a- 
nul 1842, într'un stil frumos și 
este înconjurată cu zid; are 2 
preoți și 2 cîntăreţi. 

Vite sunt: 1000 cai, 965 boi, 
1496 oi și 1289 porci,   
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Grindul căzu (tîrlă), în jud. Ia- 

lomița, pl. Ialomiţa-Balta, com. 

Ciulniţa, pe cîmpul Bărăganul. 

Grindul, zzvute, jud.: Muscel, pl.: 

Dimboviţa, com. Rucărul. 

Grindul, zădure, în jud. Ialomiţa, 

pl. Cîmpului; formează un trup 

cu pădurea Malul. Esenţe : ste. 
jar, salcie şi ulm. 

Grindul, pădure particulară, su- 

pusă regimului silvic, pe mun- 

tele cu același nume, pendinte 

de com. Rucărul, plaiul Dim- 

boviţa, jud. Muscel, în întindere 

de 250 hect, Esenţă dominantă: 

moliftul. Se limitează la N.-V. cu 
Transilvania. 

Grindul, va/e, pe moşia Balineşti, 

com. Zămostia, pl. Berhometele, 
jud. Dorohoiii. 

Grindul-Calului, o0v;7ă, jud. 

Dolj, pl. Balta, com. Măceșul- 

d.-j., pănă în dreptul căreia li- 
mita de E. a com. către sfoara 

de moșie Codrul, are direcţiu- 

nea de S.-E. și de aciia direc- 

țiunea de S.. - 

Grindul-cu- Bani, pădure de da- 

fini, jud. Dolj, pl. Cîmpul, com. 

Piscul. Aparține statului. Pe mar- 

ginea de N. a acestei păduri 

este aşezată com, Piscul. 

Grindul-Făgărăşanului, pomi- 

re vechie a satului Grindul, pl. 

Cîmpului, jud. Ialomiţa. 

Grindul-Lung, culme de deal, 
în mijlocul platoului de S. al 
jud. Brăila, com. Ulimul, ca la 

4 Kil. spre S.-E. de satul Ulmul. 

In partea de N. a acestui grind ' 
este o movilă cu același nume. 

Grindul-Mare, dea/, în jud. Cons. 
tanța, pe teritoriul com. rur.
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Rasova; se desface din Dealul- 

Mare, se întinde spre N., avînd 

"o direcţiune generală de la S.- 

E. spre N.-V., printre văile Sa- 
iana-Doice şi Ciocanul sati Cea- 

irul-din-Mijloc; se ridică pănă 

la o înălțime de 115 m., domi- 

nînd văile de mai sus și satul 

Rasova, care în parte se găsește 

așezat la poalele sale N.-V.; 

este -stincos și acoperit cu fi- 
neţe și pășuni. 

Grindul-Mare, dea, în com. rur. 

Vrata, pl. Cîmpul, jud. Mehe- 
dinți. ! 

Grindul- -Pietrei, sat, în jud. Ia- 

lomiţa, pl. Ialomiţa-Balta, pen- 

dinte de com. Dormărunt. Este 

situat în apropiere de satul de 
reşedinţă. 

Populaţia se compune din 52 
familii, 

Grindul-Predii, câzza (tîrlă), în 

jud. Ialomiţa, pl. Ialomiţa-Balta, 

com. Bordușeani, pe cîmpul Bă- 
- răganul, 

Grindul-Vilciaşul, os/roz, între 

canalul Vilciul şi veriga Stoe- 
nești, com. Bertești d.-j., judeţul 

„Brăila. 

Grinduşul, zpeznte, jud. Neamţu, la 

“hotarul despre Transilvania şi 

despre judeţul Bacăii ; face parte 

din masivul Cicul-Tarcăul. 

Grinţieşul, masiv muntos, jud. 
* Neamţu şi Suceava, în legătură 

cu grupurile Gherghiului, Căli- 

manului, Dornei, care se află 

- coprinşi între sorgintea. Oltului, 
Putna, Bistricioara, de la Tul- 

gheş în jos, Bistriţa, Dorna, Bis- 

-_trița-Transilvână şi Mureșul. 

“ Catena centrală pleacă de la 

sorgintea Bicazului, trece prin 
piscul Chișavaș (1627 m.), Co- 

'cereș (1463 m.), Măgura (1509   
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m.), Izvorul-Călimanului (2031 
m.), Pietrosul (2110 m.), de unde 
se îndreptează spre N,, prin Mă- 
gura-Calului (1230 m.). 

Clina vestică a acestui grup 

este formată de munții Gher- 
ghiului şi ai Călimanului; această 
clină este repede, puțin accesi- 

bilă și tăiată de drumurile pa- 
surilor Bicazul, Bistricioarei (Tul- 
gheșul și Putna) și ale Dornei, 

Clina orientală a acestui grup 

este formată în cea mai mare 
parte de. munţii Grinţieșului și 
de ai Dornei. 

Munţii Grinţieșului sunt co- 
prinşi între Pirîul-Negru, Bis. 

trița şi Bistricioara. Spaţiul li- 
mitat de aceste riuri afectă for- 

ma unui drept-unghiii, ale cărui 

două laturi ar fi formate prin 

Bistricioara, iar cele-lalte două 
prin Piriul-Negru şi Bistrița. 

Culmea principală a acestui ma- 
siv.se întinde din Cotul-Negru- 

lui şi al Bistriţei și este urmată 
de frontieră și de o potecă care 
unește cele două piraie. Din 

Virful-Grinţieşului, muntele Plo- 

pul şi Piatra-Roșie, pleacă spre 

E. trei dinţi paraleli ce se ra- 
mifică, umple tot spaţiul pănă 

în Bistriţa şi sunt urmaţi depo- 
teci cari vin din valea Bistriţei. 

Munţii Grinţieşului se leagă cu 

ai Gherghiului în Virful-Negru 

(Măgura)  printr'o ramură ce 

pleacă din. culmea centrală și 
trece printre Bistricioara şi Ne- 

grișoara. Valea-Bistricioarei, de 

la satul Corbul, are a potecă de 
cai, care o urcă pănă aproape 

de origină;  Valea-Negrișoarei 

de asemenea este. urmată de o 

- potecă de cai; cele-l'alte comu-. 

- nicaţiuni din interiorul masivu- 
lui sunt poteci grele. : 

Aci în caz de rezbel coloanele 
de invaziune ar fi despărțite prin- 

trun bloc muntos de cel puţin 

şo kil. lungime, și de o lățime de 

mai bine de 45 kil. între Bis- 

Grinţieşul - Mare, 
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trița şi valea Hureșul-Olt. Pote- 

cele intermediare sunt lungi și 

debuşează ca şi comunicațiunile 
pasului Dornei și Bistricioarei 

în strimptul defileii al Bistriţei. 
Toate aceste consideraţiuni în- 

„lesnesc apărarea regiunei, dacă 

ea nu este surprinsă înainte de 
a încerca să dispute defileurile. 

Grinţieşul, zssc, înalt de 1739 

m.; în grupul muntelui Grin- 
țieșul, jud. Neamţu. 

Grinţieşul-Mare, saz, în judeţul 
Neamţu, pl. Piatra-Muntele, com. 

Bistricioara. Este situat lingă 
munții Frasinul și Hurduga. 

Are o populaţiune de 128 fa- 

milii, sai 337 suflete. 

In sat este: o biserică de 

lemn, cu 2 dascăli; 1 piuă pen- 

tru sucmane; 2 mori de apă; 

2 herăstrae, 

Sunt 100 contribuabili. 

Vite: 80 boi, 150 vaci, 900 

"oi, 26 cai, 5o rîmători şi 60: 

junci. 

ramură de 
munți, ce se detaşează spre E, 

din ramura muntelui Plopul, pe 
teritoriul com. Călugăreni şi a- 
poi Bistricioara, pl. Piatra-Mun- 

tele, jud. Neamţu. Se află cu- 
prins între pirîul Grinţieşul-Mare 
și Grinţieşul-Mic. | 

Grinţieşul-Mare, panze, între 

com. Borca, judeţele Suceava și 
Neamţu. 

AA 
Grinţieşul-Mare, zi;ii, judeţul 

Neamţu ; izvorește din partea . 

estică a sistemului stincos Grin- 

țieşul, fiind format prin unirea 

a două şivoaie; curge spre 

E.-S., pe teritoriul com. Bistri- 

cioara, traversînd șoseaua Bis- 

tricioara-Prisăcani în dreptul kil, 

115, unde se și varsă pe stînga 

piriului Bistricioara.
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Grinţieşul-Mic, sa, jud. Neamţu, 

pl. Piatra-Muntele, com. Bistri- 

cioara, situat între munţii Grin- 

ţieşul și Hurduga, pe valea Bis- 

tricioarei. 

Are o populațiune de 95 fa- 

milii, saii 222 suflete, din cari 

60 contribuabili. 

Este.o şcoală, frecuentată de 

40 elevi; 1 piuă pentru făcutul 

sucmanelor; 1 moară de apă; 

2 herăstrae, 

Numărul vitelor este de 730 

capete. 

Grinţieşul-Mic, ramură de munţi, 

ce se detașcază din nodul for- 

mat de Grinţieşul-Mare și Mă- 

luşteţul, pe teritoriul com. Bis: 

tricioara, pl. Piatra-Muntele, jud. 

Neamţu. Formează în parte ho- 

tarul despre com. Călugăreni. 

Grinţieşul-Mic, piriiaș, ce izvo- 
rește din ramura munţilor Grin- 
țieșul-Mare, com. Bistricioara, 

pl. Piatra-Muntele, jud. Neamţu ; 

curge prin satul cu același nume, 

străbătînd șoseaua Bistricioara: 

Prisăcani în dreptul kil. 113; 

se varsă pe partea stingă a pt- 
rîului Bistricioara. 

Gripcia, munte, în partea de N. 
a com. Topeşti, plaiul Vulcanul, 
jud. Gorj, cu o suprafață de 
540 hect. Se prelungește de la 
E. la V. şi e acoperit cu pă- 
dure de fag și gorun. 

De dinsul ţine următorul grup 
de munți: Poiana-Scării, spre E. 
de muntele Gripcia, cu o su- 
prafață de 170 hect. pădure; 
Ulmătul, spre S. de muntele 
Gripcia, cu o suprafață de 260 
hect. pădure; Poiana-de-Fragi, 
“spre S. de muntele Gripcia, cu 
o suprafață de 210 hect. pă- 
dure şi pășune; Cornul, Gripcia, 
spre V. de muntele Gripcia, cu 
o suprafață de 220 hect. pă- 
dure şi păşune; Dosul, Gripcia,   
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spre N. de muntele Gripcia, cu 
o suprafață de 420 hect. pădure. 

Suprafaţa totală a muntelui 

Gripcia, cu cracii săi, este de 

1820 hect. 

Griva, zădure particulară, supusă 
regimului silvic, pe. moşia Mă- 
laia-Voineasa, pendinte de com 

Mălaia, plaiul Cozia, jud. Vilcea. 

Grivei, dea, în com. rur. Nego- 

mirul, pl. Văilor, jud. Mehedinţi. 

Grivei, firii, jud. Neamţu. Vezi 

Crivei. 

Grivei-din-Dos, ma/ala, în com. 

rur. Negomirul, pl. Văilor, jud. 
Mehedinţi. 

Grivei-din-Faţă,mma/a/a, în com. 

rur. Negomirul, pl. Văilor, jud. 
Mehedinţi. 

Griviţa, sar, pe moșia Păltinișul, 

com. cu același nume, jud. Do- 

rohoiu, pl. Prutul-d.-j., cu 56 fa- 

milii, sai 248 suflete, la o mică“ 

depărtare mai în jos de satul 

Păltinișul. S'a înființat la 1897. 
Are 54 case și bordeie, ale noilor 

împroprietăriți pe moșia statului, 

Locuitorii împroprietăriți au 

982 hect., 76 arii, pămînt. 

Numirea satului s'a dat în a- 

mintirea victorici repurtată de 

trupele romîne în. Bulgaria, la 

reduta Griviţa, în războiul din- 
„tre Ruși și Turci din 1877—78, 
la care ai luat parte însemnată 
Romiînii. 

Griviţa, sa/, în jud. Ialomiţa, pl. 
Ialomiţa-Balta, pendinte de com. 
Smirna, situat la 6 kil. spre V. 
de satul de reședință. 

Satul s'a fondat în 1882. I s'a 
dat numele în amintirea lup- 
telor ce Romiînii aă purtat con: 
tra Turcilor la Griviţa în Bul- 
garia, la 1877,   
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Populațiunea satului se com- 

pune din 245 familii Romini, 

3 familii Țigani şi 2 familii E. 
"vrei, _ 

Vite sunt: 490 cai, 976 boi, 

1400 oi, 14 capre şi 500 porci. 

Griviţa, saţ, în jud. Tutova, pl. 
Tirgul, com. Odaia-Bursucan, 

spre V. de satul Odaia-Bursu- 

can. Are 410 locuitori și 124 

case. Este fondat în urma răz- 

boiului din 1877 în memoria 

luptătorilor de la Griviţa. Inainte 

de întemeerea satului, această 

localitate se numea Odaia și era 
proprietatea statului, 

Griviţa, sa/, face parte din com: 

Călmăţuiul, jud. Tecuciii. Situat 

pe valea Călmățuiului, la 3 kil. 

şi 150 m. de satul Călmăţuiul, 

spre E..de tîrgușorul Iveşti, re- 

ședința plășei. 

Are o populație de 1221 su- 

flete: 288 bărbaţi, 285 femei, 

342 băeți şi 312 fete; locuesc 

în 300 case și 3 bordee, 

Are o școală, frecuentată de 

47 copii; o biserică, cu hramul 

Sf. Voevozi, făcută de locuitori; 

2 cîrciumi. - 

Satul s'a înființat la 1879 cu 

prilejul aplicărei legei însurăţei- 

lor; locuitorii sunt veniţi din 

toate satele de prin prejur. 

Poartă acest nume în amin: 

tirea victoriei cîştigate de Ro- 

mîni înaintea redutei Griviţa, 

în războiul de la 1877. 

Griviţa, câzun, com. urb. Drăgă: 

șani, pl. Oltul-d.-j., jud. Vilcea. 

Griviţa, pic/hez românesc, cu No. 

7, jud. Constanţa, situat pe te: 

ritoriul bulgăresc al com. Ese- 

Chioi, revendicat de Romini, la 

poalele dealului Hagi-Durac-Sir- 
ti, nu departe de confluenţa pi- 
raielor Hamazli-Ceair și Mahale- 

Orman-Ceair; domină pe o bu:
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nă întindere şi drumul Silistra- 

Varna. _ 

Griviţa-Nouă, :saț, pe moșia. Cor- 

dăreni, com. cu același nume, 

pl. Prutul-d.-s., jud. Dorohoiii, 

cu o populaţie de 66 familii, sait 

354 -suflete.: Infiinţat la: 1866, 

-cu noi împroprietăriți, pe o su- 

prafață de 836 hect. 

Griviţa-Vechie, sas, pe - moșia 
Șipoteni, com. Cordăreni, pl. 

Prutul-d.-s., jud. Dorohoiii, cu 

o populaţie de 57 familii, sau 

236 suflete, înființat în .1879, 

cu noi împroprietăriți, pe moșia 
statului. Locuitorii aii 322 hect., 

-35 arii, pămînt. 

Grinele, dea şi punct de ko. 

far între comunele Grabicina, 

Policiori şi Cănești, jud. Buzău. 

Grinolea, sa, jud. Dolj, pl. A- 

maradia, com. Căpreni, cu 219 

suflete: 129 bărbaţi şi go femei, 
Locuesc în 49 case. Copiii din 

- sat urmează la școlile . din Că- 

preni-d.-s., ce sunt la 4! kil. 

departe. 

Grînolea, pisc, jud. -Dolj,: plasa 

Amaradia, com. Căpreni. 

. Griului (Dealul-), (Vîrful-Iele- 
lor), colină, în jud. Buzăii, co- 

muna Vintilă- Vodă, căt. Sir- 

beşti. In virful săi e. o supra- 

față ca de 4 m. pe care nu 
crește iarbă. Din această cauză 

s'a născut credința, că aci vin 

ielele înainte de Rusalii și joacă. 

Griului (Valea-), za/e, în jud. 
Buzăiă, com. Viperești, pe pro- 

prietatea statului Valea-Largă. 

Groapa, zale, în jud. Ialomiţa, 

pl. Borcea, com. Dichiseni. 

„Groapa-Cătanei, dea/, jud. Ba-   
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căi, pl. Muntelui, com. Văsi- 

eşti, pe care se află urme de 
redute. - 

Groapa-Chiriţei, pădure foioa- 

să, jud. Bacăii, pl. Tazlăul-d.-s., 

com. Bucșeșşti, proprietatea ră- 

„_zeşilor, din comună, Are o în- 

" tindere de peste. 40 hect,, şi 

"este supusă regimului. silvic. 

Groapa - Ciobanului, (Cioba- 
nul), cor. rur.,- în jud. Con- 
stanța, pl. Iirşova. - 

Este aşezată în partea de 
N.-V. a judeţului, la 96 kil. 

„spre N-V. de orașul Constanţa, 

reşedinţa județului, şi în partea 
de V. a plășei, la 8 kil. spre 
N„E. de orășelul Hirşova, re- 

ședința plășei. Comunele înve- 

cinate sunt: Girlici, la 7 kil. spre 
N.-E.; Sarai, la 9 kil. spre E; 

Ghizdărești, la 5 kil. spre SE; 

Șiriul, la 10 kil. spre S.E.. 

Se mărginește la N. cu jud. 
Brăila, despărțindu-se prin flu- 
viul Dunărea; la E., cu comu- 

nele Girlici şi Sarai, despărțin- 
du-se de cea d'întiiii prin o li- 

nie convenţională din Dunăre 
- pănă în girla Băroiul, de cea 

d'a doua prin bălțile Cioroiul 
și Hazarlic, şoselele judeţene Os- 

trov-Hirșova şi Hirșova.-Sarai, 

drumul comunal Eschi. Sarai- 

Muslul și dealul Cadi-Cișia; la 

S., cu comunele Șiriul și Ghizdă- 

rești, separată fiind de prima 

prin o linie convențională din 

dealul Cișla pănă aproape de 

Trei-Movile, de cea da doua 

prin valea Caimacli-Dere; la V. 

“şi SV, cu com. urb. Hirșova, 

despărțită fiind de dinsa prin 

"Valea-Brentului, 

ranli şi Ciobanul și restul prin o 

linie convenţională pănă în Du- 

năre. e 

Relieful solului este parte șes, 

parte puţin accidentat, divizindu- 

se prin girla Băroiul în 2 părți: 

dealurile Ca-:   
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a) şesul coprins între privalul 
Băroiul și Dunăre (2/5 din în- 

„tinderea totală), spre N. și N. 
V., acoperit cu stuf, şi semă-* 

nat cu bălți mari (Ciobanul) și 
mici. (Ciungile, Cernica, Gir- 

liţa,  Belciugata), avind la N. 
un grind (loc ridicat d'asupra 
stufului bălților şi girlelor) dc 

vre-o 450 hect., acoperit spre 
> N-V. cu pădurea Ruginoasa ; 
"6) solul accidentat (3/5 din în- 

tinderca totală. a. comunei), co- 
prinzind partea de Sud .- Est, 

„ brăzdat de. dealurile: . Ciobanul 

(65 m.); Caranli (72. m.); şi la 
S-S.E.: dealul Hazarlic (72 m,), 

Eschi-Sarai (78 m.) și Cadi-Cișta 

(118 m.), toate acoperite cu se- 

mănături și finețe. 

Movilele sunt în număr de 

vr'o 15, variind între so—113 
m.; principalele sunt: Movila- 

- Mare, la S., pe muchea Dealu- 

lui-Ciobanului. (65 m.), Săpata 

(68 m.); Trei-Movile. (111 m.) 
la: S-E; multe_din ele sunt na- 

turale, altele sunt artificiale, ser- 
vind ca puncte trigonometrice 

la construirea hărţii. Dobrogei 

de către Statul-Major Romîn. 

Văi sunt: Valea - Dovlecelu- » 

lui, Valea-Brentului, formată din 

văile Bălăceanului și Cişlei (ce 
trece prin satul Cadi-Cișla). 

Apele cari udă comuna sunt: 
Dunărea, (şi anume Canalul-Mă. 

cinului) la N., despărțind-o de 

județul Brăila; tot la N., girla 

saă privalul 'Băroiul care trece 
pe lingă satul Groapa-Ciobanu- 

lui. . 

Bălți: Groapa-Ciobanului (200 

hect.), la N. de sat;: Ciungile, 

Cernica în stuf, tot la N.; Bel- 

ciugata; pe grindul Ruginoasa 

la N.-V., toate formate de re- 

vărsări anterioare ale fluviului 
:. Dunărea; la hotarul despre V. 

sunt bălțile: Rotundul .și Gir- 

liţa ;-la cel despre: E., bălțile: 

Cioroiul şi Hazarlic; mai sunt
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alte 4 mai mici; întinderea lor, 

afară de cele de la hotare, e 

de 124 hect,; conţin pește ce 
se consumă în localitate, 

Com. este formată din două 

cătune: Groapa-Ciobanului, reșe- 
dinţă, așezată în partea N.-V. a 

comunei, la poalele nordice ale 
Dealului-Ciobanului şi pe malul 

drept al privalului Băroiul ; Ca- 

di-Cîșla, aşezat în partea S.-E. 

a comunei, la poalele S.-V. ale 

dealului Cadi-Cişla și pe ambele 

„maluri ale văii Ciîșla, la 8 kil. 

spre SE. de căt. de reședință. 

„Suprafaţa totală a comunei 
este de 5486 hect., din cari 69 

hect. ocupate de vatra satelor 

cu 247 case, iar restul aparţi- 

nind statului cu proprietarii 

(1607 hect.) și locuitorilor (38310 
„hect). 

Populaţiunea este de 271 fa- 

milii, saii 1350 suflete: 691 băr- 

baţi și 659 femei: 783 necăsă- 

toriţi, 502 căsătoriţi, 65 văduvi, 

2350 cetățeni Romîni; 1320 or-. 

todoxi, 30 mahometani; 6856 

„agricultori și pescari, 1 doctor, 

S. comercianţi, 

Ştii carte 117 persoane. 

Contribuabili sunt 258, 

__ Locuitorii posedă : 130 plu- 

guri și 200 care și căruţe. 

Vite sunt 3400 capete, mai 

cu scamă boi, oi și rimători. 

„Sunt 5 mori de vint. 

Comerciul e activ; se face 

prin orășelul Hirșova, la 9 kil. 

spre S.V., de către 8 comer- 

cianţi şi constă în import de 

cereale, manufacturi și în ex- 

port de vite și pește. 

Budgetul com. este de 3222 

„că la venituri și de 2816 lei la 

cheltueli. 

Căi de comunicație sunt: pe 
Dunăre, bălți, gîrla Băroiul cu 
luntrele; calea judeţeană Hir- 
şova-Măcin care trece pe la 3 kil. 
spre S. de comună; apoi căi 
comunale la satele învecinate:   
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Topalul, Saraiul, Şiriul, Dăeni, 

Girliciul, Cadi-Cișla, etc. 

Are o biserică, în căt. Cio- 

banul, cu hramul Sf. Ioan, zi- 

dită și întreținută de locuitori, 

avînd şi 10 hect. pămînt de la 
stat, cu 1 preot, 1 cîntăreț și 

2 paracliseri; o școală, condusă 

de un învăţător şi o învăţătoare, 

frecuentată de 74 elevi (66 bă- 

cţi şi 8 fete). 

Groapa-Ciobanului, sa, în jud. 
Constanţa, pl. Hirşova, cătunul 

de reședință al com. Groapa- 

Ciobanului. Este așezat în partea 

de V. a plăşeișicea deN.-V. a 

comunei, la poalele nordice ale 

Dealului-Ciobanului şi pe malul 

drept al privalului Băroiul, Te- 
ritoriul săi se mărginește la N, 

cu jud. Brăila, despărțit prin 

Dunăre; la E., cu comunele 

Girlici, Sarai și căt. Cadi-Cîșla; 

la S.-V., cu com. urb. Hirşova. 

Relieful sâă este puţin acci- 

dentat, şes la N., acoperit cu 

stuf, presărat cu bălți și gră- 
dini; la S. şi S.-E., ridicat, pre- 

zintind dealurile: Ciobanul (68 

m.), şi Caranli (72 m.); şi mai 

multe movili, între cari: Movila- 

Mare (65 m.) şi Săpata (68 m.). 

Este străbătută de Valea-Bren- 

tului, care la E. o desparte de 

cătunul Cadi-Cîșia, 

Iiste udat de apele: Dunărea 
(Canalul-Măcinului), la N.; pri- 

valul Băroiul prin mijloc, trecînd 
şi pe lingă sat prin partea nor- 
dică, 

Bălți sunt: Groapa-Ciobanu- 

lui, la N., prelungită cu Gîrliţa; 

Ciungile, Cernica şi Belciugata, 
la N.; toate conțin pește. : 

Intinderea satului e de 5207 

hect., din cari 160 hect. vatra 

satului, cu o populaţie de 1453 
suflete, 

Groapa-Danciului, zr4p de pă- 
dure, al statului, jud. Vilcea,   
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plaiul Cozia, com. Sărăcineşti, 

care împreună cu trupurile Bu- 

da-Mare și Buda-Mică, are o în- 

tindere de 330. hect. 

Groapa-lzvoranilor, dea/, spre 

V. de com. Măneciul-Ungureni, 

pl. Teleajenul, jud. Prahova. 

Groapa-Lupilor, dea/, în com. 

rur. Roșiuţa, pl. Văilor, jud. Me- 
hedinţi. 

Groapa-Lupului, zăzare, în jud. 
Mehedinţi, plaiul Cloșani, com. 

rur. Negoești, căt. Padeșul. 

Groapa-Mare, va/e, în jud. Bu- 

zăii, com. Grabicina, avind parte 
arături, parte izlaz. 

Groapa-Mare (Fundul- Gro- 
pii), va/e, în jud. Buzău, com. 

Vintilă-Vodă, căt. Sirbești. 

Groapa-Mănăstirei, picheţ, pe 

Dunăre, cu No. 23, în jud. Ilfov. 

Groapa-Nucului, deal, în jud. 

Bacăii, pl. Tazlăul-d.-j., de pe 

teritoriul com. Rîpile. 

Groapa-Olarului, za/e, jud. Su- 

ceava, în pădurea moșiei Roto- 

păneşti, în care se află un fru- 

mos rimnic. 

Groapa-Rea, sa, în jud. și pl. 

Argeșul; face parte din com. 
rur. Cerbureni-lașul. 

Groapa-Scheucei, zeser, între 

privalul Dimuleasa și iezerul 

Glăvanele, jud. Brăila ; prin el 

trece hotarul com. Vizirul. 

Groapa-Viei, Zea/, pe teriţoriul 

com. Flămînda, pl. Călmăţuiul, 

jud. Teleorman, la N. com. Mă- 
gurelele. Face parte din dealul 

Suroaia. Pentru că aci sunt să- 

dite din vechime vii, locuitorii
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„dai zis: Dealul-de-la-Groapa- 
Viei. | 

Groapa-Viei (Măgura-de-la-), 
măgură, situată d'asupra dea- 
lului cu același nume, în par- 

tea de N.V.,.jud. Teleorman. 

Insemnată prin importantele des- 

coperiri archeologice ale lui Ce- 

zar Boliac, despre care face 

menţiune și d-nul Gr. G. Toci 

-lescu în scrierea sa «Dacia î îna 
inte de Romani». | 

Pe toate hărțile numirea a: 
cestei măguri este greșită (Gra- 

pavia), fiind copiată după a sta- 
" “tului major austriac. Adevărata 

numire este aceea pe care o 
dăm noi: Groapa-Viei, cum o 

pronunţă și locuitorii. 

Groapele, sa/, pe rîul Argeșui, 
jud. și. pl. Argeșul, pendinte de 

com. rar. Curtea-de-Argeş. 

Groapele, ac, jud. Brăila, situat 
la N. de com. Ciactrul. 

Groapele, priza, jud. . Brăila, 

începe din privalul satului Gro- 

peni şi comunică cu iezerul Bu- 

saga. 

Groapele, zriva/, jud. Brăila, la 
hotarul de N. al com. Stăncuţa, 

aproape de Dunărea-Vechie,; u- 

nește privalul Vidroiul cu ieze- 

rul Liștegea din com. Vizirul. 

Groapelor (Pirîul-), zîriz, udă 

partea de N.-E. a com. Cireșul, 
pl. Cernâ-d.-s., jud. Vilcea, și 

se varsă în riul Cerna, tot în 

raionul: com. Cireșul. 

Groasa, fâdure de stejar, a sta- 
tului, în jud. Ialomiţa, pl. Ialo- 

miţa-Balta, teritoriul com. Fun- 
dul-Crăsani. 

Groaza, deal, jud. Batăii,. pl. 
Muntelui, de pe teritoriul com.   

647 

Dărmănești, situat lingă mun- 

tele Farcul-Mare. ” 

Groaza, munte, jud. Bacăii, pl. 
Trotușul, com. Tirgul-Trotușul, 

de pe teritoriul satului Slănicul. 

Groaza, zirîi, jud. Bacăi, pl. 

Muntelui, com. Dărmănești, care 

izvorește din muntele cu ace- 

lași nume și se varsă d'a-dreapta. 
Uzului. 

Groduiul, pirtă, pe moșia Buda, 

com. Buda, pl. Herţa, jud. Do- 
rohotii. 

Grohotişul, firii, în jud. Bu. 
zăii, com. Păltineni, căt, Cur- 

mătura ; iese din muntele Cătia- 

şul şi dă în Cătiașul. 

Grohotul, pri, jud. Bacăă, pl. 

Muntelui, com. Brusturoasa ; iz- 

vorește din muntele Cărunta şi: 

se varsă în Trotușul, pe dreapta, 

după ce se încarcă cu piriiaşele : 
Tulburatul şi Grohotișul. 

Grojdibodul, com. rur., în par- 
„tea de S. a plăşei Balta-Oltul- 

d. j., jud. Romanați, formată din 
satul cu același nume, situat la 

N. de balta Potelul, la.18 kil. 
- de Corabia. şi la 38 de Caracal. 

Altitudinea terenului d'asupra 

nivelului mării este de 60 m. 
Are o populaţie de 624. fa- 

milii, sai 1988 suflete: 1008 

bărbaţi şi 980 femei; 992 că- 

sătoriți şi 095 necăsătoriți. 

Știu carte 73 persoane. 
Sunt 362 contribuabili. 

Budgetul com. este de 3957 
lei la venituri și de 3862 lei 

la cheltueli. 
Vite mari sunt 1043, vite mici 

2402 și rimători 150. 

Are 13 stabilimente comer- 
ciale;o școală prim. de gr. I, con- 

„dusă de 1 învățător, frecuentată 

de 44 elevi; o biserică, cu hra-   
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mul Sf. Nicolae (1865), cu 2 

preoți și .2 cîntăreţi, - 

Comuna Grojdibodul € impor- 
tantă din punctul de vedere ar- 
cheologic. S'a găsit bani din e- 
“poca Romanilor și 2 table de 
bronz <honestae missionis», pe 
care Alexandru Cuza le-a dat 
lui Napoleon III. Ele sunt libe- 
rate de Adrian, la 139 p. Chr. 
unor veterani din cohorte auxi.- 

liare cari făcuse sub Plautius 
Caesianus (vezi Cesieni) 25 ani 

de servicii, și acum căpătară 

drepturile de . cetățeni romani, 

ci şi copiii lor. 

Măguri sunt: măgura Prăsăo- 

ceasca, Măgura- Mare, Măgura: 

Cazacilor, Ascuţita, 'Timpa, care 
înconjoară comuna. Aceasta pro- . 
bează că aci a fost o staţiune * 
în epoca Romană. 

Grohotişul, zane, la N. de com. 
Măneciul-Ungureni, plaiul Te- 
leajenul, jud. Prahova, coprins 

între apa Stancei la N.E. şi 
apa Bobului la S. 

Grohotișul, /oc de trecere, în Tran- 
“silvania, jud. Prahova. 

Gropanile, sas, în jud. Mehe- 
dinţi, pl. Dumbrava, com, rur. 

Busul. Are 567. loc, și 103 case. 

Gropanile, puufe; în jud. Me- 
„hedinți, plaiul Cloșani. 

Gropanile,dea?, în com.rur. Busul, 

pl. Dumbrava, jud. Mehedinţi. 

Gropanile, za/e şi zîrîă, în com. 
rur. Busul, pl. Dumbrava, jud. 
Mehedinţi. 

Gropanul, zale, jud. Vlașca, -pe 

proprietatea Răsuceni; dă în 
valea Brezoiul, 

Gropăria, namire ce se dă satu- 

lui Filipești, jud. Brăila,
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Gropeni, com. rur., situată pe 

şes pe malul sting al Dunărei, 
pl.. Balta, jud. Brăila. Se măr- 

ginește la N. cu com. Tichi- 

leşti; la V., cu Osmanul; la 

S.-V., cu Valea-Cinepei şi la E. 

cu Dunărea. Suprafaţa comunei 

e de 18000 hect. şi face parte 

din domeniul Brăilei. 

Are o populaţie de 366 fa- 

milii, sati 1956 suflete, din cari 

308 contribuabili, 

Veniturile com. sunt de 8759 

lei şi chelt, de 7082 lei, şo bani. 

Locuitori. împroprietăriți din 

1864 sunt 271; neîmproprietă- 

riți sunt 37, 
In com. sunt: 

cîrciumi, 

Vite: 950 boi, 1310 vaci, 9 
tauri, 500 viței, 933 cai, 2 mă- 
gari, 1311.03, 709 rimători şi 

16 capre, 

Suhatul vitelor este de 331 
lect. 

Locuitorii posedă 600 stupi 
cu albine. 

Are: 1. biserică, făcută la 

1573 de locuitori, cu 1 preot, 

1 cîntăreț și 2 paracliseri, 2 ci- 

mitire; 1 școală de băeți, fre- 

cuentată de 88 elevi şi 1 de 

fete, înființată la' 1874, frecuen- 
tată de 38 eleve. Ambele şcoli 
aii localuri proprii de zid. 

5 debite; 8 

Drumuri: la Brăila, spre N.,. 
“prin Sichilești, apoi pe şoseaua 
Brăila-Călărași, la 23 kil.; la 
Balta, spre N. pe la Milea A- 
vram; la Ibişi, pe luncă pănă 
la hotarul Domeniului; la Cea- 
cirul, spre S., pe malul  luncei 
Dunărei, la 10 kil.; la Valea- 
Cînepei, spre S.-V., prin pro- 
prietatea locuitorilor, 6 kil.; la 
Osman, spre V., prin proprie: 
tatea locuitorilor, străbătînd ca.-. 
lea judeţeană Brăila-Călăraşi, 9 
kil. ; la Silistrarul, spre N.-V., 
prin proprietatea locuitorilor, 
tăind șoseaua judeţeană prin 

Gropeni-de-Cîmp, 13 kil.   

In com. sunt 5 strade. Dru- 

nul poştei vechi trecea pe par- 

tea de V. a com. Comuna e 

vechie. 

Gropeni, saţ, cu 150 locuitori, 

jud. Argeș, pl. Topologul; face 

parte din com. rur. Runcul. 

Gropeni, sat, jud. Brăila, pe mu- 

chea platoului la V. com. Gro- 

peni, pe drumul Brăilu-lalomiţa, 
la 23 kil. spre S. de orașul 

Brăila. Satul este vechii. Pe 

timpul dominaţiunei turcești for- 

ma două sătişoare stăpinite de 

2 paşale şi despărțite prin strada 

“de azi, Vadul-Soarelui. 

Se întinde pe o suprafață de 
67 hect.; cu 366 case.. 

Are: o școală de băeţi, fre- 
cuentată de go copii; o școală 

de fete, înfiinţată la 1874 și fre- 

cuentată de '38 eleve; o bise- 

rică; 7 cîrciumi; 3 băcănii. 

Locuitorii posedă 342: stupi 

cu albine. 

Gropeni, saș, face parte din com. 

rur. Mărăcineni, pl. Riul-Doam- 
nci, jud. Muscel. 

Gropeni, sfajie de dr.-d.f., jud. 

Muscel, plasa Riurile, comuna 

Mărăcineni, căt. Gropeni, pe li- 

nia Golești-Cimpulung, pusă în 

circulaţie la 1 lulie 1887. Se 

află între staţiile Florica (3 kil.) 

şi Ciumești (5 kil.). Inălţimea 

d'asupra nivelului mării e de 

263".24, Venitul acestei stații 

pe '1896 a fost de 24058 lei. 

Gropeni-de- Cimp, foc, spre N.- 

V. de com. Gropeni, pl. Balta, 

„jud. Brăila, pe care s'ai împro- 

prietărit locuitorii şi pe care, se 
zice, a fost vechiul sat. 

Gropenianul, friva/, jud. Brăila; 
uneşte iezerul Șerbânul cu Du- 
nărea-Vechie.   

Gropi (Valea-cu-), za/e, în jud. 

Neamţu, pl. de Sus-Mijlocul, com. 

Bozieni, situat în partea de N. 

a com, Este formată de dealul 

Cetăţuia .și de un alt deal de 
peste hotar, ce se află pe teri- 

toriul Vălenilor, în jud. Roman, 

Este acoperită cu fineţe și a- 

parține: parte proprietarului mo- 

şieă Bozieni, parte locuitorilor 

acelei comune. . 

- Se numește ast-fel de la mul- 

țimea gropilor ce se găsesc pe 

ea și din care se scoate prun- 

diș pentru șoselele vecinașe. 

Gropii (Valea-), za/e, în. jud. 

Buzăi, com. Beceni, căt. Ocea; 

se scurge în Valea-Ocii. 

Gropii (Viîrful-), (Groapa-Lu- 
pilor), coină, în jud. Buzăii, 

com, Lapoşul, acoperită de pă- 

dure. 

Gropile, com. rur., jud. Bacăi, 
pl. Tazlăul-d.-j., situată la limita 

spre jud. Putna, pe piriul Păl- 

" tinata. Se compune din 4 că- 
tune: Gropile, reședința, Ca. 

pota,  Păltinata . și Pochiţa, si- 

tuată pe riul Caşinul, dincolo de 

Trotuș. 

In «Condica Liuzilor»' moşia 

este trecută răzăşească, iar în 

statistica din 1874 se găsește și 

cătunul Motocești, azi alipit cu 

com. Ripile şi un altul Urita. 

Se mărginește la N. cu com. 

Fundul-Răcăciune; la V. cu com. 

„Brătila şi Ripile; la S, cu Ri- 
pile și la.E. cu com. Drăgușeni 

şi Părava, din jud. Putna. 

Dealuri sunt: Căprianul, Be- 
nea şi Bălănelul. 

Are .o' şcoală mixtă, care 

funcționează de -la 1865, în sa- 

tul Gropile, întreţinută de co- 
mună, întrun local făcut din bir- 

_ne,în stare bună, cu 6 fălci pă- 

mînt în țarină şi. 6 în vatra sa- 

tului. E frecuentată de 16 copii.
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“Sunt 3 biserici: două orto- 
doxe în satul Gropile, deservite 

de 1 preot şi 4 cîntăreți, și una 
» catolică, în satul Capota. Sunt 

- 387 case de locuit, dese în Po- 

chiţa, rari în cele-lalte cătune; 

“4 cârciumi. 

Populaţia este de 395 familii, 
saă 1577 suflete: 830 bărbaţi 
și 747. femei; 1477 Romini şi. 

100 Unguri, toţi de protecţiune 
romînă ; 870 agricultori, 56 me- 

seriași, 26 comercianți, 24 pro- 

fesiuni libere şi 98 servitori. 
Sunt 348 contribuabili. 

După legea rurală din 1864, 

la 94 locuitori s'aii dat 283 fălci 

pămînt în țarină. In 1879 s'aii 
împroprietărit 55 însurăței cu 
137.40 fălci pămint. 

- Teritoriul comunei are o în- 

tindere de zooo hect. Pădurile 

ocupă peste 300 hect. Proprie- 
tari mari sunt moștenitorii lui 

1]. Botez, cu o moșie care dă 

un venit anual de 6600 lei, și 

moștenitorii lui lord. Ivașcu, 

cu 58 hect., dînd venit anual 

-de 2100 lei. 
Pe teritoriul comunei sunt: 

izvoare cu apă sulfuroasă la Rup- 

tura și Puturoasa; mai multe 

iazuri cu pește, dintre cari 2 

“mai însemnate: Balta-L.ungă și 

Balta-fără-Fund; 2 mori de apă. 
După controalele diviziei fi- 

loxerice (1891), viea lucrătoare 

““are 40 1/+ hect.: 

Vite: 53 cai, 806 vite mari 

cornute, 784 oi, 250 capre .și 

391 porci. 
Sunt 33 stupi cu albine. 

-Budgetul com. este. la veni: 

turi'de 4144'lei, 50 bani și la 

"“cheltueli de 1365 lei, 35 bani. 
“Comuna este străbătută de 

căi vecinale care o unesc cu 

Riîpile şi Răcăciuni; 
"Totalul pămînturilor de cul- 
tură este de 500.40 hect. 

Distanţele : la Bacăi, capitala 

districtului, 39 -kil:; la Tirgul- 
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Ocna,:27 kil.; la com. "'Brătila, 

.23 kil.; la com. Riîpile, $ Kil.; 

la com. Fundul-Răcăciune, 10 

kil. şi la Tiîrgul-Valea-Rea, re- 

“ședința plășei, 33 kil. 

Gropile, saz, jud. Bacăi, pl. Taz- 

lăul-d.-j., com. Gropile, situat 

la poalele dealului Bălănelul și 

pe riul Păltinata. 
Are o populație de 230 fa. 

milii, sai 1000 suflete. Parte 

din locuitori sunt lemnari. 

Sunt 2 biserici, din care una 

este făcută de locuitori, la 1720; 

sunt deservite de. 1 preot şi 2 

cîntăreți. 

Gropile, zruz de sat, în judeţui 
Neamţu, pl. de Sus Mijlocul com. 

Filioara. 

Gropile, Graz (prival), al Dunărei, 

în jud. Ialomiţa, pl. Ialomiţa- 
Balta, teritoriul com. Giurgeni. 

Gropile, ac, în jud. Ialomița, pl. 

Ialomiţa-Balta, com.. Giurgeni, 

alimentat de brațul cu același 

nume. ” 

Gropile, saii':Helestache, 7oșie 

a statului, jud. Ilfov, care s'a 
vîndut de veci. 

Gropile, moșie, jud. Bacăii, pl. 

Tazlăul-d.-j., com. Gropile, a lo- 

cuitorilor răzeşi. 

Gropile, pădure, de 543 hect,, 
în partea de V. a com. Drac- 
şani, pl. Miletinul, jud. Botoșani. 

Gropile, unul din cele 6 pic/zefe 
ale jud. Muscel, pentru paza 

fruntariei, la 40 kil. de pichetul 
Bindea şi la 35 kil. de pichetul 

Podul-Riului. 

Gropile (Muntele-), pădure par- 

ticulară, supusă regimului sil- 

vic, pe muntele Gropile, jud.   
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Vilcea, plaiul Horezul, com. Vai- 

deeni. 

Gropile-Mari, punte, la N. com. 
Vaideeni, plaiul Horezul, jud. 
Vilcea. Aci se fabrică brînză 

- în stînele cu numele muntelui. 

Gropile-Uriaşe, /oc, jud. Bacăi, 

pl. Tazlăul-d.-j., com. Sănduleni, 
lîngă secţia Verești-d..j., pe deal, 

unde se află 18 gropi așezate 
în linie dreaptă, la o distanță 

-de 7 stj. una de.alta. Cea mai 

mare este înconjurată de niște 

stinci de piatră ce par a forma 
o scară. 

Gropilor (Piscul-), zis, jud. 

Muscel, pl. Riul-Doamnei, com. 

Racoviţa. Și-a luat numele de 
la multele gropi făcute din ve- 
chime de locuitori și chiar din 

acest secol, pe timpul răzmiri- - 

ţelor, cînd locuitorii satului pă- 
răsind casele fugeai aci, unde 

locul fiind dosnic, își îngropait 
bucatele, hainele, vasele şi tot 

ce aveai, 

Gropilor (Valea-), va/e, izvo- 
reşte de la E. com. Negreni, 
pl. Vedea-d.j., jud. Olt, şi se | 
varsă în gîrla Negrişoara, în ra- 

ionul com. Negreni. Se numește 
ast-fel pentru că este formată 

dintr'o înşiruire de gropi.. 

Gropiţele, pădure particulară, su- 

pusă regimului silvic, în întin- 
dere de 225 hect.,. pe moșia 
Gropiţele, com. Vaideeni, plaiul 
Horezul, jud. Vîlcea. 

Gropniţa, com. rar. jud. Iaşi, o- 
cupînd partea de N. a plășei Co- 
poul; € formată din satele: Grop- 

nița, Singeri, Bulbucani, Forăști, 

Mălăești şi' Miseşti, pe o întin- 

dere de 4120 hect. Are o po- 
pulație de 479 familii, sait 2026 
"suflete. Sa 
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Teritoriul com. e accidentat, 

din cauza dealurilor ce o stră- 

bat în diferite direcțiuni; nu 

prezintă de cit cîte-va locuri 

deschise și șesuri, provenite din 

continuitatea pantelor deluroase. 

Prin marginea de E. trece rîul 

Jijia şi mai în centru piraiele: Mi- 

letinul și Jijioara, Pămîntul este 
productiv în cereale; are finațe 

şi imașe întinse, 

Are: 3 biserici, cu 3 preoți,. 

3 cintăreţi și 3 eclesiarhi; o 

şcoală ; 3 mori de apă și 2 de 
"aburi, 

Budgetul com. e de 10612 

lci, 56 bani, la venituri şi de 

10327 lei, 9o bani, la cheltueli. 

Vite: 1893 vite mari cornute, 

360 cai, 6000 oi și 1394 rîmă- 
tori. | 

Gropniţa, sa/, în centrul com. 
Gropniţa, pl. Copoul, jud. Iaşi. 

E situat pe podișul dealului 

Gropniţa. Are o populaţie de 1or 

familii, saii 457 suflete, cari se 
trag din răzeși şi mazili, împă- 

mînteniți pe acest loc. Legenda 
zice că Ștefan-cel-Mare, Dom- 

nul Moldovei, a împărțit acest 
pămînt la mai multe familii de 
slujbași ai săi în 1496, între 
cari era și unul Ciohodariu, care 
ar fi avut slujba de îngrijitor 
al încălțămintelor domnești. Lo- 
cuitorii satului cu timpul fiind 
împresuraţi de boeri, ai pierdut 
răzeșiile. Astă-zi moşia este a 
familiei Cantacuzino. 

Are o biserică, zidită la 1837, 
cu 1 preot, 1 cintăreț şi 1 e- 
clesiarh; o școală, înființată la 
1864, frecuentată de 29 elevi, 
şi casele proprietăţei, iar în mar- 
ginea şi în faţa satului spre S., 
este un iaz mare numit Grop- 

„nița. 

Vite: 149 cai, 577 vite mari 
cornute, 1722 oi și 460 rîimători. 

Gropşani, com. rur., 
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e situat satul Gropniţa, comuna 

Gropniţa, plasa Copoul, judeţul 
Iași. 

Gropniţa, zaz. Vezi Gropniţa, sat, 

com. Gropniţa, pl. Copoul, jud. 
Iași. 

în N-V. 
plășei Oltețul-Oltul-d.-s., jud. Ro- 

manaţi. E formată din cătunele : 
Gropșani-din-Faţă (Gropşani-de- 

Sus, 448 locuitori), unde se a- 

flă şi primăria; Gropșani-de-Dos 

(Gropșani-de-Jos, 352 locuitori); 

Horezul (450 locuitori); Mar- 

dalele (236 loc.) și Dosul-San- 

dei (133 loc.). Este așezată la 

poalele dealului Murgașului, pe 

lingă rîul Geamartaluiul și Ho- 
rezul, la 14 kil. spre N.-V. de 
Balș şi la 45 kil. de Caracal. 

Altitudinea terenului d'asupra 
nivelului mării este de 103 m. 

Are o populație de 356 fa- 
milii, sati 1583 suflete: 832 băr- 
baţi şi 751 femei; 644 căsăto- 
Tiţi şi 939 necăsătoriți. 

Știu carte 77 persoane. 

Sunt 354 contribuabili, 

Budgetul com. este de 4589 
» lei la venituri i de 4547 lei la: 

cheltueli. 

Vite mari sunt 1077, vite mici 
1571 şi rimători 237. 

Are: o școală primară, con- 

dusă de un învățător, și fre- 

_cuentată de 102 copii; 3 bise- 

rici: Sf.. Nicolae (1840), Intra- 

rea-în-Biserică (1820) şi Cuvioasa 

Paraschiva, în Horezul, cu 2 

preoți şi 5 cîntăreți. 
“Spre S.-E. de com. se află 

Valea-Bisericei, numită ast-fel 
pentru că aci a durat mai mult 
timp o biserică a unui sat, ce 

a fost devastat de Turci; acum 
e parte acoperită de pădure şi 
parte cultivată. 

GROSUL 

Gropşani, din jud. “Romanați; 

are şi o pădure de iri pog. 

Gropşani-din-Dos (de-Sus), că. 
un, com. Gropșani, pl. Oltul- 

Olteţul-d.-s., jud. Romanați, si- 

tuat în valea apei Geamartalu- 
iului, 

Gropşani-din- Faţă (de-Jos), 

cătun, com. Gropşani, jud. Ro- 

manați, situat pe malul stîng al 
apei Geamartaluiul. 

Gropul, za/e, la N.-E. de satul 

Rominești, jud. Iaşi, pl. Copoul, 

„com, Movileni, bogată în finațe. 

Gropul-Mănăstirei, va/e, în jud. 
Iași, pl. Stavnicul, com. Miro. 
neasa, formată din Valea-Urşiţei. 

Groseni, săzișor, jud. Brăila, la 

5 le kil. spre N.-V. de satul 

Vizirul. Are .31 familii, sai 157 

suflete: 79 bărbați și 78 femei; 

56 căsătoriţi și 100 necăsăto- 

riți. Locuesc în 32 case. 

Vite sunt: 80 cai, 290 vite 

mari cornute, 380 oi şi 6o ri. 
mători. 

Groseni, căzu, jud. Teleorman, 

"pl. Marginea, com. Pielea; are 

236 locuitori, din cari 63 con- 
-tribuabili, 

Groseşti, pumire a unei părți din 

comuna Zlotești, pl. Teleorman, 

jud. Teleorman. 

Groseşti, 7z0șie, pendinte de com. 
Vizirul, pl. Balta, jud. Brăila, 

aparținînd d-lor : Alex. 1. Grosu, 

300 hect., cu venit de 9540 lei; 

G. I. Grosu, 300 hect., cu venit 

de 13500 lei; Ioan N. Grosu, 

1600 hect., cu venit de 16120 
„lei; C. Lupescu, 300 hect., cu 

venit de 4500 lei. 
Gropşani, 7oșie, pendinte de E.- 

piscopia Rîmnicului, lîngă com,   Gropniţa, dea/, pe coasta căruia   Grosul, com. zur. jud. Vlaşca
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pl. Marginea, la colțul ei despre 
pl. Cîlniștea și jud. Teleorman, 

compusă din Grosul și Poiana- 
Grosul saii căt. Schitul-Grosul, 

situate pe cimpia Burnazului 
pe proprietatea statului. 

Suprafaţa întregului trup de 

moșie este de 3400 hect., adu- 

cînd un venit anual de 25000 lei. 

„Are o populaţie de 1158 su- 
flete, din cari 293 contribua- 

bili. 

Budgetul com. este la veni- 
tură de 4302 lei şi la cheltueli 

de 3753 lei. 
Are 2 biserici, cu 1 preot și 

3 cîntăreţi ; o şcoală mixtă, con- 

dusă de un învăţător și frecu- 

entată de 31 băeţi şi 9 fete. 
Sunt 38 hect. 50 arii vie, 

Este departe de Giurgiii de 
40 kil., de București, de 82 kil., 
de Alexandria de 18 kil. și de 

' Stănești, reședința plășei, de 
29 kil. 

Prin sat trece șoseaua. veci- 

“nală între Măgura-Grosul și Tres- 

tenicul.: 

Vite sunt: 594 boi și vaci, 

40 bivoli, 69 cai,' 1480 oi, 329 

rimători și 3 asini, 
Sunt 7 cîrciumi. 

“ Pămîntul este fertil, necon- 

ținînd mai de loc argil; este 
un amestec de nisip provenit 

din debordările de pe timpuri 

ale riurilor Teleorman, Vedea 

Și Cleniţa, 

Grosul, sai Poenari-Grosul, că. 

tun, pendinte de com. Grosul, 

pl. Marginea, jud. Vlașca, pe 
- proprietatea statului cu același 

nume. : 

Aci. s'aii împroprietărit la 

1864, 140 locuitori, cărora li 

s'aii dat 420 hect. pămînt. 

“Are o biserică, cu hramul Sf. 

"Nicolae, cu 1 preot; 0 şcoală. 

Grosul, zâriă, izvoreşte de sub 

dealul Bordea, com. Ciurea, pl.   

Codrul, jud. Iaşi şi se varsă în 
piriul Oiţa. 

Grosul-Mare şi Grosul- Mic, 

bălți, jud. Fălciiă. Vezi Isaia, 
girlă. 

Groşani, (Popeşti, Fraţii-Chir- 
"culeşti), că/uu al comunei Cos- 
tești, jud. Buzău, cu 80 locui- 
tori şi 20 case. 

Groşani, saț, face parte din co- 
muna rurală Poenari, pl. Arge- 

șelul, jud.. Muscel. 

Impreună cu cătunele: Bre- 

benești, Poenari, Șerbăneşti și 

Valea-din-Dărăt, formează com. 

Poenari. Cătunul Șerbănești a 
fost şi el dăruit mănăstirei Cîm- 
pulung. 

Satul Groșani a fost dăruit de 

Nicolae I. Basarab la 6883 (1365) 

bisericei de mir a lui Negru, 

ca ctitor al acestei biserici, Ro- 

mînii Groșani, după moartea lui 
Mateiu Basarab, protestară în 

contra mănăstirei, zicînd că ej 

de la 1365 pănă la Mateiii L-iti 

ai fost liberi, neatinși de în- 
tocmirea lui Mihaiu Viteazul de 

la 1600, și că Egumenul prin 
silnicie i-a făcut clăcași ai Mă- 

năstirci şi jurară cu 12 martori, 

zicînd că și însuşi Mateiii i-a 
fost ertat a rămiînea ca mai 

* înainte, dînd numai un mic a- 

jutor mănăstirei. Egumenul Var- 
lam, de la 1655, a luat lege 

peste lege, adică a jurat cu 24 
“martori, boeri din Muscel, luînd 

"şi carte de blestem a Mitropo- 
litului Ignatie. ' Basarab” Cîrnul. 

“ (Constantin I-ii) dă dreptate lui 
Varlam, luînd de la martorii 

Groşanilor, spre pedeapsă "că 

„aă jurat strimb, cîte 6 boi -de 

fie-care, dupe lege și obiceii. 

Groşani, partea de W. a com. 

Slănicul, pl. Vărbilăul, judeţul 

Prahova. 

Groşarea, ziriz, 

" cuitorilor, cu 

  

Groşarea, pisc, com. Dobroteasa, 
pl. Oltul-d.-s., jud. Olt. 

judeţul Olt; 

trece prin căt. Donești, pen- 

dinte de comuna Dejești, mer- 
gînd tot spre V. pănă se varsă 
în Olt. 

Groşarea, vă/cea, izvorește de 

la E. comunei Otești-d.-j., plasa 
Oltul-d.-s., jud. Olt și se varsă 
în Cungrea-Mică, tot.pe terito- 
riul comunei Oteşti-d.-j, 

Groşerea, com. rur., jud. Gorj, 

pl. Gilortul, situată în partea 
de N. a comunei Valea-lui-Ciine, 

parte pe vale, și parte de-alun- 

gul şoselei comunale, care o 
leagă la N. cu com. Aninoasa. 

Are o suprafaţă de 1000 hect., 

dintre cari 260 hect, pădure, 
125 hect. arabile, finețe și pă- 

şune, proprietate a d-lui Achil 

Crăsnaru, iar 355 hect. ale lo- 

10 hect. vie și 

5o hect. pruni. 

Are o populație de 181 fa- 
- miliă, saii 1000 suflete, din cari 

6 familii de Țigani. Sunt 18 
contribuabili. 

Locuitorii posedă: 40 plu- 
guri, :80 care cu boi, 4 căruțe 
cu cai; 10 stupi; 254 vite mari 

cornute, 24 cai, 407 oi, 31 ca- 

pre şi 163 rimători, 
Veniturile şi cheltuelile comu- 

nei sunt de lei 1046, 

- Prin com. trece pir. Gruşerea, 

care în timpuri ploioase face 
- mară stricăciuni prin revărsările 

sale. 

: Comunicaţia în comună 'se 

"face prin șoseaua vecinală, care 

o leagă la N. cu Aninoasa, iar 

la S. cu Valea-lui-Ciine. 

In comună sunt: 'o moară cu 

5 alergători, pe apa rîului Gi- 

lortul'care trece prin partea de 

E. a comunei; 4 fîntîni; 1 cîr- 

ciumă. :



GROȘEREA 652 GROTIȘUL (MUNTELE.-) 
  

Are o biserică, făcută de preo- 

tul Niţă și un proprietar, Barbu 

Cocoș, la anul 1808; biserica 

este de zid şi e deservită de 1 

preot şi 1 cîntăreţ. 

Groşerea, ziriă, jud. Vilcea. Iz- 

vorește din dreptul com. Prun- 

deni curge pe valea numită 

Groşerea 'și. se varsă în Olt, 

dupa ce udă com. Călina. 

Groşerea, za/e, jud. Gorj, pl. 

Gilortul, pe care este situată 

comuna Groșerea. Vine din spre 

" N„V., de la com. Costeşti, şi se 

dirige spre S.-E., deschizîndu-se 
în albia Gilortului. 

Dealul Cornişani 

Culmea-despre-]ii, 

ceastă vale. 

și dealul 

formează a: 

Groşeriţa, deal, aparţine comu- 

nei Bibești, jud. Gorj; are di- 
recţiunea N.-S. și este coprins în- 

tre valea Sterpoaia la E. și a 

Groșerei la V.; este o prelun- 

gire a Dealului-Șerpoaelor ce se 
termină în Valca-Gilortului. 

Groşetul, munte, la N. comunei 

Vaideeni, plaiul Horezul,. jud. 

Vilcea. Aci se fabrică brînză în 

stinile cu numele muntelui. 

Groşetul, vale, judeţul Prahova, 
pl. Filipești, com. Ederile; se 

varsă în riul Cricovul. 

Groşetul-Mălăeasa, fădure, a 

statului, în întindere de 150 
hect., pendinte de com. Hai- 

manalele, pl. Filipești, jud. Pra- 

hova, care, împreună cu trupul 

Neagra (1847 hect.), formează 
pădurea Haimanalele. " 

Groşetului (Virful), mzuze, în 
judeţul. Buzăi, comuna Neho-: 
iașul, căt. Arsele,.avind stînci 
și acoperit. pe poale cu fi- 
neaţă.   

Groşetului (Virful-), v;7/ de 
deal, com Capul-Piscului, plasa 
Rîurile, jud. Muscel, 

Groşeţul, Za/ră, jud. Dolj, plasa 

Jiul-d.-j., com. Roziștea, formată 

din revărsările riului Jiul. Se 

găseşte pe moșia Maicei-Dom- 

nului-Dudu și se scurge în balta 

Ochiul. 

Groşi, com. rur., pe gîrla Catina, 

jud. Argeș, pl. Piteşti, la 14 

lil. de com. rur. Băscovul-Fleștii 

(reşedinţa subprefecturei) şi la 

6 kil. de Pitești. Se compune 

din următoarele sate: Groși, 

Lupueni, Manolești, Negulești, 

Piscul-Radului și Valea - Caprii, 

avind în tot 160 familii, din 

care 6 familii de Țigani, cu 854 

suflete. | 
In com. sunt 2 biserici vechi 

de lemn, deservite de 2 preoți, 

2 cîntăreţi și un paracliser; o 

şcoală primară rurală, 

Sunt 142 contribuabili, 

Budgetul com. e de 1593 lei 

„la venituri şi. de 1339 lei la 
cheltueli. 

Numărul vitelor este de 127 

„capete vite mari (118 boi şi 

vaci, 10 cai) şi de 324 vite mă- 
runte (141 oi, 20 capre şi 63 
rîmători). 

Groşi, saţ, cu 36 familii de moș- 

- neni, jud. Argeș, plasa Pitești; 

„face parte din com. rur. cu a- 

celași nume. Aici este reședința 

primăriei. Are o biserică, . cu 

hramul Cuvioasa Paraschiva, cu 

un preot şi un cîntăreț. 

In apropiere de acest sat a 

fost o redută a Imperialilor în 

timpul războaelor din secolul 
trecut. 

Groşi, saț, pendinte de com. rur. 
Uda-d..j., pl. Oltul, jud. Argeș. 

Groşi, saz, pe moșia şi în com.   

Boroaia, jud. Suceava, e- aşezat 

pe piriul Tirzia. Numără 62 

case, populate cu 58 familii, sai 

270 suflete: 141 bărbaţi și 129 

femei, din cari şo contribuabili. 

Vatra satului ocupă 7 fălci, 

Locuitori împroprietăriți la 

1864 sunt 4. fruntași, 17 păl- 

"mași şi 26 codași, stăpînind 155 

fălci; sunt 2 împroprietăriți de 

la 1879 cu 6 fâlci; în 1889 au 

cumpărat 9 inşi cite un lot de 

5 hect. In Groşi este o biserică, 

"cu hramul Sf. Voevozi, clădită 

de călugării mănăstirei Rica, 

la începutul secolului și care e 

acum deservită de preotul din 

Tirzia. Şcoala. din Boroaia ser- 

vă și acestui sat. 

Groşi, sat, face parte din com. 

rur. Modoaia, pl. Otăsăul, jud. 

Vilcea. Are o 'biserică. Locui- 

torii acestui cătun sunt moș- 
neni, 

Groşi (Obcina), pute, situat 
pe hotarul despre judeţul Su- 

ceava, com. Răuceşti, pl. de 

Sus-Mijlocul, jud. Neamţu. 

Groşi, zădure, în jud. Neamţu, 
com. Răuceşti, pl. de Sus-Mij- . 

locul. Împreună cu acele cuprinse 

pe teritoriul satului Oglinzi, are 

o întindere de 1285 pogoane. 

Groşovul,. pădure, jud. Ilfov, pl. 

Olteniţa, proprietatea Societăţei 
«Dacia-Romînia». 

Groştina, dea/, la V. com. Tom- 
_şani, plaiul Horezul, jud. Vilcea. 

Grota - Dîmbovicioarei. Vezi 
Dimbovicioara, peșteră, jud. Mus- 

cel, . 

Grotişul (Muntele-), fădure 
particulară, supusă regimului sil- 

vic din anul 1883, pe moșia 

„Muntele-Grotișul, pendinte de
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com. Măneciul, plaiul Teleajenul, 

jud. Prahova; 

Grozavei (Piriul-), ziriz, pe 
moşia Darabani, com. Darabani, 

pl. Prutul-de.]os, jud. Dorohoiii. 

Grozeşti, îrup de moșie, în jud. 

Neamţu, com. Rădiul, pl. Bis- 
trița, situat -pe lingă moșiile 
Giurcani și Muncelul,. 

Grozăvescul, /ac, jud. Dolj, pl. 
Cîmpul, com. Smirdan, 

Grozăveşti, cătun, al com. Dră- 

ghiceni, pl. Ocolul, jud. Roma- 
naţi, situat pe coasta unui deal, 

-la 10 kil. spre Apus de Cara- 

cal, unde terenul are 140 m. 

d'asupra nivelului mării. Are 

6ş fam. și 300 loc.; o biserică, 

cu hramul Sf. Gheorghe, deser- 
vită de 1 preot și 2 cîntăreți. 

Grozăvești, sa/, face parte din 

com. Nicorești, jud. Tecucii. Si- 
tuat la N.-E. de Nicorești, pe 

coasta unui deal înalt de 24 

m. și la o distanță de 850 m. 

de reședința comunei, pe malul 
sting al piriului Căcaina. 

Are o populaţie de 40 familii 

sai 150 suflete, | 

Comerciul îl fac 2 circiumari. 

„Locuitorii sunt vechi răzeși. 

Teritoriul satului este de 10 

hectare. 

Grozăveşti, că/uu, pendinte . de 
comuna Fundul Pirului, pl. Neaj- 

lovului, jud. Vlașca, situat pe 

malul dreptal Argeșului, la ex- 

_tremul N. al judeţului, despre 

limita lui cu Dimboviţa, între 

„Obislavi și Crovul, . 

Grozăvești, moşie, a statului, jud. 
Ilfov. 

Grozăveşti-Sf.-Ioan, moşie, a 
statului, pendinte de biserica Sf.   

Ioan din București, jud. Ilfov, 
care: sa arendat pe periodul 

18885—93 cu Soo lei anual. 

Această arendă a scăzut la 4674 

lei. ! 

Grozeşti, com. rur. pl. Trotoșul, 
jud. Bacăii, situată pe valea de 

mijloc a Oituzului, între munți. 
Se compune din 4 sate: Grozești, 

reședința, Herăstrăul sai Feră- 

străul, Marginea și o secţie Căl- 
cîiul. 

Grozești aparțineai mai na- 

- inte unui căpitan cu numele 
Grozea şi apoi a trecut în pro- 

prietatea lui Radu Racoviţă, 

de care a fost dat mănăstirei 

Răducanul din Tirgul-Ocna. 
In «Condica Liuzilor» o găsim 

aparținind Ilincăi Paladi, iar în 
Statistica din 1874 o găsim com- 

pusă din 4 cătune: Călciiul, 
Grozești, Ferăstrăul și Lesunţa. 

Teritoriul său, udat de o mul:- 

țime de piriiașe tributare Oitu- 

zului, şi accidentat de munţi ca 

Coșna, Runcul, etc., se mărgi- 

“neşte: la E. cu al com. Bogdă- 

nești; la V., cu al com. Hirja; 

la S., cu al com. Mănăstirea- 

Cașinului şi la N., cu al com. 

Tirgul-Ocna. 
- Sunt 867 case de locuit; 19 

cîrciumi. i 
Are O şcoală mixtă, care func- 

ționează de la 1865 în satul 

Grozeșşti și 2 biserici: una orto- 

doxă și una catolică în satul 

Grozești. şi o capelă catolică. 

Populaţiunea este de 853 fa- 

milii, sau -3288 suflete: bărbați 

1693, femei 1595 ; 1660 Romiîni, 

7 Greci, 1538 Unguri, 14 Ita- 
lieni, 1 Englez, 10 Armeni și 

58 Izraeliţi; dintre aceștia 3253 

sunt de protecțiune romînă, 6. 

austriacă, 10. ungară, 2 elenă, 

14 italiană, 1 engleză, 1 turcă; 

“sunt 1608 agricultori, 133 me- 

seriași, 65 industriași, 61 _co- 

mercianţi, 30 cu profesiunilibere,   
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35 muncitori şi 17 servitori. 

Știu carte 91 persoane. 

Sunt 634 contribuabili. După 

legea rurală din 1864 s'a îm- 

proprietărit 534 locuitori, cu 
1954 fălci şi 40 prăjini pămînt 
în țarină. 

Teritoriul comunei are o în- 

tindere aproximativ de 18000 
 hect. Pădurile ocupă aproape 
- 12000 hect. 

Proprietar mare este D-l Ne- 

g&roponte, care are o moșie de 

peste 13000 hect., dind un ve- 

nit de 38928 lei anual. 

Teritoriul acestei comune po-: 

secdă: păcură, izvoare cu apă 

sulfuroase și feruginoase, piatră 

calcaroasă, silicoasă, piatră de 

cioplit. 

«Despre muntele de. sare de 
la Grozăvești, spune Sulzer, tre- 

bue să mai amintesc, că acesta 

este format din sare curat crista- 

lină, ca și cei-l'alţi din Muntenia, 

Moldova și Transilvania și ca 

„acela de la-Vieliczka în Polonia 

și că se prezintă într'o. parte 

cu un perete. repede, care din 

cauza repeziciunei este desco- 

perit de .pămiînt și prezintă 

privitorului un adevărat zid de 

cristal. Incă nu s'a făcut pănă 

„acum întrebuințare de el, căci 

colinele cele numeroase din jurul 

orășelului Ocna, cari conţin a- 

- ceeași sare, sunt inepuizabile; 

dacă pe de altă parte se ade- 

veresc cele zise de istoria na- 

turală și confirmate aicea de 

„experienţă, că un munte de 

tot exploatat și golit, în timp 

de 20 de ani' se umple iară cu 

piatră de aceeaşi natură, ca și 

"cînd nici n'ar fi fost exploatat; 
în care scop lasă minierii în 

salină ici şi. colea pilaștri de 

sare pentru a susținea pămîntul 

- şi bogățiile, în cari apoi vinele 
de sare cu atita . mai ușor se 

. lățesc și cu atita mai iute umple 

din noii ocna epuizată.»
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Se găsește: un cuptor siste- 
matic pentru fabricarea varului 

și a cimentului; 1 fabrică de 

cherestea cu aburi; 1 herăstrăii 
de apă;.2 mori, 

Totalul păminturilor de cul: 
tură este de 1603,63 hect. 

Viile sunt pe o întindere de 
112 hect, 

Vite sunt: 159 cai, 1741 vite 
cornute, 434 porci, 256 capre 
și 1001 .0i. Stupi cu albine 
sunt 50. 

Budgetul comunei este la ve- 
nituri de 39794 lei, bani 11 și 
la cheltueli de 21275 lei, bani 60. 

Comuna este străbătută de 
calea naţională Oneşti-Qituz. 

Distanţele: la Bacăti, capitala 
„districtului, 65 kil.; la Tirgul- 
Ocna, reședința plăşei, 8 kil.; 
la com. Bogdănești, 7 kil.; la 
com. Hirja, 10 kil.; la com. 
Mănăstirea-Cașinului, 3o kil. 

Grozeșşti, com. rur., în partea de 
N.-E. a plășei Podoleni, jud. 
Fălciu, în josul com. Sălăgeni, 
așezată între riurile: Prutul și 
Jijia, pe o suprafață de 397 hect. 
ale locuitorilor şi cu o populaţie 

„de 125 familii, sau 420 suflete, 
din cari 120 contribuabili. 
Are o biserică, cu 

și 2 dascăli, 

Locuitorii, pe lingă agricul- 
tură, se mai ocupă cu pescuitul 

- şi cultura viilor, 

Veniturile și cheltuelile com. 
sunt de 1200 lei, 

Vite mari cornute sunt 350, 
oi 460, cai 57 şi porci 235, 

1 preot 

Grozeşti, com, Tur jud. Mehe- 
dinţi, pl. Motrul-d. j., la 65 kil. 
de orașul Turnul.Severin, iar de 
Strehaia, reședința plășei, de 17 
kil. Este așezată pe o vale, Ina- 
inte se numea Șușiţa, după pi- 
riul ce o udă. 

Se mărginește la E. cu com. 
Șușiţa; la S$., cu com. Stîngă-   
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la V., cu com. Cîrceni; 

iar la N., cu com. Calopărul- 

de-Gorj. Are 740 locuitori, din 

cari 117 contribuabili; locuesc 

în 162 case. 

Locuitorii posedă: 30 plu- 

guri, 62 care cu boi, 3 căruțe 

cu cai; 41 stupi. 

Prin com. trece șoseaua Cîr- 

ceni-Grozești-Stîngăceaua. 

Are: o biserică, cu 1 preot 

şi 2 cîntăreți; o şcoală, con- 
dusă de 1 învăţător, frecuentată 

de 23 elevi; o cîrciumă. 

„Budgetul com. este la veni- 

turi de 1838 lei și la cheltueli, 

de 888 lei. 

Vite : 460 vite mari cornute, 

22 cai, 400 oi și 480 riîmători, 

De remarcat în această com. 

sunt: Cioaca-lui-Horia, Dealul- 
Gardului și dealul Ceadarul. 

Văi: Valea-Ceplei, a Mormiîn- 
tului, Săliștiuța, a-Gardului, a-Lu- 
pului, a-Blidarului și Grozasca. 

ceaua ; 

Grozeşti, saz, în jud. Bacăii, pl. 
Tazlăul-â.-j., şi reședința com. 
cu acelaşi nume, situat pe ma- 

lul stîng al Oituzului. Are o po- 
pulaţie de 683 fam. sai 2653 sui. 

Sunt 2 biserici: una ortodoxă, 
cu 1 preot și 2 cîntăreți, clă- 
dită pe la 1734, după cum arată 
inscripția de pe clopot, de către 
Radu Racoviţă. Pe ușa laterală 
de la altar se găsește scris că 
acea ușă este făcută de vătaful 
Ştefan Munteanu la 1799. A 
doua biserică, catolică, și o ca- 
pelă, clădite din vechime, se zice, 
ar fi fost dărimate de Turci şi 
reedificate în urmă de locuitorii 
Unguri. In biserica catolică se 
păstrează un clopoțel cu data 

- de 1568, 
Are o şcoală mixtă, la care 

urmează vre-o 50 elevi, 

Sunt 16 cîrciumi. 

Vite: 151 cai, 1438 vite mari 
cornute, 253 capre şi 338 rîmă- 
tori.   
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Proprietarul Grozeștilor, d.Ne- 

groponte, exploatează păcura, 

are fabrică de var şi de ciment, 

fabrică de cherestea cu aburi 
şi altele. 

Grozeşti, saf. Vezi Grozești, com., 

"pl. Podoleni. jud. Fălcii. 

Grozeşti. Vezi Giurcani, sat, com, 

Găgești, pl. Mijlocul, jud. Fălciă. 

Grozeşti, căzuu, jud. Putna, pl. 

Girlele, com. Odobeşti, 

Grozeşti, șiră de munţi, jud. Ba- 

căii, pl. Trotușul, care începe 
în Runcul-Alb și desparte Ca.. 

șinul de Oituzul, trecînd prin 

comunele Hirja și Grozesti. Din 

această culme se ramifică Mă- 
gura-Cașinului. 

Grozeşti, moşie, jud. Bacăi, pl. 
Trotușul; aparţine d-lui O. S. Ne. 
groponte, are o întindere de 

13000 hect., aducînd un venit 

de lei 38928. 

Grozeşti, pădure, jud. Bacăi, pl. 

Trotușul, în com. Grozești și 

Hirja, proprietatea d-lui Negro- 

ponte. Este populată de brazi, 

molifti, fagi, stejari și mesteacăni. 

Are o întindere de 9427 hect. 
şi este supusă regimului silvic, 

Grozeşti, 7svor de apă sărată, 

jud. Bacăii, pl. Trotușul, com, 

"Grozești, pe stînga. Oituzului. 

" Apalsa este limpede şi cam să- 

rată, temperatura îi este de 81; 

greutatea-i specifică este de 1002. 

In 100 palmace cubice s'a gă- 

sit 15.833 palmace cubice de 

acrime carbonică, iar din ma- 

teriile compacte : var, magnezie, 

pucioasă și sare. 

Grozii (Piscul-), co/ină, în jud. 
Buzăii, com. și căt. Pleșcoiti; face 

hotar despre com. Piclele,
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Grozii (Valea-), zale, în jud. 
Buzăii, com. Breaza, căt. Gre- 

ceanca. Ruptură prăpăstioasă 
din muntele Istrița. 

Grozoaia, Za//, în jud. Iași, pl. 

Braniștea, com. Golăești, for- 

mată din riul Jijia, lingă satul 
Lăzăreni; de la locul numit Tu. 

dose, formează doi craci: unul 

sub numele de Dubruvăţul și 
altul sub numele de Girla-Gro- 

zoaia; înconjură satul în par- 
tea de S. și apoi se varsă mai 

în jos în gîrla Dubruvăţul, de 

unde ia iarăși numirea de Jijia. 

Grozoaia, deal, în jud. R.-Sărat, 

pl. Orașului, com. Broşteni; se 

desface din dealul Deleanul; 

brăzdează partea de S. a com;; 
este acoperit cu păduri și pă- 

șuni. 

AA Grozoaia, piria, în jud. R.-Să- 
rat, pl. Orașului, com. Broșteni... 

Izvorește din dealul Grozoaia; 

udă com. la V,, și se varsă în 
piriul Valea-Largă. 

Gruetele şi Şorliţa, zăzuri par- 

ticulare, supuse regimului silvic 

şi aflate pe moșia Genuneni, 

com. Genuneni, pl. Oltul-d.-s., 

jud. Vilcea. 

Grueţul, ea, în partea de E. a 

com. Dobriţa, jud. Gorj, aco- 
perit cu viile locuitorilor. 

Gruia, com. rur. și sat, jud. Mehe- 

dinți, pl. Blahniţa, la şo kil. de 

orașul “Turnul-Severin, și la 34 

kil. de Vînjul-Mare, reședința 

„plăşei ; este situată pe un mic 

platoii, d'asupra Dunărei, avînd 

"o pozițiune ridicată, 

Comuna este fondată de prin- 

cipele Știrbei. Are 1000 locui- 

tori, din cari 149 contribuabili. 

Locuesc în 205 case. Este re- 

* ședința căpităniei portului și a 
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vămei Gruia; fiind aci un mic 
port pentru încărcatul. și des: 

cărcatul diferitelor obiecte de 
comerț, 

Locuitorii posedă: 49 plu- 

guri, 84 care cu boi, 10 căruţe 
cu cai; 60 stupi cu albine. 

Prin: comună trece șoseaua 

“Turnul - Severin - Șimianul-Hino- 
va-Scăpăul-Gruia-Pristolul. 

Are o biserică, cu hramul A- 

dormirea-Maicil- Domnului, de- 
servită de 1 preot și 2 cîntă- 

reți; o școală, "condusă de un 

învățător, frecuentată de 30 e- 
levi; 2 ciîrciumi. 

Budgetul com. este la veni- 

turi de 8801 lei şi la cheltueli 

de 1724 lei. 

Vite: 450 vite mari cornute, 

32 cai,. 600 oi, 4 bivoli şi 450 

rîmători. 

In com. sunt o mulțime de 
izvoare, cu apă bună. Unul din 

aceste izvoare servește pentru 

punerea în mișcare a unei pive, 

a prințului Știrbeiii. Tot acest 

„izvor servă și la întreținerea o- 
coalelor de rîmători ale prinţu- 
țului, din această localitate. 

Gruia, vamă și punct. pentru în- 

cărcarea cerealelor din pl. Blah- 
nița, jud. Mehedinţi, com. rur.: 
Gruia. 

Gruia, pichet de graniță, pe mar- 

ginea Dunărei, în pl. Blahniţa, 

jud. Mehedinţi, aproape de com. 
rur. Gruia. 

Gruia, dea, pe moşia Hudeşti, 
com. Hudești, pl. Prutul-d.-s., 
jud. Dorohsiii. 

Gruiştea, zâădure, pe moșia Tir- 
nauca, com. Tirnauca, pl. Herţa, 
jud. Dorohoiii, 

Gruiul, com. rur., în partea de 

_Y. a plaiului Novaci, jud. Gorj, 

sub poalele plaiurilor Arşeni, a-   
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şezată parte pe o culme de deal, 

şi parte pe Valea-Gruiului, la 

E. de comunele Tetila şi Cii- 

neni. 

Este formată din 3 cătune: 
Arşani, Bircaciul şi Gruiul, unde 

este şi reședința, 

Suprafaţa com. este de 524 

hect., din cari: 104 hect. ara- 

bile, 85 hect. fîneţe, 16 hect. 

pomet, 229 hect. pădure şi izlaz, 
7 hect. vie și 12 hect. vatra sa- 

tului, ” 

Are o populaţie de 180 fa- 
milii, saii 481 suflete, din cari 

91 contribuabili, 

Locuitorii posedă: 16 pluguri, 

16 care cu boi, 400 vite mari 

cornute, 926 oi, 164 capre, 30 

cai şi 57 rîmători. 

Apele care udă com. sunt: 

"pîriul Valea-Gruiului, pîriul Inoa- 

sa şi. Piriul-cel-Mare, care izvo- 

resc din plaiul Arşenilor, se u- 
_nesc cite trele și formează pi- 
riul Inoasa, care curge spre S. 

și, trecînd pe la Vestul Voiteș- 

tilor-din-Vale, se varsă în Ama- 

radia. 

Comunicaţia în com. se face 
prin șoseaua comunajă care o 

pune în comunicaţie la N. cu 
Rărcaciul, iar la S,, cu Voiteşti; 

mai are un drum ordinar care 

pleacă din com. Gruiul pe plaiul 
- Arşenilor, trece pe  d'asupra 

muntelui Voișani, se uneşte cu 

drumurile Drăgoeștilor şi Cras- 

nei, trecînd pe la pichetul Min- 

dra, și merge pe la Piatra-Tă- 
iată (vezi com. Crasna), 

Are: 3 biserici de lemn, de- 

servite de 1 preot, 2 cîntăreți 

și 1 paracliser; 1 puț; 5 fin- 
tîni; 1 cîrciumă. 

Gruiul, com. rar. în jud. Vlașca, 
Vezi Copaciul, 

Gruiul, saţ, cu 17 familii, jud. 

Argeș, pl. Gălășești; face parte 

din com. rur. Cacaleţi- de-]Jos. 
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Are 'o biserică cu hramul 

Cuvioasa-Paraschiva, cu 1 preot 

și 1 cîntăreț. 

Gruiul, căzu, reședința comunei 

Gruiul, jud. Gorj. Este situat 

pe culmea dealului Gruiul. Are 

o întindere de 350 hect., din 

cari: 49 hect. arabile, so hect. 

fineţe, 50 hect. izlaz, 6 hect. 

pomet, 4 hect. vie, 186 hect. 

pădure şi, 5 hect. vatra satului, 

toate proprierăţi ale locuitori: 

lor. 
Are o populație de 80 fa- 

milii, sati 180 suflete, din cari 

36 contribuabili. 

Locuitorii posedă : 7 pluguri, 

20 care cu boi; 46 vite mari 

cornute, 472 oi, 13 cai, 10 ri- 

mători, 24 capre. Cătunul are: 

o biserică, deservită de 1 preot; 

1 puț; 1 fintină; 1 cîrciumă. 

Gruiul, saţ, face parte din gom. 

rur. Lipia-Bojdani, pl. Znago- 

vul, jud. Ilfov. Este situat spre 
N. de București, pe malul drept 

“al șanțului prin care balta Zna- 
govul se varsă în riul Ialomiţa. 

Aci este reședința primăriei, Are 

O biserică așezată la marginea sa- 

tului, cu hramul Sf. Voevozi, 

deservită de 2 preoţi şi 1 cîn- 

tăreț, fostă mănăstire. A rămas 
astă-zi ca biserică de mir și se 

întreține de comună. Școala, 

frecuentată de 58 elevi și S c- 

leve, se întreține de stat, care 

cheltuește anual 1404 lei. Lo- 

calul s'a construit de județ în 

“anul 1882. Populaţia satului e 
de 892 suflete, 

Suprafaţa totală a satului e 
de 2280 hect., din cari 1797 

hect. “aparţine statului şi 483 

hect. locuitorilor. Statul cultivă 

prin arendașii săi 966 hect. (8 

sterpe, 50 izlaz, 773 pădure): 
Locuitorii cultivă tot terenul. 

Comerciul se face: de ş cir- 
ciumari şi 1 hangiii,   

Numărul vitelor mari e -de 

656 şi al celor mici de 931. 

Gruiul, saz, face parte din com. 

rur. FHerăști-Buciumeni, pl. Ne- 

goești, jud. Ilfov. Este situat la 
E. de Herăşti. Prin mijlocul sa- 

tului trece șoseaua județeană 

București-Olteniţa. Stă în legă- 

tură cu Valea-Dragului prin o 

şosea vecinală. 

In timpul războiului din 1877, 
divizia IV-a, comandată de d-l 

General G. Manu, a ocupat a- 

cest sat. . 

Se întinde pe o suprafaţă de 

635 hect., cu o populaţie de 
„461 locuitori. 

D-l A. Stolojan are 324 hect. 

şi locuitorii 311 hect. Proprie- 

tarul cultivă 180 hect. (44 ster- 

pe, 100 izlaz). Locuitorii cul- 

tivă 263 hect. (36 hect. izlaz, 
12 hect. vie). + 

Are: o biserică, cu hramul 

Sf. Nicolae, deservită de 1 preot 

şi 1 cîntăreț; o școală, frecuen- 

tată de 14 copii, cu întreține- 

rea căreia statul și judeţul chel- 
tuesc 1450 lei anual. 

Sunt 2 cîrciumi. 

Gruiul, fost schit, jud. Ilfov, pl. 

Znagovul, lingă satul cu același 

nume. 

Gruiul, dea/, pe care e situată o 

parte a 'satului Voinești, com. 

Voinești, pl. Stavnicul, jud. Iași. 

Gruiul, «deal, între orașul Cîmpu- 

lung şi Bughea, jud. Muscel. 

Are o frumoasă priveliște asu- 

pra ambelor localități. 

Gruiul, dea, în raionul com: Bir- 

zești, pl. Argeşelul, jud. Muscel. 

Servește de limită între această 

com. și com. Boţeşti, din jud. 
Dimboviţa. Este situat între pi- 

-riul Lentea și vălceaua Rădăcina- 
Mică. Are o coamă țuguiată.   

Gruiul, dea/, brăzdează partea de 

V. a com. Bărăști-de-Vede, pl. 

Vedea-d.-s., jud. Olt. Servește 

de limită între această com, și 

Bărăști-de-Cepturi şi are o lun- 

gime de 3 kil. Direcţia lui e 

de la N. la S. Pe else cultivă 

diferite cereale. 

Gruiul, dZza/, cu direcţia de la 

N.-E. la S.-V., com. Star-Chioj- 

dul, plaiul Teleajenul, jud. Pra- 

hova. Cade în partea de N. a 

comunei. 

Gruiul, gea/, la S. com. Călugă. 

reni, pl. Cricovul, jud.-Prahova.. 

Gruiul, dea/, jud.: Vilcea, pl. Ol- 

tețul-d..s., com. Băești, la poa- 

lele căruia e situată mahalaua 

Străchineșşti. 

Gruiul, coamă de munte, judeţul 
Gorj, plaiul Novaci, com. Ani- 

nișul. Incepe din gîtul munte: 

lui Pleșea, situat în direcțiune 

N. de la com. și se termină la 

S., d'asupra satului Aninișul- 

din-Vale. _. 

Gruiul, pisc de maute, între pis- 

curile Riîșca-Mare şi Rişcuţa, 

com. Bogdănești, jud. Suceava. 

Gruiul, zane, la N. com. Căr- 

penișul, jud. Gorj, înconjurat 

de munții : Picleșul, Mindra, Tăr- 

tărăiul şi frontiera Austro-Un: 

gară. 

Gruiul, pante, jud. Neamţu, în 

formațiunea ramurelor: Obcina- 

Neagră și Secuescul, ce se de- 

tașează spre S; din sistemul 

stincos al Ceahlăului. Se află 

situat la confluența  piriiașului 

Neagra-Mare și Neagra-Mică, pe 

teritoriul com. Bicazul, pl. Pia- 

tra-Muntele, 

In păturile sale se găsesc tu- 

furi calcare.
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Gruiul, zane, între Dorna şi 

Broșteni, jud. Suceava, acoperit 

de pădure de brad; are 1563.5 

m. altitudine. 

Gruiul, zădure, a statului, pen- 

dinte de com. Lipia-Bojdani, pl. 
Znagovul, jud. Ilfov, în întin- 
dere de 490 hect., formată din 

trupurile: Gruiul (450 hect.) și 

Bira (40 hect.). ” 

Gruiul, zădure, a statului, în în- 

tindere de 750 hect., pendinte 

de com. Moreni, pl. Filipești, 

jud. Prahova, care, împreună cu 

trupurile: Mijea (1150 hect.) şi 
Ghirdoveni (650 hect.), formează 

pădurea Moreni. 

Gruiul, zr44 de pădure, al statu- 
lui, în întindere de 35 hect., si- 

tuat” în com. Racoviţa, plaiul 

Horezul, jud. Vilcea, care for- 

mează, împreună cu Dumbrava- 

Racoviţei (8o hect.), pădurea Ra. 
coviţa. 

Gruiul, zîriă, numit şi Pirtul-Co-: 

măneștilor, în com. rur. Comă- 

neşti, plaiul Cloşani, jud. Me- 
„ hedinţi. 

Gruiul, ziriiaș, numit și Miroslă- 

veşti, jud. Suceava. Izvoreşte 

"din dealul. Gruiul, udă satul Mi- 

roslăveşti și se varsă în Mol. 

dova (4 kil.). 

Gruiul, zlafoă, în jud. Buzăi, 

com. Şaringa,. căt. Clondirul, 

acoperit de vii, fineață și izlaz ; 

are o carieră de piatră. Tot pe 

“acest platoii se văd şi ruinele 

unei vechi cetăţi, numită Negru- 

Vodă. 

Gruiul, vă/cea, începe de pe te- 
ritoriul com. Colonești, pl. Ve- 

dea-d.-j., jud. Olt, se uneşte cu 

vălceaua Gruiul-Mic, care izvo- 

rește tot' din această comună; 
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curge de la N. la S$., intră în 

com. Maldărul și se varsă în 

riul Vedea, 

Gruiul-Baltinului, pante, jud. 

Neamţu, situat pe linia de ho- 

tar a moșiei Tarcăul, lingă Vir- 

ful-Goşmanului. 

Gruiul-Inalt, saf, cu 35 familii, 

jud. Argeș, pl. Oltului. Are o 

biserică, cu hramul Intrarea-în- 

Biserică, cu 1 preot şi 1 cîn- 

tăreț. 

Gruiul-lui-Andreiaș, munte, ju- 

“deţul Muscel, plaiul Dimboviţa, 

com. Rucărul. " 

Gruiul -lui - Andreiaş, păzure, 
supusă regimului silvic, județul 

Muscel, pe muntele cu același 

nume, proprietatea d-lui I. Bo- 

jan, în întindere de 200 hect.; 

e populată cu fagi. 

“Gruiul-Lung, colină, în jud. Bu- 

ză, com, Breaza, căt. Bădeni; 

virful săii e stîncos, iar poa- 

lele sunt acoperite de vii. 

Gruiul-Negru, munte, proprie- 

tate a' statului, spre N.-V. mun- 
telui Gripcea, plaiul Vulcanul, 

jud. Gorj. Are o suprafaţă cam 

de 750 hect. și se prelungeşte 

de la N. la S. Este acoperit 
de pădure și poeni. 

Gruiul-Negru, zicZer cu No. 1, 

construit pe dealul cu același nu- 

me, jud. Gorj. Se mărginește la N. 

cu Muntele-Frumos; la E., cu Cul- 

mea-Boroștenilor; la S., cu dea- 

lul Paltinul. Poteca ce se prive- 

ghează de acest pichet intră în 

țară pe la virful Sturul, trece 

pe la Osea, urmează Culmea- 

Frumoasă, în sus, pănă la pichet, 

de unde se bifurcă:: o ramură 

urmează - Culmea-Frumoasă, iar 

“cea-laltă urmează Culmea-Bo-   
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roștenilor pănă la satul Boroș- 
teni, și mai înainte de a ajunge 

la Boroșteni se ramifică spre S,., 

pănă dă de satul Gornoviţa; 

ramura care urmează Culmea: 

Frumoasă, scoboară pănă la dea: 

lul Paltinul, de unde se bifurcă: 
o ramură urmează Culmea-Tis- 

manei pănă la satul Tismana, 

iar cea-l'altă urmează Culmea- 
"Frumoasă pănă la Poernia. 

| Gruiul-Secuiului, Zădure, jud. 

Bacăi, pl. Tazlăul-d.-j., de pe 
teritoriul com. Bărsăneşti, 

Gruiul-Ursului, zpaute, în jud. 

Muscel, plaiul Dimboviţa, com. 

Bădeni-Pămînteni. 

Gruiul-Ursului, fâădure, a sta- 

tului, în întindere de 250 hect., 

ține de munţii Mănăstirei-Cim- 
pulung, cari fac parte din com. 
Corbșori şi Berevoeşti, plaiul 

Nucșoara, jud. Muscel, 

Gruiului (Valea-), va/e,. pe te- 
ritoriul satului Chirileşti, com. 

Rogojeni, pl. Horincea, jud. Co- 

vurluiii, 

Grubanul, dea, prelungire a dea- 

lului Nisipăria, care înconjoară 

în partea de E. satul Albești, 

com. Albeşti, pl. Crasna, jud. 
Fălciu. 

Grumaţca, firii, izvorește din 

dealul despre Hreaţca, trece pe 

* hotarul de la N. al satului şi al 

com. Tirnauca, pl. Herţa, jud. 

Dorohoiii ; udă toată valea Gru- 

maţca şi, aproape de bariera tir- 

gului Herţa, se varsă în piriul 

Herţa. - 

Grumaţca (Valea-), va/e, pe 
moșia Tirnauca, com. Tirnauca, 

plasa Herţa, jud. Dorohoiii. Se 

zice că în vechime ar fi existat 

pe această vale, despre Dum- 

„83
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brava-Cazimiroaiei, un tirg nu- 
mit Sirbăuți sai Tirgul-Noi. 
Trecînd pe .aculo o ceată de 
Turci, lar fi prădat şi ars pre- 
făcîndu-l în cenușă. 

Grumazanul, zirîă, pe moşia 
Ivăncăuţi, com. Păltinișul, pl. 
Prutul-d.-j., jud. Dorohoi. 

Grumazul, da//ă, pe teritoriul 
com. Păltinișul, pl. Prutul-d.-j., 
jud. Dorohoi, 

Grumazul, pisc de deal, pe mo- 
șia Ivăncăuţi, com. Păltinișul, 
pl. Prutul-d.-j., jud. Dorohoi. 

Grumăzeşti, com. rur., așezată 
în partea despre mijloc şi S.a 
plăşei de Sus-Mijlocul, judeţul 
Neamţu, străbătută în direcțiune 
V.-E. de o şiră de dealuri ce 
formează prelungirea munților 
din Crăcăoani şi Văraticul. 

Terenurile sale despre N. se 
apleacă nesimţit în întinsul po- 
diş-vale al piriului Topolița. 

Este formată din cătunele: 
Curechești, Hotărăni, Grumă- 
zeşti, Joseni, Suseni, Văleni și 
Hiza, cu o populaţiune de 330 
familii, sai 1654 suflete: 806 
bărbați și 848 femei; 939 ne- 
căsătoriţi, 614 căsătoriţi, 98 vă- 
duvi, 2 divorțaţi, 28 nevolnici, 
(socotindu-st în numărul acesta 
şi cei ce locuesc în trupurile: 
Arsinești, Mărcești, Ruseni. şi 
Urşi), Știi carte şo de persoane. 
"Din numărul total al locui- 
torilor împroprietăriți în 1864, 

„ Sunt astă-zi: 92 cari stăpînesce 
înși-şi locurile lor; 129 ca ur- 
mași; 6 locuri aii fost părăsite 
şi ocupate de alții; 14 sunt cari 
de și cultivatori de pămint, dar 

- mai nici un fel de proprietate, 
„Precum nici putinţa de a moș- 
teni după urma părinţilor lor le- 
siuiţi, 

Locuitorii se ocupă cu agri-,   

cultura, care se face pe o întin- 
dere de 1755 hect,, 82 arii, 

Imașul are o întindere de 35 
hect., 75 arii, nutrind 2681 ca- 
pete de vite. 

În com. se află: 3 biserici, 
cu 4 preoţi şi 6 dascăli; 1 școală, 
condusă de un învățător, plătit 
de stat, 1 moară; 1 fierărie, 

Sunt 297 contribuabili, 
Budgetul com. este de 3540 

lei la venituri și de 3519 lei la 
cheltueli, 

Comunicaţia cu satele vecine 
se face: prin șoseaua județeană, 
care începe din dreptul satului 
Oșlobeni, com. Bodești-Precis- 
tei (dintre kil..16-—17 al şose- 
lei Piatra-Neamţu), și trece prin 
satele Grumăzești- Ocea - Humu- 
lești; printr'un drum ce duce 
de la satul Grumăzeşti în dru- 
mul Ghindăoanilor. 

Grumăzești, sa;, în jud. Neamţu, 
pl. de Sus-Mijlocul, com. Gru- 
măzești, sub culmile dealului 
cu același nume, la 27 kil. de 
orașul Piatra. Are o întindere 
de. vre o 380 hect., cu o popu- 
lațiune de go familii, saă 320 

“suflete, din cari 4 fam. de Evrei, 
Sunt 52 contribuabili, 
Vite sunt: 84 boi, 50 vaci, 

560 oi, 19 cai, 29 porci. și 87 
junci. 

Grumăzeşti, cătun, în jud. Putna, 
pl. Vrancea, com, Negrilești. 
Este așezat pe podișul malului 
stîng al Putnei, sub dealurile 
Zeica și al-Babei, 

Are o populaţiune de 215 su- 
flete, cari locuesc în 67 case. .- 

Grumăzeşti, ramură de dealuri, 
în jud. Neamţu, pl. de Sus-Mij- 
locul, com. Grumăzești. La V,, 
face legătură cu munții Crăcă- 
oanilor;:la S., se prelungește 
până printre satele Corni și Bo- 
dești (pe teritoriul com. Bodeşti- 
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Precistei), iar la E., se prelun- 
geşte cu șira dealurilor Rădeni, 

Grumăzeşti, vzoșre, jud. Neamţu, 
pl. de Sus-Mijlocul, com. Gru- 
măzeşti, proprietatea d-nei Eu- 
frosina Caragea; este arendată 
cu 30000 lei anual. 

Grumăzoaia, com. Tur. în par- 
tea de N. a plășei Mijlocul, jad. 
Fălcii, mărginită la E. de com. 
Urlaţi; la V., de com. Hoceni 
și Şişcani; la S., de com. Hur- 
dugi și la N., de com. Creţești ; 
e udată în lung de pîriul Gru- 
măzoaia, 

Este formată din satul Gru- 
măzoaia, aşezat pe valea piri- 
ului cu același nume. 

Satul e împărţit în mahalaua 
de ss şi de jos. 

In vechime s'a numit Plopeni, 
şi se zice că ar fi! fost așezat 
mai înjos de unde se află astă-zi. 

Numirea de Grumăzoaia i s'ar 
fi dat după numele unui vechii 
răzeș, Andrei Grumază. După 
documente se dovedește că. a- 
ceastă moşie a fost dată, de către 
Ștefan-cel-Mare, unui oștean nu- 
mit Stan Posatnicul, în urma u: 
nci vitejii desfășurată într'un răz- - 
boiii. Acesta, sai pentru că 
mavea copii, saii că pămîntul 
era eftin pe atunci, a vindut'o 
unuia Toader Gănescu, cu 60 
zloți tătărăști. Gănescu a avut 

un singur fiii, pe Frone. Frone 
a avut trei copii de partea băr- 
bătească, pe: “Tochilat, Tănase 
şi Gligincu și o fată, pe Savina, . 
cărora le-aii împărțit moşia în 
4 părţi. Unul dintre urmași, Gli- | 
gincu, se zice că a fost slujbaș 
la un Cantemir. Acelui Cante- 
mir furîndu-i-se un cal de către 
Gligincu, i-a luat drept despă- 
gubire pentru preţul calului, 355 
stj. din moşie. Acest pămînt 
este deslipit şi astă-zi de Gru- 
măzoaia, și alipit de moşia Ur-
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laţi, sub numirea de Gura-Văi 
saii Plopeni, cum: se numea și 
atunci. 

Teritoriul com. are o supra- 
faţă cam de 1400 hect., din 
cari 110 hect. vie, ş72 hect. 
pădure, iar restul loc de cul- 
tură şi imaș. Populaţia com. este 

“de 421 familii, sai 1383 suflete, 
din cari 260 contribuabili. 

Locuitorii sunt răzeși vechi. 

Are: 2 biserici, una făcută la 

1817 şi a doua la 1824, deser- 

vite de 2 preoţi și 4 dascăli; 

o şcoală, înființată la 1865, fre- 

cuentată de 50 elevi. 

In partea de N. a satului se 

„află o biserică numită Mănăsti- 

rea. Se zice că în vechime a 

servit ca schit de călugări Ruși. 

Se găsesc aci mai multe cărți 

în limba slavonă. Biserica e fă- 
cută din lemn de stejar, şi a 

fost reparată de mai multe ori. 

Serviciul divin se face de 3—4 

ori pe an de către preoții din sat. 

Grumăzoaia, saţ, jud. Fălciii. 

Vezi Grumăzoaia, comună. 

” Grumăzoaia, deal, hotar natu- 

ral între comunele Șișcani și 

Grumăzoaia, pl. Mijlocul, jud. 
Fălciu. 

“ Grumăzoaia, zirîă, izvorește 
"din partea de N. a com. Gru- 

măzoaia, pl. Mijlocul, jud. Făl- 

“ci, din pădurea Fundul-Mănăs- 

tirei, curge de-a-lungul prin mij- 
locul satului Grumăzoaia, şi la 

S.. de sat, se varsă în piriul E.- 

lanul, la locul numit Gura-Văii, 

Grumăzoaia, va/e, pe teritoriul 

com. Măstăcani, pl. Prutul, jud. 

" Covurlui, ! 

Grungenilor (Dealul-), dea?, în 

„judeţul Neamţu, pl. de Sus- 

"Mijlocul, com. Pipirigul; se de- 

tașează din muntele Cotnărelul. 
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Grungenilor (Piriul-), ziriz, în 
judeţul Ne.mţu, plasa de Sus- 
Mijlocul, com. Pipirigul ; izvo- 
reşte din dealul cu acelaşi nu- 
me şi se varsă pe stînga rîului 
Ozana. 

Grunjii-Tari, co/ină, jud. Buzău, 
„com, Zărnești-de-Cîlnăii, cătunul 
Ghizdita ; e acoperită cu semă- 
nături și are o însemnată mo- 
vilă. ” 

Grunjul, căzu, al com. Minză- 
lești, jud. Buzăii, cu 180 locui- 
tori şi 37 case, 

Grunjul, zise de gips, în jud. 

Buzău, com. Mînzăleşti, cătunul 

Grunjul, la vărsătura pir. Stur- 
zea în rîul Slănicul. 

Grunuzea, cătun (tîrlă), pe cîm- 

" pul Bărăganul, jud. Ialomiţa, pl. 

Ialomița-Balta, com. Marsilieni. 

Gubancea, com. rur., jud. Dolj, 
pl. Dumbrava-d.-j., cu reședința 
în Vîrtopul. Situată pe costișa 
dealului Petricanul. Se înveci- 
neşte la E., cu com. Vela; la 
V., cu Călugărei; laN,, cu căt. 
Bucoviciorul, din com. Vela; la 

S., cu Virtopul și Cornul, des- 

părțindu-se de dinsele prin ho- 
tare de moşii. Limita de N. 
către căt. Bucoviciorul începe 
din punctul N.-V., din șesul nu- 
mit Toaia; merge spre E., intră 

puțin în valea Făgeţelul, apoi 
se îndreptează spre N., face o 

cotitură spre N.-V., de aci iar 

spre E., trece prin ogașul Min- 
ciuna, coteşte puţin spre S.-E,, 
ese puţin pe culmea dealului 
Burdiosul, apucă spre E., pănă 
în Valea-Burdiosului, unde se 
unește cu hotarul com. Vela. 

* Limita de E. începe din Valea- 
Burdiosului, merge spre S., trece 
peste riul Desnăţuiului, și cu 
mici cotituri merge pănă în punc:   

" GUBANCEA 

tul Genoaia, unde se limitează 

cu com. Virtopul. Limita de V. 
începe de la N.-V., din șesul 
riului Desnăţuiului, în punctul 
Dragnei, de aci către com. Cor- 
nul merge tot spre S. Limita 
de S. pleacă din capul liniei 

de V., merge spre S.-E., pănă 

în hotarul com. Virtopul, în 

punctul Genoaia cu puține on- 

dulaţiuni, iar de aci spre V. 
pănă se unește cu linia de E. 

In com. sunt: văi, dealuri și 

şesuri. Văile sunt: valea Făge- 
țelul, Petricana, pe care este a- 

șezat satul şi valea Desnăţuiul 
zisă și Valea-Mare. Dealurile: 
Făgeţelul, cel de N,, înalt de 
75 m,, iar cel de S.,de şom., 

acoperite cu semănături de griii 

și porumb ; Petriceanca de.N,, 
înalt de 70 m., acoperit cu se- 
mănături de grii şi porumb; 

Petriceanca de S., înalt de. 60 

m. acoperit cu păduri și izlaz 

de vite. Aproape de marginea sa- 

tului, la N..E., este un deal, ramu- 

ră a Făgcţelului, cu o înălțime de 

100 m., acoperit cu grii și po- 

rumb. Acesta merge spre S.-E., 

pănă se unește cu dealul de N. 
al Desnăţuiului. 

Șesuri sunt: Cornișul, Toaia 
şi Peretul, la N.:comunei și Dea- 

lul-Mare, la $., pănă în hotarul 

moșiei Virtopul. 

Este udată de riul Desnăţuiul 
care are un vad și două po- 

“duri în dreptul comunei. Se 

varsă în balta Cîrna, lingă Du- 

năre. Primește pîriul Petriceanca, 

care udă com. şi se varsă în 

Desnățuiul, îndată ce acesta ese 

din com. pe la E. Acesta pri- 

mește la rindul săii piîriiașul Fă- 

gețelul, ce curge dela V. la E, 

prin N. com. şi se varsă drept 

în centrul com. în Petriceanca. 

În com. sunt 3 siliște, numite 

Scofești, Coțofeni și Gubancea. 

Populaţia com. Gubancea este 

de 688 suflete: 372 bărbaţi și
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316 femei. Locuesc în 157 case 

şi 20 bordce. 

Ştiu carte 20 de persoane. 
Impâmiînteniți de la 1864 sunt 

104 locuitori. 

Are: o biserică vechie de zid, 

reparată de locuitori în 1888, 

deservită de 1 preot şi 1 cîntă. 

reţ și avind 17 pog. pămînt din 

1864; o şcoală mixtă, ce func- 

ționcază din anul 1882, e în- 
treținută de stat şi e frecuentară 

de 15 băcți. 
Sunt 2 cîrciumi. 

Suprafaţa com. este de 5739 

pog., din cari: 3955 pog. ara- 

bile, 390 fineţe, 95 izlaz, 726 

pădure, 199 vii și 109 pog. o: 

cupate de vatra satului. 

Moşiile în vechime se numcai 

Scofeşeşti-Gubancea, Coțofeni și 

Dragnei, în întindere de 3955 

pog., dind un venit de 65000 

lei. 

Viile, de 40l!j hect. sunt si- 

tuate pe moșiile locuitorilor îm- 

proprietăriți la 1864, cărora le 
aparţin şi produc vin roșu. 

Șoseaua vecinală - comunală 
străbate prin centrul com. de 
la V. la E. pe olungime de 2 
il. | 

Vite mari cornute sunt 241, 

cai 22 și oi 140. 

Budgetul este de 1945 lei la 

venituri şi 1896 lei la cheltueli. 

Gubancea, sa, jud. Dolj, plasa 
Dumbrava-d.-j., com. Gubancca. 

Vezi Gubancea, comună. 

Gubanărul, căzu, al com. Bal- 

dovineşti, pl. Olteţul-Oltul-d.-s., 
jud. Romanați. Are 100 familii, 

sait 435 suflete; o biserică cu 

hramul Sf. Ilie (1835), cu 1 
preot şi 2 cîntăreți. 

Gubavia, căfuu, pendinte de com, 

Tangirul, pl. Cilniştea, jud. Vlaş- 
ca, pe trupul de moșie al sta- 

tului, fost al Mitropoliei și care   

se arendează cu trupul nelocuit 

Măcărăul, cu 9800 lei anual. 

Aci, în 1864, s'aii împroprie- 
tărit 50 locuitori, pe o snpra- 

față de 150 hect. 

Pe acest trup este un petic 

de pădure de 25 hect, 

Este departe de Giurgiii de 

32 kil,, iar de București, de 45 

kil. 

Gueşti, saz, face parte din com. 

rur. Maldărul, pl. Vedea-d.-j., 

jud. Olt. Are o populație de 
50 familii; o biserică, cu hra- 

mul Cuvioasa-Paraschiva şi Sf. 

Voevozi, zidită la 1865 de preo- 

tul Constantin Duhovnicul şi so- 

ţia sa Maria. 

Gueşti, saz, face parte din com. 
rur. Milostea, pl. Olteţul-d.-s., 
jud. Vilcea. 

Gugea, sat, în partea de N.a 

com. Brăești, pl. Cîrligătura, jud. 

Iași, situat între două dealuri 

mici. Are o populație de 21 fa- 

milii, saii 95 suflete; un iaz și 

o moară pe piîriul Sirca, ce trece 

pe lingă sat. Mai înainte a fost 

proprietatea mănăstirei Neamţu, 
astă-zi este a statului, 

Vite: 71 vite mari cornute, 

3 cai, 112 oi şi 30 rimători, 

Gugeşti, co. rur., formată din- 

tr'un singur sat, în partea de 

N.-V. a plășei. Crasna, jud. Făl- 

cii ; așezată pe un teren acci- 

dentat. Se mărginește : la N., cu 

com. Miclești; la S., cu com. 

Știoborăni; la E., cu com. Stro- 

eşti, Tăbălăeşti şi Boţeşti și la 

V., cu com. Soleşti, din jnd. 

Vaslui. 

Suprafața com. este de 2915 

hect., din cari 669 sunt ale lo- 

cuitorilor. Arc o populaţie de 175 
familii, sai 784 suflete. Sunt 
200 contribuabili. 

Are o biserică, 

  

Budgetul com. este de 2670 
lei, 85 bani. 

Vite mari cornute 439, 0i 557, 

cai 40 şi porci 150. 

Via se cultivă pe o întindere 

de 12 hect., și pădure se află 

pe o suprafață de 828 hect. 

Gugeşti, saz, pl.. Crasna, județul 
Fălciii. Vezi Gugești, comună, . 

Gugeşti, căzu, în jud. Putna, pl. 

Girlele, com. Păţeşti. Este aşe- 

zat pe şoseaua ce duce de la 

Focşani la Odobeşti, la 11f oră 

de Focșani. 

Are o populaţie de 85 su- 

„flete, cari locuesc în 24 casc. 

Gugeşti, sa, în jud. R..Sărat, 
pl. Marginea-d.-s., căt. com. Plăi- 

neşti, aşezat în partea de N.a 
comunei, la 2!/ kil. spre N-E, 

de cătunul de reședință, pe riul 

-Rimna. Are 8 hcect., cu o po- 

pulaţie de 310 familii, sai 1080 

suflete, din cari 150 contribua- 

bili. Ştii carte 250 persoane. 

Are o biserică şi o școală. 

Gugeşti, sfajie de dr-d-f., jud. 

R..Sărat, pl. Marginea-d.-s., com. 

Plăinești, pe linia Buzăui-R.-Să- 
rat-Focșani-Mărăşeşti, pusă în 

circulaţie la 13 Iunie 1881. Se află 

între staţiile: Sihlea (7.1 kil.) şi 

Coteşti (7.3 kil.), la 184 kil. de 

Bucureşti și la 21 kil. de R.- | 

Sărat. E gara de transport a 

comunelor: Plăinești, Slobozia, 

Popeşti, Bogza, Sihlea, Drago- 

sloveni şi Bonţeşti. Venitul a- 

cestei staţii pe anul 1896 a fost 
de 203682 lei. Inălțimea d'asu- 
pra nivelului mării de 83.35. 

Guguianca, saz, face parte din 
com. rur. Ionești-Mincului, pl. 
Oltul-d.-s., jud. Vilcea. Are o 
populație de 127 suflete: 75 
bărbaţi și 52 femei. Cade în 
partea de N.-V. a comunei, la
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1 kil, de căt. Obeni, unde e 
şcoala. 

Guguianca, -7îz, jud. Vilcea ; iz- 

vorește dintre comunele: Mar- 

cea, Şirineasa și Scundul; trece 

printre Dealul-Oltului şi com. 

Scundul; se unește cu Valea- 

Cirstea. 

Gugul, dea/, se întinde de la N,, 

"din com, Miclești, jud. Vasluiii, 

spre S., prin com. Boţeşti, pl. 
Crasna, jud. Fălciă, lăsindu-se 

apoi în com. Gugești. Acest 
deal formează pe teritoriul com. 
Boţești, văile: Izvorul şi Albi- 
nci, prin care curg piraele cu 

același nume. Se zice că în ve- 

chime dealul acesta se găsea 

pe proprietatea unui călugăr cu 

numele Ioan Gugu, care locuca 

la Schitul-Bodescului, de pe mo- 

- șia Gugeşti, şi de la câre și-a 

luat numele dealul. 

Dealul, cu o parte din moșia 
Boţești, a făcut parte din tru- 

pul moșiei Gugeşti, pănă la 1829, 
cînd printr'un schimb între pro- 

prietari, s'a alipit la moșia Bo- 

"eşti. Pe partea de E. a lui 
se află așezat satul Boţești și o 

parte din satul Porceni, formînd 
şi Valea-Boţeștilor. 

Gugul, deal, jud. Gorj, plaiul 

Vulcanul, com. Dobriţa. Pe a- 

cest deal, în partea de S., sunt 

viile locuitorilor. 

- Gugul, pădure, pe Dealul-Gugu- 

lui, com. Boţeşti, pl. Crasna, 

jud. Fălciu. 

Gugului (Dealul-), dea/, la V. 
de com. Cornățelul, pl. Oltul: 

d.-s., jud. Olt. 

Gugului (Valea-), za/e, jud. 
Olt, pl. Oltul-d.-s., izvorește din 

pădurea Seaca, are o direcție 

de la N. spre S., udă căt. Cor-   
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nățelul şi Seaca, şi după ce 

primește pe stînga, în raionul 

com. Cornăţelul, vălcelele : Baba, 

Bărasca, Munteanul, Ghiboroaia 

şi Gorga şi pe dreapta văile: 

Dragoli, Caţaonul, Călugărelul 

și Seaca, își continuă drumul 

prin com. Albești, unde primește: 
numele de Seaca și, în centrul 

comunei, se unește cu valea 

Vai-de.ki, 

Guguşa, sa/, face parte din com. 

Izvoarele, pl. Siul-d.-s., jud. Olt; 

“este situat la N. comunei, pe 

valea și în dreapta Iminogului; 
are o populaţie de 423 locui- 

“tori. 

Guineştilor (Dealul-), ea, 
brăzdează partea de E. a com. 
Bărăşti-de-Vede, pl. Vedea-d.-s,, 
jud. Olt; servește ca limită între 

căt. Bărăști şi Moţceşti, şi are 

o lungime de 4 kil. Direcţia 

lui e de la N. la S. Pe el se 
“cultivă diferite cereale, 

Gulia, sai Schitul, sas, pe mo- 

şia cu același nume, com. Dol- 

hasca, jud. Suceava, așezat pe 

coasta dealului Codrul-Mănăsti- 

rei. Are o populație de 250 fa- 
milii, sai 796 suflete: 390 băr- 

baţi .și 406 femei; 190 contri- 

buabili, | 
Vatra satului ocupă 80 fâlci. 

Moșia, proprietate a statului, 

fostă a mănăstirei Probota, are 

o suprafață .de 992 fălci, din 

cari: 900 fălci pădure, 60 fălci 

cultivabile, 22 fălci finaţ și res- 

tul neproductiv. 

Improprietăriți la 1864 şi 1879 

sunt 239 locuitori, stăpînind 239 
fălci și 26 prăjini. 

Are o biserică, cu hramul Sf. 

_ Gheorghe, zidită de locuitori în 

1887, deservită de 1 preot și 

2 cîntăreţi, împroprietăriți cu 

17 fălci. Școala din Dolhasca 

servă și acestui sat.   

GULIANCA 

Drumuri principale sunt: la 
Probota (4 kil.), la Vintuleşti 
(Dolhasca, 3 kil.), și la podul 

Siretului (2 kil. 700 m.). 
In Gulia a fost un schit de 

călugări ce ținea de mănăsti- 

rea Probota, 
In 1803, «Gulia cu liuzii.ot 

Heciii a mănăstirei Probota nu- 

măra 48 liuzi, plătind 600 lei 

bir anual>. 

Gulia, sa/, face parte din -com. 
rur. Popeşti - Dragomirești, pl. 

Znagovul, jud. Ilfov. Este situat 

la N. de Săbăreni. Spre V. se 
întinde pădurea Riioasa și lo- 

curile smîrcoase ale Băltăcaciu- 

lui. Are o suprafaţă de 171 hect., 
proprietatea locuitorilor, din cari 

15 hect. rămîn sterpe. Are o 

populaţie de 292 suflete. 

Numărul vitelor mari e de 
178 și al celor mici de 964. 

Gulianca, com. rur., în judeţul 
R.-Sărat, pl. Marginea-d.-j., pe 
piriul Buzăelul. 

Este aşezată în partea de E. 

a judeţului, la 42 kil. spre N.- 

E. de oraşul Rîmnicul-Sărat, și 

în mijlocul plășei, la 10 kil. spre 

S. de com, Măicăneşti, reședința 

plășei. Comune învecinate sunt; 
Măxineni la 8 kil., Rimniceni 

la 13 kil., Corbul la 14 kil. 

Se mărginește la N. cu com. 

Măicănești, la E. cu Măxineni 

şi riul Buzăul, la S. cu comuna 

Domnița, şi la V. cu com. Vil- 

celele și Ciorăşti. 

Piriul Buzăelul, o udă la S. 

dimpreună cu afluentul săi, Pu- 

turosul, ce formează balta Bu- 

tuci și Puturosul; sunt în com. 

și 12 puțuri. . 

Cătunele cari o: compun sunt: 

Gulianca, reşedinţa, la N., Ari- 

ciul, la S. 

Suprafaţa comunei e de 7964 

hect., din cari 56 hect. vatra: 
„comunei, 408 hect. ale locuito-
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rilor, 7500 hect. ale particula- 
rilor, 

Populaţia comunei e de 180 
familii, sai 867 suflete: 444 
bărbaţi și 423 femei; 180 că- 
sătoriți, 666 necăsătoriți, 21 vă- 
duvi. Ştii carte 95 persoane. 

Sunt 170 contribuabili. 
Are o biserică, cu hramul 

Sf. Impărați Constantin şi Ele- 
na, zidită în anul 1864 de lo- 
cuitori, avind un venit de 340 lei 
şi servită de 1 preot, 1 cîntăreţ 
şi 1 paracliser; 2 şcoli mixte, a- 
mîndouă fundate de comună, cea 
din Gulianca la 1880, cea din 
Ariciul, la 1863, conduse de 2 
învățători și frecuentate de 57 
elevi. 

In ce priveşte cultura pămiîn- 
tului comuna are 5355 hect. 
arabile, 2144 hect. imaş, 73 
hect. pădure, 340 hect. fineţe. 

Locuitorii posedă: 181 plu- 
guri, 4 mașini de semănat, 4 
de secerat, 4 de treerat, 2 mori 
cu aburi; 534 boi, 357 vaci, 
249 cai, 143 cpe, 1152 oi, 62 
rimători, 

Comerciul: este destul de ac- 
tiv și constă în importul de colo- 
niale, instrumente agricole, Spir- 
toase și haine confecţionate gata 
şi în exportul de vite și mai cu 
seamă de cereale; transportul se 
face prin stația Hanu-Conache 
(ud. Tecuci), la 16 kil. spre 
N.-IE. de comună. 

Căile de comunicaţie sunt dru- 
muri vecinale: spre Măicănești; 
spre Nămăloasa (jud. Tecucii); 
spre Brăila; spre Ciorăşti; altul 
din căt. Ariciul, mergînd tot la 
Brăila; spre Rimniceni, care dă 
în calea judeţeană Rimnicul-Să- 
rat-Măicăneşti. 

Veniturile comunei sunt de 
5000 lei, iar cheltuelile, de 4473 
lei. Contribuabili sunt 170. 

Gulianca, saț, în jud. R.-Sărat, 
pl. Marginea-d..j., căt, de reșe.-   
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dință al comunei Gulianca, situat 
în mijlocul comunei, în cîmp, 
pe un crac al piriului Buzăelul; 
are o întindere de 21 hect. (nu- 
mai vatra satului), cu o popu 
laţie de 72 familii, sai 339 su- 
flete, din cari So contribuabili 
și 48 ştiii carte; are: o biserică, 
cu 1 preot, 1 dascăl și 1 cîntăreț; 
o școală. 

Gulieni, 4477ă, judeţul Brăila, la 
7 il. spre N. de satul Cioara- 
Doicești, aproape de hotarul 
despre Zăvoaia, înființată la 
1882 de fostul arendaș Gulie. 
Vatra tîrlei este de 16. hect., 
avînd 22 case, cu 27 familii. 
saii 105 locuitori, 

Vite sunt: 66 cai, IŞO oi, 
120 vite mari cornute și 35 ri- 
mători. Acest sat se mai nu- 
mește Iapa și Nisipurile. 

Gumărleţul, zusulă, pe Dunăre, 
în apropiere de com. rur. Sal- 
cea, plasa Cimpul, jud. Mehe- 
dinți, - 

. 

Gumărleţul, pichet de Srantţiă, 
pe marginea Dunărei, în județul 
Mehedinți, pl. Cimpul, com. rur. 
Salcea. 

Gumelnița, movilă, jud. Ilfov, 
care se mai numește și Bataluri, 
între Olteniţa urbană și Dunărea 
propriii zisă, care cînd vine mare 
o acoperă cu apă, 

Aci s'aă găsit în pămînt fi- 
guri de lut reprezentind zei 
Romani şi ancore, ceea ce pro- 
bează că a fost aci în vechime 
un debarcader, 

Se mai văd bolovani de zgu- 
ră şi se presupune a fi fost 
o vechie fabrică de olărie. A- 
ceasta se confirmă prin faptul 
că, cu ocazia unor săpături în 
pămînt, s'au găsit diferite cio- 
buri și vase întregi de pămînt. 

Asupra - Gumelniţei iată ce   
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descripție se găseşte în geografia 

judeţului Ilfov de d-l M. Străi- 

nescu: «De la cătunul Ulmeni, 

mergînd spre V. către Oltenița 

rurală, îndată ce coborim rîpa 

pe care este căt. Ulmeni, ve- 

dem, aruncîndu-ne ochii în mu- 

chea dintre Argeș și Dunăre, 

o măgură înaltă ca de 1ş stîn- 

jeni, avind d'asupra o formă. 

cercuită și o întindere ca de 5o 

stînjeni. Această măgură se nu- 

mește Dafne (Gumelnița). D'a- 

Supra ei, de jur împrejur, este 
un șanț pe unde se crede că 

ar fi fost un zid de cetate, în 

centrul căreia, unii prețind că ar 
fi fost zidită o biserică, unde ar 

fi oficiat rugăciunile către D-zeii 
un mitropolit. Alţii pretind că 
aci staționaii corăbiile, căci se 
zice că riul Argeș își avea cur- 
sul în vechime printre această 
movilă și dealul pe care astă-zi 
este aşezată com. Ulmeni, pe 
valea numită azi Bojoriţa, pe a 
cărei albie poți merge călare şi 
fără a te putea vedea de la o 
distanță de ș stînjeni. In a- 
această movilă se crede a fi fost 
vechea cetate Dafne (Constanţa), 

zidită de armata romană după 
venirea sa în Dacia Traiană, 

Această movilă e pe proprie- 

tatea d-lui Mihail A. Ghica. 

Gumeşti, com. rzr., în jud. Te- 

leorman, pl. Teleormanului, si- 
tuată pe Valea-Ciinelui, cunos- 
cută și sub numele de Siliștea. 
Se.mărginește la N. cu com. 
Rica şi Surdulești, la S. cu com. 
Zimbreasca şi Ciolăneşti, la V. 
cu com. Bălaciul şi la E. cu 

„ Tătăreşti-d.-s, 

Numirea de Gumești s'a dat 
acestei comune mai în urmă, 
după numele proprietarului mo- 
şiei, Guma. Numele oficial al 
comunei este astăzi: Siliștea- 

" Gumeşti. 

Are trei cătune: Siliştea (re-
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şedinţa) şi cătunele Rîca-Vechie 
şi Siliștea-Glavaciocul. 

Teritoriul comunei are o în- 
tindere de 8033 hect., dimpre- 
ună cu moşiile dupe dinsa. Lo- 
cuitorii împroprietăriți după le- 
gea rurală sunt: 74 din căt. 
Rica, 170 pe proprietatea Gu. 
mești, iar pe Siliştea-Glavacio- 
cul, 79, ocupînd toți o întindere 
de 1285 hect. 

Proprietatea. Siliștea - Glava- 
ciocul, fostă a statului, în întin- 
dere ca de 730 hect., a fost 
cumpărată de proprietarul tru- 
pului de moșie Gumești, d-na 
Maria Al. Manos, în anu! 1885, 

” ast-fel că singurul proprietar mai 
mare în această comună este 
d-na Manos care posedă ş000 

“hect. pămînt arabil, ca la 350 
hect. pădure şi restul, fineţe şi 

- izlazuri, peste tot aproape 6000 
hect. 

Vite sunt: 1203 vite mari 
„cornute, 297, cai, 24 catîri și 
măgari, 4418 oi şi 384 porci. 

„ Budgetul comunei este de lei 
11397; bani 69 la venituri şi 
de lei 10386 la cheltueli. 

Drumurile principale sunt căi- 
le vecinale următoare: Siliștea 
la gară și la com. Balaci, la 
com. Surduleşti şi Rica, la co- 
muna Tătăreşti, la Ciolănești și 
în alte direcţiuni. Din punctul 
de vedere al comunicaţiei, a- 
ceastă comună este importantă 
prin împrejurarea că ' formează 
punctul de intersecțiune al dru. 
murilor ce unesc județele Oltul 
cu Vlașca și Argeșul cu Tele- 

" ormanul, 

Are:. două şcoli, una de bă- 

cţi, cu o populaţiune de 21 elevi 
și alta de fete; două biserici, 
una în Gumești cu un preot și 
2 cîntăreţi, cea-laltă în Siliştea- 
Glavaciocul, cu 1 preot și 2 
cîntăreți. 

Proprietara moșiei arc aci și 

o moară cu aburi, 
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La 6 August se face bilcii, 
care ţine o săptămînă. 
„In partea despre S.-V. a co- 

munei către com. Zimbreasca 
se află o măgură, în jurul că- 
reia s'a făcut importante desco- 
periri archeologice. 
„Inălțimea acestei măguri este 

de 10 m,., iar periferia de 150 
m.; în apropiere de această mă- 
gură se găsesc şi astăzi, cînd 
ară locuitorii, hirburi de oale 
și alte fragmente de vase și 
unelte vechi. 

Satul Siliștea este unul dia 
cele mai vechi; este trecut în 
catagrafia satelor făcută în 1741. 

Cătunul Rica-Vechie este și 
el sat vechiii, de. oare-ce se 
vede trecut în aceeași catagrafie; 
iar cel de al treilea căt. Siliș- 
tea-Glavaciocul s'a întemeiat mai 
tirziu. 

Satul Siliştea; făcea partea din 
pl. Mijlocul în secolul trecut; 
după aceia, la 1836, a trecut 
la pl. Teleormanului, 

Gunoaia, numit și Bahna sat 

Bihniţa, sa, făcînd parte din com. 

Răchitoasa, jud. Tecuci. Situat 

într'o groapă la S. com., la 4 

kil. 600 m. de reședința comunei, 

între dealurile Moșoiul la V. și 
Gunoaia la E. 

Are o populaţie de 104 fa- 
milii, sai 347 suflete. Locuito- 

„rii sunt împroprictăriți la 1864. 

Biserica, cu hramul Sf. Du.-. 

mitru, este ficută la 1847 de 

un anume Iancu Popovici. 

Copiii merg la școala din 

Răchitoasa, care e la distanţă 

de 4 kil. | 

Teritoriul căt.-este de 355 

hect. 

Gunoaia, saii Cîrna, sa, făcînd 
parte din com. Burdusaci, jud. 

Tecuciii, situat la N.-V. com., 

la o distanță de 4 kil. 100 m. 
de reședința com.   

GURA-BALII 

Are o populaţie de 26 familii, 
Saii 94 suflete, cari locuesc în 
24 case. 

" Este străbătut de piriul cu 
acelaș nume, care trece prin 

partea de E. a satului. Locuitorii 
sunt parte răzeși, parte clăcași. | 

Teritorul căt. este de 202 hect, 

Gunoaia, zî7îz, jud. Tecuciă, izvo- 
rește.la N.: de satul Gunoaia, 
din localitatea numită. Fundul- 
Gunoaei, trece prin satul cu 
același nume, întră în satul Opri- 
şești, se unește cu piriiașul Opri- 

şeşti şi se varsă în Zeletin, în 

faţa satului Burdusaci. - 

Gura, nume generic, ce însoţeşte. 
multe nume proprii de locuri, 
arătînd poziţia lor la' gura riu- 
rilor şi văilor. A. se căuta numele 
proprii ce însoțesc. . 

Gura-Albeşti, sat, în partea de 
S. a com. Albești, pl. Crasna, 
jud. Fălciă, situat pe șesul I[1o- 
ceni, lingă șoseaua naţională Vas. 
luiă-Birlad. 

Proprietatea moșiei este a 
locuitorilor răzeși, 

Gura-Argeşului, pic/hreţ, pe Du- 

năre, cu No, 11,la Gura-Arge- 

şului, jud. Ilfov. ” 

Gura-Badei, pichet vechii, cu 

No. 23, către hotarul Moldovei, 

în pl. Orașul, com. Broșteni, jud. 
R„-Sărat, așezat la gura piriului 
Valea-Badei. 

Gura-Balii, Zraf al Dunărci, în 
pl. Borcea, com. Socariciul, jud: 

Ialomiţa. 

Acest braţ pleacă din Du- 

năre în direcțiunea N.-E. și se 

unește cu Borcea, puţin mai 

spre IE. de satul Socariciul, 

tăind insula Balta în două părți. 

Numirea populară a acestui 

braț este Riîul și Riul-Alb.
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Cantitatea apei ce curge pe 
acest braţ, face ca să fie în 

permanență plutitor, şi Bor- 

cea, pe la punctul de unde se 
uneşte cu braţul Gura-Balii, este 

plutitoare pănă la vărsarea sa 

în Dunăre. 

Gura-Balii, insulă, pe Dunăre, 

jud. Ialomiţa, la gura braţului 

cu acelaşi nume; are păduri și 

pășuni. 

Gura-Balmii, Zraz (prival), în în- 
sula Balta, pl. Ialomiţa-Balta, 

com. Chioara, jud. Ialomiţa, co- 
munică cu braţul Săltava-d.-j. 

Gura-Barnarului, /ocalitate, la 

vărsarea piriului Barnarul în Bis- 

trița, jud. Suceava. Aci sunt 
însemnate instalaţiuni forestiere: 

schele, 2 herăstrae, un canal 

lung de 17 kil. cu 4 opustori 

mari şi 15 mici și linie telefo- 

nică pe o întindere de 15 kil,, 

cu trei stațiuni intermediare, 

cite-va case pentru funcționari, 

uvrieri și un han. “Toate aceste 
instalaţiuni ţin de proprietatea 

M. S. Regelui. 

Gura-Bărbuleţului, sas, plaiul 

Dimboviţa, căt. com. Pietrari, 

jud. Dimboviţa. 

Gura-Belii, sa, face parte din 

com. rur. Breaza-d.-s., pl. Pra- 
hova, jud. Prahova. Are o popu- 
lație de 369 locuitori (191 băr- 
baţi, 178 femei). In acest cătun 
este o carieră de unde se es- 
trage humă, care, amestecată cu 

picatră de prund, dă un var 
hidraulic foarte bun. 

Cade în partea de N. a co- 
munci și udat devăile: Rachc- 
rița, Lazul și Căruntei, şi de 
riul Prahova, partea de E. 

Gura-Bicazului, trup de sat, 
situat în dreptul kil. 8o al şo-   

selei mixte Piatra-Prisăcani, pe 

malul drept al riului Bistriţa, în 

com. Bicazul, pl. Piatra-Muntele, 

jud. Neamţu. 

Gura-Bistriţei, pichet de graniță, 
pe marginea Dunărei, în pl. 

Ocolul-d.-s., jud. Mehedinți. 

Gura-Bobului, îr44 af pădurei 
Filip şi Gura-Bobului, în pl. 

Ialomița-Balta, com.  Chioara, 

jud. Ialomiţa. 

Gura-Bohotinului, cor. rur. şi 

sat, în centrul plăşei Podoleni, 

judeţul Fălciu. E mărginită la N.- 
V.cu com. Isaiea; la S.-V,, cu 

com. Corneşti; la E., cu Zbo- 

roaia și la V. cu Moşna. Este 

așezată la gura văci pirîului Bo- 

hotinul. Vatra satului are o su- 

prafață cam de 13 hect,, iar în- 

treaga comună este de 1072 

hect,, cu o populaţie de 86 fa- 

milii, sai 306 suflete, din cari 

71 contribuabili. 

Prin partea de N.-V. a satu- 

lui trece piîriul Bohotinul, for- 

mînd aci iazul cu același nume. 

Satul e așezat la poalele dealu- 
lui Voloaia, pe loc- podiș. . 

Pe dealurile dinprejurul sa- 
tului se află pădure și vii, 

Budgetul com. e de r200lei 

la venituri și de 1150 lei la 

cheltucli. 

Vite mari cornute sunt 258, 

oi, 400; cai, 27 şi porci, 70. 

„Se zice că satul este înființat 
cam de vr'o sută de ani, de 

către Hatmanul Răducanu Ro- 

setti, fost proprietar. El a adus 
25 familii din jud. Vaslui, unde 

construind case în gura piîriu- 

lui, a întemeiat satul cu numele 

de Gura-Bohotinului, după nu- 

mele localităței, căci aici se 
termină valea şi pîrtul Bohoti- 
nul ce trece în șesul Jijiei. Mai 
înainte era aici numai un .bor- 
deiii de circiumă în marginea 

  

șleahului ce duce la Huși, prin 

Drînceni. 

Are o biserică construită la 
1841. 

La anul 7183, în această lo- 

calitate a fost un războiii între 
Dumitrașcu Cantacuzino și Pe- 

triceicu, Iatii în această privinţă 

ce scrie cronicarul N. Costin: 
«Și eșind iarăși de a doua 

oară Dumitrașcu-Vodă la Ga- 

laţi, a purces pe Prut în sus şi 

venind împreună cu Kir Hu- 
„sein-Pașa pănă la Fălciii, aii 

mers de s'aii împreunat cu Cal- 

ga-Sultanul la Codrul-Tigheciu- 
lui. De la Fălcii ai purces în 

sus pe Prut și ai tras la Huși. 

De la Huşi ai ales 20000 de 

Tătari ce erai cu cai mai băr- 

baţi, cu Hagi-Gherei-Sultanul și 

cu Buhuș-Hatmanul, şi s'aii în- 

tîmpinat cu Petriceicu-Vodă şi 

cu Leșii la Gura-Bohotinului, 
că se pogorise și  Petriceicu- 

Vodă pănă la Gura-Bohotinului. 

Ci cum s'ai întimpinat aă dat 

puţin războiii într'acea zi, ce: 

prinzînd limbă din Tătar peste 

noapte ai şi fugit Leşii pe Prut 

în sus; și Tătarii n'aii avut pre 

ce-i goni, că le erai caii slabi. 

Iară Petriceicu-Vodă, a lovit pre 

la Iași, şi lovind pre la Suceava 

şi pre la tîrgul Siretului s'aii 

trecut în țara Leșască». 

Gura-Bohotinului, 725, format 

din piriul Bohotinul, în partea 

de N.-V. a com. Gura-Bohoti- 

nului, pl. Podoleni, jud. Fălciu, 

în marginea satului, pe o su- 

prafață de 2—3 hect., avînd și 
o moară cu 2 pietre.. 

Gura-Borcii, pichet de frontieră, 
pe Dunăre, în jud. Ialomiţa, pl. 
Ialomiţa-Balta, com. Chioara, la 
gura de sus a Borcii, unde se 
varsă în Dunăre. 

Gura-Borcii, pichet de frontieră,
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pe Dunăre, în jud. Ialomiţa, pl. 
„Borcea, la gura de jos a Borcei, 
unde își ia naştere acest braţ. 

Gura-Botului, pădure, a statu- 
lui, în jud. Ialomiţa, pl. Borcea, 

„com. Ciocănești-Mărgineni. 

Gura- Botului, pichet de Jron- 
Hieră, pe Dunăre, la gura bra- 
țului Botul, jud. Ialomița, pl. 
Borcea, com. Ciocănești- Mărgi- 
neni, 

Gura-Boului, co. rur., jud. Olt, 
pl. Vedea-d.-s., compusă din 6 
cătune: Gura-Boului, Vărșeşti, 
Frăția, Prodani, Chiţani şi Lun- 

* gani. Este situată pe riul Ve- 
diţa, la 60 il. de capitala ju- 
deţului. Aci e reședința plășei, 
„Are o populaţie de 195 tamilii, 
saii 1149 suflete, din cari 231 
contribuabili. Locuesc în 278 
case, 

Are: 2 biserici (la Gura-Bou- 
lui şi Prodani), deservite de 3 
preoți, plătiți din budgetul :co- 
munei; o şcoală, înfiinţată la 
1879, frecuentată de 54 băcți. 
Cu întreținerea ei statul chel- 
tueşte anual 1296 lei. 

Știu carte 160 bărbați şi 4 
femei, | 

Toţi locuitorii sunt moșneni. 
Ei posedă: 14 cai şi iepe, 140 

boi, 100 vaci, 700 oi şi 200 

porci. 

Sunt 40 de stupi cu albine. 
Gura-Boului se întinde pe o 

Suprafață de 1200 hect. 

Comerciul se exercită de 3 

circiumari. , 

Veniturile şi cheltuelile com. 

se urcă la 2512 lei anual. 

O şosea comunală o leagă cu 

com. Vaţa; o altă șosea, jude- 

țeană, care merge de la Slatina 
la Piteşti, trece prin com. 

E brăzdată de două dealuri: 
Dealul-Mare, avind o lungime 

cam de 4 kil., aflindu-se în par- 

€0645. Alavete Dictionar Geogrune. lot, 777. 
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tea de V. a com. și pe care se 
cultivă tot felul de cereale și 
altul în partea de E. numit 
Enari, avind o lungime de 2 kil., 
pe care de asemenea se cultivă 
cereale, și care are pe o parte 
din el și pădure, 

Gîrla Vedița și Gura- Boului 
udă comuna. 

Se mărgineşte cu comunele: 
Vaţa, Fata, Băreşti-de-Cepturi 
și Profa. 

Gura-Boului, sa, face parte din 
com. rur. cu același nume, pl. 

- Vedea-d.-s., jud. Olt. Are o po- 

pulaţie de 120 locuitori; o bi- 
serică, fondată la anul 1891. 

Gura-Boului, măgură, pe _teri- 
toriul com. Mărunței, pl. Siul- 
d.-s., jud. Olt, situată la E. de 
Lacul-lui-Dragomir. Are o înăl- 
țime de 16 m. și o circumfe- 
rință la bază de 60 m. Din vir- 
ful săi se vede peste toate cele- 
Talte măguri risipite pe. cîmpia 
dintre Alimănești şi Mărunţei. 
După sculele și fragmentele de 
arme vechi, ce găsesc locuitorii 
arind împrejurul lor, se crede 

că ati servit de metereze, întă- 

rituri, în timpul războaelor, sai 
ca locuri înalte de observațiune. 
Se ştie însă că multe aii servit |.. 

și de morminte, 

Gura-Boului, zâ/cea, care se for- 

mează pe teritoriul com. Crîm- 

poaia, pl. Șerbănești, jud. Olt, 
în partea de S. a comunei, pe 

o întindere de 300 m. și se 
varsă în Dorofeiul, 

Gura-Bughei, zmire vechie a 

cătunului Fundeni, din comuna 

Scăioși, pl. Teleajenul, jud. Pra- 
hova. 

Gura-Călmăţuiului, căzu, pen- 
diate de com. Bertești-d.-s., pl. 

Balta, jud. Brăila, situat la N.-   
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E., şi la1 kil. de reședința com., 

pe malul drept al ptriului Căl- 
măţuiul, cu o populaţie de 53 
familii, saii 170 suflete, 

Vite: 120 boi, 166 vaci, 2 

tauri, 51 viței, 130 cai, 478 oi 

Și 45 rimători, 

Gura - Ceretului, numire dată: 

punctului unde se varsă piriul 

Tecuciul în Vedea, la S.-V. co- 

munei Didești, jud. Teleorman, 

ceva mai sus de punctul Uidu- 
macul, de la podul de pe Ve- 
dea din dreptul căt. Ştirbeţi. 

Gura-Cernului, saz,al com. Be- | 
reşti, jud. Bacăii, pl. Tazlăul- 
d.-j., situat la confluența piriu- 
lui Cernul cu Tazlăul-Mare, la 

4 1]2 kil. de satul Berești (școală). 
Are o populaţie de 36 fami- 

lii, sai 151 suflete. ! 
Vite: 6 cai, 77 vite mari cor- 

nute şi 23 porci. 

Teritoriul acestui cătun (pro- 
prietatea statului) purta în ve- 

„chime numele de Marina. 

Are 2 mori «dle apă şi cite-va 
gropi cu păcură. 

Gura-Cheii, Zoe, unde Motrul in- 
tră în satul Cloșani, plaiul Clo- 
șani, jud. Mehedinţi, fiind _res- 
trîns între munți înalță. 

Gura-Chivădarului. Vezi com. 
rut. Cătunele, pl. Motrul-d.-s., 
jud. Mehedinţi. 

Gura-Cireşului, deal, jud. Olt. 
Vezi Bălanul. 

Gura-Crasna, Joc, numit şi Gu- 
ra-Văei-Crasna, în partea de S. 
a com. Tirzii, pl. Crasna, jud. 
Fălciu, unde piriul Crasna iese 
din valea cu același nume și dă 
în șesul Birladul, unde se și varsă 

în apa Birladului. 

Gura-Crăeştilor, saz,făcind parte 

84
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din com. Motoșeni, jud. Te- 

cuciii, situat la unirea Pojoritei 
cu Dobrotforul, pe ov vale,la 5 

Fil. 400 m. departe de reședința 

comunei. 

Are o populaţie de 11 fami- 

lii, sai 34 suflete, cari locuese 

în 10 case, 

Este 'străbătut de piriul Do- 

brotforul și de şoseaua ce duce 

la tirgul Stănișești, reședința sub- 

„prefecturci. 

Gura-Crivăţului, wumire ce se 

mai dă că/unului Crivăţul, din 

com. Mănești, pl. “Lirgşorul, jud. 
Prahova. 

Gura-Crivăţului, pădure, a sta- 

tului, în întindere de 75 hect., 

pendinte de com. Mănești, jud. 
Prahova. 

Gura - Cumetrei, malafta, com. 

Cocorăști- Mislii, pl. Vărbilăul, 

jud. Prahova. | 

Gura-Cumetrei, zrup de pădure, 

a statului, jud. Prahova, în în- 

tindere de 185 hect., care, îm: 

preună cu trupurile: Drumul: 

Băicoiului (67 hect.), Găgeanca 
(106 hect.) şi Degeraţi (62 hect.), 
formează pădurea Misleanca sati 
Giigreni-Mislea, 

Gura-Doamnei, sas, în judeţul 
Neamţu, pl. Piatra-Muntele, co- 
muna Doamna. Unii îi zic şi 
Bitca-Doamnii, iar alții Doamna. 

Gura-Dragolii, saz jud. Argeş, 
pl. Oltul, face parte din com. 
Tur, Vitomireşti-Trepteni; are o 
populaţie de 35 familii. 

Gura - Dreptului, sas, județul 
Neamţu. Vezi Dreptului (Gura-). 

Gura-Drumului, saz, jud. Ba- 
căii, pl. Siretul-d.-s., al comunei 
Berbinceni, situat d'a dreapta 

pîrîului Odobul, la poalele dea- 

lului Bobeica. 

Are o populaţie de 1ș familii, 

saii 40 suflete. 

Vite sunt: 6 cai, 19 vite cor- 
nute și 9 porci. 

Gura-Dunărei, zichet, pe Du- 
năre, No. 6, la S. de lacul Grea- 

ca, jud. Ilfov. 

Gura-Foii, com. rur. și saf, pl. 

Cobia, jud. Dimboviţa, pe cim- 

pie, lingă dealuri. Dealul se nu- 

mește Chilianul şi valea se nu- 

meşte Valea-Foii, Prin raionul 

acestei comune curge piriul Po- 

topul și vălceaua Foaia. Această 
comună se află la o mică dis- 

tanță spre S. de Găeşti. Areo 

pop. de 8șolocuitori. Are șase 

ulițe : Ulița-Școalci, Popeşti, Bă- 

lășești, Strînceni, Anghelești și 

Brătilă. In Gura-Foii sunt: trei 

biserici întreţinute de enoriași; 

o școală; o mare fabrică de sfori 

și frînghii a d-lui inginer Con- 
stantin Chiru. Producţie: cereale 

multe, păduri. Gura-Foii se în- 
vecineşte: la E. cu Găești și la 
V. cu Bădulești, legîndu-se cu: 

amîndouă prin șoseaua națio- 
nală București-Pitești; spre N. 

se învecinește cu Cobia și spre 

S. cu căt. Potlogeni, din com. 

Pătroaia, cu cari se leagă prin 
şosele comunale. 

Gura-Frîncălăi, fas, în partea 

de N. a satului Rădiul-Aldei, 

jud. Iaşi, pl. Copoul, comuna 

Copoul. 

Gura-Gardului, saz, jud. Dolj, 
plasa. Jiul-d.-j., comuna Piscul, 
ce făcea în vechime parte din 
com. Piscul, 

Gura-Găurei, /oc, în jud. Mche.-: 
dinți, de unde Topolnița iese de 
sub stîncile Godianului și de   unde își ia numele de Topol-   

nița; pănă aci purtind numele 

de piriul Balta și alte numiri. 

Gura-Girbovăţului, sa, în jud. 

Tutova, pl. Corodul, com. Ghidi- 

geni, la vărsarea piriului Girbo- 
vățul, spre S$. de satul Ghidi- 

geni. 

Gura-Giîrluţii, căzza, pendinte de 

com. Bertești-d.-j., plasa Balta, 

jud. Brăila, situat la vărsarea 

Girliţii în Dunăre, la E. de reşe- 

dința com. și la 5 kil. depăr- 

tare, Pe aci e trecătoare peste 
Dunăre în bălți. Mai înainte se 
numea Ciardacul, 

Are o populație de 35 fa- 
" milii, saii 320 suflete, 

Sunt 231 vite cornute (90 boi, 
108 vaci, 83 viței), 83 cai, 2083 

oi, 105 rimători şi 25 capre. 

Gura-Hangului, saf, jud. Neam- 
țu. Vezi Hangul, sat. 

Gura-lalomiţei, com. rur., în 

pl. lalomiţa-Balta, jud. Ialomiţa, 

situată în partea de N. a plășei, 
lingă com. Luciul. 

Teritoriul «i are o supra- 

faţă de 2700 hect., din cari 

500 hect. pădure şi şoo hect. 

băltiș și se întinde din Dunăre, 

spre V., între comunele Giur- 
geni, Luciul, Piua-Petrei și Țăn- 
dărei. Moşia, proprietatea bi- 
sericei Sf. Spiridon - Noi din 
Bucureşti, este arendată cu suma. 

de 20000 lei anual, 
După legea rurală din 1864, 

S'aii împroprietărit pe moşie 116 
locuitori; se mai află neîm- 
proprietăriți 66 locuitori. 

Gura-lalomiței este udată de 
Dunăre, Ialomiţa și de lacu- 
rile: Coșcovata, Porcul și Baba- 
Moartă. | 

Comuna are un singur sat, 
situat pe coasta de E. a unui 
mic deal ce ţărmurește lunca 
lacului Coșcovata, la 2 kil,
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“spre S. de satul Luciul. Satul 

poartă numirea de la vechiul 

sat Gura-lalomiţei, ce, înainte 

cu 30 ani, era situat spre N. 

de satul Giurgeni, la gura cea 

vechie a riului Ialomiţa. Vechiul 

sat, ce azi este siliște, sa pă- 
răsit din cauză că portul sa 

strămutat spre N. lingă satul 

Piua-Petrei și locuitorii s'ait stră- 

mutat în satul Pirlita, numit mai 

înainte Chirana, iar acum Gura- 

Ialomiţei. 
La 7 kil. spre E. de satul 

Gura-Ialomiţei, pe locul numit 

Cetăţuia și pe teritoriul acestei 

comune este portul Gura.Ialo- 

miței, lingă Dunăre și rîul Ialo- 
" miţa. 

Are o populaţie de 162 fa- 
milii, sai 812 suflete: 417 băr- 

baţi și 395 femei; So Romini 

şi 2 Bulgari; 278 plugari; 7 co- 

mercianţi; 5 cu profesiuni libere 

şi 10 servitori. Știii carte 125 

persoane. 

Vite: 367 cai, 798 boi, 1222 
oi și 345 rimători, 

„ Budgetul comunei are la ve- 
nituri 3223 lei şi la cheltueli 

3909 lei. 

Are: o şcoală mixtă frecuen- 

tată de 56 elevi și 10-eleve; 

o biserică, deservită de 1 preot 

şi 2 dascăli. 

Gura-lalomiţei, for, la Dunăre, 

în pl. Ialomița-Balta, pe terito- 
riul comunei Gura-lalomiţei, jud. 

Ialomiţa, la marginea de N. a 

satului Piua-Petrei “şi la 7 kil. 

spre E. de satul Gura-lalomiţei. 

Acest port este strămutat de 

30 ani aici, pe locul numit Ce- 

tățuia. Pănă atunci, era la 6kil.. 

mai spre N., la gura vechie a 

rîului Ialomiţa. Strămutarea por- 

tului spre S. sa făcut din ca: 

uză că apele Dunărei aii rupt 

porțiunea de pămînt ce separa 

fluviul de riul Ialomiţa şi s'a 

format ast-lel un loc mult mai   
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propriii pentru debarcare, ca 

cel vechii, 

Pe aici, aproape de gura 
riului Ialomiţa, a fost Cetatea- 

de-Floci care era tot-de-odată 

și port însemnat la Dunăre. 
Biuroul vamal de aci s'a în- 

ființat la 1 Ianuarie 1860. Ve- 

nitul pe anul 1896—97 a fost de 
lci 1129, bani 60. 

Gura-ldrici, saz, pe valea pi 

riului cu asemenea numire, în 

„partea de S. a com. Roșești, 

pl. Crasna, jud. Fălciii, pe o su- 

prafață cam de 1490 hect., din 

care 318 hect. pădure și cu o 

populaţie de 95 familii, sai 324 

suflete. 

Are o biserică, făcută la 1710, 

cu 1 preot și 1 dascăl. 

Gura-Jegăliei, sas, în pl. Ialo- 

mița-Balta, pendinte de com. 
Hagieni, jud. Ialomiţa. Este situ- 

at pe lunca rîului Ialomiţa, la gura 

de N. a văei Jegălia, de la care 

a primit și numele, şi este la 4 

kil. spre S.-V. de satul IHagieni. 

Populaţiunea satului este de 
87 familii Romiîni şi 3 familii 

Țigani. 

Vite sunt:. 366 boi, 224 cai, 

285 oi, 2 asini și 123 porci. 

Pe lingă acest sat trece ca- 

lea ferată Făurei-Feteşti. Se mai 

numește și Plătăreşti. 

Gura-Jijiei, /oc, în partea de 
S. a satului Scoposeni, com. 

Drinceni, pl.. Podoleni, jud. Făl- 

cii, unde riul Jijia se varsă 'în 

Prut, la o distanță de 21 kil. 

în jos de satul Scoposcni. 

Gura-Largului, sa, jud. Neamţu. 

Vezi Largului (Gura-). 

Gura - Mastacănului, zru4 de 

sat, în com. Mastacănul, pl. Bis- 

trița, jud. Neamţu, situat pe 

“dreapta piriului Măstăcănoasa, 

.   

în dreptul kil. 26 al șoselei 

județene Dobreni-Roznov-Moi- 

neşti, și pus în comunicare, prin 

un drum natural, cu şoseaua 

Şovoaia-Mastacănul. 

Gura-Menţii, căzun, al com. Bo- 

răscu, din pl. Jiul, jud. Gorj, 
situat în partea despre V. a 
com. și pe valea Borăscului. 

Are o suprafață de 280 hect. 

loc. de cultură, fineţe și izlaz 

ale locuitorilor, cu 6 hect. vie 

şi 16 hect. livezi de pruni. 

Are o populaţie de 3ş fa- 

milii, cu 155 suflete, toți rudari, 

din cari 31 contribuabili. 

Locuitorii posedă 6 pluguri, 

15 care cu boi, 10 stupi cu 

albine, 100 vite mari cornute 6 

cai, 65 oi şi 30 rimători, 

Cătunul este udat de apa Jil- 

ţul-Mic. 

Comunicaţia cu comuna se 
face prin drum de care. 

Gura-Momaia, sat, jud. Argeş, 

pl. Oitul, pendinte de com. rur. 

Lăunele-d.-j. 

Gura-Motrului, com. rur. şi saţ, 

în pl. Motrul-d.-j., jud. Mehedinţi, 
la distanță de 71 kil. de orașul 

Turnul-Severin, iar de Strehaia, 

reședința plășei, de 22 kil. Este 
situată pe partea dreaptă, a 

rîului Motrul și pe un mic pla- 

toi ce se termină la împreu- 
narea Motrului cu Jiul. 

Se mărginește: la E. cu: ju- 

deţul Dolj; spre S., cu judeţul 
Dolj; spre V., cu com. Pluta 

din Mehedinţi; și spre.N. tot 

cu județul Dolj. 

Și-a luat numele de la gura 
Motrului şi formează com. cu 

satele: Arginești, Buiceşti, Ju- 

gastrul şi Racoviţa, avind peste 

tot 300 contribuabili, cu . 2060 

locuitori, locuind în 370 case, 

Calitatea pămiîntuluieste bună. 

Locuitorii posedă: 56 pluguri, 16
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câruţe cu cai, 96 care cu boi și 

111 stupi cu albine. 

Prin această comună trece şo- 

seaua națională Virciorova-Bu- 
curești, precum și calea ferată 

Virciorova- Bucureşti, de care 

satul Gura-Motrului, care este 

reşedinţa comunei, este legat prin 

o șosea comunală. Cea mai a- 

propiată gară este gara Butoești. 

In această comună se află 3 

biserici, deservite de 4 -preoți 
şi 7 cîntăreţi; o şcoală, con: 

dusă de 1 învăţător şi frecuen- 

tată de 39 elevi. 

Budgetul comunei coprinde: 

la venituri suma de lei 6102 

şi la cheltueli suma de 3171 lei. 

Vite: 800 vite mari cornute, 

52 cai, 800 oi şi 1000 rimă- 

tori. 

Din teritoriul acestei comune, 

statul posedă moșia Gura-Mo- 
trului. Gura-Motrului este udată 
de riul Motrul, în partea deN.; 
de Jiul, spre E. Este înconjurată 

de dealuri: parte acoperite cu 

vii și parte pădure seculară. 
Dealul-Viilor are o poziţiune 

foarte frumoasă ce domină lgca- 

lităţile din prejur; pe acest deal 

se află viea, numită de locuitori 

Viea-Sfintului. 

In această comună se află 

mănăstirea Gura-Motrului. 

Gura-Motrului, mănăstire fru- 

moasă, în jud. Mehedinţi, pl. 
Motrul-d.-j., com. rur. Gura-Mo- 

trului, situată la poala dealului, 

la împreunarea riului Motrul cu 

ziul Jiul, într'o poziţie pitorească, 
Această mănăstire a fost în- 

cepută în 1530 de jupăn Preda 

Brincoveanu, Vel Vornic, și zu- 

grăvită de Constantin Brinco- 
veanu, în anul 1705. 

Imprejurul acestei mănăstiri 
se află ruinele unor vechi și 

frumoase palate. 

La această sfîntă mănăstire a 

egumenit Eufrosin Poteca, unul 
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dintre cei d'intii luptători pentru 
şcoala și biserica romînă. El, mu- 

rind în 1858, a lăsat statului 

toată averea şi frumoasa sa 

bibliotecă. 

A fost înmormîntat la această 

sfintă mănăstire, iar pe mor- 
mîntul săii se găsește scris în pia- 

tră următorul epitaf. 

Aici cu trupul, zace "Eufrosiu, cuviosul 

Cu sufletu în cer, cu raintea în cele scrise, 

Cu numele în şcoală, în inima junimci; 

Te bucură Eufrosine, potecele virtuţet, 

Inguste și spinoase, știuși a-le străbate, 

Ai onorat viața de preot şi profesor, 

De apostol a lui Christos. 

Născut la 1786, încetat din viaţă la 1S55. 

In această mănăstire care este 

înconjurată de un zid ca o ce- 

tate şi cu porţi îmbrăcate în fier, 

se închiseseră boerii. greci la 

1821, de frica lui Tudor Vla- 

dimirescu. 

Aci Vladimirescu își făcu în 

timpul nopței o redută în par- 

tea de V. a bisericei, sprea se 

apăra de gloanțele ce veneai 
de la cei închişi înăuntru și cu 

care el luptă cite-va zile. Ur- 
mele gloanţelor se văd şi as- 

tăzi pe fierul cu cari sunt îm- 
brăcate porţile. Tudor ocupă 
mănăstirea, o aprovizionă și o 

întări, 

Gura-Motrului, zzoșie a statului, 

în com. rur, Gura-Motrului, pl. 

Motrul-d.-j., judeţul -Mehedinți. 

Gura-Muntenilor, sa, în partea 

de S.-V. a com. Munteni-d.-j., 

pl. Crasna, jud. Vasluiii, situat 

pe șesul Birladului, în dreapta 

şoselei naţionale Vasluiă-Birlad 
şi în stînga rîului Birladul. 

Din șoseaua naţională, pleacă 

aci calea comunală așternută 

cu peatră, ce duce la fabrica de 

spirt a D-lui Topale, lîngă care 

este şi o staţie a căci ferate, 
Are o suprafață de 84 hect.   şi o populaţie de 35 familii, sau 
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186 suflete Romini, şi 4 familii 

de Tigani cu 14 suflete. 

Numărul vitelor e de 361, 145 

vite mari cornute, 171 oi, 6 cai 

şi 36 rimători. 

Gura- Muntenilor, sî/iște, ală- 

turea cu siliștea Troenași, de 

la S. Rîpei-Tătarului, de pe teri- 
toriul satului Rănceni, pl. Prutul, 

jud. Fălciii, unde se zice că a 

existat sat care ţinea de sa. 
tul Troenași de pe atunci; 

astă-zi chiar se cunosc urme 

de locuinţi și gropi de piine. 

Gura-N egrei, saf, numit, în par- 
tea despre muntele Șarul, și 

Plaiul-Șarului, pe moşia și în 

“com, Dorna, jud. Suceava. A- 

şezat pe țărmul drept al Bis- 
triței şi piriul Neagra-Șarului 
și străbătut de piriul Vălcica, 
Piriul-Rece, Arinul, numără 223 

case, cu o populaţie de 222 

familii sai 777 suflete: 394 băr- 
baţi și 383 femei. Are 230 con- 

tribuabili. O vatră propriii zisă 

a satului nu există, satul fiind ri- 
sipit. 

Biserica satului, cu hramul 

Sf. Maria-Mare, e deservită de 1 

. preot și 2 cîntăreți, și împroprie- 

tărită cu 61/ fălci. G. Caraman- 

liu și Pr. G. Ortoanu făcură o 

bisericuţă de lemn în 1785, care 

arse și în 1818, aceiași o restau- 
rară. Acea biserică funcţionă pănă 

pe la 1880, cînd începu zidirea 

actualei biserici prin osîrdia preo- 

tului Gheorghe Ortoanul, nepot 

celui dintii, biserică care se sfinţi 

în 1884, Septembrie 30. 
Are o școală rurală de băeţi și 

o alta de fete, frecuentate de 70 
elevi, instalată întrun local noii, 
făcut danie tot de preotul Gheor- 
ghe Ortoanul,' care a înzestrat 
şcoala şi cu 680 metri pătraţi 
în jurul localului. 

Lîngă sat este o schelă bună 
şi tot aci e punctul vamal Dorna.



GURA-OALEI 

Gura-Oalei, gîră, ce dă în Du- 
năre, viind de pe proprietatea, 
Găojani, din jud. Vlașca. 

Gura-Padinei, con. rur., plasa 

Balta-Oltul-d.-j., jud. Romanați. 

Se compune numai din satul cu 
același nume, situat pe coasta 

unui deal, la N. de balta Potelul. 

Din numele vechiii al bălței- 

Padina își trage numele. Alti- 

tudinea terenului d'asupra ni- 
velului mării este de 5o m. 

Se află la 15 kil. spre V. de 
Corabia și la 37 kil. de Caracal. 

Are o populaţie de 283 fam,, 

saii 1044 locuitori, din cari: 534 

bărbați și 511 femei; 510 căsă- 

toriţi și 535 necăsătoriți; 59 știi 

carte; 200 contrib. 

Budgetul com. este 'de 3366 

lei la venituri şi 3319 lei la 

cheltueli. Locuitorii se ocupă 

cu agricultura, creșterea vitelor 
şi cu pescuitul. 

Vite mari sunt 906, vite mici 
1100 și porci 154. Are o bi- 

serică cu hramul Sf. Dumitru, 

deservită de 1 preot și 2 cîn- 

-tăreţi. ! . 

In coprinsul com. sunt 16 mă- 

guri: a-Ulsei, a-Golelor, a-Caza- 

cilor, Drăgoiul, a-Slanului, Nico- 

lici, a-Voinei, Manea, Boldul- 

Mare, Boldul-Mic, a-Neicăi, a- 

* Florilor, Urechea, Istrate, etc. 

Gura-Piriului, zic/et de granifă, 

pe marginea Dunărei, în jud. 
Mehedinţi. 

Gura-Plaiului, zzzate, al com. 
Vălari, plaiul Vulcan, jud. Gorj, 

spre N. de această comună. 

Pe acest munte nu e de cit 

pădure de fag; tot pe el este 
pichetul de vară cu numirea de 

Pichetul Vălari No. 6. 

Gura-Plaiului, pante, din plaiul 

Vulcan, jud. Gorj, situat spre 

N. de muntele Piva. Are o su-   
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prafață de 280 hect. Se prelun- 

geşte pănă în izvorul Vija. Pe 
el se află pădure de brazi, li- 

vezi și poeni, pe care pășunează 

„vitele locuitorii comunei Frăn- 
cești. 

Gura-Plaiului, pune, spre N.-V, 

de com., Lelești, plaiul Vulcan, 

jud. Gorj. Pe acest munte se 
află pădure de fag. 

Gura-Ploştei, /oc, jud. Dolj, pl. 

Amaradia, com. Amărăşti, unde 

riul Plosca se varsă pe malul 
stîng al riului Amaradia. 

Gura-Ponosului, sas, cu 35 fa- 
- milii, jud. Argeș, pl. Oltul; face 

parte din com. rur. Vitomirești- 
Trepteni. 

Gura-Porcului, saţ, jud. Dim- 

bovița, pl. Cobia, cătunul com. 

Cobia. 

Gura-Putineiului, ea, în jud. 
Ialomița, pl. Cimpului, pe teri- 

toriul comunei Jilavele. 

Gura-Racului, s27, pendinte de 

com. rur. Bulzeşti, pl. Amara- 

dia, jud. Dolj, situat în valea 

pîriului Frăgila. Vezi Cîrstulești 
și Bulzești. 

Gura-Răcătăului, saz,com. Ră- 

cătăul,jud. Bacău, pl. Siretul-d.-j., 

situat la confluenţa pîriului Ră- 

cătăul cu Siretul, la o depărtare 

de 1800 m. de satul Răcătăul 

(şcoală). Areo biserică, fundată 

de Costache Lupaşcu, la 1852, 

şi 2 cîrciumi. 

Populaţiea este de 54. familii, 

sai 192 suflete, , 

Vite sunt: 15 cai, 135 vite 
mari cornute, 38 porci și 14 

capre. | 

Gura-Săltavei, pichet de fron- 

Hieră, pe Dunăre, în jud. Ia-   
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lomiţa, pl. Ialomiţa-Balta, la gura 

brațului Săltava. 

Gura-Sărăţei, sa, în partea de 

S.-V. acom.Rănceni, pl. Prutul, - 

jud. Fălciii, situat pe coasta dea- 

lului Sărăţei, cu o suprafaţă de 

2860 hect. și cu o populaţie 

de 15. familii, sati 69 suflete, 

din cari 15 contribuabili. 

„Această localitate este însem- 

nată în războiul lui Petru-cel- 
Mare cu Turcii de la 1711, prin 

faptul că de aici s'aă început 
luptele între Ruși şi Turci și 
aii continuat pe Prut în sus pănă 

- în satul Stănilești, peo distanţă ca 

de 25 kil. 

lată descrierile cronicarilor 
Moldovei, asupra începutului a- 
cestul război : 

«In luna lui Iulie, 7 zile, Sîm- 

bătă, veleat 7219, sosit-aii Ia- 

._noș General cu oastea lui, pre- 

cum S'aii zis mai sus, la Prut, 

în Gura-Sărăţei, de ceastă parte 

de Prut, drept protiva podului 
ce-l făcură Turcii; și cum aii 

tăbărit în desară, iară Turcii 

“şi Tătarii aii și pripit de i-ai 
lovit în grabă, și i-ai și apu- 

cat o seamă de cai, cu păzitori 
cu tot; și așa toată noaptea li-aii 

dat ne-părăsit războiii de toate 
părțile; ce, neputind suferi i-au . 

căutat numai a se da înapoi 

către ai săi, apărîndu-se pănă 

la tabara lui Șeremet». (Neculai 

Costin, «Let.», tom. II, pag. 106). 

Iară Cronicariul Ioan Necul-. . 

cea, care se deosebește de N. 

Costin în privința datei de 6 

-zile, iar nu de 7, arată: ă 
«Deci cum aii sosit lanoş ge- 

neral într'o Sîmbătă spre ami- 

ză-zi, în luna lui Lulie, în 6 zile, 

în protiva Gurci-Sărăţei, lingă 

o baltă, de aii descălecat ca 

în lături de Prut, iară Turcii 

ai și sosit și ei în. protiva lor 

la Prut, și aii și făcut trei po- 

duri, și ai început a trece



GURA-SF.PETRU 

Prutul în această parte. Deci 
Ianoș general a scris la Impă- 

ratul, să păzească să vie mai 

tare, să se afle pănă în ziuă 
toată oastea la un loc, saă el 

să se întoarcă înapoi la noapte, 

că Turcii sunt mulți, şi na 

putea cl să le stea în potrivă 
cu cită oaste are, să-i 'spriji- 

nească, şi poate se-l spargă. 

Impăratul după ce a văzut scri- 
sorile lui Ianoș general, aă su- 

cotit că el cu obuzul lui, ce este 

lângă dinsul, poate să ajungă 

la noapte, dară pedestrimea este 

departe înapoi, nici a doua zi 
n'a ajunge, că era pela Răbiie; 

iară Impăratul era în gura Pru- 
tețului la casele Banului. Deci 
aii socotit şi ait a scris lui Ia- 

noș ca să ridice la noapte, să 

vie înapoi la obuzul lui. Deci 
Tanoş general, cum a văzut scri- 

sorile Impăratului, că-i scrie să 

se întoarcă înapoi, cum aii înop- 

tat, la două trei ceasuri de 

noapte, ai și purces inapoi; 

iară Turcii auzind vuetul carălor, 

s'ai și făcut spaimă, și ai şi 
început să fugă; iară un pașă 

a zis Vizirului, că vuetul se 

pare că se duce iară nu vine. 

Deci fiind un Bulucbașă, de 

neamul scă sîrb, turcit de la 

Bosna, anume Colceag, şi-l tri- 

mese să meargă să vadă, și 

cum sai dus ai și luat limbă 

că fuge obuzul; şi așa a încetat 

Turcii de a fugi, și virtos a 
început a trece Prutul toată 

noaptea. Iară Colceag dintr'acea 

limbi ai ajuns cu vreme de 

este acum Pașă la Hotin. Deci 

obuzul lui lanoș general, într'a- 

cea ndapte a mers cu pace, şi 

aii sosit pănă în ziuă la obuzul 
Împăratului în gura Pruteţului 

la casele Banului». (« Let.>, tom. 
IL, pag. 321). 

Din arătările ambilor croni- 

cari se vede că armata Rusă 
se afla împărțită în trei localităţi   
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la începutul războiului, şi anu- 
me: o parte se găsea aice în 

Gura-Sărăţei cu lanoș general, 
eşit cu obuzul săi întru întîm- 

pinarea Turcilor spre a-i opri 

de a trece Prutul; o parte se 

afla înapoi cu 12—15 kil. de 

Gura-Sărăţei, la Gura-Pruteţului, 

astă-zi satul Lunca-Banului, cu 

generalul Șeremet și cu Im- 

păratul; iară grosularmatei pe- 
destrime, cu generalul Repnin, 

rămăsese cu mult înapoi la mo- 

vila Răbiea, în sus de Iluși, 
distanţă de 70—S80 kil. de Gura- 

Sărăţei şi de so kil.de Lunca- 

Banului, unde se afla obuzul Im- 

păratului, 
Aceasta era poziţiunea ar- 

matei rusești, cind Turcii sosiră 

la Prut și lanoș general în 
Gura-Sărăţei; de aicea încep 

luptele şi stringerea la un loc 
a întregei armate rusești în satul 

Stănilești, unde s'a dat bătălia 

cea mare şi sa terminat prin 

încheierea păcei (10 lunie 1711). 

Gura-Sf.-Petru, pichet de gra- 
nifă, pe marginea Dunărei, în 

pl. Ocolul-d.-s., județul Mehe- 
dinţi. 

Gura-Simila, com. ur. și sat, 

în jud. Tutova, pl. Tirgul, lingă 

Birlad și spre N. de acest oraș, 
confluența pirîului Simila cu rîul 

Birlad. Satul formează singur o 

com. Are 427 locuitori (din cari 
26 ştiu carte), şi So contribuabili; 

locuesc în 112 case. 

Viea se cultivă pe o întindere 

de 4,50 hect., Comerciul se face 

de 6 persoane, 

Satul este legatcu satul Zorleni 

prin un pod pesteapa Birladului, 
Prin acest sat trece șoseaua ju- 

deţeană Birlad-lălciii. Are o bi- 
serică. 

Gura-Siretului, /oc4/ unde riul 

Siretul se varsă în Dunăre, la   
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8 kil. spre N. de orașul Brăila, 

jud. Brăila; aci e o pădure de 

salcie cam de 3o hect. 

Gura-Slănicului, parte din ora- 
șul 'Tirgul- Ocna, jud. Bacăi, 

pl. Trotușul, situată d'a dreapta 

pîriului Trotușul, la locul unde 

acest rîi primește apele piriului 
Slănicul. Are'o biserică, cu hra- 

mul Sf. Treime, clădită la 1803, 

de Arhimandritul Iacob Mușet, 

și întreţinută de com, 

In această mahala sunt 96 

familii românești, 15 ungurești, 

şi 5 evreiești. Sub muntele Mă- 

gura, pe teritoriul acestei maha- 

lale, se află băile Nastasache. 

Pe drumul Slănicului, la dreapta, 
s'a clădit un local de școală, în 

care s'a instalat o a treia școală 
de băeţi, înfiinţată la începutul 

anului școlar 1891—92. 

Gura-Sohodolului, sat, face par- 

te din com Burdusaci, jud. Te- 

cuci. Situat la S. com, la o 

distanță de 3 kil. și 540 m. 
departe de reședința com. 

Are o populaţie de 28 sufle-” 
te. Satul s'a înfiinţat de curind. 

Se numește ast-fel, fiind la gura 
văii cu acelaşi nume. 

Gura-Stîncilor, /oc de zzioare, 

jud. Bacăi, pl. Muntelui, com. 

Măgirești, de pe teritoriul sa- 

tului Stănești, de unde își are 

obirșia piriiașul Stăneasa. 

Gura-Suhaşului, moșie, a sta- 

tului, jud. Vilcea, pendinte de 
mănăstirea Bistriţa. A fost a- 
rendată pe periodul 1886—96 
cu 1100 lei anual; iar de la 
23 Aprilie 1892 s'a vindut în 
loturi la locuitori. 

Gura-Suhaşului, pâzure, a sta- 
tului, în întindere. de 1oş hect,, 
situată în com. Ocna, pl. Ocolul, 
jud. Vilcea.



GURA-ŞAIIAI 

Gura-Şahăi, /ocu/ unde piriul 
numit Șaha se varsă în rîul 

Prut, între satele Burueneșşti și 

Cornul-Negru, com. Bivolari, pl. 
Turia, jud. Iași. 

Gura-Teolului, pădure, în insula 

Balta, pl. Ialomiţa-Balta, com. 

Stelnica, jud. Ialomiţa. 

Gura-Uliţei, zic/et, purtind No. 

3, jud. Gorj. E construit pe clina 

de S. a dealului cu acelaşi nume, 

se mărginește la N. cu Austro- 

Ungaria, la S. cu Arcanul, la 

E. cu Șiglăul-Mare şi la V. cu. 

Custureana. Drumul, ce se pri- 

veghiază de acest pichet, trece 
pe la Arcan, apoi ia direcţia 

S. urmînd Culmea-Pivei, pănă la 
virful Piva ; de aci drumul sebi- 

furcă : o ramură urmează culmea 
Piva pănă la Căciulata, unde se 

bifurcă din noii, şi o ramură du- 

cîndla Brătișoara, iar cea-laltă la 

Frâncești și de. aci pe şoseaua 

comunală la Brădiceni, unde e 

și reședința companiei 1; cea- 

Valtă ramură ce se desparte de 
” la Piva în direcţia E, spre Prislop, 

se bifurcă aci pănă la muntele 
Pleșea, de unde ia direcţia S. 

şi se coboară la Bilta. Patrula- 

rea între Gura-Uliței şi Prislopul 

se face pe poteca ce trece pe par- 

tea V. a Custuroaei, apoi pe 

aceea a Arcanului, pe la Stîna-lui- 
Zamora, virful Negura şi Prislo- 

pul. Intreţinerea potecelor e ane- 
voioasă, comunicația se întreru- 

pe în timpul ernei din cauza ză- 

pezei. | 

Gura-Ulubei,. saz, făcînd parte 

din com. rur. Voroveni, jud. 

Muscel, | 

Gura-Văii, sa, cu 27 familii, jud. 
Argeș, pl. Pitești; face parte 

din com. rur. Hiînţeşti-Zmeura. 

-Gura-Văii, sa, al com. Racova,   
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jud. Bacăi, pl. Bistriţa-d.-s., a- 

şezat pe piriiașele: Valea-Rea, 

Dogarul și Ilieșul. Are 65 case 

dese, printre care 1 cîrciumă, 

locuite de 45 familii, saii 220 
suflete. 

Vite: ş cai, 193 vite cornute, 

66 oi şi 54 porci. 

Depărtarea de satul Racova 

e de 3 kil. 

Gura-Văii, sa, al com. Brătila, 

„jud. Bacăă, pl. Tazlăul-d.-j., si- 

tuat pe valea Săuca și pe pi- 

rîul Gura- Văii, la o depărtare 

de 5 kil. de satul Brătila (şcoala). 

Are 0 circiumă. 

Sunt 32 familii, sai 118 su- 

flete. 

Vite: 3 cai, 85 vite cornute, 

12 porci. : 

-Gura-Văii, sas, jud. Dolj, pl. 

Jiul-de-Mijloc, com. Livezile, cu 

309 suflete: 181 bărbați și 129 

femei. Locuesc în 38 case şi 

21 bordee. Copiii din sat urmea- 

ză la şcoala mixtă din satul 

Livezile, ce este la 1 kil. de- 

părtare. In anul școlar 1892—93 

aii. frecuentat școala 15 băeți 

și 3 fete. Cu virstă de şcoală 

sunt 25 .copii. Știii carte 20 

locuitori. In sat e o cîrciumă. 

Gura-Văii, saţ, în jud. Mehedinţi, 

pl. Ocolul-d.-s., com. rur. Schela- 

Cladovei; are 62 case. ! 

Gura-Vâii, sat, în jud. Neamţu, 

com. Căciulești, pl. Piatra-Mun- 

tele, numit ast-fel fiind-că este 

aşezat între deschizătura a două 

dealuri ce cad perpendicular 

(pe plan) spre V. pe dealul Bă- 

laurul. | 

Se mărginește spre EN. cu 
satul Popești, iar spre S. cu 

satul Turtureşti de care se des- 

parte prin culmele dealurilor 

" Opincariul. şi Humărici. 

Terenurile sale, prin înclina-   

GURA-VĂII 

țiunea, poziţiunea și formațiunea 

supra-stratului lor, sunt dintre 

cele mai fertile din întreaga co- 
mună. 

Se întinde pe 537 hect., avînd 
o populațiune de go familii. 

Are 1 biserică, deservită de 1 

preot și 2 dascăli, întreținuţi din 

fondurile comunale. 

Vite: 250 vite mari cornute, 

15 cai, 15 rimători și 300 oi. 

Gura-Văii, căzun, în jud. Putna, 

pl. Zăbrăuţului, com. Cîmpurile. 

Gura-Văii, saz, în jud. Tutova, 

pl. Simila, com. Bogdăniţa, 

Gura-Văii, căzu, jud. Vasluiiă. 
Vezi latomirești, sat, - 

Gura-Vâii, saz, face parte din 

com. rur. Călimănești, plaiul Co- 
zia, jud. Vilcea. Are o popu- 

laţie de 395 locuitori: 187 băr- 

baţi și 208 femei. Copii în vîrstă 

de şcoală sunt 36. E la depăr- 

tare de 7 kil. de reședința com., 
unde e școala. 

Gura-Văii,, îus4/ă, în Dunăre. 

Vezi. Golul, insulă. 

Gura-Văii, moșie şi pădure par- 
ticulară, jud. Dolj, pl. Jiul-d.-m,, 

com. Livezile; pădurea este în 

întindere de şoo hect. 

Gura-Vâii, pzoșze, a statului, jud. 

Vilcea, care împreună cu Căli- 

mănești (fără băi), pendinţi de 

Mănăstirea Cozia, sai căutat 

în zegie de stat, aducînd un 

venit anual de 5200 lei. 

Gura-Văii, zas, în jud. Vasluii, 

satul Tatomirești, com. Drigu- 

şani, din pl. Funduri, pe o su- 

prafață de 2 hect.; e foarte 

bogat în peşti. 

Gura-Văii, pic/het de graniță, pe
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marginea Dunărei, în pl. Ocolul- 

d.-s., jud. Mehedinţi. 

Gura-Văii, 7/4, jud. Vilcea, izvo- 
răşte din muntele Matoreţul, 

curge printre culmea Călimă- 

neşti şi Olănești, printr'o vale 

îngustă şi adincă, de la N.-V. 

către S.-E. şi se varsă în Olt 

“la com. Gura-Văii, după cea 
udat cătunele Muereasca-d.s. şi 

Muereasca-d.-j. 
Lărgimea albiei în apropiere 

de com. Gura-Văii este de 30 

m.; fundul conţine pietriș mare și 
nu seacă vara. Aproape de com. 

Gura-Văil era un pod de pea- 
tră pe acest rii, lung de 3om,, 

dar care sa distrus de apele 
mari ale rîului. Lărgimea văiei 

“variază de la 40—100 m; nu 

este productivă, este puţin po- 

pulată, 

Acest rîii formează 24 bălți 

în peatră, unde apa cade în 
mici cascade. Se mai numește şi 

Muereasca. * 

Gura-Vâii, zîrîz, jud. Bacăi, pl. 

Tazlăul-d.-j., com. Brătila, care 

curge pe teritoriul satului cu 
același nume. Îşi are obiîrşia la 

Locul-Baciului și se varsă în 

Tazlăul-Mare, pe stînga, mai sus 
de piîriul Valea-Săuca, 

Gura-Viâii, Ziriiaş, jud. Bacău, 

pl. Bistriţa-d.-s., com. Racova, 

care udă satul cu același nume 

şi se varsă în pîriul Dienetul, pe 
stînga. 

Gura-Văii, șes, pe o ' suprafață 
cam de 40 hect. Se întinde în 

partea de S. a com. Grumă- 

zoaia, pl. Mijlocul, jud. Fălcii, 

unde pirîul Grumăzoaia se varsă 
în piîriul Elanul. 

Gura-Văii, va/e, jud. Ilfov, care 
are o lungime de 500 m. Incepe 
de pe teritoriul comunei Obileşti-   
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Vechi, pl. Negoești, șiare o di- 

recţie de la E. la V. Pe această 

vale se cultivă diferite cereale. 

Gura-Vâii, va/e, în partea de 

V. a satului Munteni-d.-s., pl. 

Crasna, jud. Vasluiii, se nu- 

mește ast-fel fiind-că aici se des- 

chide locul spre șesul Vaslue- 

țului, 

Gura-Văii-Albeşti, /ocu/ unde 
se termină Vulea-Albești, com. 

Albeşti, pl. Crasna, jud. Fălciu 

şi unde e situat și satul Gura- 

Albești. 

Gura-Vitioarei, co. rur., plaiul 

Teleajenul, jud. Prahova. S'a 
numit ast-fel dela girlițţa Viti- 

oara, ce se varsă aci în rîul Te- 

leajenul. 

Este situată pe valea riului 

Teleajenul, la 3 kil. de reședința 
plășei. 

E formată dintr'un singur sat. 

In Gura-Vitioarei este o bise- 

rică zidită din fondurile mănăs- 
tirei Mislea și deservită de un 

preot. - 

Are 147 familii. Contribuabili 
sunt 147; case de locuit, 117. 

Locuitorii, în număr de 112, 

S'aii împroprietărit la 1864, 

cînd li s'aii dat 378 hect. din 

moșia statului Gura-Vitioarei, 

fostă a mănăstirei Mislea. Ei 

posedă: 7 cai, 69 vaci, 220 oi 

și 87 porci, 

Pe riul 'Teleajenul, în raionul 

comunei, e o moară și un he- 

răstrăi, 

Copiii de aci frecuentă școala 
din com. Văleni-de-Munte, Cu 

virsta de şcoală sunt vre-o 30 

„băeți şi 30 fete. Șriii carte 36 
bărbați. 

Comerciul se exercită în co- 
mună de 3 circiumari: 

Bugetul comunei prezintă la 
venituri suma de. lei 4013,22. 

E, brăzdată de dealurile ; Vir-   
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ful Dorului, Titila, Movila, Cur- 

mătura și Gorganul, care servă 

de pășune vitelor. 

O udă riul Teleajenul; girlele: 

Vitioara și Bughea și văile: Ho- 

tarului, Strechei, Fîntînei, Dan- 

ciului, Nămoalelor, Vlăscenilor, 

Dragomir, Lupului și Bisericei. 

Gura-Vitioarei, moșie, a statu- 

lui, jud. Prahova, com. Gura-Vi- 

tioarei, pl. 'Teleajenul, pendinte 

de mănăstirea Mislea, care pe 
periodul 1885—95 s'a arendat 

cu 5900 lei anual, afară de li- 

vedea de la Vărbilăii și trupul 
Malim. 

Gura-Vitioarei, zădure, a sta- 

tului în întindere de 350 hect., 

pendinte de com. Gura-Vitioa- 

rei, plaiul Teleajen, jud. Prahova 
formată din trupurile Misleanca 

(250 hect.) și Livedea (100 hect.). 

Guranda, sa, în centrul com. 

Băbiceni, pl. Ștefănești, jud. 

Botoșani, cu o suprafață de 
1969 hect., din cari 640 hect. 

pădure, se întinde în partea de 
N. a moșiei; are o populaţie de 

149 familii, sai 449 suflete; 1 

biserică deservită de 1 preot şi 

2 cîntăreţi, i 
Este străbătut de șoseaua ju- 

dețeană Botoșani-Ștefănești. 

Vite sunt: 142 boi şi vaci, 

3 bivoli, 65 cai, 530 oi şi 85 

porci; 80 stupi cu albine. 

Gurani, căfuu, al com. Săcelul, 

jud. Gorj, situat pe ambele ma- 

lură ale rîului Blahniţa, pe cos- 
tişe şi la N.-E. cătunei de reșe- 
dinţă. 

Are o întindere de 5oo hect,, 
din care 100 hect. arabile, 250 
hect. fineţe, 25 bect. vii, și po- 
met, 100. hect. izlaz, 18 hect. 
pădure şi 7 hect. vatra satului. 

Are o populaţie de 63 familii, 
Sai 257 suflete, din cari şocon- .
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tribuabili;, o biserică, -deservită 

de 1 preot şi 1 cîntăreţ. 

Locuitorii posedă: 6 pluguri, 

IO-care cu boi, 131 vite mari 

cornute, 300 oi, 

21 capre; 10 stupicu albine. 

Comunicaţia cu cele-Valte căt. 

se face prin drumuri ordinare. 

“In cătun sunt: 3 fîntîni și 2 

teascuri de vin. 

Gurăneşti, mahala, în com; rur. 

Timna, pl. Ocolul-d..j., jud. Me- 

hedinți. 

Gurăscu, 2î7/ inalt, al muntelui 

Turcina, jud. Vilcea. 

Gurbanul, sai Viad-Țepeş, că- 
Zu, înfiinţat la 1882, pe proprie- 

-tatea Comana, jud. Vlașca. 

Gurbanul, 7742 de moșie, ce 
compune întreaga proprietate 

Stănești a familiei Em. Laho- 

vari, situată în pl. Marginea, 

jud. Vlașca, d'asupra Dealului- 

Dunărei. 

Gurbanul, za/e, jud. Vlașca, ce 
trece prin pădurea de pe pro- 

prietatea Comana a Statului. 

Incepe .în hotarul moşiei Bă- 
neasa, urmează latul: moșiei și 

dă în apa Cilniştei în josul 

“satului Comana. Pe această vale 
sue linia ferată Giurgiu-Bucu- 
rești, începînd din Comana pănă 

aproape de Băneasa, de o lun- 

gime de peste 12 kil. Pe acea- 

stă vale sunt ape stătătoare care 

vin de pe coastele laterale. 

Gurbăneasa, panze, în jud. R. 

„Sărat, plaiul Rîmnic, com. Chi- 

ojdeni. Se desface din dealul 
Măgura, brăzdează partea de 

vV. a com. și se termină în riul 

Motnăul. Este acoperit cu păduri 

întinse. 

Gurbăneşti, sa4, face parte din 

60645. Jlarele Dicţionar Geografie, Vol. JI]. 

69 -rimători,. 

  

com. rur. Gurbănești-Coţofanca, 

pl. Negoeşti,: jud. Ilfov. Este 

situat. la E. de Bucureşti, pe un 

cot ce'l formează valea Mostiştea 

spre $. Aci este reședința pri- 

măriei. 

Se întinde pe o suprafață de 

3564 hect., cu o populaţie de 
874 locuitori. 

Eforia Spitalelor Civile din 

Bucureşti are 3090 hect. și lo- 

cuitorii 564 hect. Proprietarul 

cultivă 2400 hect. (30 sterpe, 
245 izlaz, 325 pădure). Locui- 

torii cultivă 350 hect. și rezervă 

214 pentru izlaz, 

Are o biserică, cu hramul 

Adormirea, deservită de 1 preot 

Şi 1 cîntăreţ;, o şcoală mixtă, 

frecuentată de 29 elevi şi 6 eleve, 

cu întreţinerea căreia judeţul și 

coinuna cheltuesc 1420 lei anual. 

__ Localul școalei s'a construit de 

judeţ în anul 1885. | 

Comerciul se face de ş cîr- 

ciumari, | 

Numărul vitelor mari e de 

1387 şi al celor mici de 3792. 

Gurbăneşti - Coţofanca, com. 
„rur,, pl. Negoeţti, jud. Iifov, 

situată la E. de Bucureşti, lingă 
_Valea-Mostiştea, la ş8 kil. de 

Bucureşti. Stă în legătură cu 

com. Preasna-Nouă prin o șosea 
vecinală, 

Se compune din satele : Coţo- 

fanca, Gurbăneşti, Preasna-Ve- 

chie și Paicul, cu o populaţie 

_de 2095 suflete, cari locuesc în 

324 case şi 91 bordeie. 

„ Se. întinde pe o suprafață de 
7990 hect. Principele Bibescu, 

moştenitorii lui Sp. Gasoti și 

Eforia. Spitalelor Civile din Bu- 

curești aii 6800 hect, şi locuitorii 

1190. hect. Proprietarii cultivă 

4725 hect. (30 sterpe, 1270 izlaz, 

775 pădure). Locuitorii cultivă 
835 hect. (355 izlaz). 

Sunt 410 contribuabili, 

Budgetul com. e de 8090 lei   

GURENI 

la venituri și 6112 lei la chel- 

tueli. 

In com. sunt 3 biserici: la 

Coţofanca, Gurbănești și Paicul; 

I școală mixtă; 3 mașini de 

treerat cu aburi și 2 heleșteie. 

Numărul vitelor mari e de 
3449 : 1389 cai şi iepe, 15 armă- 

sari, 639 boi, 1349 vaci şi viței, 

33 tauri, 18 bivoli, 106 bivolițe 

şi al celor mici de 9197: 211 

capre, 907 porci, 8079 oi. 

Dintre locuitori, 478 sunt plu- 
gari; 4 meseriași; 36 ai diferite 

profesii, 

Locuitorii posedă 327 plu- 
guri: 88 cu boi, 239 cu caj; 

368 care și căruţe: 79 cu boi, 

289 cu cai, 

Locuitori împroprietăriți : 241 

şi neîmproprietăriți: 288. 

Comerciul se face de 10 cîr- 
ciumari și 1 hangiii. 
Sau stabilit în comună 22 
străini. - 

Gurbenescul, Zea/, la V. de co- 

muna Piriul, plaiul Vulcan, jud. 

Gorj. 'Se prelungește de la N. 

la S., Este acoperit de pădure 
și izlaz. E proprietatea locuito- 
rilor comunei Pirtul. 

Gurcari, pamire vechie a cătu- 

nului Biceşti-d.-s., al comunei 

Dumitrești, din plaiul Rimnicul, 

jud. R.-Sărat. 

Gureni, căzuu, alipit comunei 

Frăncești, din plaiul Vulcan, jud. 

Gorj, situat în partea de N.-V. 

a acestei comune și pe Valea. 

Gurenilor,. de la care și-a luat 

- numirea. 

Are o suprafaţă cam de 294 

hect., din care 90 hect. pădure, 

92 hect. arabile, 70 hect. fineţe, 

3 hect, vii, 2 hect. livezi de 

pruni, 37 hect. izlaz. 

Are o populaţie de 5o familii, 

saii 225 suflete, din cari 35 

contribuabili,
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Riul Bistriţa udă teritoriul 
acestui cătun, în partea de E. 

Comunicaţia se face printr'un 

drum de care, ce se scoboară 

spre S, trece riul Bistriţa prin 
vad şi se leagă la Frăncești cu 

șoseaua comunală, 

Locuitorii posedă: 10 plu- 

guri, 14 căruţe cu boi; Io stupi; 

1So vite mari cornute, 10 cai, 

456 oi, 446 capre și 60 porci. 

Sunt 2 mori pe Bistriţa. 

Are o biserică de lemn, fon- 

dată la anul 1848, deservită de 
1 preot și 1 cîntăreţ. 

+ 

Gureşul, însu7ă, în balta din drep- 
tul com. Lisa, jud. Teleorman; 

face parte din moşia Lisa. Nu- 

mai cînd vin revărsări mai mari 

ale Dunărei, această insulă e 

înconjurată de apă. . 

Gureşul, oî1/ «e deal, în partea 
de N. a com. Livadea, plaiul 

Vărbilăul, jud. Prahova, acope- 

rit cu pădure. 

Gureşul, 2î7/ de deal, jud. Pra- 

hova, com. Slănicul, din plaiul 

Vărbilăului. 

Gurga, munte, în jud. Prahova, 

com. Breaza-d.-j., din plaiul Pra- 

hova. L.a poalele acestui munte 
sunt izvoare de ape minerale, 

care conţin iod, sare şi pucioasă. 

Gurgueasca, parte din moşia 

Petrăchești, com. Niculești, jud. 

Buzăă. 

Gurgueşti, sub-divizie a cătunu- 

Jul Petrăchești, com. Niculești, 

jud. Buzău. 

Gurgueşti, dea/, jud. Dolj, pl. 
Dumbrava-d.-s., com. Carpeni, 
pe care este "așezată o parte 

din com. Carpeni. 

Gurgueşti, pâzure, în jud. Bu-   
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zăă, com. Policiori, căt. Valea- 

Dragomirului, jud. Buzău; face 

un corp, cu Stupina și Drago- 

mirul, de 260 hect. " 

Gurgueta, îa5, în partea de N.- 

“E. a dealului Gurgueta, com. 
Deleni, pl. Coșula, jud. Boto- 

șani, în suprafaţă de ro hect. 

Gurguetul, mute, jud. Bacăă, 

pl. Trotușul, com. Doitana, d'a 

stinga Trotușului, 

Gurgueţi, com. rur., situată în 

partea de N.-V. a plăşei Vădeni, 

jud. Brăila. Se întinde pe lunca 
Buzăului, pe ambele țărmuri ale 

iului, pe țărmul stîng pănă în 

Buzeelui-Vizuinelor, iar pe țăr- 

mul drept urcă muchca platou- 
- lui și continuă pănă în vechiul 

drum al Şuţului de la capul 

văii Ianca. Teritoriul comunei 
de la N., de pe luncă, este tra- 

versat de Buzeelul-Sec, de riul 

Buzăul, şi de muchea platoului, 

avînd pe el: Balta-de-la-Fineaţă, 

cu o suprafaţă de 10 hect., la: 
900 m. spre N.-V. de satul Gur- 

gueți; Balta-de-la-Izlaz, de 13 

hect., la 11) kil. spre E. de 

satul Gurgueţi ; Balta-de-la-Lam- 

bru, de 17 hect,, lingă circiuma 

Lambru, şi Balta-de-la-Deal, de 

10 hect., pe hotarul dintre mo- 

şiile Gurgueţi şi Ciorani, pe pla- 

toul nordic. 

Pe luncă este satul Gurguceți, 

iar pe platoă: Morari, Epurica, 

Jilova şi Coada-lencii. Se măr- 

gineşte la N. cu jud. Rîmnicul 

şi com. Latinul, la S. cu Scor- 

țarul-Vechii, la E. cu Latinul 

şi Romanul și la V. cu Scorța- 

rul-Noi. , 
Suprafaţa comunei e de 4500 

hect., cu o populaţie de 163 fa- 

milii, sai S14 suflete. Ştiii carte 
SI persoane. Sunt 114 contri- 

buabili. Improprietăriţi în 1864, 

sunt 111 şi neimproprietăriți, 31.   

GURGUEŢI 

Venitul comunei e de 5092 

lei, 18 bani, iar cheltuelile, de 

3882 lei, 5o bani. 

Vite 918: boi 304, vaci 324, 

tauri 37, viței 163, cai 342, oi 

618, rîmători 244. Suhatul e de 

250 hect, | 

Are o biserică, construită de | 

locuitori la 1878, cu hramul Sf. 

Apostoli, cu un preot și un cîn- 
tăreţ; 1 cimitir; 1 școală mixtă, 

înfiinţată la 1858; 1 moară de 
aburi; 4 cîrciumi. 

Drumuri: de la Latinul, pe 
malul Buzăului, spre N.(4 kil.); 

la Naziîrul, spre E. (4 kil.); la Ro- 

man, spre S.-E. (6 kil.), la Scor- 
țarul-Noii, spre S.-V. (6 kil.); la 

Brăila, spre E. (24 kil.), prin Na- 

zirul. Comuna sa înființat Ja. 
1821 de A. Sturdza și poartă 

numele după moşie. ” 

Gurgueţi, saș, jud. Brăila, în par- 

tea de N. a com. cu același 

nume, pe țărmul drept al riu- 
lui Buzăul, la 24 kil. spre N.- 

V. de orașul Brăila; înfiinţat la 

1821 de Alecu Sturdza, fostul 

proprietar al moşiei. 

În dreptul satului, peste rîul: 

Buzăul, este un pod delema. 

Suprafaţa vetrei satului este 

de 77 hect., cu o populaţie de 

156 familii, saii 658 suflete: 350 . 

bărbați şi 308 femei; 230 căsă- 

toriţi și 407 necăsătoriți. Lo- 

cuesc în 136 case: 

Știu carte 137 persoane. 

Are o biserică, construită la 

1878 'de locuitori, deservită de 

preot, 1 cîintăreț și 1 para- 

cliser; o școală mixtă, înfiinţată 

la 1858; 3 cîrciumi;, 3 fierării. 

Vite sunt: 307 cai, 618 vite 
mari cornute, 1 asin, 609 -0i, 
83 rimători. Locuitorii posedă 
şi 16 stupi cu albine, 

Gurgueţi, căzu», pendinte de co- 
muna Cozmești, pl. Glavaciocul, 

| jud. Vlașca, proprietatea Efo-
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„riei Spitalelor Civile din Bucu- 

rești, pendinte de spitalul Pan- 
telimon. 

Are o suprafaţă de 472 hect. 

S'a dat în 18604 la 32 locuitori 
188 hect. | 

Moșia aduce un venit anual 

de 4300 lei. 
Pe această proprietate este 

Valea-Sericului şi Valea-Plopu: 

lui, care vin ambele din Cos- 

meşti și se varsă în Glavaciocul, 

care trece pe la E. moșiei, des- 

pre Blejeşti. 

Gurgueţi, roșie particulară, pen- 
dinte de-com. cu același nume, 

jud. Brăila. Are o suprafaţă de 

2500 hect., produciînd un venit 
de 44000 lei. 

Gurgueţi, sai Baţcoveni-de- 

Jos, 7rup de moșie, nelocuit, 

pendinte de com. Baţcoveni, pl. 

Glavaciocul, jud. Vlașca, pro- 

.. prietate a Eforiei. Spitalelor Ci: 

vile din București. ! 
Are o suprafață de 472 hect. 

și se arendează cu 4300 lei. 

La. capul despre E. trece apa 

Glavaciocul. 

Gurguiata, saț, face parte din 

com. rur. Cheia, pl. Cozia, jud. 

Vilcea. Are o populație de 95 

locuitori (50 bărbaţi şi 45 fe- 

mei). Este situat pe malul stîng 

al riului Cheia și la N. comunei, 

cam la 5 kil. de căt. Cheia, 

unde e primăria și şcoală. Aci e 
_ schitul Bradul, cu hramul Sf. 

“Ioan Botezătorul, fondat de Ie- 

romonahul Sava, la anul 1784. 

Gurguiata, munte, la V. de com. 

Comarnicul, plaiul Peleșul, jud. 

Prahova. 

Gurguiata, cu/me de munte, care 

porneşte din muntele Balota, 

jud. Vilcea, şi se îndreaptă către 

S.-E., despărţind riul Cerna de   
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Luncavăţul. Această culme chiar 

de la origină se bifurcă şi tri- 
mite “două ramuri secundare: 

-una între riul Cerna și Marița, 

care se termină aproape de co- 
muna Fometești, situată în a- 

propiere de confluența acestor 

două rîuri; iar cea de a doua 

" între rîul Marița și Recea, care 
de asemenea se termină la con- 

fluenţa acestor două riuri, însă 
puţin mai jos de Fometeşti. 

Culmea Gurguiata, ajungînd 
în dreptul comunei orezul, 

-pierde din înălțimea sa. şi se 
ridică iarăşi în dreptul comu- 

nei Slătioara, formind un mic 

pisc muntos, numit Muntele-Slă.- 
tioara (870 m.). La S. de acest 
munte, culmea Gurguiata intră 

în regiunea dealurilor şi se bi- 

furcă în: Dealul-Stroeștilor și 

„ Dealul-Măldăreştilor. Din acea- 
stă bifurcaţie ia naștere riul Cer- 

nișoara. 

Gurguiata, pădure, supusă regi- 

__maului silvic încă din anul 1883, 
pe moşia Comarnicul, pendinte 

de com. Comarnicul, pl. Pele- 

șul, jud. Prahova. 

Gurguiatul, Zea, în jud. R.-Să- 

rat, pl. Marginea-d.-s., com. Tim- 

boești. Se desface din dealul Mă- 
gura-Căpăţinei și brăzdează par- 

tea de V. a comunei. E aco- 
perit de păduri. - 

Gurguiatul, zăzure, în jud. R.- 

Sărat, pl. Marginea-d.-s., com. 

Timboești, din circumscripția 

.YVIl-a silvică, ocolul Băbeni, pe 

dealul Gurguiatul. Are o întin- 

dere de 1500 hect., populată cu 

stejar, fag, ulm și jugastru. 

Gurguiul, măgură şi îutăritură, 

între comunele Saelele şi Uda- 

Paciurei, jud. Teleorman. Lo- 

cuitorii îi mai zic şi Gurguiul- 
Nemţilor, și Cetatea, din cauza   

GUȘIŢEI 

resturilor de întărituri ce se văd 

încă aci. 

Gurişoara, mahala, jud. Vilcea, 
pl. Ocolul, com. Govora. 

Gurueni, căfuu, pendinte de co- 
muna Măgura, pl. Cilniștea, jud. 

Vlaşca, proprietate a statului, 

fostă a lui V. Paapa. 

Se arendează împreună cu 
moșia Măgura. . 

In 1864 s'a dat la 126 loc. 

o suprafață de 378 hect. 

Are o biserică, cu un dascăl. 

Căt. Gurueni este situat la 
gura văei Cleniţei, la Estul pro- 

prietăței, în marginea judeţului 
către jud. Teleorman. | 

Gurzuneşti, pîrii, (3400 m.), jud. 
Suceava, afluent al piriului Sta- 

niștea; trece prin com. Cristești, 

Guşa-Mare şi Guşa-Mică, ză- 
duri de stejar, pe proprietatea 

Vatra - Mănăstirei - Glavaciocul, 

com. Fierbinți, jud. Vlașca. 

Guşaţi, sat, face parte din com. 
rur. Vrăneşti, pl. Podgoria, jud. 

Muscel. 

Guşetoaia, pădure, supusă regi- 
mului silvic, jud. Muscel, pl. 

Podgoria, com. Vrănești, în în: 

tindere de 2500 hect., populată 

cu stejar, fag, carpen, jugastru 
“și alun, 

Gușiţei, cop. rur., în jud. Fălcii, 

pl. Mijlocul, formată numai din 
satul Gușiţei, care este aşezat 

pe un șes întins, prin care curge 

piriul Elanul. Întinderea vetrei 

satului e de 40 hect. Locuitorii 

împroprietăriți după legea din 

1864 aii 150 hect. 15 arii;17o 
hect sunt ale răzeșilor, iar 830 

hect. aparţin la doi proprietari : 

430 hect. principesei Elena Cuza 

şi 400 hect. d-lui E. Duca.



GUȘOENI 

Are o populaţie de 113 fa- 
milii, sau 406 suflete, din cari 

95 contribuabili; o biserică, fă- 

cută la 1820, cu 1 preot și 2 
cîntăreți. 

Venitul com. e de 2153 lei 

și cheltuelile de 2097 lei, 58b. 

Vite mari cornute sunt 469, 

oi 500 și. porci 60. 

Guşoeni, con. rar, pl. Oltul-d.-j., 
jud. Vilcea, compusă din 7 că- 
tunc: Spirleni, Butari, Dealul- 

Mare, Burdălești, Stănguleşti, 

Guşoeni și Piscupia. 

„Este situată pe valea Guşo- 
ianca, la 48 kil. de capitala 
județului și la $ kil. de a sub- 
prefecturei. 

Are o populaţie de 323 fa: 
milii, sai 1415 suflete: 720 băr- 

baţi şi 695 femei, în care întră 

şi 18 familii de Țigani. Locu- 

_esc în 323 case şi 8 bordee, 
Contribuabili sunt 215. 

Sunt 3 biserici: una în căt. 
Butari, vechie, făcută de lemn; 

a doua în căt. Spirleni, repa- 
rată la anii 1859 și 1885, și 

a treia în căt. Guşoeni, reparată 
în anul 1889. 

Școala datează în comună de 

la 1850. E dotată în țarină cu 

Sij, hect. pămînt. Ştii carte 
52 locuitorii. 

Meseriași sunt: 5 rotari, 13 

dulgheri şi 4 ferari. Ei desfac 

produsul muncei lor la Drăgă- 

șani. Vite sunt: 40 cai, 352 boi, 

237 vaci, 26 capre și 1214 oi. 

Sunt 80 stupi cu albine. 
Locuitorii sunt moșneni; 76 

S'aii împroprietărit la anul 1864 

pe moșia statului şi a D-lui M. 

Urșanu, din care li s'aii dat 150 

hect. pămînt. 

In termen mijlocii se fabrică 
aci 5000 decalitri ţuică pe an. 

Comuna, cu izlaz cu tot, are 

2310 hect. 

Şoseaua judeţeană Drăgășani- 

Creţeni-Măciuca-Craiova, trece 
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prin partea de S.-V. a comu- 

nci. 

Veniturile comunei se urcă la 

1500 lei anual și cheltuelile la 

1400. 

E brăzdată de Dealul-Mare și 

Guşoeni și udată de văile: Nă- 

vrăpeasa și Gușoianca. 

Se mărginește cu comunele: 
Creţeni, Mădulari, Măciuca, Ză- 

voeni, Virleni, Amărești și Ne- 
* moiul, 

Guşoeni, sa, face parte din co- 

muna rurală Amărăști, pl. Oltul- 

d.-j., jud. Vilcea. Are o popu- 

laţie de 303 locuitori, 150 băr- 
baţi, 153 femei. 

Este la distanță de 3!p kil. 

de cătunul Amărăști, reședința 

comunei. 

Guşoeni, saf, face parte din com. 

rur. Guşoeni, pl. Oltul-d.-j., jud. 
Vilcea, 

Guşoeni, dea/, în raionul com. 
Guşoeni, pl. Oltul-d.-j., jud. Vil- 

cea, pe care se cultivă 108 hect. 
vie. 

Guşoeni, pădure, a statului, în 

întindere de 180 hect., jud. 
Vilcea. Impreună cu trupurile: 
Verdea, de 20hect., Zlătărei, de 

216 hect., Părăsești, de 885 

hect., Dobruşa, de 76 hect, 

Mitrofani, de 125 hect., și Noro- 

piţa, de 22 hect., ţine de com. 

Drăgăşani, Ștefănești și Creţeni. 

Guşoianca, gîrlă, jud. Vilcea. 
Izvorește dintre com. Zăvoeni 

şi Virleni, curge prin centrul 

com. Gușoeni pănă la cătunul 

Butari, unde se unește cu piriul 

Năvrăpeasa. Amindouă unite 
curg tot prin centrul comunei 

trec în com. Creţeni şi se varsă 
în riul Pesceana.   Guşoiul, sas, jud. Dimboviţa, pl.. 

GUTUL 

„_ Dealul-Dîmboviţa, căt. comunei 

Doicești. - 

Guşul, osrov, cu pădure de salcie, 

pe domeniul. Giurgii, proprie- 
tate a statului, pl. Marginea, jud, 

Vlașca, în suprafaţă de 65.hect. 

Gutinaşul, saz, al com. Bogdana, 

_pl. Trotușul, jud. Bacăiă, situat 

pe piriul cu același nume. Are 
o biserică de piatră, vechie, cu 

un preot şi un cîintăreţ.. Are o 

320 suflete. 

Vite: 18 cai, 700 vite mari 

cornute, 265 oi, 10 capre și 35 

porci. Aci se află cariere de 
piatră și o moară de apă. 

Gutinaşul, ziz?4, jud. Bacăi, pl. 
Trotușul, com. Bogdana; curge 

de la S. spre N. și se varsă d'a 
dreapta Trotușului, 

Gutul, com. rur. şi sat, în pl. Oco- 
lul-d.-j., jud. Mehedinţi, la 24 

lil. de orașul 'Turnul-Severin, şi 

la 31 kil. de Malovăţul, reședința 

plășei situată pe coastă și vale, 
Satul Gutul formează comună cu 
satele: Girniţa, Ghelmegeoaia, 

şi Porcești, avînd o populaţie de 
840 suflete, din cari 170 con- 

tribuabili. Locuesc în 209 case, 

Se mărginește: la E. cu com. 
Prunișorul ; spre S., cu com. Iz- 

vorul-Aneștilor; spre V,, cu co- 

muna Bistrița și spre N., cu 
com. Zăgaia. 

Locuitorii posedă : 39 pluguri, 

7. căruţe cu cai, 74 care cu boi 

şi 132 stupi cu albine, 
Prin această comună trece șo- 

seaua națională Viîrciorova-Bu- 
cureşti. | 

Are: 3 biserici, cur preot și 

5 cîntăreți; o şcoală, condusă 
de 1 învăţător, frecuentată de 
30. elevi, 

Vite: 750 vite mari cornute,   26 cai, 4000 oi și 500 porci. 

populaţie de 100 familii, sai



GUZARIUL - 

Budgetul comunei e la veni- 

tură de 1830 lei şi la cheltueli, 

de 557 lei, 
Dealuri mai principale în a- 

ceastă comună sunt: 

Mare, Dealul-Culmea. şi Balota, 

care aparține de Zegaia. Văi 

mai principale sunt: Valea-Flo- 

reştilor, Valea - Ghelmegeoasi, 

Valea - Odăilor, Valea - Barosu- 
lui, Valea-Girniţei și Valea-Pu- 

păzei. ” 

Pirae sunt:  Bolborosul, în 

Valea - Floreştilor, în care se 

află raci şi pe care crește pa- 

pură, cu care locuitorii se ser- 

vesc la acoperitul caselor și la 

facerea rogojinelor, piraiele Ghel- 

megeoaia, Gîrniţa şi Gutul. Tot 

în această comună se află şi 7 

heleștae cu peşte. 

In hotarul Ghelmegeoaiei, în 

partea de S.-V. a com,, sunt 

niște ruine vechi, despre care 

se povestește că ar fi ruinele 

unei vechi mănăstiri de călugări 

ce se zice că s'ar fi închis acum 

100 ani, 

Guzariul, dea/, pe teritoriul co- 

Dealul: - 
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munei Muşata, în hotar cu com, 

Rînceni, plasa Mijlocul, judeţul 

Fălciu. 

Guzariul, dea, continuare a 

"dealului Berea, spre E.-S. de 
satul Hurdugi, pl. Mijlocul, jud. 

_Fălciii. 

de dealul cu asemenea numire, 

în partea de E.-S. a com. Hur- 
dugi, pl. Mijlocul, jud. Fălciii. Pi- 
rîul Guzariul e format din pi- 

riiaşele: Porceanul şi Futileașca, 

şi se varsă în piriul Sărata. 

Guzariul, zîriii şi vale, formate 

Gvardeniţa, com. rur. şi saț, în 

jud. Mehedinţi, pl. Dumbrava, la 

60 kil. de orașul Turnul-Severin, 
şi la 40 kil. de Strehaia, reșe- 

dința plășei. Este situată pe 

partea V. a proprietăţii Gvar- 
denița și aşezată pe povirnișul 

a două mici dealuri, Dealul- 

Mare și Dealul-Morilor, ce se 
întind de la N. la S. și printre 

care curge piriul Drăgoicea. 
Comuna e formată dintr'un 

singur sat, cu o populaţie de   

GVARDENIȚA 

2300 locuitori, locuind în 375 

case. - 
Locuitorii posedă: 104 plu- 

guri, 20 căruţe cu cai, 202 care 

cu boi, 96 stupi cu albine. 
Prin această comună trece şo- 

seaua Biîcleșul-Gvardeniţa-Clea- 

novul şi Gvardeniţa.- Bălăciţa. 
Are o biserică, cu 2 preoți şi 2 

cîntăreți; o şcoală, frecuentată 

de 32 elevi și 3 eleve; 3 pră- 

vălii de manufactură; 2 circiumi. 

"Budgetul comunei este la ve- 
nituri de 7345 lei, iar la chel- 

tueli, de 1594 lei. Sunt 350 con- 

tribuabili. | 

Vite sunt: 900 vite mari cor- 

nute, 75 cai, 1000 oi şi 900 

rimători. 
In Gvardeniţa se fac 2 bilciuri 

anuale: unul la 21 Maiii şi altul 

la $ Septembrie. 
Această comună, în vechime, 

forma comună cu comuna Bă- 

lăcița, sub numele de Bălăcița. 
Brazda lui Traian trece prin în- 
treaga moșie, de la V. spre E., 

la comuna Cleanovul, pe lingă 

" fîntîna cunoscută sub numele 

de Mătușa-loana.



Hadimbul, sas, jud. Iaşi, pl. Stav- 

nic, com. Mironeasa. Numirea 

i sa dat după numele unui 
boer, Hadimbul, carea avut în 

stăpînire această moșie şi despre 

care vorbeşte Letopisiţul (Ed. M. 

-  Cogălniceanu), că a reparat mă- 
. năstirea din Dealul-Mare, numită 

Schitul - Hadimbul. Este situat 
spre -N.-E. de satul Mironeasa, 

pe coasta de E. a Dealului-Mare, 

formînd colțul despre N.-E. al 

"„plăşei. E izolat şi înconjurat de 

toate părțile cu păduri. Are o 
pop ilaţie de 69 familii, saii 310 

loc., cari se ocupă mai mult 

cu exportul lemnelor şi cu  fa- 

cerea maugalului. Are o biserică, 

" zidită de către călugării greci, 
deservită 'de un: preot și 'un 
cîntăreţ. 

Acest sat este mai vechiii de 
cît satul Mironeasa. 

Vite: 264 vite mari cornute, 

7 oi, 2'capre, 35 cai, 37 rimători 
și 2 bivoli. , 

Hadimbul, za/e, jud. Iaşi, începe 

dela podul Caulea, ce vine mai 

la vale de satul Hadimbul, pănă 
în jos, la un alt pod numit al 

Rotarului., Vezi Stavnicul, vale, 

com. Mironeasa, 

Hagi-Avat, ruinele unu? sat cu 
- acest nume, în jud. Tulcea, pl.   

H 

Istrului, com. Beidaut, în partea 

centrală a plăşei și cea de S.a 

“com, la poalele dealului Hagi- 

Avat, și la confluenţa celor două 
piraie Hagi-Avat. Satul a fost 

dărimat de Turci în războiul 

de la 1877. Locuitorii s'aii mutat 

în satul Potur.: 

Hagi-Avat, zirii, în jud. Tulcea, 

pl. Istrului, pe teritoriul com. rur. 

" Beidant și Potur; izvorește din 

poalele N.:V. ale dealului Hai- 

din ; se îndreaptă spre E., avînd 

o direcţie generală de la S.-V. 
spre N., brăzdind partea cen- 

" trală a plășei şi a comunelor; 

curge pe la poalele orientale ale 

dealului Hagi- Avat-Bair; pri- 

meşte pe stînga valea Hagi-A- 

vat-Dere, lingă ruinele satului 
Hagi-Avat ; după un curs de 

4 kil., se vaisă în piîriul Bei- 

dant, pe dreapta, lingă satul 
Potur; are maluri înalte; pe 

- valea. lui merge drumul comu- 

nal Rimnic-Potur. 

Hagi-Avât-Bair, deal, în. jud. 
Tulcea, pl. Istrului, pe teritoriul 

com: rur. Beidant; este o pre- 

lungire orientală a dealului Rîm- 

nic-Bair; se întinde spre E, 

avînd o direcţiune generală. de 

la V, la E., brăzdind partea 

centrală a plășei şi pe cea S.a   

" comunei; se întinde printre pi- 

riul Hagi-Avat și afluentul săii 
Hagi-Avat-Dere ; la poalele sale 
orientale 'se află ruinele satului 

Hagi-Avat ; este tăiat de dru- 
murile comunale Inan-Ceșure — 

Beidant, Rimnicul-d.-j.— Potur, 

- Sari-Ghiol—Potur; este acoperit 

“cu semănături și pășuni. 

Hagi-Avat-Dere, zirii, în jud. 

Tulcea, pl. Istrului, pe terito- 

riul com. rur. Beidant; izvorește 

din poalele orientale ale dealului 

Sari-Ghiol ; curge spre E,, brăz- 

dînd partea centrală a plășei - 
şi a comunei; udă poalele dea- 

lului Periclic; în partea superi- 

oară poartă numele de valea 

lurtli; după 3 kil. de curs se 

varsă în piîriul Hagi-Avat, pe 

stinga, Iingă ruinele satului Ha- 

gi-Avat; valea lui e tăiată de 

drumurile comunale: Beidant- 

Rimnic-Cogelar. : 

Hagi - Bairam, deal, în jud, 

Constanţa, pl. Hirșova, com. 
Șiriul, căt. Satis-Chioi-Turc, Ter- 

zi-Chioi și Ciatal-Orman sai Pan- 

telimon ; pe muchea lui se încru- 

cișează hotarele cătortrele căt.; 

se desface din dealul Inșiratele, 

din virful Cioncal-Tepe; are o 

înălțime de 214 m., dominind 

valea Satis-Chioi şi drumul jude-



HAGI-CABUL 

ţean Hirşova- Cara- Murat- Cons- 

tanţa ; este acoperit cu fineţe și 

semănături. 

Hagi-Cabul, saţ, în jud. Con-. 

stanţa, pl. Medjidia, căt. com. 
Caratai, situat în partea de E. 

a plăşei și cea de N. a com,, 

pe valea Hagi-Cabul, între dea- 
lurile Cara-Murat la E. și Ha- 

gi-Cabul la N. și V., la 7 Fil. 

spre N. de reședință. Intinde- 

rea sa este de 1369 hect,, din 

care 1 hect., ocupat de vatra 

satului, cu 6 case, Populaţiunea 

sa este de 5 familii, cu 16 su- 
flete, ocupîndu-se cu agricultura 

și creşterea vitelor. 

Hagi-Cabul, zîriz, în jud. Con- 
stanța, pl. Medjidia, com. Ca- 
ratai; izvorește din dealul Cara- 

Tepe; curge de la N.-V. spre 
S.-V., trecînd prin satele Hagi- 

Cabul și Docuzol, unde primeşte 

valea  Docuzol; malurile sale 

sunt acoperite cu mlaștini; se 

varsă în balta Medjidia saii 

Caru-Su. 

Hagi-Capar, dea, în jud. Con- 

stanța, pl. Hirşova, pe terito- 
riul com. rur. Calfa, şi anume 

“ al.căt. săi Rahman; se desface 

din dealul Cara-Tepe, din virful 

Chitul, se întinde spre E., într'o 

direcţiune generală de la S.-V. 

spre S..E., brăzdind partea de 
N. a plășeişicea de V.a com.; 

se prelungeşte cu - dealul Fă- 
gărașul-Noii; are o înălțime 

de 199 m. și domină piriul 
- Chioi-Dere (saii Sarai) și satul 

Rahman; pe dinsul se încruci- 

- şează o mulţime de drumuri co- 
munale, între cari : Rahman-Fă- 

gărașul-Noă — Rahman - Dăeni ; 

este presărat cu cite-va movile 

și acoperit cu semănături şi fi- 
neţe. i 

Hagi-Dina, moșie nelocuită, fă-   
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cînd parte din com. rur. Măgure- 

lele, pl. Sabarul, jud. Ilfoy. S'a 

vîndut în 54 loturi la locui- 

tori. Are o suprafață de 285 hect. 

Hagi-Durac-Sirti, ea, în jud. 

Constanţa, pl. Silistra-Nouă, pe 
teritoriul com. rur. Ese-Chioi, 

este mai mult o prelungire de 

N.-E. a dealului Mahale-Orman- 

Bair, de care se desface în a- 

propiere de pichetul Griviţa; se 
întinde spre N., într'o direcțiune 

generală de la S.-V. spre N.E., 
"printre văile Curu-Canara, Ha- 
mazli-Ceair, Mahale-Orman-Cea- 

ir de o parte, Chiuciuc-Chesen- 
Ceair și Ese-Chioi de altă parte, 

pănă pe malul lacului Girliţa, 

“ care este pe  alocurea .înalt. și 

stincos; lasă spre E. prelun- 
girea numită Burun-Sirti; e de 

natură stîncoasă; este acope- 

rit cu păduri; are o înălțime 
de 144 m.; la poalele sale 

„de E, este așezat satul Ese- 

- Chioi; pe muchea lui trec dru- 
murile comunale Almaliul-Ese- 

Chioi și Ostrov-Cuzgun. 

Hagi-Moscu, moșie, în jud. Bu- 

ză, com. Monteorul, avînd 3500 

hect., din cari 2500 pădure, 

5oo arătură, 250 vie, 42 livezi, 

restul fineaţă 'şi locuri unde 
“se află guri de puțuri de pă- 

cură. 

Hagi-Omer, sat, în jud. Tulcea, 

pl. Istrului, cătunul com. Cia- 
murli-d.-s., situat în partea de 

N. a pl. șiceadeN.-V.a com, 

pe ambele maluri ale piîriului 

Hagi-Omer, la 15 kil. spre N.- 

V. de reşedinţă, Ciamurli. In- 
tinderea. satului este de 77 hect., 

iar populația, 'care e turcă şi 

bulgară, este de 42. familii, sati 

187 suflete. Pămiîntul: său este 
bogat în pășuni. 

a Hagi-Omer, ziriz, jud. Tulcea 
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şi Constanţa ; izvorește din poa-" 

lele de V. ale dealului Periclic, 

jud. Tulcea, com. Ciamurli-d.-s. ; 

-se îndreaptă mai întiiu spre S$., 

apoi spre V,, avînd o direcțiune 

generală de la N.-E. spreS.-V., 
brăzdînd partea de V. a pl. şi 
a com.; trece prin satul FHagi- 

Omer; întră în jud. Constanţa, 

udă com. Calfa și cătunul săi 

Doerani, curgind printre dealu- 

rile Caramișa-Tepe şi Mișelic- 

Bair, şi, după un cursde6 kil., 

se varsă în piriul Chiordere, pe 

stînga, ceva mai sus de satul 

Calfa; malurile sale sunt cam 

înalte şi pietroase, din pricina 

naturei dealurilor, ale căror poale 
le udă; pe valea lui merge 

drumul comunal Hagi - Omer- 

Calfa. 

Hagieni, com. rur., în' jud. Ia- 
lomiţa, pl. Ialomiţa-Balta, si- 

tuată pe partea dreaptă a riu- 
lui Ialomiţa, între com. Chioara 

şi Ţindărei, | 

Teritoriul com. se întinde din 

riul Ialomiţa, spre S., pe cîmpul 

Bărăgan, pe o suprafaţă de 

18000 hect., din cari 75 hect. 
pădure. Moșia poartă numele 

de Hagieni-Cărăreni. Este pro- 

prietate a statului, fostă pen- 
dinte de mănăstirea Cozia. Pe 

anii 1883—1893 a fost aren:- 

dată anual cu 50200 lei. 

După legea rurală din 1864, 

sunt împroprietăriți pe moșie 

144 locuitori şi după cea din 

1878 s'au mai împroprietărit 20 

locuitori. o 

Comuna se compune din sa- 

tele: Hagieni 'și Gura-Jegălia, 

cu reședința primăriei şi a ju: 

„ decătoriei comunale în Hagieni, 

Populaţia com. este -de 220 

familii, saii' 1209 suflete: 651 

bărbați şi 648 femei; 1246 Ro- 

mîni, 22 Greci, 12 Sirbi şi 19 

Unguri; 1280 “creştini ortodoxi 
şi 19 catolici; 343 plugari, 8
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meseriași, 12 comercianţi, 7 cu 

profesiuni libere, 100 muncitori 
și 25 servitori. 

“Știu carte 114 persoane. 

Are o biserică, cu 1 preot și 
2 dascăli; o școală mixtă, con- 

dusă de un învăţător, retribuit 

de Stat şi comună. 

Vite: 1964 boi, 651 cai, 1515 
oi, 4 asini și 358 porci. 

Pe cîmpul Bărăgan, pe par. 
tea ce aparține acestei com., se 

plantează de stat o pădure de 

salcîmi în suprafaţă de 1000 hect. 
Pe teritoriul com. trece ca- 

lea ferată Făurei-Fetești, avind 

stația Hagieni. 

Hagieni, sat, în jud. Ialomiţa, 

pl. Ialomiţa-Balta, pendinte de 

com. Ilagieni. Este situat pe 

țărmul drept al rîului Ialomiţa, 
între com. Țindărei și Chioara. 

Satul purta numirea de Că- 
răreni și Togeni. 

Are o populațiune de 184 

familii Romiîni, 7 familii Țigani 

și 5 familii Greci, 
Are: o școală mixtă, con- 

dusă de un învățător și frecuen- 
tată de 40 elevi; o biserică, 

deservită de 1 preot şi 2 das- 
căli. 

Vite: 1598 boi, 427 cai, 1230 

oi, 2 asini și 235 porci. 

Hagieni, stafie de-dr.-d.f., jud. 
Ialomiţa, pl. Balta, com. Ha- 

gieni, pe linia Făurei-Feteşti, 

pusă în circulație la 1 Iulie 1887. 

Se află între staţiile Fetești 

(1.6 kil.) și Țindărei, (1.3 kil.) 

Înălțimea d'asupra nivelului mă- 

rii de 68 m. 21. Venitul aces- 

tei stații pe anul 1896 a fost 

de 20877 lei, 60 bani. 

Hagiestul, zîrîz, izvorește” de 
la V. com.: Armășești, pl. Cer. 

na-d.-s., jud. Vilcea, curge spre 

S.-V. şi se varsă în rîul Cerni- 

șoara, tot în com. Armășești. 

60645. 3farele Dictionar Geografie. Toi. Ţ12. 
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Hagieşti, saț, face parte din com. 

rur, Hagiești-Măriuţa, pl. Mos- 

tiştea, jud. Ilfov. Este situat la 

E. de București, lingă valea 
Mostiştea. Aci este reședința 

primăriei, | 

Se întinde pe o suprafaţă de 

2374 hect., cu o populaţie de 

545 locuitori. 

D-l 1. Marghiloman are 2010 
hect. și locuitorii 364 hect. Pro- 

prietarul cultivă 10şo hect. (400 

sterpe, 260 izlaz, 300 pădure). 
Locuitorii cultivă 314 hect., re- 

zervînd 50 pentru izlaz. 
Are: o biserică, cu hramul 

Sf. Niculae, deservită de un 

preot şi 2 cîntăreţi; o școală 
mixtă, frecuentată de 9 elevi şi 

2 eleve, cu întreţinerea căreia 

statul și comuna cheltuesc a- 

nua] 2252 lei. Localul școalei 

s'a construit din fondurile d-lui 

I. Marghiloman. 

In raionul cătunului se află: 

o moară cu apă; 1 mașină de 

treerat cu aburi; 2 heleștaie; 
2 poduri stătătoare. 

Comerciul se face de 3 cîr- 
ciumari și 1 hanpgii. 

Numărul vitelor mari e de 

548 şi al celor mici de 1097. 

Hagieşti, căzun, pendinte de co- 
muna Preajba, pl. Glavaciocul, 

jud. Vlașca. 

Hagieşti-Măriuţa, co. rur., în 
pl. Mostiștea, jud. Iifov, situată 

pe Valea-Mostiștea, la 26 kil. 

de București. 

Se compune din satele: Bo- 

teni, Mataraua, Măriuţa și Ha. 

giești, cu o populaţie de 1729 
suflete, cari locuesc în 102 case. 

Se întinde pe o suprafaţă de 
6420 hect. D-nii I. Marghiloman, 

Al. Popescu, C. Athanasiu, G. 

Vernescu, moștenitorii lui Sp. 
Gazoti și d-na Alexandrina Bre- 

zoianu, aii 5317 hect. și locui- 

torii, 1103 hect.   

TAGILAR 

Proprietarii cultivă 3340 hect. 

(750 sterpe, 400 izlaz, 827 pă- 

dure). Locuitorii cultivă 984 
hect. (15 sterpe, 104 izlaz). 

Budgetul comunei e de 5668 

lei la venituri și de ș132 lei 
la cheltueli. 

Sunt 320 contribuabili, 

Are: 4 biserici (în fie-care 
cătun cîte una); 1 școală mixtă; 

2 mori cu apă; 2 mașini de 

treerat cu aburi; 7 heleștaie; 

6 poduri. 

Numărul vitelor mari e de 

2024 (611 cai și tepe, 7 armă: 
sari, 636 boi, 653 vaci și viței, 

12 tauri, 16 bivoli, 89 bivoliţe), 

și al celor mici de 2318 (18'ca- 
pre, 392 porci, 2908 ci). 

Dintre locuitori, 422 sunt plu- 

gari, 3 meseriași, 38 ati diferite 

profesii. 

Locuitorii posedă 230 plu- 

guri: 117 cu boi, 113 cu -cai; 

244 care și căruţe: 117 cu boi, 

127 cu cai, 

Locuitori împroprietăriți sunt 
234 şi neîmproprietăriţi, 240. 

Comerciul se face de 8 cîr- 
ciumari și 3 hangii, 

S'au stabilit în comună 37 
străini. 

Hagilar, saţ, în jud. Constanţa, 

pl. Mangalia, căt.- com. Sari- 

Ghiol; este situat în partea me- 
ridională a plăşei şi cea de E. 
a comunei, la 4 kil. spre E. de 
căt. Sari-Ghiol, reședința comu- 

ni, pe malul stîng al văei Ha- 

gilar, închis (ind la E. de dea- 

lul Hagilar și la V. de dealul 

Coșu-luc-Bair; casele și grădi- 
nele satului ocupă o întindere 

“de 70 hect., din întinderea to- 
tală, care e de 1228 hect.; popu- 

laţiunea este de 82 familii, saii 
325 suflete. 

Hagilar, sa, în jud. Tulcea, 

pl. Babadag, cătunul comunei 

Congazul, situat în partea de 

86
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N. a plăşei, şi cea de V.aco- 

munci, la 6 kil. spre N.-V. de 

căt. Congaz, reşedinţa comunei. 

Se mărginește la N. cu comu- 

nele Frecăţei şi Cataloi; la E, 

cu căt. Eni-Chioi și com. Con- 

gaz; la S., cu căt. Satul-Noi 

și Camber; iar la V., cu comu- 

nele Baș-Chioi și Nalbant. Dea- 

lurile cari îi brăzdează teritoriul 

sunt: Denis-Tepe (Dealul-Mării, 

din pricină că o dată valurile 

mării îi scăldaii poalele), des- 

pre care se spune că în virful 
lui s'a găsit odinioară o ancoră, 

şi un belciug mare, de care 
se zice că se legai fringhiile 
corăbiilor (266 m.); Coci-Tepe, 

“la NV. (17 m.); dealul Sari- 
Tepe cu virfurile Eşil- Tepe 

"(54 m.) şi Sari-Tepe (79 m-), 
la V. 

"Rîurile cari îl udă, sunt: Iz- 

vorul:Taiţa, la E. și afluentul 

săii Valea-Hagilar, ce trece prin 
centrul satului, 

Întinderea sa e de 3152 hect,, 

din cari 111 hect. vatra satului, 

16 hect. ale statului (pășunile 

de pe dealul Denis-Tepe), 2950 
hect. ale locuitorilor. Populaţia 

este toată bulgărească, cu 143 
familii, sai 725 suflete: 140 băr- 

baţi, 152 femei; 7 însuraţi, 34 
neînsurați, 5 văduvi, 

Sunt 118 contribuabili, 

Are: o şcoală, zidită din tim- 

pul Turcilor, reînființată de lo- 

cuitori la 1892, frecuentată de 

40 copii; o biserică, cu hramul 

Adormirea Maicii Domnului, zi- 

dită la 1853 de locuitori, cu un 

preot. 

Locuitorii posedă: 60 plu- 
guri; 2 mașini de secerat; 340 

boi, 200 vaci, 41 bivoli, 269 

cai, 3271 oi, 68 capre, 245 

porci și 9 asini, 

Comerciul este activ, constind 

în export de cereale și vite, şi 

în import de coloniale, vin, bău- 

turi spirtoase.   

Căile de comunicaţie sunt 

toate drumuri comunale, ce duc 

spre comunele Nalbant, Frecă- 

ţei, Congaz, Babadag, Cataloi, 

din jud. Tulcea. | 

Se zice că acest sat s'a fun- 
dat cam pe la 1600, de vre-o 

20 de Turci, care veneau din 

pelerinagiu de la Meca. 
Cea mai mare parte din lo- 

cuitori erai Turci şi Cerkezi, 

pănă la anul 1877; dar după 

terminarea războiului de la 1877 

—78, și după ce Dobrogea fu 

dată Romîniei, ei începură să 
emigreze, așa:'în cit astă-zi nu 
mai sunt Turci în sat; în locul 

lor a venit numeroasa populaţie 

bulgară, ce o locuește și astăzi. 

Hagilar, zirii, în jud. Tulcea, 

pl. Babadag, pe teritoriul co- 

munei rur. Cataloi şi Congaz 

şi anume.pe al cătunului săi 
Hagilar; își ia naștere din poa- 

lele meridionale ale dealului Ca- 

taloi, pe teritoriul comunei Ca- 

taloi, se îndreaptă spre S., a- 

vînd o direcțiune generală de 
la N.-V. la S.-E., brăzdind partea 

_N. a comunei și a plășei; trece 

pe la poalele dealului Coci-Tepe, 

pe la E. de satul Hagilar, udin- 

du-i chiar partea orientală, o- 

coleşte dealul Denis-Tepe, și, 

după un curs de 8 kil., se varsă 

în piriul Valea-lzvorului, pe 

dreapta. - 

Hagilar, dea/, în jud. Constanţa, 

pl. Mangalia, com. Sari-Ghiol, 

căt, Hagilar; e o ramificaţie de N. 
a dealu lui saii a culmeiIlanlic,des- 

făcîndu-se din virful Hagilar-Bal- 
cic-luc, îndreptindu-se pe lăngă 

valea Hagilar şi terminîndu-se 
lîngă lacul Mangalia ; are 70 

m. înălțime, dominind satul Ha- 

gilar de la poalele sale de V., va- 

lea Hagilar, lacul Mangulia şi 

drumul ce duce de la  Hagilar 
la Mangalia, Ilanlic, Agiani (Bul- 

  

  

- garia); este de natură pietroasă 

şi acoperit cu păduri. 

Hagilar, va/e, în jud. Constanţa, 

pl. Mangalia, com. Sari-Ghiol, 

căt. Hagilar; se desface din 

culmea Ilanlic; se îndreaptă spre 
N., în direcţie de la S.-V. spre 
N.-E., printre dealurile Coșul- 

Iuc-Bair și Hagilar, trece prin 
satul Hagilar, şi, după 5 kil. de 
drum, se deschide în lacul Man- 

galia, pe malul S., nu departe 

de satul Hagilar; este tăiată de 

drumul Cadi - Chioi - Mangalia, 

Sari-Ghiol -Ilanlic, Copucci- A- 

iangi, toate încrucişindu-se lingă 
satul Hagilar; malul săă lingă 

satul Hagilar este înalt şi stîn- 

. COS. 

Haidar, sa, în jud. Constanţa, 
'pl. Hirșova, căt. comunei Calfa, 
situat în partea E. a plășei și 

cea occidentală a comunei, la 

6!p kil. spre S$.-V. de căt. de 

reședință Calfa. Este așezat în 

valea Haidar, pe ambele maluri 

ale pîriului Haidar şi.la 1 kil. 

spre N. de. locul unde piîrtul 
Copadin se varsă în piriul 

Haidar. E închis spre V. de 
dealul Carapelit-Bair şi e do- 

minat de virful Haidar-Lepe, 

care se află la 1 kil. spre E. 
de sat şi care are o înălțime 

de 194 m. Suprafaţa sa este 
de 1759 hect., din care 11 hect. 

sunt ocupate de grădini și de 

vatra satului. Populaţiunea sa, 

turcească, este de 65 familii, 

sai 313 suflete. Casele sunt 

aşezate pe ambele maluri ale 
pîriului Haidar, satul avind o 

formă lunguiaţă, dela N. la S. 
Şoseaua judeţeană Hirșova-Ba- 

badag (Tulcea) trece prin partea 

N.-V. a satului. Un drum co- 
munal trece prin centrul sa- 
tului, paralel cu piîriul, şi duce 

spre N. la Rahman și spre S$. 
la Mahometcea; alte două dru-
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muri se desfac din partea E, 
luînd unul o direcţie spre N-E., 

ducînd la satul Calfa şi cel-l'alt 

spre N.E., ducînd la Curudjea. 

Haidar-Chioi, sas,în jud. Con- 

stanța, pl. Mangalia, căt. comu- 
nei Gheringec, situat în partea 
E. a plășei şi S. a comunei, la 

5 kil. spre S. de reședință, pe 

dealul Ascilar, lăngă movila 

"“Arpali-luiuc. Are o întindere de 
700 hect., din care 2 hect. sunt 

ocupate de vatra satului, cu o 
populațiune de 15 familii, sai 

52 suflete, în maioritate: Turci. 

Haidăul, piriz, jud. Prahova, pl. 

Podgoria; izvorește de la N. 

com. Udrești; trece pe la S. 

de com. Apostolache; curge 
printre vălceaua Prunii-lui-Mir- 

cea și pădurea statului şi se 

varsă în rîul Cricovul-Sărat, în 

raionul com. Apostolache. 

Haidîn, gea/, în jud. Tulcea, pl. 

Istrului, pe teritoriile com, rur. 
Cogelac (pe al căt. săi Inan- 

Ceşme), Cara-Nasuf și Casap- 

Chioi (pe al cățunului săi Sari- 
lurt); este o prelungire orien- 
tală a dealului Rîmnic-Bair ; se 

întinde spre E., avînd -o direc- 
ţiune generală de la N.-V. spre 

S.-E., brăzdînd partea centrală 

a plășei, pe cea N. a comunei 

Cogelac şi Cara-Nasuf, şi pe 
cea V. a comunei Casap-Chioi,; 

lasă la N.-E. prelungirea nu- 
mită Dealul-Mormintelor, şi spre 

E. dealul Cara-Nasuf ; desparte 

bazinurile piraielor: Duimgi și 
Sari-lurt ; din poalele sale ves- 

-tice izvorește piriul Hagi-A- 

vat; din cele nordice, își ia naș- 

tere piriul Sari-lurt; poalele sale 

sudice le scaldă piriul Duimgi; 

la poalele de la N. este așezat 

satul Sari-lurt, la cele de la V. sa- 

tele : Inan-Ceşme și Tari-Verde, 

- iar la cele meridionale satele:   
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Cara-Nasuf şi Duimgi; natura 

lui pe alocurea e cam pietroasă; 
e acoperit la N. cu păduri și 
pe alocuri cu semănături; vir- 

furile sale cele mai înalte sunt: 

Casap-Chioi (152 m.), punct 

trigonometric de rangul L-iii, 
altele de 171, 104 și 94 m, 

puncte trigonometrice de ran- 

gul al 3-lca; este tăiat de dru- 

mul naţional Tulcea-Constanţa, 

şi de cele comunale Sari-lurt, 

Inan-Ceșme, 'Tari- Verde, Du- 

imgi și Cara-Nasuf. 

Haimanalele, com. rur., judeţul 

Prahova, com. Filipești. Comuna 

s'a înființat de nişte călugări 

greci, aducînd oameni din dife- 
rite părţi și mai cu osebire ţi- 

gani robi. 
Este situată pe valea riului 

Cricovul-Dulce, la 24 kil. de 

capitala judeţului și la 11 kil. 

de reședința plășei. 

Se compune din 2 cătune: 
Haimanalele și Braniștea, cu o 

populaţie de 147 familii, sai 

790 suflete: 434 bărbaţi şi 356 

femei, în care intră și 70 familii 

de “Ţigani. Locuesc în 204 case. 
Știu carte 32 bărbați și 6 

femei. 

Are o biserică, reparată la 

1892, cu cheltuiala d-lor Dimi- 
trie Popescu și I. Criveţeanu; 

o școală, frecuentată de 34 copii. . 

Localul școalei e proprietatea co- 
munei. Cu întreţinerea perso- 

nalului, statul cheltuește anual 

1404 lei. Tot în această comună 

se află: mănăstirea Mărgineni 

cu o închisoare pentru cei o- 

sîndiţi, o stațiune pentru tele- 
graf şi poştă şi un atelier în 

care lucrează osîndiții tăbăcăria 
şi cizmăria, de unde se pro- 
cură încălțăminte armatei, Pe 

la 1870, chiliile mănăstirei ser- 

veaii de închisoare pentru femei. 

Nemţii, la 1716, prefăcuseră 

mănăstirea în cetate.   
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Locuitorii com. se ocupă cu 
cioplitul lemnelor de cherestea 
şi cu rotăria, iar ţiganii cu fa- 

cerea mangalului şi cărămidăria. 
Sunt 130 meșteșugari, Ei des- 

fac produsul muncei lor la o- 
rașele Ploeşti şi Tîrgovişte. 

In raionul comunei e o moară 

cu aburi, | 

Com. se întinde pe o supra- 
față de 630 hect. 

Locuitorii, în număr de 180, 
s'aii împroprietărit după legea 

rurală din 1864, cînd li s'aii 

dat 342 hect. în moșia mănăs- 

tirei Mărgineni. Ei aii 40 cai, 

15 iepe, 108 vaci, 12 bivoli, 103 

capre, 84 oi și 150 porci, 

Comerciul se exercită în com. 

de 5 cîrciumari, 

Veniturile com, sunt de 4601 

lei și cheltuelile de 3939 lei. 

„Prin. com. trece şoseaua ju- 

dețeană Ploești-Tirgovişte, le- 

gind Haimanalele cu Dirmone- 

şti şi Adinca, din jud. Dimbo- 

viţa, și șoseaua vecinală Haima- 

nalele-Ghirdoveni. 
E brăzdată de dealul numit 

al-Orașului, situat în partea de 

V, a com,, servind pentru pă- 

şunea vitelor. 

In partea de E. este udată 

de riul Cricovul și de piraele: 

Neagra și Racila. 

Se mărginește cu comunele: 

Dirmoneşti, Mărgineni-d.-s., la 

E.; Ghirdoveni, la N.; Adinca 

şi Bucșani, din jud. Dimboviţa 
la V. și $. 

Haimanalele, căzu, al com. Zi- 

lișteanca, jud. Buzăă, cu 320 

locuitori și 67 case. De dinsul se 

obicinuește a se lipi cătunele: 

Cilnăul, Giîrbovi, Găvanele, Că. 

lugări, Gura-Cilnăului, Ercari şi. 

Poștea, de și toate acestea sunt 

mai mult cătune de sine stătă- 

toare. 

Haimanalele, saz, face parte din
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com. rur. Haimanalele, pl. Fi- 

lipeşti, jud. Prahova. 

Haimanalele, zpoșie, în jud. Bu- 
zău, com, Zilișteanca, căt. Hai- 

manalele. Are 330 hect., din care 

6 vie, 2 livezi și restul pămînt 

arabil. Se mai numește Ercari 

şi Paraipeanca. 

Haimanalele, 7oșie a statului, 

pendinte de com. Haimanalele, 

pl. Filipeşti, fostă a mănăstire! 

Mărgineni, care pe periodul 
1888—93 s'a arendat cu 12050 

lei anual. ” 

Haimanalele, zădure a statului, 

în întindere de 1997 hect., pen- 

dinte de com. Haimanalele, pl. 

Filipești, jud. Prahova, și for- 

mată dintrupurile : Neagra (1847 

hect.) și Groșetul-Mălăeasa (150 
hect.) 

Hairan-Chioi, com. rur., din jud. 
Constanţa pl. Silistra-Nonă. 

Este situată în partea meri- 
dională a jud., la 72 kil. spre 
S.-V. de oraşul Constanţa, capi- 
tala districtului, și în cea sud- 
estică a plășei, la 58 kil. spre 
S-E. de orășelul Ostrovul, re- 
ședința ocolului. 

Se mărginește la N. cu co-. 
munele rurale: Hazarlic și Chio- 
seler (din pl. Medjidia); la E, 
cu comunele : Bairam-Dede, Bec- 
ter şi Cara-Omer, din pl. Man- 
galia ; la S. şi V., cu Bulgaria. 

Relieful solului e accidentat, 
Culmile Schender, Bairam-Dede 
și Docuzaci îi brăzdează teri- 

toriul, cea dintiii la N.-E. a 

doua la E. și a treia la S. Prin- 

cipalele dealuri sunt: Deli-Iusuf 
(98 m), la N.-V.; Tiulia Ba- 

balic, cu virful Iarîm-luc (193 
m.) la V.; Calaigi, cu virful Ca- 

laigi (195 m.), la S.-V. (aceste 
dealuri aparțin culmei Schen- 
der, sunt acoperite cu livezi și   
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păduri); dealurile Cara-Peiiclic 

(140 m.), Tuzla-Bair (125 m.), 

Turla-Mezarlic-Bair (130 m.), To- 

pasler (132 m.), Cișme-Bair, tot 
_la N; Sarapcea, cu virful Schen- 

der (174 m.) prin interior; Ciali- 
Perde, cu virful Ciali-Perde (176 
m.), Baș-Punar-Bair, cu virful Baș- 

Punar 167 m.), Bairam-Dede, cu 

vîrful Cogeaiuc (180 m.), toate 

la E. ; Schender, cu virful Taz- 

li-luiuc (178 m.) prin interior; 
(toate aceste dealuri țin de 

culmea Bairam-Dede, sunt aco- 

perite cu păduri întinse și fru- 

moase și sunt de natură stîn- 

" coasă); mai sunt dealurile: De.- 

mircea, cu virful Demircea (171 
m.), Malcoci-Mezarlic (167 m.), 

Docuzaci (171 m.), cîte-și trele 

la S., aparţinind culmei Docuzaci 
şi acoperite cu puţine păduri, 

cari odinioară erai mult mai 

întinse. 

Movilele sunt numeroase, ar- 

tificiale și importante, servind 

ca puncte de observare și de 

orientare; ele sunt acoperite cu 
verdeață. 

“Com. Hairam-Chioi este u- 

dată de cite-va văi care conţin 
apă, numai în anotimpul ploios 

şi primăvară, după topirea zăpe- 

zilor. 

Cătunele care o formează sunt: 

Hairan-Chioi, reședință, în partea 

de V., pe dealurile Hairan-Chioi 
şi Coroclic-Bair, deasupra văei 

Demircea (sai Urluia); Demir- 

cea, în partea sudică, la 41 kil. 

spre S.-E. de reședință, pe valea 
Demircea, închis la V. de dealul 

Demircea şi la E. de dealul 

Schender; Schender, în partea 

centrală, la 6 kil. spre N.-V. 
de reşedinţă, pe valea Schen- 

der-Culac, închis la $. şi V. de 

dealul Schender, la N. şi E. de 

dealul Cara-Aci; Malcoci, în 

partea de E., la $ kil. spre N.- 
E. de reşedinţă, pe valea Cri- 
ci-Culac, închis la V. de dealul   
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Cara-Aci și la E, de dealul 

Tirla-Mezarlic-Bair; Cara-Aci-Sa- 

rapcea, în partea de N., la g kil, 

spre N.-E. de reședință, pe valea 

Sarapcea între dealurile Tuzla- 
Bair la V. și Turla-Mezarlic-Bair 

la E. ; Baș-Punar, în partea de E., 
la 8 kil. spre E. de reședință. 

pe valea Afighinea, între dea- 

lurile Ciali-Perde la V. și Baş- 
punar-Bair ia E.; Sevendic în 

partea septentrională, la 10 kil. 
spre N.-V. de reședință, pe va- 

lea Sevendic-Ceair, închis de 

toate părțile de dealul Sevendic. 

Afară de aceste sate mai țin de 
com.: cătunul Aţisadic, la S.-V., 

pe valea Armutlia, la 9 kil. spre 

S. de reședință, constituit din 

cite-va case, la poalele V. ale 

dealului .Docuzaci, precum și 
ruinele satului Armatlia, nu de- 

parte de precedentul, pe .valea 
Armutlia. 

Suprafaţa totală a comunei 
este de 13866 hect., din care 

80 hect. ocupate de vetrele sa- 

„telor, iar restul de 13786 hect. 
- împărţit între Stat și proprietarii 

cari posedă 7047 hect. şi lo- 

cuitori ce stăpînesc 5859 hect. 
Are o populaţie de 154 fa- 

milii sai 613 suflete: 328 băr- 

baţi, 285 femei; 309 necăsăto- 

riți, 280 căsătoriți, 24 văduvi; 

613 cetăţeni Romiîni; 176 orto- 

doxi 437 mahometani; 327 a- 

gricultori și meseriași, 2 cîr- 
ciumari. 

Contribuabili sunt 175. 

Locuitorii posedă: 117 plu- 
guri, 193 care și căruțe, 2800 
capete de. vite, mai cu seamă 

oi; 70 stupi cu albine. 
Budgetul comunei este de 

5113 lei la venituri şi 2742 la 
cheltueli. Sunt 175 contribuabili. 

Căi de comunicaţie sunt: ca- 
lea judeţeană Ostrov- Lipniţa- 
Mangalia, ce trece prin cătunul 
săi Schender, un drum mare 
Hazarlic- Hairan-Chioi şi drumuri
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comunale la satele învecinate 

ca Bairam-Dede, Mamuzii, Do- 

cuzaci, etc. 

„ Hairan-Chioi, saţ, în jud. Con- 

stanța, pl. Silistra-Nouă, căt. 

de reședință al com. Hairan- 
Chioi, situat în partea S. a pl. 

şi centrală a com., într'una din 

cele mai frumoase poziţiuni ale 
judeţului, în valea Demircea, 
înconjurat de dealuri înalte și 

păduri; are o întindere de 5009 

hect., din care 39 hect. ocupate 

de vatra satului cu 55 case; 

populaţiunea, compusă din Ro- 

mini şi Bulgari, este de 70 fa- 
milii, saii 224 suflete, 

Hairan-Chioi, dea, în jud. Con- 
stanţa, pl. Silistra-Nouă, pe teri- 
toriul com. rur. Hairan-Chioi; 

-se întinde de la N.-V. spre S.- 

E., printre piriul Demircea (saii 
Urluia) și văile adiacente Ca- 
laigi şi Armutlia; brăzdează 

parteade S-E. a pl. şi cea de 

V. a comunti; se prelungește 

spre N. cu dealul Calaigi,.la E. 
cu dealul Coroclic-Bair şi la S. cu 

„dealul Armutlia; pe muchea lui 

trece și hotarul dintre Dobro- 

gea Rominească şi Bulgaria; 

este de natură stincoasă; are o 

înălțime de aproape 200 m., do- 

minînd văile de mai sus, satul 

Hairan-Chioi și două drumuri ce 

duc dela acest sat în Bulgaria; 

este acoperit cu păduri şi tu- 

fărișuri, 

Haita, ziriă, jud. Suceava. Izvo. 
rește din muntele Pietrosul-Lung 

din Transilvania, formează hotar 

între com. Neagra-Şarului și 

Transilvania, pe o întindere de 

un kil. şi se varsă în piriul 
Neagra la Gura-Haitei. Are de 

tributari : Panacul, Răchitișul şi 

Paltinul. 

Haiteşti, saz, face parte din com.   
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rur, Dobrești, pl. Podgoria, jud. 
Muscel. Este situat la N. com., 

pe ambele maluri ale gîrlei Cir- 
cinovul, și împrejurul piscului 
Cornetul. In partea de S. trece 
Girla-Grecilor, iar la V., Valea- 

Mărăcinelui şi Valea-Dragnei. 
Aci este reședința com. 

Are o populaţie de 98 fami- 
lii, sai 430 suflete; o școală, cu 

întreținerea căreia satul cheltu- 
ește anual 1296 lei; o biserică, 

cu hramul Inălțarea, deservită 

de 1 preot și 1 cîntăreț. Această 

biserică, de lemn, mică, a fost 

adusă acum 120 ani de peste 

Olt de un Radu Golescu, care 

avea aci moşie, și a fost așe- 

zată la poalele piscului Cornetul, 
Servea de sucursală a schitului 

Nămăești, avind cite-va călugă- 
rițe, dar mai tirzii s'a desființat 
din cauza secularizărei averei 

mănăstirești, | 

Biserica s'a reclădit din teme- 

lie, de zid, la anul 1872. 

Halauca, ramură de munţi, ce 

se prelungește din jud. Suceava 
spre marginea. de N. a judeţului 

Neamţu, prin com. Pipirig. 

Halăuca, mzufe, în jud. Suceava, 

com. Boroaia, înalt de 700 m,, 

acoperit de pădure, mare parte 
de brad. 

Haleasa, sat, pe moșia Borca, 

jud. Suceava, com. Mădeiul, 
„Așezat pe țărmul drept al Bis- 

triţei, numără 30 familii, sai 138 

"suflete: 72 bărbaţi și 66 femei. 
Locuesc în 35 case. 

Sunt 40 contribuabili. 

Vatra satului ocupă, 36 fălci, 

Improprietăriți la 1864 sunt 
4 fruntași, 6 mijlocași şi un 

codaş, stăpînind 51 fălci 40 pră- 

“ini, 

Biserica și școala din Mădeiul 

servesc şi acestui sat. O singură 

cărare leagă Haleasa cu satul   
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de reședință și comuna Broş- 

teni. 

Haleasa. Vezi satul Lungeni, com. 
_ Broşteni, jud. Suceava. 

Haleasa, zirii, în jud. Suceava, 

com. Mădeiul. Izvorește de sub 
Arşiţa-Rea şi se varsă în Bis- 

trița (9 kil). 

Haleşul, căf., al com. Tisăul, jud. 

Buzăă, cu 450 locuitori și 175 

case; are 2 sub-divizii: Giur- 

giuveni și Poenari. 

Haleşul, va/e, în com. Tisăul, jud. 

Buzăi. Incepe din munţii Cio- 

lanului și se varsă în riul Niș- 
covul, la Gura-Haleșului. 

Haliţa, saţ, jud. Vaslui, com. 

Ipatele, pl. Funduri, la un kil. 

spre S. de satul Ipatele. E situat” 
pe coasta despre V. a Dealu- 

lui-Mare, pe o suprafaţă de 400 
hect. Are o populație de 13 

familii, saii 67 suflete. 
La V. de sat trece piriul 

Gelna. 
Vite: 187 vite mari cornute, 

30 oi, 11 cai, 10 rimători. . 

Halinga, saz, în jud. Mehedinţi, 
„pl. Ocolul-d.-s., coih rur. Izvorul: 

Birzei. Prin Halinga trece şoseaua 

vecinală “Turnul - Severin - Balta- 
Baia-de-Aramă. : 

Halinga, zădure, în com. rur. 

Burila-Mare, pl. Blahniţa, jud. 

Mehedinţi. 

Halmul, Zea/, acoperit de ţarine, 
în jud. Suceava,com. Ruginoasa. 

O parte a dealului se numește 
Halmuleţul. . 

Halmul, dJea/, ce desparte albia 

Șomuzului-Mare de a Şomuzu- 

lui-Mic, jud. Suceava. Pănă din- 

colo de satul Hirtopul produce
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finaţuri, iar de la. Hirtop spre 
Siret, culmea e îmbrăcată de 

păduri, iar coastele de semănă- 
turi. Vederea de pe piscul a- 
cestui deal de d'asupra Hirtopu- 
lui e frumoasă: sub picioare ai 

coastele și poalele acoperite de 
finaţuri și semănături, peste ele 

Șomuzul-Mare cu iazurile: Cior- 
saci, Tirgului și Călugărului, în 

cari se oglindește orașul Fălti: 

"ceni şi satul Oprişeni, peste 

cari se vede Dealul-Timpeştilor 

ţesut de șosele și lanuri, Mol- 

dova şi peste dinsa falnicii codri 
ai Carpaţilor. 

Halmul, sfoară de moșie, în su- 

prafață cam de zoo fălci, în 
jud. Suceava, com. Șoldănești, 
proprietatea d-lui E. Samson. 
Finaţul de pe Halm ce foarte 

- căutat. 

Haloşul, va/e, jud. Bacăi, pl. Tro- 

tușul, com. Mănăstirea-Cașinul, 

care din muntelele Haloşul-Mare - 

selasă spre malul drept al Cași- 
- nului, confundindu-se cu valea 

acestuia. 

Haloşul-Mare, zf: de muute, 

(640 m.), jud. Bacăii, pl. Tro- 

tuşul, pe teritoriul com. Mănăs- 
tirea-Cașinul, făcînd parte: din 

șira Zăbrăuţilor. Din acest munte 

izvorește apă sulfuroasă, 

Haloşul-Mare, ziriiaș, jud. Ba- 
căii, pl. Trotușul, de pe terito- 

"riul com. Mănăstirea-Cașinul. și 

are obirșia în muntele Haloșul, 
la locul numit Puturosul și se 

varsă în piriul Cașinul, d'a dreap- 

ta, după ce se încarcă cu Ha- 

loșul-Mic și cu Haloșul-Ciobo- 
tarului. 

Haloşul- Mic, zif de munte, 

(630 m.), jud. Bacău, pl. Tro- 
tușul, com. Mănăstirea-Caşinul, 

"din șira Zăbrăuţilor.   
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Hatloşul-Mic, ziriiaș, jud. Ba- 
căă, pl. Trotușul, pe teritoriul 

com. Mănăstirea-Caşinul. Iși are 
obirșia de la locul numit Fun- 

dacul și se varsă da dreapta 

în Haloșul-Mare. 

Hamamgi, saţ, în jud. “Tulcea, 
pl. Istrului, căt. com. Potur, 

așezat în partea de E. a plășei 

şi de NE. a comunei, pe piriul 

Beidant, la 4 kil. spre N. de 

căt. de reședință, Potur. Nu: 
mele săii este turcesc şi în- 

seamnă bae, căci odinioară ieze- 

rul Goloviţa se întindea pănă 
lîngă cel, formînd aci o baie. Se 

mărginește la N. cu com. Cia- 
- marli-d.-j.; la V., cu com. Cia- | 

murli-d.-s. și căt. Potur; la s., 

cu căt. Sari-lurt şi la E., cu la- 
cul Goloviștea. | 

Intinderea totală e de 2371 

hect. 
Dealurile cari brăzdează co- 

muna sunt: Cara-Burun, la E. 

deal pietros, aparţinînd statului, 
cu 200 m. înălțime; Percem- 
Bair, deal pietros, 100 m., al 

statului, la N.; Fniceri (147 m-), 

la. N.; Maadem-Bair, cu virful 

Movila-Hamamgi (104 m.),laS. 

Movile sunt: Movila-Vizirului, 

la V., ridicată de un vizir cea 

trecut cu armata lui pe aici; 
Eşil - Tepe (movila verde) (5 
m.), pietroasă și acoperită cu 

verdeață, de unde și numele 

ei, la V.; Trei-Movile, (5 m.), 

la S.; movilele Muftia sunt 3 

movile numite ast-fel de la un 

judecător de pace, pe turcește 

muftiii, ce le avea pe seama lui 

şi lingă care era și satul Ha- 

mamgi, ce mai tirzii s'a mutat 

de acolo pe la 1840, şi ale că- 

rui vechi ruine se văd şi astăzi; 

sunt aşezate la N.E.; mai sunt 

alte trei movile naturale la E., 
de 12 m. | 

Apele care-l udă, sunt: Piriul 

- Beidant, prin mijloc, trecînd şi   
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prin sat, prin fineața Iuciu- 

Ghios, prin locul numit Ac-Ba- 

gea şi vărsindu-se în iezerul Go- 

loviţa; afluentul săii, piriul Agi- 

ivat, udă com. la V. Tot pe te-,, 

ritoriul com. se află lacul Golo- 

vița, așezat la E., cu 150 hect. 

întindere, din care 30 cu stuf 
(un golf al lacului Razelm), con- 
ţinînd cantități mari de pești, 

şi al cărui venit aparține sta- 

tului. 

Suprafaţa satului e de 2371 

hect., din care 40 hect. ocupate 

de vatra satului, 2000 hect. ale 
locuitorilor, 51 hect. proprietate 

particulară, 281 hect. ale sta- 

tului. Populaţia, bulgară, este de 

130 familii, saii 451 suflete: 

130 bărbaţi, 130 femei, 15 ne- 

însuraţi, 6 văduvi, 160 copii. 

Locuitorii posedă: 9o pluguri 

de fier, un elevator de vinturat 

și 3 mașini de secerat, 

Vite sunt: 300 boi, 20 vaci, 

50 bivoliţe, 350 cai, 3000 oi. 

Comerţul constă în import 

de coloniale şi băuturi spirtoase, 

şi în export de cereale și oi; 

suni 2 comercianți. 

Venitul comunei e de 7000 

Iei, şi cheltuelile sunt de 6şoo 
lei. 

Căi de comunicaţie sunt că- - 

ile comunale la com. Potur, 

Beidant, Ciamurli-d.-j.. și Cia- 

murli-d. -s., drumul judeţean 

spre Babadag şi calea naţională 

Tulcea-Constanţa. 

Are: o şcoală mixtă, fundată 

în 1880 de locuitori, cu 10 hect. 

pămînt, condusă de un învă- 

țător, şi frecuentată de 79 elevi; 

o biserică, cu hramul Adormi- 

rea Maicei Domnului, clădită la 

1860 de locuitori, cu 1 preot 
şi 2 cântăreţi, 

Se zice că acest sat s'a fon- 

dat de. către locuitorii Dumitru 

Exar, Cosgulii și moş Stoiu 

Dimitrof, la poalele a trei mo- 
vile, şi că mai în urmă s'a mu-
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Lă 

tat pe piriul Beidant, unde se 

află și astă-zi. 

Hamamgi, movilă, în jud. Tul- 

cea, pl. Istrului, pe teritoriul com, 

rur. Potur (și anume pe acela al 
cătunului săii Hamamgi), situată 
în partea centrală a plășei şi a 

comunei, la 2 kil. spre E. de 
“satul Potur. Este virful cel mai 

înalt al dealului Maadem-Bair. 

“Are o înălţime de 104 metri 

şi e punct trigonometric de 

observaţie de ordinul al g-lea, 

dominînd asupra piriului Hagi- 

Avat și satelor Hamamgi şi Po- 

tur. Pe la poale-i trec drumul 

naţional “Tulcea- Constanţa și 

cel comunal Sari-lurt-Hamamgi. 

Este acoperită cu verdeață. 

Hamzoaia, 7rup de sat, în jnd. 

Neamţu, pl. Piatra Muntele, com. 

Bicazul, situat pe piriul Taşca, 

în stînga piriului Bicazul. 

Hancea, saț, aşezat în stînga 
rîului Suceava şi în partea de V. 

a com. Brehueșşti, pl. Siretului 

jud. Botoșani. „Are o suprafață 

de 479 hect. şi o populaţie de 

62 familii, sai 251 suflete; o 
biserică, făcută de locuitori; 1 

moară de apă; o cîrciumă. 

Vite sunt: 115 boi şi vaci, 

13 cai, 33 oi, 16 bivoli, 12 

porci. Locuitorii posedă 28 stupi 

cu albine. 

Hancearca, sa, în jud. Tulcea, 

pl. Isaccea, cătunul com. Bala- 

bancea, situat în partea 'cen- 

trală a plășei și în cea centrală 

a com, la 5 kil. spre N. de 
cătunul de reședință, Balaban- 

cea, pe malul drept al piriului 

Taiţa şi la poalele dealului Han- 

cearca,. Ra 
Se mărginește la N. cu cătu- 

nele Țiganca-Taiţa; la E., cu că- 
tunul Geaferca-Rusă; la S., cu 

„cătunul Balabancea; la-V., cu   
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com. Cerna. Dealurile care o 

brăzdează, sunt: dealul David 

la N.-V., dealul Amzalii la V., 

dealul Hancearca prin interior 

(232 m.) Rîurile care îl udă 
sunt: Taiţa la E. și afluenții 
săi: Valea Sarap-Dere unită cu 
valea David la N., valea Han- 

cearca prin mijloc, valea Acar- 

cula la S. Intinderea cătunului 

este de 455 hect., din care 45 

ocupate de vatra comunei, 10 

hect. ale şcoalei din Balabancea, 

și restul de 400 hect. loc cul- 

„tivabil al locuitorilor. Populaţia, 

rusească, este de 30 familii, saii 

208 suflete. 

Drumuri comunale îl unesc 

cu cătunele Izlam-Geaferca, i- 

ganca-Taiţa, Geafarca-Rusă, Ba- 

labancea și com. Greci și Cerna. 

Hancearca, deaf, în jud. “Tulcea, 

pl. Isaccea, pe teritoriul com. rur. 

Balabancea și anume pe acela 

al cătunului Hancearca; se des- 

face din dealul David; se întinde 

spre S., avînd o direcţiune ge- 

nerală de la N-V. spre SE; 

brăzdează partea de S. a plăşei 

şi pe cea centrală a comunei; 

se întinde printre piriul Taiţa 
și afluenții săi Valea-Hancearca, 

la N. şi Acarcula la S.; la 

poalele : lui estice este așezat 

satul Hanccarca ; are o înălțime 

de 342 m. și e punct trigono- 

metric de rangul 1-iii, dominînd 
asupra piriului Taiţa, satului 

Hancearca şi drumul Balaban- 

cea- Hancearca; e acoperit cu 

păduri, 

Hancearca (Valea-), zirîă, în 
jud. Tulcea, pl. Istrului, com. 

Balabancea,. căt. Hancearca ; iz- 

voreşte din poalele orientale 

ale dealului David ; se îndreaptă 

“spre E., avind o direcţiune ge- 
nerală de la N.-V. spre S.-E.; 

- curge pe la poalele dealului 

Hancearca și prin păduri, și,   
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"dnpă un curs de 1îj kil., sevar- 

să în piriul Taiţa, pe dreapta, 

ceva mai jos de satul Hancearca ; 

este tăiat de drumul comunal 
-Balabancea-Hancearca-Taiţa. 

Hangul, cor. rur., situată cam 

în centru și în partea despre Via 
pl. Piatra-Muntele, jud. Neamţu, 
străbătută de-a lungul săi de 

Bistrița, și întretăiată de ramuri 

„muntoase a cărora piscuri sunt 

cele mai înalte din tot jud. Tot 
pe cuprinsul acestei com. se 
află și masivul stîncos Ceahlăul. 

Este formată din cătunele; 

Gura-Hangului, Firţigi, Durăul, 

Răpciune, Schitul, Leţești, Iz- 

vorul- Alb, Boboteni, Audea, Ciu- 

rubucul și Strimptura, cu o. 

populaţie de 1000 familii, sait 

4167 suflete: 2052 bărbaţi, 2115 

femei; 2231 necăsătoriți, 1638 

căsătoriţi, 291 văduvi, 7 divorţaţi. 

Știii carte 346 persoane. 
Dintre locuitorii împroprietăriți 

în 1864 sunt astă-zi: ş26 cari 

trăesc şi-şi stăpînesc singuri locu- 

rile lor; 112 ca urmași; Ş locuri 

părăsite și ocupate de către com.; 

31 persoane, cari de și însurâți 

și cultivatori de pămînt, dar 
n'aii nici un fel de împroprie- 

tărire, precum nici putinţa dea 

moşteni ceva pe urma părinţilor 

lor legiuiți. 

Agricultura se face pe o în: 
tindere de 461 hect. Imașul 

areo întindere de şoo hect. și 

nutrește un număr de 6416 ca- 

pete de vite, 

„Are 10 biserici (7 în stare 

bună și 3 în ruină),cu 20 ser- 

venţi, dintre cari. 6 preoţi de 

mir, plătiți cu 1740 lei din fon- 

durile comunei; 2 școli pri- 

mare; 1 atelier de herăstrae, 

cu: 3 pînze, purtate de apă; 

1 herăstrăiă cu 1 pînză; 1 herăstrăii 
cu 4 pinze; 11 mori de apă; 

6 fierării; 2 cizmari; I rotar; 

5 pivepentru făcutul sucmanilor.
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Budgetul comunei e de 11422 

lei, 97 bani la venituri și de 

11267 lei, şo bani la cheltueli. 

Comunicaţia cu satele vecine 

se face prin şoseaua Piatra-Pri- 

săcani și riul Bistriţa, cu plutele. 

Hangul, saţ, jud. Neamţu. Vezi 

Schitul, sat. 

Hangul, sa, în jud. Neamţu, com. 

Hangul, plasa Piatra-Muntele, 
situat pe stînga riului Bistriţa, 
în drumul șoselei mixte Piatra- 

Prisăcani, la 44 kil. Soo m. de 

oraşul Piatra. 

Cota șesului (văei) Bistriţa în 
această localitate e de 491.22 m. 

Populaţiunea e de 277 familii, 
sait 1265 suflete: 623 bărbaţi 

și 642 femei; 700 necăsătoriți, 

:433 căsătoriți, 81 văduvi. 
Știi carte 105 persoane. 

Aci este reședința comuni. 
Are: 1 biserică, cu 1 preot 

și 2 eclesiarci; o școală, frecu- 

entată de 97 elevi; 2 fierării, 

Satul se mai numeşte Hăn- 

gușorul şi Gura-Hangului. 

Hangul, schi, în jud. Neamţu, 

pl. Piatra-Muntele, com. Han- 

gul, situat la o oră depărtare 

de Răpciuni, pe stînga piîriului 
Durăul. 

Legenda spune că acest schit 

s'a întemeiat în acest chip : Sunt 
mai mult de două veacuri, de 

cînd sihastrul Silivestru, care 

se așezase în acele părți, şi-a 

petrecut viaţa în sînul unui fra- 
sin mare, găunos. In urma ve- 

- deniei ce i s'a arătat, a tăiat 
frasinul şi a făcut din el un pa- 
raclis, care după cum se în- 

credințează, este durat numai 

din lemnul acelui arbore, unde 

Sihastrul este înmormîntat. 
Miron Costin zice însă că mă- 

năstirea Hangul a zidit-o din 

pajiște Miron Barnovschi-Vodă 
în sec. XVII.   
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La 1649, Hatmanul Gheor- 

'ghe, fratele lui Vasile- Lupu- 

Vodă, pătruns de evlavia ace- 

lui sihastru, a reparat mănăsti- 
rea, făcînd și un zid puternic, 

cu turnuri înalte de jur împreju- 
rul mănăstirei, punînd-o ast-fel 

într'o pozițiune foarte bună de 

apărare, iat nu a zidit-o din te- 

melie cum spun alții. 

In anul al 6-lea al domniei 

lui Cantemir, Sobieschi intrind 

în ţară a pus oaste în Hangu, 

Secul, Agapia și Neamţu. 

Harigul asemenea a fost ocu- 

pat de soldați în timpul lui Mi- 
hai! Racoviţă, cînd s'a robit ju- 

- pîneasa Maria lui Ilie Cantacu- 
zino vistiernicul și fata lui Ior- 

dache Cantacuzino stolnicul, dar 

aii fost oblicit și răscumpărate 
de Domn la Iaşi; contra cata- 

nelor ai mers aici Neculai La. 

gul slugerul și Şerban Cantacu:- 
zino postelnicul, dar ati găsit 
locurile părăsite. 

In timpul Domniei lui C. Duca, 
stăpînul moșiei și a satului Han- 

gul, Ilie Cantacuzino, a ascuns 

aici îmbrăcat în haine proaste 

pe Iordache Vornicul și apoi 

Va trecut în țara leșească cu 
oameni de pază, 

In timpul domniei lui Mihail 
Racoviţă - Vodă, venind Toma 

Cantacuzino vel-spătar, în solie 

de la Const. Vodă-Brincoveanu, 

și apucîndu-l aici (în Iaşi) ves- 
tea mazilirei lui Vodă, a fugit 

de odată la munți, la Hangu, 

temiîndu-se să nu i se întîmple 
şi lui ceva. 

La 1715, în timpul lui Ne- 

culai- Vodă - Mavrocordat, egu- 

menul mănăstirei Hangu, numit 

Anastase, a reclamat în contra 

visternicesei Ilie Cantacuzino 

pentru 2 sate ce le stăpinea pe 

nedrept: Bălțătești şi Minjești, 

cu care ocaziune a arătat şi 2 

urice: unul de danie de la cti- 
torul mănăstirei (Miron Barnov-   
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schi) și altul de la Vasile-Vodă, 
drept întăritură a acelei danii; 

cu acest prilej s'a făcut un alţ 

uric, prin care s'a dat acele 

sate din noii Hangului și întîm- 
plindu-se ca atunci Samuil, Pa- 

triarchul Alexandriei, să viziteze 

Iașul, Vodă Neculai a închinat 

mănăstirea cu toate averile ei 

Patriarchiei de Alexandria (hris. 

din 1627, Febr. 23, al lui Miron 

Barnovschi Moghilă-Voevod ; i- 
dem, din 11 August 1765, allui 

Gr. Ghica-Voevod, cu anaforaua 
din 21 Iulie 1765; hrisovul lui 

_N. Mavrocordat din 19 Iulie 

1715). 

La 1840, Mitropolitul Venia- 

min Costache a strămutat pe 
toți călugării de aci la mănăs- 
tirea Secul, aducînd 70—80 că- 

lugărițe din mănăstirea Vărate- 

cul, dind tot odată în vecinică 

stăpînire a mănăstirei Văraticul 

atit mănăstirea cît și moșia Han- 
gul. 

Hangul, moşie, în jud. Neamţu, 

pl. Piatra-Muntele, com. Ian- 
sul, arendatăeanual cu 115000 

lei. 
: Arendășia posedă: 1100 oi, 

100 boi, 50 vaci, 25 cai; 20 

cotigi; o mașină (locomobilă) 
cu 40 vagoane de drum de fier 

pentru transportarea lemnelor 
din pădure. Intinderea drumu- 

lui de fier e de 1ş kil., împăr- 

țită în 3 distanţe diferite după 
localităţile exploatărei. 

Această moșie a fost proprie- 
tatea familiei Cantăcuzino. Apoi 
a fost dată danie mănăstirei 
Hangul; iar mai înainte de a- 
nul 1840, îmulțindu-se călugă- 
riţele din mănăstirea Văraticul, 
Mitropolitul Veniamin, cu apro- 
barea Domnitorului Sturdza,a dis- 

„ puscaschiturile Hangul și Durăul 
să se schimbe în metoace ale 
mănăstirei Văraticul și prin ur- 
mare să fie locuite de călugă-
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rițe. Cu această ocaziune s'a 

dispus prin hrisov domnesc ca 

şi moșia cu toată averea sa 

mobilă și imobilă să treacă 

pentru tot-d'a-una: la mănăsti- 

rea Văraticul (16 Ianuarie anul 
1840). 

De la mănăstirea Văraticul, 

moșia a trecut în proprietatea 

Cnejilor Cantacuzino, cari s'ai 

judecat cu mănastirea Vărati- 

cul (1844). Se zice că Cnejii la 

început ai reclamat numai o 
parte de pămînt din trupul mo- 
şiei Hangul, dar la urmă ai 

ciștigat-o întreagă prin judecată 

şi mai tîrziă ait vindut-o Doam- 
nei Smaranda Sturdza, născută 

principesă Vogoridi, soția fostu- 

lui Domn Mihail Sturdza, răpo- 

sată în anul 1884. 

„La 1864, posesorul moșiei 
Hangu, fără știrea proprietăţei, 

aii mai uzurpat o parte de te- 

renuri cari aparțineau schitului 
Durăul. V. Durăul, poiană. 

Hangul, soare, cu apă minerală 

feruginoasă, în jud. Neamţu, pl. 

Piatra-Muntele, situate la patru 

ore depărtare spre E. de satul 

Gura-Hangul, în adîncimea pă- 
durilor ce se întind la poalele 
muntelui Ceahlăul, aproape de 

pîriul Pintecul, şi la marginea 

judeţului despre Transilvania. 

Până la anul 1833, aceste iz- 

voare erai cu totul necunoscute 

din pricina sălbătăciunea locu- 

lui, iar apa minerală se scurgea 

în piriul Hangul. . 

la 1853, Dr. Caillat într'un 

articol: publicat în «l'Union ME- 
dicale» sub titlu de: «O călăto- 

rie medicală în principatele Du- 
nărene» citează aceste ape, in- 

dicînd că este singura apă ter- 

„mală a cărei temperatură este 

urcată la 200 C. 
Dintre toate “izvoarele însă 

ce sunt aci, 2 sunt mai de în- 

semnat: Burcutul din Arșiţa- 

60645. Alarete Dictionar Geograiic. Vol. [11. 
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Creţului și Burcutul 
sei. 

Celui întiiii i s'a făcut analiza 
de către farmacistul Anton A- 

brahamfi (la 1833), Dr. Caillat 
(la 1853), Dr. Th, Steinner (la 

1856). (Vezi Arşiţa - Creţului, 

“izvor mineral). 

Celui. de al doilea i sa făcut 
analiza de Dr. Th. Steinner (la 

1856). (Vezi Terjoasei, izvor 

mineral). 
După substanţele concentrate 

în disoluțiune, aceste izvoare 
at trebui clasate mai nemerit în 

clasa cloruratelor sodice. 

- Terjoa- 

Hangului (Munţii-), grupă ae 
munţi, jud. Neamţu, ce cuprinde 

toate ramurile cari se prelun- 

gesc de la hotarul jud. Sucea- 

va, între cursul pîriului Cracăul 

şi podişele de la apusul rîului 
Moldova, şi între riul Bistriţa, 
confundindu-se în grupa mun- 

ților numiţi ai Bistriţei Mol- 

dave. 
Ramura cea mai însemnată 

se desfășoară din faţa satului 
Călugăreni (confluența Bistriţei 

cu Bistricioara), printre Piriul- 
Largului şi Piriul-Hangului, spre 

N., făcînd legătură cu ramura 

Domesnicul, iar spre E. cu ra- 
mura. Furca şi a-Doamnei. 

Hangului (Pîriul-), zâriă, în jud. 
Neamţului, pl. Piatra-Muntele; 

izvorește dintre ramurile mun- 

ţilor Domesnicul, Hangul și Bo- 

boteni, curgînd în direcțiunea 

N.„S. pe la satul Boboteni, Au- 

-dea; aproape de vărsarea. sa 

pe partea stingă a rîului Bis- 

trița, străbate șoseaua mixtă Pia- 

tra-Prisăcani, între kil, 100— 101. 

Hanţa, saz, face parte din com. 

Giurgioana, pl. Zeletinul, jud. 

Tecuciii. Situat pe dealul cu ace- 

lași nume, în partea de S.E. a 

com.,-la o depărtare de 1 kil.   
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Soo de m. departe de reşedinţa 

com. 
Locuitorii sunt vechi răzeși și 

stăpinesc 127 hect. 
Are o populaţiune 16 familii, 

saii 60 suflete, cari locuesc în 

15 case, 

Comerciul se face de 2 câr- 
ciumari. 

Are la S. Valea - Răcușanei, 

iar la V., dealul Hanţa. 

Hanţul, deal, în jud. Iași, pl. Stav- 

nicul, com.  Mironeasa. Este 

punctul unde se întretae linia ce - 

formează hotarul despre S$., cu 

aceea ce formează hotarul des- 

pre V. al com. Mironeasa. A- 
cest deal, împreună cu 'Cărbu- 
nariul, Armanul şi Răclariul, for- 

mează un singur șir, prelungit 

dela N. spre S$. Pe creasta şi- 
rului este hotarul între com. şi 

jud. Vasluii. 

Hanul-Conache, saţ, jud. Te- 

„ cuciii., Locuitorii îi mai zic şi 

„ «Ratoșul lui Conache». Face par- 

te din com. Fundeni, pl. Birla- 
dului. o 

Este situat pe şoseaua naţio- 
nală Tecucii-Galaţi, la N.-E. şi la 

6 kil de Fundeni și la 1 kil. spre 

E. de gara cu: același nume, 
spre S. de Tecuciii. 

Are o populaţie de 21 familii, 
sai 97 suflete: 27 bărbaţi, 27 

femei, 36 băcţi și 3 fete.. Lo- 

cuesc în 16 case. Vatra satului 

e de g hect. 

„Poartă acest nume de la lo- 
gofătul și poetul Costache Co- 

nache, care era proprietar al 

acestei moșii. El a făcut aici 

un han care poartă pănă astăzi 

numele săi; acum hanul este 

transformat în curte boerească, 

unde stă proprietarul moșiei, d-l 

- Verone. Satul ca şi curtea este 

situat într'o poziție frumoasă, 

Hanul-Conache, szafie de dr.-a.- 
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7. în jud. Tecucii, pl. Birladul, 

com. Fundeni, pe linia Tecuciă- 
Bărboși, pusă în circulație la 13 

Septembrie 1872. Se află în mij- 

locul pădurai cu același nume, 

între staţiile Vameșul (10.2 kil.) 

şi Ivești (13.6 kil.), la 296 kil. 
de București şi la 32 kil. spre 
S. de capitala judeţului, Te- 

cuciii. Înălțimea d'asupra nive- 

lului mării de 19 m. 36. Veni- 

tul acestei staţii pe anul 1896 

a fost de 70999 lei, 85 bani. 

Hanul-Conache, zâăzure, în jud. 

Tecucii, com. Fundeni. Are o 

suprafață de 665 hect. şi 779 

Cuprinde multe poeni şi 
nisipuri, așa că pădure de ste- 

jar nu este de cît 130—200 
fălci, restul fiind nisipuri. 

Printr'insa trece: calea-ferată 
Tecucii-Galaţi şi șoseaua naţio- 
nală. 

Este proprietatea d-lor Ve- 

rone și I. Gheorghiade. 

arii. 

Hanul-de-Pămiînt, saz, face parte 

din com. rur. Tărtăşești, pl. Zna- 

govul, jud. Ilfov. Este situat la 

S.-E. de Călugărul, pe șoseaua 
națională București-Pitești. 

Se întinde pe o suprafață de 
350 hect., cu o populaţie de 
254 locuitori. 

“Moștenitorii Dr. Capşa şi D-l 

T. Hina ai 239 hect. și locui- 
torii 111 hect. 

Proprietarii cultivă 82 hect, : 
“(50 sterpe, 76 izlaz, 31 pădure). 

Locuitorii cultivă 102 hect. (9 
izlaz). 

Comerciul se face de 3 hangii. 
Numărul vitelor mari e de 

128 și al celor mici de 480. 

Hanul-lui-Doni, pamire ce se 

mai dă tirguşzorului Onişcani 
din com. Onișcani, pl. Siretul- 
d.-j., jud. Roman. 

Hanul-lui-Pală, căzu, pendinte   
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de com. Vișina, pl. Neajlovului, 

jud. Vlașca, situat la extremi- 
tatea N.-N.-V. a jud., în colț 

între jud. Argeș și Dimboviţa. 

Are o suprafață de 1200 hect. 

S'a dat la 5o locuitori îm- 

proprietăriți după legea rurală 

de la 1864, suprafața de 150 
hect. 

Are o pădure de 250 hect. 

Venitul anual al moșiei este 
de roooo lei, | 

Aci se cultivă pruni şi vișini 
din care se face ţuică. 

Are: o biserică deservită de 

un preot și un dascăl; 

comunală mixtă, a com. Vișina, 

cu 4 clase, condusă de un în- 

văţător și frecuentată de 38 bă- 
eţi și 5 fete. 

Pe aci trece șoseaua ce duce 

la Corbi. 

La depărtare de: Bucureşti, 

60 kil.; de Giurgiii, de 80 kil.; 

de Piteşti, de 46 kil.; de staţia 

Titu, de 22 kil, 

Hanul-Roşu, /oca/itate, în apro- 
piere de oraşul Văleni-de-Munte, 
plaiul Teleajenul, jud. Prahova 
unde s'a făcut un frumos pod 
peste riul Teleajenul,. 

Hanului (Iazul-), fas;în jud. Do- 
rohoiii, în suprafață de 214 hect., 

83 arii, pe teritoriul satului Hă- 

nești, com. Sirbi; pl. Badineul, 

" conține pești, raci și chişcari; se 

află pe cursul piriului Bașcul 
şi se numește şi Hăneşti. 

Haosului (Valea-), 'za/£, for- 

mată din prelungirea coastei 

vestice a IDealului-Crucei și a 
celei de E. a dealului Comor- 

nița, com. Suhuleţul, pl. Funduri, 

jud. Vasluiii. Este străbătută de 

pîriul Schinetea. E bogată în 
fineţe. 

Haralampie (Băjenarii-lui-), 
dechie numire a cătunului Atir- 

o şcoală 
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naţi, comuna Clondirul, judeţul 
Buzău, 

Haranginul, gea/, pe moșia Că- 

tămărești, în partea de S. a com. 

Cucoreni, plasa Tirgul, județul 
Botoşani. 

Haranginul, zădure, de stejar, de 

286 hect., com. Cucoreni, jud. 

Botoșani, pe un teren ponoros, 

în moșia Cătămărești. 

Haranlic sai Caranlic, 2î7/' de 

deal, în jud. Constanţa, plasa 

Silistra-Nouă, pe teritoriul com. 

rur. Caranlic. Este situat în par- 
tea de N. a plășei şi a com,, pe 
muchea dealului Hasan-Orman, 

la 3 kil. spre N.-V. de satul 

Caranlic. Este punct strategic 
de rangul Ii, căci prin înăl- 

țimea sa, care este de 136 m, 

domină valea Beilicul, cu adia- 

centele ei: văile Caranlic și 

Curu-Orman, satul Caranlic, dru- 
mul judeţean Ostrov-Cuzgun, ce 
trece pe la poalele sale S., dru- 

mul. comunal Beilic - Caranlic, 

care se încrucișează cu prece- 
dentul lîngă acest virf, drumul! 
ce vine de la Curu-Orman spre 

Caranlic. Este acoperit cu finețe 
şi tufărişuri. 

Harapul, căzun (tîrlă), în jud. Ia- 
lomiţa, pl. Ialomița-Balta, pe 
cimpul Bărăgan; face parte din 
com. Bora. 

Harbuzul, zirîi (15 Kil.), jud. Su. 
ceava, com. Dolhești, afluent 

"al Şomuzului-Mare. 

Harjurilor. (Culmea-), șiru/ 
- munţilor cu același nume, între 
- comunele: Mălini, Sasca și Baia, 

jud. Suceava, parte acoperit de 
pădure de brad, „parte de fi- 
naţuri. 

Harmanul, pute, înjud. Neamţu,
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com. Vaduri, pl. Piatra-Mun. 

tele; se detașează din ramura 

Tarcăului spre E.-N,, pănă în 
„ dreptul satului Onţul. 

Harpănul, munte, în jud. Su- 

ceava. (Vezi Slopățul). 

Hartoneasa, mane, în jud. Su- 
ceava, com. Mălini. 

Hasan (Muntele-lui-), ea/, în 

"jud. Tulcea, pl. Isaccea, pe te- 

ritoriul com. urbane Isaceca; 

brăzdează partea de N.a plășei 
şi cea apusană a comunei; este 

o prelungire orientală a dealu- 

- lui Gilmeele-Inşirate; seprelun- 
gește. spre E., avind o direc- 

ţiune generală de la N.-V. spre 

- S.-E.; ondulaţiunile..sale .se în- 

tind pănă în orașul Isaccea; 

din cele de V. își iai naştere 

pîraiele: Valea-Rece și valea 

Acic-Tepe; pe la cele de N. 
trece drumul județean Isaccea- 

- Măcin; vârfurile.sale principale 

sunt: Isaccea, de 197 m., punct 

trigonometric de rangul -iii; 

Acic-Tepe, de 201 m., punct tri- 
gonometric de rangul al 3-lea; 

prin aceste virfuri domină asu- 
__pra drumului judeţean, oraşului 

- Isaccea şi Dunărei. 

Hasan-Bei, cana, din -Dunăre, 

în jud. Constanţa, plasa Hir- 

şova, comuna urbană Hirşova, 

ce desparte două insule mari: 

Gîsca - Mare și Chiuciuc; cînd 

apele Dunărei sunt scăzute ca- 

nalul seacă; are o lungime de 

11, kil.; formează puţin și ho- 

tarul Hirşovei spre județul Ia: 
lomiţa; ambele sale maluri sunt 

acoperite cu sălcii. 

Hasan-Oba-Tepe, v47f de deal, 

"în jud. Constanţa, pi. Mangalia, 
pe teritoriul com. rur. Sari-Ghiol; 

este situat pe muchea dealului 
;- Ac-Başi, în partea centrală a   
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plășei şi cca de N. a comunei, 

la 3 kil. spre N. de satul Sa- 
ri-Ghiol; punct strategic impor: 

tant, avind 96 m, înălțime şi do- 
miînînd valea Chiragi, valea Nal- 
bant, valea Ac-Başi-Culac, satele . 

„ Deleurușşi,. Nalbant, Sari-Ghiol 

şi Ac-Başi, drumurile judeţene 

Cara-Omer - Mangalia și Med- 
- jidia - Mangalia, drumul vecinal 

Hazaplar-Ac-Bași şi judeţeanul. 

Hasan-Orman, dea, în jud. 

Constanţa, pl. Silistra-Nouă, pe 
teritoriul com. rur.. Beilicul; se 

desface din dealul Ciatal-Orman, 

din virful numit Caranlic; se în- 

dreaptă spre N., avind o direc- 

țiune generală de la S.-V. spre 

N.E., brăzdînd partea de E. a 
plășei și cea de S. a comunei; 

se ridică pănă la o înălțime de 
132 .m., dominind văile Beilicul, 

Hasan-Orman, drumul .judeţean 

Ostrov-Cuzgun, cel comunal Bei- 

licul-Caranlic, ce trece pe mu-: 

chea lui ; este.acoperit cu păduri, 
tufărişuri și păşuni, 

Hasancea, com. rur., jud. şi pl. 
Constanța, situată în partea de 
E.a judeţului, la 13 kil. spre V. 

de orașul Constanţa, capitala 

judeţului, şi în partea meridională 
a plășei, la 24 kil. spre S.-E. 

de com. Cara-Murat, reşedinţa 

ocolului, pe valea Cara-Su sau 
Hasancea. 

Se mărginește la N. cu com. 
_ Palazul-Mara, la E. cu com. 

Techir-Ghiol, la S. cu com. Os- 

man-Faci (pl. Mangalia); iar 

la V. cu comunele Omurcea și 

Osman-Faci. 

Principalele dealuri cari o brăz- 
dează sunt: Tasli-Bair (81 m.), 

Horoslar-Iol-Bair (73 m.), la N.; 
Hagi-Diuliuc (76 m.) şi Techir- 

- Ghiol-Bair (81 m.), la E.; Ab- 

dulah-Derasi-Bair (84 m.), la S.- 

E.; Osman-Faci (100 m.), la S.-V; 

Omurcea (80 m.), la V.; toate   

" HASANCEA |. 

aceste dealuri sunt acoperite cu 

fineţe și semănături. Movile sunt 

15, dintre cari principalelesunt : 
Cunesi-luc (71 m.),la NE, 

Hasancea (73 m.) la N. de satul 

cu același nume; Cara-luc-Tepe 
(87 m.) şi Mahometcea-lol-Tepe 
(82 m.), în partea centrală, pe 

muchea dealului Mametcea, ce 

brăzdează interiorul comunei și e 

acoperit cu semănături. 

Are cîte-va văi seci, şi anume: 

Cara-Su saii [Hasancea, prin par- 
tea centrală, cu adiacentele sale 

pe stînga, Cara-luc-Dere, Osman- 

cea-Ceair și Mahometcea-Ceair- 

Dere, formată din văile Curu- 

Dere, Abdulah - Deresi- Bair ; a- 

aceste văi sunt largi, cu maluri 
joase şi conțin apă numai în 

timpurile ploioase şi primă-vara, 

„după topirea zăpezilor. 
Cătunele din care este formată 

com. sunt două: Hasancea, în 

partea centrală, reședința co- 
munci, pe: valea Cara-Su sai 
Hasancea, între dealurile Ho- 

roslar-lol-Bair la N. și Omurcea 

“la S.; Mametcea, în partea de S. 

a comunei, la 6 kil. spre: S. de 
reședință, pe valea Mahometcea- 
Ceair-Dere, între dealurile Ma- 

-_metcea la N.' și Osman-Faci la 

$.; aspectul lor în general e 

acela al satelor tătărești, cu case 

mici răspîndite neregulat, fără 

uliți, cu puțuri numeroase între 

ele, cu mori de vint împrejur, 

cu o geamie în mijloc. 
Suprafaţa comunei e de 7744 

hect., din care 244 hect. ocu- 

pate de vetrele celor două sate, 

“cu 181 case; restul de 7500 e 
împărțit între Stat cu proprie- 

tarii cari au '4900 hect. şi lo- 

cuitorii cari posedă 2600 hect. 

“Populaţiunea, compusă mai nu- 

mai din Turci şi Tătari, este de 

197 familii, sai883 suflete: bărbați 

480, femei 403 ; necăsătoriți 476, 

căsătoriţi 380, văduvi 25, divor- 

țaţi 2; cetățeni Romini .793,
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supuşi străini 90; ortodoxi 163, 

catolici 30, mahomedani 690; 
agricultori 155, industriaș 1, co- 

mercianți .3, avind alte pro- 

fesii 31. 

Știu carte 69 persoane. 
Contribuabili sunt 190. 

In com. sunt 4 geamii, 3 în 

căt. Hasancea şi 1 în Mametcea. 

Locuitorii posedă : 86 pluguri 
(41 cu boi, 45 cu cai), 130 

care şi căruțe (48 cu boi, 82 
cu cai); 1 mașină de treerat 
cu abur; 1 mașină de semănat; 

10 mașini de secerat; 2 mașini 

de bătut porumb; 2 trioare; 4 

grape de fier; 1 maşină de vin- 
turat; 20 puțuri. 

Vite sunt: 518 cai, S61 boi, 

2 bivoli, 3 asini, 6730 oi, 16 

capre şi 39 rimători. 

Comerciul e activ; se face prin 
gara Murfatlar, la 7 kil. spre V., 

de către 5 comercianţi (din cari 
2 circiumari) și constă în im- 
portul manufacturelor, băuturilor 

spirtoase, lemnelorși în export de 

cereale, vite, oi cu produsele lor. 

Bugetul comunei e la venituri 

de 13641 lei, şi la cheltueli de 

1761 lei. 
Căile de comunicaţie sunt: 

calea ferată  Constanţa-Cerna- 
voda, ce trece prin sat, fără 

însă ca să aibă vre-o staţie, apoi 
drumuri comunale ce duc la 
Constanța, Horoslar, Hasi-Diu- 

liuc, Mametcea, Omurcea, etc. 

Prin partea centrală a co- 
munci, la 1 kil. spreN. de satul 

Hasancea, se văd urmele valului 

mare de pămint al lui Traian; 

la 1 kil. spre S.-V. se vede 

urmele valului de piatră cu un 
însemnat lagăr de piatră; la 2 

kil. spre S.-E. de sat observăm 

urmele valului mic de pămînt, 
lingă case; la 3 kil. spre S-E. 

de Hasancea lingă movilele Cara- 
luc-Tepe şi Mametcea.Iol-Tepe 
se văd rămăşiţele unui puternic 
lagăr roman.   

Hasancea, sat, în jud. şi pl. 
Constanţa, căt. com. Hasancea, 

situat în partea de V. 'a pl. 

şi cea de N. a comunei, pe valea 

Medjidia, în valea Cara-Su sai 

Hasancea, închis între dealurile 

Horoslar-lol-Bair la N. și Omur- 

cea la S. Prin sat trece calea 

ferată Constanţa-Cernavoda, sta- 

țiunea cea mai apropiată fiind 

Murfatlar. Alte drumuri duc 

spre Horoslar, Hasi-Diuliuc, Ma- 

metcea şi Murfatlar, Are o în- 

tindere de 5288 hect., din care 

163 hect. ocupate de vatra sa- 
tului și grădini. Populaţia, aproa- 

pe toată tătară, este de 94 fa- 
milii, sai. 333 suflete. La N. şi 

la S. de sat trec cele 3 valuri 

de pămînt, cunoscute sub - nu- 

mele de valurile lui Traian. 

Hasancea, dea, în jud. și pl. 

Constanţa, pe teritoriul com. 

rurale Hasancea; se întinde pe 

la S.-V. satului Hasancea, avînd 

o direcțiune generală de la N.-V, 
către S..E.; are două virfuri: 

Omurcea (80 m.) și Cara-luc- 

Tepe (87 m.); pe la partea sa 
N.-E, trece un val al lui Trajan 
şi calea ferată Constanţa-Cerna- 
voda; „partea sa S.-E. e tăiată 

de un alt val al lui Traian; 

este situat în partea V. a pl. 
și cea centrală a comunei. 

Hasancea, za/e, în jud. şi pl. 

- Constanţa, com. Hasancea; se 

întinde printre dealul Horoslar- 

Bair și Hasi-Diuliuc, trecînd prin 

satul Hasancea cu o direcţie 

generală de la V. la E.; este 

închisă de amindouă părţile de 
valurile lui Traian, de unul pe 

la N. săi și de două pe la S; 

prin mijlocul și dealungul săi 
merge calea ferată Constanţa: 

Cernavoda. şi drumul comunal 

Constanţa-Hasancea. 

Hasanlar, sa în jud. Tulcea,   

 HASHAUŞUL 

pl. Măcin, cătunul com. Cîrjelar, - 

aşezat în partea S$. a plășei și 

V. a com,, la confluenţa piraielor 

Homurlar și Ciîrjelar, la.2 kil. 

spre N.-V. de reședință. Are 

o întindere de 70 hect. Popu- 

laţiu nea, compusă din Turci şi 

Tătari, este de 67 familii, sau 

274 suflete. Pămintul e favora- 

bil agriculturei. 

Hasanlar, dea, în jud. Tulcea, 
pl. Măcinului, pe teritoriul co- 

munelor rurale Satul-Noi și Ciîr- 

jelar; se desface din dealul 

Dijcadael-Bair ; se întinde spre 
V., avind o direcţiune generală 

de la S.E. spre N.-V., brăz- 
dînd partea S. a plăşei, pe cea 

V. a com. Ciîrjelar, și pe cea 
E. a com. Satul-Noi;peculmea 

lui trece hotarul despărțitor între 

aceste două comune; se întinde 

printre rîul Ai-Orman şi afluentul 

săii Valea-Cernei, despărțindu-le” 
basinurile pe la poalele N. curge 

pîrîul Iaila, afluent al'văii Cerna. 
Este de natură stincoasă pe a: 

locurea ; are două virfuri pietroa- 

se, unul de 220 m. şi altul de 204 

m.,ambele puncte trigonometrice 

de observaţie, de rangul al 3-lea, 

dominind asupra satelor Ha. : 
sanlar și Satul-Noi, asupra dru- 

mului comunal ce le unește și 

asupra piriului Ai-Orman ; este 

acoperit cu verdeață și pășuni. 

Hasanlar, pe, ce poartă piriul 

Homurlar, din jud. Tulcea, de la 

satul Hasanlar şi pănă la văr-. 

sarea sa în piriul Ai-Orman, în 

pl. Măcin, pe teritoriul comunei 

rurale Cîrjelar și anume pe al 
cătunului Hasan. 

Hasca, zuute, între com. Broş-. 
teni şi com. Dorna, judeţul Su- 
ceava. 

Hashauşul, zzzuze, situat lîngă 
pîriul Tarcăul, în grupa. munţi-
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lor Cicul-Tarcăul, jud. Neamţu. 

Are o înălțime de 1555 m. 

Hasi-Diuliuc, sa, în jud. și 
pl. Constanţa, căt. com. Techir- 

Ghiol, situat în partea S.-V. a 
plășei și cea centrală a com,, 

la 5 kil. spre NV. de cătunul 
de reședință Techir-Ghiol, în 

valea  Carsi-Dere. Este închis 
la N. și V. de dealul Hasi- 

Diuliuc-Bair cu movilele Cara- 

mat-luc (74 m.), Tara-luc (66 

m.), Cioinac-luc (48 m.) și la S.- 

V. de dealul 'Techir-Ghiol cu 
movila Pipiliga-luc (68 m.) și 

Hasi-Diuliuc (65 m). Suprafața 

sa este de 3762 hect., dintre 

care 96 hect. sunt ocupate de 
vatra satului şi grădini. Popu- 

laţiunea sa este de 126 familii, 

saii 395 suflete. 
__“ Prin sat trec drumurile: Ma- 

metcea-Constanţa, careestedrum 

comunal iar din sat pleacă dru- 
muri comunale la satul Anadol- 

Chioi, la Palatzul-Mare, la Hasan- 

cea, la Abdulah şi la Laz-Mahale, 

care se desface şi către Agigea, 

Hasi-Diuliuc, deal, în jud. şi 
pl. Constanţa, pe teritoriul co- 
munci rurale “Techir-Ghicl, 
anume pe acela al satului sat 
Hasi-Diuliuc. Se întinde pe la N.- 

V. satului Hasi-Diuliuc avind o 
direcţiune generală de la S.-V. 
către N.-E. Are o înălțime maxi- 

mă de 74 m., pe care o atinge 

în virful săii Caramet-luc şi mai 

are încă alte movile ca Tara- 

Iuc, cu. 66 m., Cioinac-luc, cu 

48 m., Ceair-luc, cu 73 m. şi 

Nadas-luc. Este situat în par- 

tea S. a plășei şi cea N.-V,a 

comunei. 

Hasmacul - cel- Mare, grind, 
jud. 'Tulcea, pl. Sulina, pe terito- 

riul com. Sviştofca și Satul-Noii 
(şi anume pe al cătunului Pe- 

riprava), în partea de E. a plășei,   

693 

cea de V. a comunei Sfiștofca, 

și în 'cea de N. a comunei Sa- 

tul-Noi. Pe el sunt așezate sa- 

tele: Letea, Satul-Noi, la S.; 

Sfiștofca, la E.; Periprava, la N. 

Este străbătut de o mulțime de 
drumuri comunale ce unesc a- 

ceste sate. Este acoperit cu 
tufărișuri, cu insule de nisip 

într'insele. Are o formă triun- 

ghiulară. Partea de V. a lui 
se numește Hasmacul-Unguru- 

lui. Are o întindere de aproape 
100 kil. 

Hasmacul - Ungurului, gri, 

în jud. Tulcea, pl. Sulina, pe 

teritoriul comunei Sfiștofca și 
pe-al cătunului săă Periprava, 

continuaţie vestică a grindului 
Hasmacul-cel- Mare. Este stră- 

bătut de la N. la S. de dru: 

mul. comunal Letea-Periprava, 

lingă care se află și grădina 
lui Omer. Are 40 hect. întin- 

dere. E acoperit cu păduri. 

Haznalei (Drumul - ), drum 
vechii, jud. Dolj, pl. Balta, com. 

Zăvalul şi Gighera, ce vine din 

spre Gighera, trece prin balta 

Zăvalului, prin mijlocul Crîngu- 
lui-Frumos. Acest drum era nu- 

mit Drumul-Haznalei adică al 

Poştei, ce ducea banii Țărei la 

Turci. 

Hatei (Dealul-), dea, se pre- 

lungește din com. Hirlăul, jud. 

Botoşani, înconjoară satul Bă- 

deni, din pl. Bahluiul, jud. Iaşi 

spre N. și apoi trece în com. 

Cepleniţa, tot descrescînd. . Pe 
partea lui despre V. sunt vii 
şi livezi; iar pe acea de E., ară- 

turi. : 

Hatei (Pirîul-), zîrîă, vine din 
jud. Botoșani, curgînd în partea 
de E. a moșiei Hirlăul, apoi 

trece în jud. Iași, înconjoară 

satul Bădeni, pl. Bahluiul, la N.-   

TAUȘULUL (CULMEA SAU ŞIRA-) . 

E., pe sub Dealul-Hatei, apoi 
ese din comună și se varsă în 
Bahluiul, pe teritoriul comunei 

Cepleniţa. 

Hatia, zîrîz, jud. Suceava. Izvo- 
rește din hotarul moșiei Țoleşti, 

curge sub numele de Croitorul, 
udă spre S$, teritoriul comunei 

Uideşti, pe o lungime de 6 kil. 

şi, după ce a învirtit 2 morişte 

și a primit din dreapta pira- 

iele Forăști și Antoceni, iar din 

stinga p. Garaleul, trece în co- 

muna Drăguşeni și printr'un 

crac se varsă în Moldova în 

marginea de sus a satului Dră- 
gușeni. O ramură, luind nu- 

mele de Hatia, formează în va- 

tra acestui sat iazurile Picla 

şi mai jos Stroești și se varsă 

în Moldova, după ce a mai pri- 

mit pîraiele Căbuja și Săcueni.: 
Lungimea-i totală e de 12 kil. 

Hatinei (Pîriul-), ziriă, în jud. 
Neamţu, plasa de Sus-Mijlocul, 
com,  Răuceșşti. Izvoreşte din 

- Dealul-Neamţului, aproape de 
fintînele minerale de la Oglinzi. 

Apa acestui piriii în percur- 

sul săi lasă nenumărate depozite 

de sesquioxid de fier. 

Hatnauca, zădure, pe moșia 

Buda, com. Buda, pl. 

jud. Dorohoiii. 

Herţa, 

Hauşul, zîrizaș, jud. Bacăi, pl. 

Muntelui, com. Brusturoasa, ce 

se scurge d'a stinga Ciugheșului. 

Obirşia și-o are în muntele A- 

pahaușul. 

Hauşului (Muntele-), zane, 

jud. Neamţu. Vezi Hashaușul. 

Hauşului (Culmea sai Şira-), 
șiră de munţi, jud. Bacăi, pl. 

Muntelui, comuna Brusturoasa, 

care începe în piscul Voica, de 

pe graniţă și trece prin Făge.
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tul-Alb, Apahaușul, Popoiul și 

Aldămașul, prezintind trecătoa- 

rea Ghimeș. 

Haviîrna, com. rar. în jud. Do- 

rohoiii, pl. Prutul d.-s., formată 

din satele: Balinţi, Gărbeni și 
Hivirna, cu reședința primăriei 

în satul IHavirna. 

Are: 602 familii, saii 2477 

suflete;. 1 biserică, cu. 2 preoți, 

2 cintăreţi și 2 pălămari; 1 

şcoală, condusă de un învățător 

şi frecuentată de 85 elevi; 816 

hect. 35 ar. pămînt sătesc; 
4368 hect. 19 arii cîmp şi 68 

hect. 75 arii pădure, proprie- 

tăresc; 10 iazuri și 8 pogoane 

de vie. | 

Bugetul com. este de ş856 
lei, 67 bani, la venituri, şi de 

5470 lei, 40 bani, la cheltueli. 

Sunt în comună 861 vite 

mată cornute, 3540 oi, 43 capre, 

348 cai, 585 porci. Locuitorii 
posedă 252 stupi cu albine. 

Haviîrna, sa/, pe moşia cu ace- 
lași nume, jud. Dorohoiii, pl. 
Prutul-d.-s., com. IHavirna. 

“Proprietatea moşiei este o 
parte a d-lui Luca A. Goilav 

şi o parte a erezilor defunctu- 
lui David Goilav. 

Are o biserică, cu hramul Sf. 

Nicolae, făcută din birne în a- 

nul 1817, și carepoartă d'asu- 

pra ușci următoarea inscripţie: 

Această Sf. biserică este începută cu 

cheltuiala d-lui Hatman Constantin Ghica 

(proprietarul moșiei), a sătenilor și a 

preoţilor din satul Havârna, în zilele lu- 

minatului Domnitor, Scarlat Alexandru- 

Vodă, și a 1. P. S, S. Mitropolitului Ia- 

cob, în anul 1517, August în 1$ zile, 

prin stăruința și osteneala lui "Toader 

Darie s'a lucrat. 

Este o şcoală primară, con: 
dusă de un învățător și frecu- 
entată de 85 elevi; are un lo- 

“cal bun făcut de comună. 

Locuitorii împroprietăriți au:   

749 hect. 76 arii pămînt, iar 

proprietarii moșiei au : 3895 hect. 

57 arii cimp și 68 hect. 75 arii 

pădure ; 10 iazuri, din cari unul 
numit al Ghicăi, pe cursul Ba- 

şeului, în suprafață de 52 hect. 

99 arii; 2 livezi; 8 pog. vie. 

Piriul principal este Bașeul,. 

ce curge pe hotar, şi IIavirna, 
pe moșie. 

Drumurile principale sunt: 

acel de la Darabani și Rădăuți, 
la Dorohoiii ; şi acel de la Să- 

"veni către Herţa. 

Hotarele moșiei cu: Balinţi, 

Tătărăşani, Girbeni, Hudești şi 

Cordăreni. 

Insemnat aci este: familia 

Ghica, una din cele mai distinse 

familii ale Moldovei, apoi şi a 

Valahiei, dind mai mulți dom- 

nitori și veliţi boeri, Această fa- 
milie.s'a ivit pentru prima dată 
în Moldova, sub domnia lui Va. 

sile Lupu-Vodă, ce se urcă pe 
tron la 1634, cînd aduse în țară 

şi pe Gheorghe Ghica. 

Gheorghe Ghica a fost de o- 
rigine Albanez, ridicat din po- 
por. Tatăl săi îl trimise la Con- 
stantinopole, spre a'și forma o 
carieră, punindu'l sub priveghe- 

rea unui neguțător de zarzava. 

turi. In timpul călătoriei sale pe- 

destră la Constantinopole, avu 

tovarăș de drum pe un băiat de 

ture anume Mehmet, cu care îm- 

părtăşi osteneala și lipsa. Meh- 

met ajutat de soartă, a ajuns 

cu timpul în serviciul saraiului, 

şi cu încetul s'a făcut mare dem- 

nitar. In acele vremi recunoscu 

într'o zi pe companionul săi de 

drum, Gheorghe Ghica, şi îl făcu 

mai întîi casnicul săi. Mehmet 
pronumit Chioprali, ajungînd 

mare vizir, fiind-că iubea pe Ghi. 

ca, căci acesta era deștept, puse 

de-l învăţă carte, și în urmă îl așe- 

ză pe lingă Capi-Chehaia a Mol- 

dovei Vasile Lupu, care, în urmă 

- devenind Domn al Moldovei, 

  
  

aduse pe Gheorghe Ghica cu 

sine, ca secretar. Manierele, deş- 

teptăciunea și credința lui Ghica, 

către Vasile-Vodă, precum şi 

îndemnurile vizirului îl ridicară 
la demnități. şi în cele din ur- 

urmă fu trimes la Constantino- 

pole să ţină locul de Capi-Che- 

haia a Moldovei-pe lingă Poartă, 
unde a stat și după mazilia lui 

Vasile Lupu de la Domnie, cit 
și în timpul Domnici lui Gheor- 

ghe Ștefan-Vodă. Acesta retră- 

gindu-se de la tron, Vizirul Meh- 

met ' Chioprali, protectorul lui 

Gheorghe Ghica, făcu a se numi 

el Domn la 1658. Din această 

familie aii eșit mai mulți Dom- 

nitori în Moldova și Valahia, 

precum și însemnați boeri ai 

căror descendenţi trăesc și as- 
tă-zi. 

Haviîrneanca, zizîi și vale, în- 

cepe de pe moșia Havirna, 

„com. cu același nume, pl. Pru- 

tul-de-Sus, jud. Dorohuiii și se 
varsă în riul Bașeul. 

Hazarlic, com. rur., în jud. Con- 
stanța, pl. Silistra-Nouă. 

Este situată în partea meri- 

dională a jud., la 77 kil. spre 

S$.-V. de orașul Constanţa, ca- 

pitala districtului, şi în cea su- 

" dică a plășei, la 43 kil.,spre S.-E,, 

de orășelul Ostrovul, reședința ei. 

Se mărginește la N. cu com. 
“urbană Cuzgun, la E. cu com. 

Enigea (pl. Mecjidia), la V. cu 

“com. Enișenlia, iar la S. cu Bul- 

garia și com. Hairan-Chioi. 

Relieful solului e destul de 

accidentat de culmea Ghiol-Pu- 

nar cu ramificaţiunile sale. Prin- 

cipale dealuri sunt: Curu-Alcea- 
Bair (170 m), la N.; Mulver- 
Acceuci, cu virful Imail-luiuc (184 
m.), la V.; Ghiol-Punar cu vir- 
ful Eșil-luc (185 m.), la V.; Cara- 
Peletli-Bair, prin interior ; Hazar- 
lic, cu vîrful Hazariice (186 m.),
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la S.-V.; Ceşme-Bair, la S.-E.; 

Mezarlic-Borungea-Bair (162 m.), 
la E.; Curu-Giugiuc-Bair, Ot- 

- lul Osman-Bașa-luiuc (150 m.), 

la N.-E.; Adam-Clissi-Tarifi-Bair 

(162 m.), la N. Toate aceste dea- 
lură sunt acoperite cu livezi, pă- 

şuni și păduri, cari încă mai a- 
rată măreția celor de odinioară 

distruse de incendii și tăeri ne- 

"sistematice, 

Are niște văi adinci, ce aii 

apă numai în timpul ploilor şi 

topirei zăpezilor, 

Cătunele cari o formează sunt: 
Hazarlic, reședința, în partea 

sud-vestică, pe valea Hazarlic şi 

valea Urluia: și între dealurile 

Hazarlic la V., Ghiol-Punar la 

E.; Ghiol-Punar, la E. com., la 

6 kil., spre N.-E. de reședință 

pe văile Urluia și Ceșme-Culac, 

între dealurile Ghiol-Punar la V, 

şi Mezarlic-Borungea-Bair la E.; 

Nargilar, constituit din vr'o cinci 

case aparţinind satului Ghior- 

Punar, la 212 kil. spre N. de 

precedentul, pe valea Urluia, la 

poalele. N. ale dealului Ghiol- 
Punar; Cherim-Cuius, în partea 

- nordică, la 10 kil. spre N. de 

- reşedinţă, pe valea Urluia între 

dealurile Curu-Alcea-Bair la V., 

Adam-Clissi-Bair, la E. 

Suprafaţa totală: a comunei 

este de 5779 hect., din cari 221 

hect. ocupate de vatra satelor 

cu 122 case, iar restul împărțit 

între Stat cu proprietarii ce po- 

sedă: 1900 hect. şi locuitorii 

cari stăpînesc 3658 hect. 

Populaţiunea este de 160 fa- 

milii, sai 783 suflete: din cari: 

407 bărbaţi, 376 femei; necă- 

„. sătoriţi 256. bărbaţi, 220 femei, 

căsătoriți 278 (bărbaţi 139, fe- 
mei 139); văduvi 29 (bărbaţi 

12, femei 17); cetăţeni Romini 

780, străini 3; 777 ortodoxi, 

3 mozaici; 413 agricultori, 4 

comercianţi. 

- Ştii carte 97 bărb. și 63 fem,   
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Contribuabili sunt 176. 

Locuitorii posedă: 123 plu- 
guri, 113 care și căruțe; 2 ma- 
şini de secerat; 219 grape de 

fier; o mașină de vinturat; 9750 

„capete de vite, mai cu seamă oi. 

Comerciul se face prin gara 
Cernavoda,. de către 3 comer- 

cianţi, şi constă în import de 
coloniale și manufactură și în 
export de lemne, vite cu pro- 
dusele lor. ” 

Budgetul com. este de 4332 

lei la venituri şi de 3440lei, la 
cheltueli. 

Căile de comunicaţie sunt: 

drumul județean Ostrov-Manga- 

lia, care trece prin sat, şi dru- 

muri comunale cari duc la Do- 

bromir, Enișenlia, Teche-Chioi, 

etc. 

Are o biserică, zidită și în- 

treținută de locuitori, cu hramul 

Adormirea-Maicei-Domnului şi 

deservită de 1 preot şi 1 cîn- 
tăreț; o şcoală mixtă, condusă 

de un învăţător şi frecuentată 

de 56 elevi. 

Hazarlic, sa, în jud. Constanţa, 

pl. Silistra-Nouă, cătunul de re- 

şedinţă al com. Hazarlic; este 

situat în partea de S. a pl. şi 

a com., în  Valea-Hazarlic; e 

sat mare și frumos; are o în- 

" tindere de 18Ş1 'hect,, din cari 

118 hect. ocupate de vatra sa- 

tului cu 40 case; populaţia, în 

maioritate Bulgară, este de 83 

„ familii, sai 353 suflete, 

Hazariic, deal, în jud. Constanţa, 

pl. Silistra-Nouă, com. Hazarlic, 

“în partea de S., de natură stîn- 

coasă, avind ca. virfuri Hazar- 

lie I și.Hazarlic II (115 m. și 

132 m.) și străbătut de văi a- 

“ dînci, în care se întinde satul 

Hazarlic. 

Hazarilic, a/? nume a/ văei Ur- 
luia, jud. Constanţa.   
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Hazarlic-Ghiol, Zac, în jud. Con- 

stanța, pl. Hirşova, com. Cio- 
banul, format de gîrla Baroiul; 
are 140 hect. întindere, 7 m. 

adincime; în el se varsă gîrla 
Sarai; conţine pește care se con- 
sumă în comună. 

Hăbăşeşti, sa/, în jud. Roman, 
pl. Siretul-d.-s., com. Strunga, 

spre S. de băile Strunga și la 
2 kil. de ele. Este așezat pe 

un mic platoii. Are 92 familii, 

sai 435 suflete, din cari 110 

contribuabili, : 

Mulţi dintre locuitori se o- 
cupă cu căruțăria, 

Sunt 332 vite mari cornute. 
Are: o biserică de zid; o 

şcoală mixtă, frecuentată de 1ş 

elevi, a 

Aici era reședința com. pănă 
iu Ianuarie 1886, cînd com. Cri- 

veşti s'a unit cu com. Hăbășeşti, 

luînd numele de Strunga. 

Hăbeni, cor. rur., în jud. Dim- 

bovița, pl. Dealul- Dimboviţa, 
„situată la 15 kil. spre S..E. de 
Tirgoviște, pe o cîmpiefrumoasă, 

pe malul drept al Ialomiţei și 

pe șoseaua jud. Tirgovişte-Bu- 
timanul. Cîmpiile de pe terito- 

riul com. se numesc: Plopișul 
şi Nafroşul. Afară de Ialomiţa, 

prin raionul comunei, curg pi- 

raele Racoviţa și Piscovul, fiind 

două podeţe pe piriul Racoviţa 
şi unul pe Piscovul. Hăbeni se 

compune din trei cătune: Hă- 
beni, “Racoviţa și Răţoaia, cu 

o populaţie peste tot de 1027 loc, 

Are o biserică și o școală. 

. Se învecinește: la E. cu Buc- 

şani; la V.,' cu Cazaci; la N., 

cu Comişani şi la S, cu Bă- 

- beni-Siîrbi. De Bucșani se des- 

- parte prin Ialomiţa; de Cazaci 

“prin marea pădure Iuda, care 
are peste 40000 arii; de Co- 
mișani prin cîmpia Plopișul; 

„de Băleni prin cîmpia Băleni.
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Hăbudul, cor. rur., în jud. Pra- 

hova, pl. Tirgşorul. Se compune 

din 2 cătune: Brătești și Hă- 

budul. 
Este situată în partea de S$. 

a plășei, lingă rîul Ialomiţa. 

Veniturile com. sunt de lei 

3224. 
Reşedinţa com. e în căt. Hă- 

budul. 
Școala există în com. de la 

1889. Localul e proprietatea 

com. Copii în vîrstă de şcoală 

sunt: 105 în Hăbudul și 59 în 

Brătești. 

Hăbudul, saz, face parte din com. 
rur, Iăbudul, pl. Tirgşorul, jud. 

Prahova. 

Hăbudul-Scutaşul, proprietatea 

Eforiei Spitalelor Civile din Bu- 
curești, fostă pendinte de schi- 

tul Tirgşorul, com. Hăbudul, pl. 

Tirgşorul, jud. Prahova, în în- 

tindere de 104 hect., toate ara- 

bile şi fineţe, care pe periodul 
1888—93 s'a arendat cu 3750 

lei anual. 

Hăciugosul, munte, în jud. Su- 

ceava, com. Mălini. 

Hăeşti, cătun, al com. Bcbul, pl. 
Amaradia, jud. Gorj, situat pe 

malul drept al riului Blahnita, 

şi în partea de N. a cătunului 
de reședință. 

Are o suprafaţă de 639 hect,, 
din cari: 197 hect. arabile, 196 

hect. fineţe, 8 hect. vii, 261 hect. 

pădure, 18 hect. pomet, 9 hect. 
izlaz, şi 4 hect, vatra satului. 

Are o populaţie de 71 fami- 

lii,. sai 326 suflete, din cari 63 

contribuabili. - 

Locuitorii posedă : 12 pluguri, 
20 care cu boi, 109 vite mari 
cornute, 4 cai, 478 oi, 34 capre 

şi 34 rîmători. 
Are: o biserică, cu. 1 cîntă- 

reț şi 1 paracliser; serviciul îl) 

face preotul de la căt. de re- 

şedinţă. 
Comunicaţiunea cu cătunul de 

reședință și cu cele-lalte căt. 

vecine se face prin drumuri or- 

dinare. 

Hăghiacul, saz, face parte din 
com. Burdusaci, pl. Stănișeșşti, 

jud. Tecuciii. E situat pe coasta 

estică a dealului cu acelaşi nume, 

” la hotarul com., la 1 kil. de re- 

şedinţa ei. 

Are o populaţie de 16 fami- 

lii, saii 58 suflete, locuind în 14 

case. 
Locuitorii, vechi răzeși, stă- 

pînesc 107 hect, 
Este străbătut de două dru- 

muri cari se unesc în sat, unul ve-. 

nind din com. Crăești și altul din 

Oprişeşti, cari unite daii în şo- 

seaua judeţeană Tecuciii-Stăni- 

şeşti. 

Hăinari, căzun, al com. Negreni, 

pl. Gilortului, jud. Gorj, situat 

pe șes şi la S. .cătunului Ne- 

greni, pe malul drept al piriu- 
lui Negreana. . 

Are o suprafaţă de 219 hect., 

din cari: 60 hect. 'pădure, 80 

hect. arabile, Gr hect. finețe, 8 

hect. vie, 8 hect. livezile de 

pruni și 2 hect. izlaz. 

Locuitorii sunt moșneni. Po- 

pulația e de 57 familii, sai 220 

suflete, din cari 40 contribuabili. 
Locuitorii posedă: 19 pluguri, 

20 care cu boi, 4 căruţe cu cai, 

110 vite mari cornute, 140 oi, 

15 capre, 3 cai, 60 rîmători. 

Comunicaţia cu acest cătun se 

face prin șoseaua judeţeană ce 
vine din spre com. Hurezani- 

d.-s. şi care îl leagă cu căt. săii 
de reședință. 

In cătun se află: 3 fîntîni 

și 4 puțuri. 

Hăineala, sa, jud. Bacăi, pl.   Tazlăul-d.-s., com. Băsăști, situat   

la stînga Tazlăului-Mare și la o 

depărtare de 350 m. de satul 

Băsăști (școală). 

Are o populaţie de 90 fami- 

lii, sai 331 suflete. 

Vite sunt: 21 cai, 159 vite 
mari cornute, 49 porci. 

Hălăngeşti, saz, în jud. Dolj, 

pl. Amaradia, com. Zăicoiul. E- 

ste așezat pe dealul Hălăngeşti 

și de-alungul rîului Plusca. Are 
o populaţie de 318 suflete: 159 

bărbaţi şi 150 femei. Locuesce 

în 70 case. Copiii din sat ur- 

mează la școala mixtă din sa- 

tul Zăicoiul, ce este la 4 kil. 

In anul școlar 1892—93 aii fre- 

cuentat școala 11 băeți. Cu vir- 

stă de şcoală sunt 40 băeţi și 

18 fete. Ştiii carte 11 persoane. 

Are o biserică de lemn, cu hra-: 

mul Sf. Gheorghe, fondată de 

enoriași la 1833 şi terminată la 
1836. 

Hălăreşti, com. rar. şi sa, în 

jud. şi pl. Tutova, pe pirîul Stu- 

dinețul, aproape de confluenţa 
lui cu pîriul Tutova, spre N.-V. 

de Birlad. Are 616 locuitori, 

trăind în 201 case. Satul formează 

o com. cu cătunele: Lunca, 

Recea, Căliţesti, Siliştea şi Po- 

liţeni. In toată com. sunt 1642 

locuitori, din cari 305 contri- 

buabili; locuesc în 411 case. 

Sunt pe teritoriul satului 
17,50 hect. vii din cari 14,50 
hect, nelucrătoare și 7 hect. 
livezi cu pruni. 

Comerciul se face de 10 per. : 
„ soane. Are: o școală primară de 

băeţi; 5 biserică. . 
Veniturile com. sunt de 8016 

lei, 12 bani. 

Hălăreşti, oșie, în jud. Tutova, 
pl. Tutova, com. Hălăreşti, lîngă 
satul cu același nume, proprie- 
tatea statului, arendată în ulti- 

mul period cu lei 15500 anual.
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Hălăreşti, pădure, de 269 hect., 
proprietatea statului, în jud. și 
pl. Tutova, pe moșia cu același. 
nume, 

Hălăuceşti, com. rur. şi sat, în 
jud. Roman, pl. Moldova, spre 
N. de orașul Roman,la 25 kil. 

de cl şi la 26 kil. de reşedinţa 
plășei. Este situat pe platoul 

ce separă basinul Moldovei de 
al Siretului. Are 625 familii, 

Sai 2178 suflete, din cari 720 

contribuabili. Această populaţie 

este compusă din 400 familii 

(1500 locuitori) de Unguri, 15 

familii Evrei şi restul Romini. 

__ Locuitorii lucrează căruțe, 
roate, sănii, etc. 

Sunt 1690 vite mari cornute. 

Se face iarmaroc la 8 Sep- 

tembrie, 
Are 3 biserici: 2 ortodoxe 

"(una de zid şi una de lemn) și 

“una catolică de zid, care for- 

mează o parohie catolică cu 

satele: Mogoşești și Muncelul-d.- 

s.; o școală primară mixtă, fre- 

cuentată de 27 elevi. 

Venitul anual al comunei este 

de lei 7390 şi cheltuelile de 
6966 lei. 

Este legată cu orașul Roman 

prin cale ferată și prin șosea. 

La E. de acest sat, și aproape 

de el, este gara Hălăucești. Par- 

tea de N. a acestui satse nu- 

meşte Luncași. . 

Acest sataparținea, pela 1756, 

Paharbicului Const. Sturdza, 

după cum se vede dintr'o în- 

voială a acestuia cu Episcopul 

de Roman Ioanichie, pentru 

facerea unui pod pe rîul Siretul. 

Hălăuceşti, saz, în jud. Roman, 

pl. Moldova, com. Hălăucești. 

(Vezi Hălăuceşti, com, rur. și 

sat). . : 

Hălăuceşti, s/afie de dr.-d.-f., 

pe linia Roman-Pașcani, situată 

60645. A.arcle Lictionur Ueogrurte. lor. 171. 

  

697 

pe teritoriul com. Hălăucești 

și aproape de staţia cu același 
nume, jud. Roman. Această sta 

țiune este a doua staţiune în- 

termediară de la Roman, pe 

linia ferată Roman-Pășcani. E 

la o depărtare de 20 kil. de 

orașul Roman, la 4 kil. desta- 
țiunea Mircești și la 9 kil. de 

stația - Muncelul. Venitul acestei 

staţii pe anul 1896 a fost de 
67788, bani 41. 

Hălăuzala, moșie mică, jud. Mus- 
cel, proprietate: a statului, si- 

tuată sub poalele mahalalei Malul, 

Hălceni, sa, în partea de S. a 

com. Șipotele, pl. Bahluiul, jud. 
Iași, situat pe podișul dealului 
Hălceni, în valea căruia se află 

iazul cu același nume, pe o în- 

tindere mare, fiind bogat în 

peşte și stuh. 

Are o populaţie de 66 familii . 

saii 297 suflete; o biserică, zi- 

dită la 1856 de D-l Gh. State, 

fost posesor, deservită de un 

preot, un cîntăreț și un eclesi- 

are; casele proprietăței și o 
moară de apă. 

Așezarea satului precum și a 

locuitorilor este vechie, 

Numărul vitelor se urcă la 

667 capete, din cari: 145 vite 

mari cornute, 40 cai, 456 oişi 

26 rimători. 

Hălesia, pane, jud. Neamţu. 

Vezi Hălăuca, munte. 

Hăleşti, saz, face parte din com. 

rur. Mădulari, pl. Cerna-d.-j., 

jud. Vilcea. 

Hălmăcioaia, sa, jud. Bacăiă, 

pl. Bistriţa-d.-s., com. Racova, 

așezat pe coasta dealului cu a- 

celași nume, 

Are o populaţie de 66 familii, 

saii 271 suflete. Locuesc în 80 

case. [ste o biserică, făcută de   
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locuitori, cu 1 preot şi 1 cîn- 

tăreț. i 
Vite sunt: S cai, 171 vite 

mari cornute, 140 oi și 60 porci. 

Se află la o depărtare de 2800 
m. de reședința comunei, unde 
e școala. 

Hămeiul, 2î7/ de deal, jud. Ba- 
căi, pl. Siretul-d.-j., com. Pe- 
trești, d'a stînga Dieneţului. 

Hămeiul, zîriz, jud. Bacău, pl. 
Trotușul, com. Dărmăneşti, care 

se scurge d'a stinga Trotușului. 

Hănăseni, sas, în jud. Tutova, 
pl. Tirgul, com. Murgeni, la 

confluența pîrîului Mihoaia cu 
piriul Elanul, spre S. de tîrgu- 
şorul Murgeni. 

Hăneşti, saz, pe moșia cu .ace- 
lași nume, com. Sîrbi, pl. Ba- 

şeul, jud. Dorohoiă, cu o po- 

pulație de 215 familii, sai 760 

“suflete. Proprietatea moșiei e a 

erezilor def. Nicu Vasiliii Pilat. 

Biserica, cu hramul "Ador- 

mirea- Maicei- Domnului (cu 1 
„preot, 2 cîntăreţi și 1 pălămar), 

este vechie, de vălătuci, făcută 

“la anul 1802, de Mihail Sturdza. 

Școala primară, condusă de un 

învățător şi frecuentată de 68 

elevi, are un local bun făcut 

în 1880, de către fostul pro- 

prietar N. Pilat, și oferit co- 

munci. Locuitorii împroprietăriți. 

aii 507 hect., 36 arii, pămînt, 
iar proprietatea, 3588 hect., 91 

arii cîmp și 17 hect., 19 arii 

pădure; 3 iazuri, din care unul 

numit al-Hanului, în suprafață 

de 2i4 hect., 83 arii, pe cursul 

Bașeului. 

Vitele de toate speciele de 

pe această moșie sunt din cele 

mai bune soiuri, mulțumită în- 

grijirei defunctului N. Pilat, care” 

a introdus seminceri de prăsilă 
și în vitele sătenilor, -
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Piriul principal ce trece pe 

moşie este Başeul. 

- Drumuri sunt: acel de la Să- 

veni către Ştefăneşti şi acel 
ducător la Botoşani. 

Hotarele moşiei sunt cu: Să.- 

rata, Mihălăşani, Brăteni, Dăn- 

geni, din jud. Botoşani; Vlăsi- 

neşti și Sirbi.. 

Locuri însemnate sunt: Gea- 
miina, movilă şi Valul-lui-Traian. 

Iată de ce satul — spune le- 

genda — poartă numele de [Hă- 

neşti: 

După căderea lui Arou-Vodă, 

Irimia-Movilă, boier distins fiind, 

bine văzut de Poloni, căpătă 

oaste de la ci și sub conduce- 

rea Hatmanului Zamoischi intră 

în Moldova şi ocupă tronul. 

Sultanul nemulțumit că Leșii 

se amestecă în.numirea Domni- 

lor, trimese pe Kazan-Gherei, 

Hanul-Crimului, cu Tătari și Eni- 

ceri asupra Polonilor. Ambele 
"oştiri se întilniră la "Țuţora pe 
Prut, în judeţul Iași, şi după o 

luptă de 3 zile, Irimia-Movilă 

temindu-se de pierdere și de 

- urgia ' Porții, stărui ca să se 

curme lupta şi să se facă pace, 

lăsînd Hanului libera alegere a 
* Domnului; şi după mijlocirile 

ce aii întrebuințat a reușit ca 

"Hanul să-l aleagă Domn, după 

care. obţinu și de la Poartă con- 

firmarea sa. În recunoştinţa a- 

cestui bine ce i sa făcut, Iri- 

mia-Movilă, ca Domn al Mol- 

dovei, a dat cu act formal în 

1595, în personala proprietate 

a Hanului, șapte sate cu moșii 

în judeţul .Dorohoii.: Satul a- 
cesta devenind centrul de aşe- 

zare al. Hanului se numi Ha: 

nescu şi apoi Hănești, cum se 

"zice și acum, 

La 1694, găsim pe Constan- 
- tin. Pilat, Paharnic de Huși, rîn- 

“duit de Domnie -asupra viilor. 

L-a 1696, el vinde. episcopu- 

lui de Iluşi, Varlaam, părţile ce 
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avea în moșiile Buneşti și Că- 

bicești, 

Intre anii 1701 —1704, găsim 

pe Șetrarul Pilat cu Comisul: 

Ghiorghiţă și Banul-Macri, fu- 

giți în Polonia, spre a scăpa 

de condamnare, căci conspirase 

contra lui Duca-Vodă. 

Hăngani. Vezi Urminişul, saz. 

Hănguşorul. Vezi Hangul, sa. 

Hâănţeşti, com. rur., în partea de 
S. a pl. Berhometele, jud. Do- 
rohoiii, formată numai din sa- 

tul Hănţeşti, pe moșia cu ace- 

lași nume. Are o populație de 

460 familii, sai 1735 suflete. 
Moșia este proprietatea D.rei 

Ecaterina Zota, obţinută. în e- 
reditate ca nepoată de soră a 

defunctei princese Maria Iorgu 

Suţu, ata 
Are o biserică, cu hramul 

Duminica-Tuturor-Sfinţilor, cu 2 

preoţi, 2 cîntăreţi și 1 pălămar; 

este mare, bine zidită și frumos 

înzestrată ; făcută în 1822, de 

boerul Teodor Silion, proprie- 

tarul de atunci; reparată şi în- 

frumusețată de prințul Suţu. 

Şcoala primară e condusă de 1 

învăţător și frecuentată de so 
elevi. ” 

Locuitorii împroprietăriți ai 

940 hect. 23 ar. pămînt; iar 
proprietatea moșiei, 1950 hect. 

65 ar. cîmp și 716.hect. 1oar. 

pădure, cu diferite esențe * de 

arbori, între cari domină: ste- 

jarul, carpănul și fagul. 

Moșia e bine înzestrată în a- 

carete; are: coșere și hambare 

bune pentru conservat produc: 

tele; grajduri pentru ernatul vi. 
telor; velniță cu toate depen- 

dințele ei; ratoşe; iazuri pen- 

tru adăpătoare și conservarea 

peștelui, 

Apa principală care trece pe   hotarul moşiei este rîul Siretul. 
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Drumuri sunt acele cari 

munică cu satele vecine, 

Moșia se mărginește cu: A- 
dincata, Zyvorăștea, Grigorești 

şi Bucecea. 

Budgetul com. e de 5486lei 

la venituri, și de 5099 lei la 

cheltueli. | 

Vite mari cornute 289, oi 736, 

cai 104, porci 342, stupi 124. 

Co- 

Hărănetul, co/znă, în jud. Buzăi, 

com, Sibiciul-d.-s., căt. Bășcu- 

retul şi Drăgănoi; are 2 culmi. 

nații: Bogzoi şi Hortilele. 

Hărăoaia. Vezi satul Broşteni, 

din com. Broșteni, jud. Suceava. 

Hărcăul, zîrţi, în jud. R.-Sărat, 
pl. Gradiștea. Se formează din 

vine, pe teritoriul com. Boldul, 

pe care o udă în parteade V,, 
intră în com. Balta-Albă, pe care 
o udă în partea de S. și, după 

un curs cam de 8 kil., sevarsă 

în piîriul Viroaga-Bălței-Albe,. 

Hărhădăul, moșie, în jud. Buzăii, 

com. Mlăjetul, căt. Chirilești,   proprietate în devălmășie a moş- 

nenilor. 

Hărhădăul, mute, în jud. Bu- 

zăă, com. Mlăjetul, căt. Chiri- 

lești; are izlaz şi fineaţă. 

Hărmăneşti, saz, pe moşia cu 

aceiași nume, com. Văscani, jud. 

Suceava. Așezat pe țărmurile 

pirilașelor Boldeşti şi Ilărmă- 

nești. Are o populaţie de 222 

familii, sai 830: suflete: 467 

bărbaţi şi 363 femei; 223 con- 

tribuabili. Locuesc în1174 case. 
Vatra satului ocupă 89 fălci 

și 20 prăjini. Moșia e proprie- 
„tatea statului, dobîndită prin se- 
cularizare.de la mănăstirea Hora: 
iţa, fostă şi a mănăstirei Rişca. E 
în întindere de 873 hect., din cari   715 cultivabile şi 158 finaț. .
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Improprietăriţi la 1864 şi 1878 

sunt: 70 fruntași, 64 pălmași și 

24 codași, stăpînind 453 fâlci și 

6o prăjini, 

Are o biserică, cu hramul Sf. 

Nicolae, zidită la 1826 delsaia 

- Rişcanu, împroprietărită cu 17 

fălci; e deservită de 1 preot şi 

2 cintăreți. In sinodicul biseri- 

cei se citeşte: 

«Biserica cu patronul Sf. Ierarh Ni- 

colac din satul Ifărmănești a com. Ru- 

ginoasa, fiind foarte vechic, nu se știe de 

cine a fost fundată întîiă, — negăsindu- 

„se nici o inscripţie, de cît că Arhiman- 

dritul Isaia NRiîşcanul, egumenul mănăs- 

tirei Rişca, la anul 1826, luna Iulie 3o, 

a mărit-o și înocit-o în totul, înzestrin- 

du-o şi cu obiectele necesare, sfinţindu- 

se de răposatul Mitropolit al Moldovei 

Veniamin Costache». 

Se zice că primul fondator al 
acestei biserici ar fi fost însuși 

Ştefan-cel-Mare şi că la 18402 

"fost restaurată de către Ieromo- 

nahul Isaia Duhul. Biserica se 

întreține de comună şi de epitro- 

pia Spitalului Stamati din Făl- 

ticeni, moștenitoarea averei lui 

Lazarini. 

Este o şcoală mixtă; cu un 

învăţător plătit de stat, înfiin- 

ţată la 1558, frecuentată de 29 

elevi, împroprietărită cu 6 1& 
fălci, 

Drumuri principale sunt: la 

-Hirtoape (2520 m.), la Boldești 
(1760 m.), la Blăgeşti (2800 m.). 

Pănă la Hărmănești alungă 

Constantin Cantemir pe Sobi- 

" eschi cu Tătarii cari năvăliseră 
în ţară, Curțile şi satul Hărmă- 

neşti fuseseră arse, suferind mari 

stricăciuni de la Leși și Tătari. 

In 1893, Hărmăneşti a mănăs- 

tirei Risca, cu loc destul, nu- 

“măra 70 liuzi, plătind anual 

-1172 lei. 

Hărnea, va/e, în jud. Gorj, pe 

Amaradia, com. Albeni. Incepe 

de la Dealul-Curvei şi se ter- 

mină la Gilort, după ce se îm- 

Hărpăşeşti, 
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preună cu Valea-Birzeiului. Prin 

ea curge un torent ce se varsă 
în Gilort la S. de Albeni. 

Hărniceni, m/ala, în partea de 

- N. a satului Perchiul, com. FHu- 

ruești, pl. Berheciului, jud, Te- 
cuciil. 

sat, jnd. Iași, pl. 

- Cîrligătura, com. Popești, aşe: 

zat pe coasta de E. a dealului 

Hărpăşeşti, pe o suprafață de 

1636 hect., din cari 478 hect. 

sunt ale locuitorilor, iar restul 

pe care se află și 443 hect. pă- 

dure, este proprietatea D-lui C. 

Rusovici. Are o populaţie de 
110 familii, sai 631 suflete; o 

biserică, zidită la 1812 de Di- 

mitrie Ghica; o școală, întreți- 

nută de com,, înființată la 1878, 

frecuentată de 17 elevi, 

Vite: 531 vite mari cornute, 

43 cai, 704 oi, 368. capre și 

200. rîmători. 

Hărseşti (Hărseşti-Vlăşcuţa), 
con. rur., jud. Argeş, pl. Cot- 

meana, la ş kil. de com. rur. Cos- 
teşti (reşedinţa snbprefecturei) 

și la gr kil. de Pitești. Se com- 

pune din 2 sate: Iărseşti (846 
- „loc.) şi Vlășcuţa (424 loc.). 

Are 3 biserici, două în Hăr- 

sești şi una în Vlășcuţa, deser- 

vite de 3 preoți, 2 cîntăreţi și 

un paracliser; o școală primară 

rurală. 

- După o publicaţie oficială, 

această com. numără 327 con- 

. tribuabili şi are un budget de 
3355 1ci la venit și de 2680 lei 

la cheltueli. 

Sunt 2112 capete de vite 
mari (2062 boi și vaci, 13 cai) 

şi 8184 vite mărunte (1760 oi, 

38 capre și 986 rimători). 

Hărseşti, saz, cu 860 locuitori, jud. 

Argeș, pl. Cotmeana; face parte 

din com. rur. cu același nume.   

"- HĂTCĂRĂUL 

Are 2 biserici, una cu hramul 

«Adormirea», cea-l'altă cu hra- 

mul «Sf. Niculae», avind fie-care 

cite 1 preot și 1 cintăreț. 

Hărseşti- Vlăşcuţa. Vezi Hăr- 
sești. 

Hăsnăşeni, saţ, în partea de N.- 
V.'a com. Cucuteni, pl. Stav- 

nicul, jud. Iaşi, situat pe dealul 

Hăsnăşeni, pe o întindere de 

408 hect., cu o populaţie de 35 

familii, sat 159 suflete. 

Vite: 65 vite mari cornute, 

14 cai, 65 oi şi 40'rimători. 

Hăsnăşeni-Noi, jud. Suceava. 

Vezi satul Sodomeni. 

Hăsnăşeni, ea/, - pe care stă 

parte din satul Sodomeni, jud, 

Suceava. 

Hătăroaia, mahala, jud. Vilcea, 

pl. Cerna-d.-j., com. rur. Roșiile. 

Are o populațiune de 205 su- 
flete: 112 bărbaţi, 93 femei; o 

biserică. - 

Hătăşeni, geaf, jud Bacăi, pl. 

Bistriţa-d.-s., com.Ciumasi, situat 

între riurile. Bistriţa și Siretul. 

Hătcărăul, com. rur., jud. Pra- 
hova, pl. Cîmpul. Este situată 
pe ambele maluri ale rîului Pra- 

hova. Se compune din 3 căt.: 
Hătcărăul, Malamucul şi Tufani. 

Are o populaţiune de 229 fa- 

milii,” sai 1032 suflete: ş22 băr- - 

baţi, 510 femei; 180 contribua- 

bili. | | 
Sunt 2 biserici: una în Hăt- 

cărăul, fondată în anul 1543 și 

a douz în Malamucul, fondată în 

anul 1870, deservite de 2 preoți. 

Locuitorii s'aii împroprietărit 

la 1864 pe moșiile: Hătcărăul, 

Malamacul și.ale Eforiei Biseri- 

cei Creţulescu, cînd li sai dat 

212 hect.
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Vite sunt: 164 cai, 14Gvaci, 

7 bivoli, 1582 oi și 521 porci. 

Stupi cu albine sunt 80. 

Toată com. are o suprafață 

de 609 hect. pămînt. 

Comerciul se exercită îni com. 

de ş circiumari. 

Veniturile com. se urcă la 

2973 lei anual și cheltuelile la 

2820 lei. . 

Stă în legătură cu comunele 
Drăgănești și Gherghița. 

Hătcărăul, saz, face parte din 

com. rur. cu același nume, pl. 

Cimpul, jud. Prahova. Aci e 

reședința comunei. Are o po- 

pulațiune de 492 suflete: 258 
bărbaţi, 234 femei. 

Hătcăuți, sas, pe moșia cu ace-: 

lași nume, jud. Dorohoiii, pl. 

Prutul-d..j., com Mitocul, for- 

mat din două cătune: Hătcăuţi. 

Panaitoaei (19 fam., 63 sufi.) şi 
Hătcăuţi-Zoiţanul (50 fam., 171 

sufi.), cari astă-zi formează 
singur trup. 

Locuitorii împroprietăriți ati 
189 hect., 61 arii pămînt, iar 

- proprietarul 1285. hect., 11 arii 
cîmp şi 2 iazuri, din care unul 
numit al-Lipovanului, în supra- 
față de 12 hect. 

un 

Hătcăuţi-Panaitoaei, câfuu, ju- 

dețul Dorohoiii. V. Hătcăuţi, sat, 

| Hătcăuţi-Zoiţanul, cătun, jud. 

Dorohoiit. Vezi Iătcăuţi, sat. 

Hăuleşti, vă/cea, izvoreşte de la 

N. căt. Cuibul, com. Gornetul- 

Cuib, pl. Podgoria, jud. Pra- 

hova, curge de la N.-E. spre 

S.-V., trecînd pe lingă locuin- 

țele ITăuleștilor și se varsă în 

Sărăţelul, la S. de căt. Cuibul, 

tot în raionul c. Gornetul-Cuib. 

Hăuleşti, Vezi Hăulișca, cătun, 

jud. Putna. 
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Hăulişca, câfun, în jud. Putna, 

pl. Vrancea, com. Păulești. Este 

așezat pe muchea piîriului Fun- 

dătura, în fața satului Păulești. 

Are o populaţie de 593 su- 

flete, cari locuesc în 191 case; 

o biserică filială, cu hramul S-ţii 
Voevozi. 

Hăulita, zirîz, pe teritoriul co- 

munei Crucea-d.-s., jud. Putna; 

izvorește din munţii satului Mun- 

celul, curge în Crucea-Schitul- 

Brazii, şi se varsă în Șuşiţa, a- 

vind pe vale mai multe puțuri, 

din cari se alimentează comuna 

Crucea-d.-s. 

Heci-Lespezi, sa, numit în par- 

tea de jos Diudiul, pe moşia cu 

acelaşi nume, com. Lespezi, jud. 

Suceava. Aşezat d'asupra, pe 
coastele şi poalele dealului ce 

ţărmurește șesul drept al Sire- 

tului. Are o populaţie de 344 
familii, saii 1376 suflete, din 

cari 393 contribuabili. Locuesc 
în 354 case. 

Vatra satului ocupă 43 fălci. 

Moșia e proprietatea statului, 
fostă a Mănăstirei: Probota ; are 

o întindere de 1163 fălci, din 

cari 803 fălci cultivabile, 200 

fălci pădure şi imaș, 100 fălci 

finaţ şi restul mlaștine și locuri 

neproductive. 

Improprietăriți la 1864 sunt: 
3 fruntași, 72 pălmaşi și 74 co- 

dași, stăpinind 402 fălci. 

Are o biserică, cu hramul Sf. 

Dumitru, deservită de 1 preot 

şi 2 cîntăreţi; o şcoală rurală 

mixtă, condusă de un învăţător 
şi frecuentată de 5o elevi. 

Drumuri principale sunt: la 

Pășcaui (9 kil.), la Tătăruşi, (5 

kil.), la Probota (4 kil.) şi la 
Lespezi (1 kil.). 

Descălicătorii satului se crede 

a fi fost niște ţigani robi ai mă- 
năstirei Probota,   Printr'un uric, din 
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lui Gavril-Movilă, Domnul 'Ță- 

rei Muntenești, dat din Tirgo- 

vişte, se dăruește satul Heciul, 

din ţinutul Sucevei, Mănăstirei 

Galata. 

Heci-Lespezi, stazie de dr.-d.f., 
lingă satul cu același nume, jud. 

Suceava, la 397 kil. de Bucu- 

rești pe linia Păşcani-Burdujeni, 

pusă în circulație la 15 Dec. 
1869. Se află între staţiile Păș- 

cani (10.8 kil.) și Dolhasca (10.3 

kil.), Inălţimea d'asupra nivelu- 

lui mării de 205 m. 90. Veni- 

tul pe 1896: 1065344 lei. 

Heciul, zîrîă, ce străbate satul 

cu același nume, jud. Suceava. 

“ Izvorește din pădurea Probotei 

și se varsă în Siret. Lungi- 

mea cursului săi e de 3—4 kil, 

Invărtește 4 moriște. Are de tri- 

butar pe Gorcila. 

Heciului (Dealul-), Zea/, pe care 

stă satul Heci-Lespezi, jud. Su- 
ceava. 

Hegheșului (Munţii-), rază 
de mun, ce se detașează din 

Culmea-Ceahlăului, jud. Neamţu. 

Helegiul, Zea/, în jud. Bacăii, 

pl. Tazlăul-d.-j., com. Drăgu- 

şeşti, care face parte din şira 

dealurilor dintre “Tazlăul-Mare 

- şi Siretul. 

Helegiul, sa/, jud. Bacăi, pl. 
Tazlăul-d.-j. şi reședința com. 
Drăgugești, situat mai jos de 
confluența piriului cu acelaşi 
nume cu “Lazlăul-Mare. 

Are o şcoală mixtă, frecuen- 
tată de 8 băeţi şi 1 fată, din 
33 copii, în vîrstă de şcoală; o 
biserică, cu 1 preot și 1 cîntă- 
reț; 3 circiumi. , 

Sunt 156 fam., sai 490. suf. 
Vite: 8 cai, 243 vite cornute,   1618, al 56 porci.
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Helegiul,saii Drăgugeşti, pîriz, 
jud. Bacăii, pl. Tazlăul-d.-j., com. 

Drăgugeşti, care își are obirşia 

de la localitatea numită a-Rup- 
tei şi care se varsă în Tazlăul- 

Mare, d'a stînga, după ce sa 

încărcat cu piriiașele Drăgugea- 
nul, Botul și Nichita. 

Heleşteul, sa, jud. Dimboviţa, 

pl. Ialomiţa, căt. com. Conţeşti. 

Heleşteul, /zc, în partea de E. 

a com. Tătărani, pl. Crivina, 

jud. Prahova, format de piraele 
Recelea și Calda. 

Heleşteul, zăzure, în jud. R.- 

Sărat, pl. Marginea-d.-s., com. 

- Plăineşti, căt. Cîndeşti, proprie- 
tatea Statului; populată cu fag, 
ulm și stejar, 

Heleşteul, zirii şi vale. Izvo- 

rește dela locul numit Suhatul, 

curge spre S. în com. Oşești, 

pl. Stemnicul, jud. Vasluiiă, şi se 

varsă în pîriul Negrea, la locul 
numit Durducul,. 

Heleşteul, za/z, jud. Prahova, 

com. Filipeşti-de-Pădure, pl. Fi- 

lipeşti. Pe această vale sunt 

mine de cărbuni de pămînt, 

cari se exploatează dela 1884. 
Pe această vale se presupune a 
fi și păcură. 

Heleşteul-cu-Baltă, - zîriz, în 

jud. R.-Sărat, pl. Marginea-d.-., 

în partea de V. a ei, format 

din scurgerile lacului Robescu 
saii Voetinul din com. Voetinul, 

şi din mici piraie şi vine din 

interiorul comunei. Udă com. 

Voetinul, în partea de V., şi com. 

Bălești; formează în partea de 

E. a com. Voetinul o baltă. Se 

varsă în lacul Negru. Este pro- 

„ductiv în pește, iar malurile sale 

sunt acoperite cu stuf și rogoz, 

din cari se fac rogojini..   
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Heleşteul - Domnesc,  ure/e 

unui heleşteii, în centrul com. 

Şerbănești-d.-j., pl. Șerbănești, 

jud. Olt, pe piriul Dorofeiul. 

Se zice că acest heleșteii, în 

mijlocul căruia era o insulă 

frumoasă, azi Măgura-Frumoasă, 

producea peștii cei mai gustoși, 

cari se puneaii la masa Domnito- 
rului Șerban-Vodă, proprietarul 

acestei moșii. 

Heleşteul-Domnesc, saz, jud. 

Dimboviţa, pl. Dealul-Dimbo- 

vița, căt, com. Cazaci. Acest 

cătun este situat lingă vechile 
Heleștae-Domneşti, unde se cre- 

de de uniică Vlad-Țepeș -ar fi 

tras în ţepe 20000 Turci ce 
intrase în ţară sub comanda 
lui Hamza-Pașa de la Vidin, 

trimis de sultanul, spre a scoate 
din domnie pe Vlad și a'l duce 

“la Constantinopole viii saii mort. 

Heleşteului (Valea-), dea, în 
jud. R.-Sărat, pl. Rimnicul-d.-j., 

com. Slobozia-Galbenul. Acest 

nume îl poartă mai mult înalţele 

maluri ale pîriului Galbenul (o 
parte a piriului Valea-Boului), 

numite ast-fel,.de oare-ce piriul 

Galbenul formează la N. comu- 

nei un heleșteii, numit Galbenul. 

Heleştieni, com. rur., în jud. 

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

N.-E. de orașul Roman, la 41 kil. 

de el și la 26 kil. oo m. de reșe- 

dința plăşei, la extremitatea jude- 

țului. Este formată din satele: 

Hărmăneasa, Heleştieni, Mar- 

ginea, Oboroceni-d..j. (Caracaș), 

_Oboroceni-d.-s. și Volintireşti, 

-cu reședința comunei în satul 

Heleștieni. Are 460 familii, sai 

2108 suflete, din cari 528 con-. 

tribuabili. 

Locuesc în 481 case. 

Sunt 2069 vite mari cornute, 

Are 2 biserici: una de zid 

și alta de lemn; o şcoală primară   
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mixtă, frecuentată de 43 elevi 

din 44 înscrişi. 
Venitul anual al comunei este 

de lei 6007 şi cheltuelile de lei 

5960. Este legată prin șosea cu 

orașul Roman. Se limitează cu 

com. Ruginoasa, din jud. Su- 

ceava. | 

Heleştieni, sas, în: jud. Roman, 

pl. Siretul-d.-s., com. Heleștieni, 

spre N.-E. de orașul Roman, 
la 41 kil. de el și la 26 kil. 

500 m. de reședința plășei. Este 
situat la extremitatea județului, 

în valea pir. Țiganca. E unul 

din satele cele mai depărtate 

de reședința județului. Are 134 
familii, sai 675 suflete, din cari 

161 contribuabili, - Locuesc în 

145 case. 
Este reședința comunei He- 

leștieni. 

Sunt 777 vite mari cornute. 

Are: o biserică de zid, vechie, 

făcută la 1780 de Mihail Stur- 

dza, mare clucer, împreună cu 

jupîneasa sa Ecaterina, «odraslă 

de boieri mari», (astfel zice în- 

scripția în versuri de pe păre- 

tele bisericei); o școală primară 

mixtă, cu un bun local, frecuen- 

tată de 43 elevi, din 44 înscriși. 

Este legat prin șosea cu oraşul 

Roman și prin calea ferată, 
avind ca gară mai apropiată! 
Ruginoasa, din jud. Suceava. 

Heltiul, satț, jud. Bacăiă, pl. Trotu- 
șul, com. Jăvreni, situat aproape 

de malul sting al Trotușului, 

în fața tîrgului Căiuţi. Are o 

biserică, cu un cîntăreț, clădită 

de locuitori acum 100 de ani; 

1 cîrciumă. 
E populat cu 73 familii, sai 

241 suflete. 

Vite sunt: 14 cai, 158 vite 

mari cornute, 45 porci. 

Heltiul cu Paltinata, vpzoșze, jud. 
Bacău, pl. Trotușul, de princo-
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muncle Jăvreni și Ripile, foste 

proprietăți ale Mănăstirei-Caşi- 

nul şi actualmente ale statului. 

Heltiul, zădure, foioasă, jud. Ba- 

căii, pl. Trotușul, com. Jăvreni, 

amenajată toată în codru regulat, 

avind o întindere de 1424 hect. 

Hemeieni, sas, jud. Bacăi, pl. 
“ Tazlăul-d.-s., situat pe dealul cu 

același nume, la 3 kil. 230 m. 

de satul Ardeoani, unde e școala. 

Are: o biserică, clădită de 

Slugerul Tenache, pe la 1780. 

E populat cu 17 familii, saii 

54 suflete. 

Hemeieni, deaf, jud. Bacăi, pl. 

Tazlăul-d.-s. de pe teritoriul co- 

munci Ardeoani, pe care se 

„află movila de la Iliești. 

Hemeiosul, zârîi, jud. Fălciu, 
izvorește din dealul Be;jlcaga 

- com Răducăneni, pl. Podoleni, 

formează rîpa cu același nume 

şi se varsă în dreapta pîriului 

Bohotînul. 

Hemeiuşul, sa, jud. Bacău, pl. 

Bistriţa-d.-s., com. Fiîntinelele 

- Va dreapta Bistricioarei. 
Are o biserică, zidită în 1850 

de către arendașii moșiei Pa- 
nait şi Iancu Ianoli, cu spesele 

„Principesei ' Pulcheria Vittgen- 
stein şi acum deservită de 1 

“preot şi 1 cîntăreţ; o școală mixtă, 

întreținută din fonduri particu- 

lare, într'un local bun, cu un loc 

de 63 prăjini în vatra satului: 

Sunt 6 circiumi. 
Populaţiunea se compune din 

506 Romini, 54 Unguri, 88 O.- 

vrei, 62 “Țigani şi 25 Germani, 

aparținind la 208 familii. 

Vite sunt: 3 cai, go vite 

mari cornute, 54 oi și 66 porci. 

Hengiul, firii, izvoreşte din par- 

tea de E. a satului Păhnești,   

com. cu acelaşi nume, pl.-Po- 

doleni, jud. Fâlciu, trece prin 

sat şi la S$. se varsă în piriul 

Fundătura. 

Hengiul, pisc. Vezi Podișul, deal, 

com. Băşești, pl. Mijlocul, jud. 

Fălciu. 

Henţeşti, căzuu, alipit la satul 

Lipova-Răzeși, pl. Racova, jud. 

Vasluii. 

Herasca, moșie, în jud. Buzăii, 

com. Mlăjetul, căt. Valea-Rea, 

în întindere de 600 hect., din 

cari 30 hect. pădurea Valca- 

Rea, proprietatea  moşnenilor 

Herăști și Drăgulineşti, 

Herasca, sai Năsturelul, pz0;ze, 

în jud. Teleorman, pl. Marginci. 

Herasca-Ologeni, pădure, a sta- 
tului, pendinte de com. Cocio- 

cul, pl. Znagovul, jud. Ilfov, în 

întindere de 135 hect, 

Herăstraele, /ac, jud. Vlașca, 

pl. Glavaciocul, com. Blejești, 

situat în pădurea Sinica, pe pro- 
prietatea Baciul, a fraţilor C. şi 

Gr. Olănescu. 

Herăstrăul, com. rur., în jude- 

țul Putna, plasa Vrancea, așe- 

zată pe malul sting și dreptal 
Nărujei, în coasta dealurilor ce 

formează valea Herăstrăul, la 

33 kil. de sub-prefectura plășci 

și la 70 kil., de capitala jud. 

Comuna este udată afară de 

Năruja și de piraele: Valea- 

Neagră, Valea-Secăturei, Valea- 

Rea, a-Săratei şi Ochea. 

Se compune din cătunele 
următoare: Herăstrăul (unde e 

şi primăria comunei), Podul: 

Schiopului, Ungureni și Vetreşti, 

Are o populațiune de 138 
familii, sai 517 suflete: 272 

bărbaţi şi 245 femei; 233 neîn-   

surați (127 bărbaţi, 106 femei), 

254 însuraţi şi 30 văduvi (17 

bărbaţi, 13 femei); 150 agricul- 

“tori, 20 meseriași, 4 industriaşi, 

4 comercianți, 5 cu profesiuni li- 

bere, 74 muncitori şi 20 servitori, 

Știu carte 19 persoane. 

Locuesc în 142 case. 

Are: o biserică parohială, cu 

hramul Sf. Voevozi, în cătunul: 

FHerăstrăul ; o școală mixtă, fre- 

cuentată de 19 copii. | 
Sunt 120 contribuabili. 

Budgetul comunei e la veni 
turi de 1394.35 lei și la chel- 

tueli de 1368,35 lei. 

Locuitorii posedă: 30 plu- 

guri de lemn; 3 mori de apă; 

278 boi, 189 vaci, 60 cai, 500 
Oi, 41 capre și 92 porci; 101 

stupi cu albine. 
In comuna Herăstrăul sunt 4 

cîrciumari, 2 dogari, 3 fierari, 

3 fabricanți de rachiu, 4 pive 

şi 6 chiristigii. 

Este un schit de călugări, 

numit Valea-Neagră, care arc 

vr'o 100 hect. pămînt, propric- 

tatea sa. 

Herăstrăul, căfua, în jud, Putna, 

pl. Vrancea, com. cu același 

nume. lEste aşezat pe ambele 

maluri ale piriului Năruja, pe 

coasta dealurilor ce formează 
valea, 

Are o biserică parohială, cu 

hramul Sf. Vocvozi, 

Herăstrăul, parohie, formată din 

cătunele:  Herăstrăul, Podul: 

Schiopului, Ungureni şi Vetrești, 

în com. cu același nume, plasa 

Vrancea, jud. Putna. Are o bi- 

serică parohială, cu hramul Sf. 

Voevazi. 

Herăstrăul, sat, jud Bacăă, pl. 
Trotușul, com. Grozeşti, situat 
în faţa confluenței Lezunţului 
cu Oituzul, la 3 kil. 500 m. de 
satul Grozești. :
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Are o populaţie de 200 fa- 
milii, sait 635 suflete, 

Sunt.3 cîrciumi. 

Vite: 8 cai, 303 

cornute şi 96 porci. 
vite mari 

Herăstrăul, saţ, jud. Ilfov; pl. 

Dimbovița; face parte din com. 
rur. Băneasa-Herăstrăul. Iste 

situat la S. de Băneasa, pe ma- 

lul drept al rîulvi Colentina și 

pe calea naţională București- 

Ploeşti. Spre. S. e lacul Herăs- 

trăul, format de rîul Colentina. 

Aci este.o şcoală de agri- 

„cultură, 

Se întinde pe o suprafaţă de 

770 hect., cu o populaţie de 
244 locuitori. | 

Statul are 400 hect., din cari 

„cultivă pri: arendaşii săi 300 

hect. (100 izlaz). Locuitorii ati 

370 hect. și le culcivă pe toate. 

Are o şcoală rurală mixtă, 

frecuentată de 17 elevi şi 7 e- 
leve, cu întreținerea căreia co- 

muna cheltueşte anual 2200 lei. 

In raionul satului este 1 noa- 

ră.cu apă şi 1 pod, 

Comerciul se face de 4 cîr- 

ciumari, 

Numărul vitelor mari e de 

235 şi al celor mici de 27. 

„Herăstrăul, saii Cotul-Feres- 
trău, secție a 'satului Mănăsti- 
rea-Cașinului, jud. : Bacăă, pl. 

Trotuşul. 

Herăstrăul, Za/7ă cu peşte, jud. 

Ilfov, la N. de București, lîngă 

satul Ilerăstrăul, formată de 

riul Colentina. 

MHerăstrăul, meșie a statului, 

care a aparținut  mănăstirei 

Cotroceni, jud. Ilfov. Pe perio- 

dul 1583—93 s'a arendat cu 

25000 lei anual, împreună cu 

heleşteul, afară 'de pămîntul 

de la stinga şi dreapta şoselei 

Mogoşoaia, pănă in matca apei   
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la moară, care s'a rezervat pen- 

tru școala de agricultură şi ferma 

de la Herăstrăt. 

Herăstrăul, vechii pichet, - cu 

No. 9, către hotarul Moldovei, 

în jud. R.Sărat, pl. Orașului, 

com. Andreași, în partea de 
V. a ei pe rîul Milcovul. 

Herăşti, saz, face parte din com, 
surală Herășşti-Buciumeni, jud. 

Ilfov, pl. Negoești. Este situat 
la S.-E. de București, înconjurat 

de dealuri spre N. Aci este 

reședința primăriei. 

Are un castel zidit sub Ma- 

teiii-Basarab, de familia Năsturel- 

Herăscu. Acest sat a fost pro-: 

prietatea vechei familii Năstu- 
rel - Herăscu, care și-a lăsat 

toată averea statului. Aci este 

o grădină mare și frumoasă. A- 

ceastă moșie mai tirziu a trecut 

în posesiunea principelui sir- 

besc, Miloș; iar azi se stăpi- 

nește de D-l Anastase Stolo- 

jan. Populaţia satului este de. 

1421 suflete. 

Se întinde peo suprafaţă de . 
3037 hect. D-l A. Stolojan.po-: 

sedă 2350 hect. și locuitorii 

687 hect. Proprietarul cultivă . 

1250 hect. (350 sterpe, 250 izlaz, 

şoo pădure). Locuitorii cultivă 
617 hect. (30 izlaz, 40 vie). 

Are: o biserică cu hramul 

Sf. Voevozi, deservită de 2 

preoţi și 2 cîntăreți; 1 heleșteii; 

2 maşini de treerat ci: aburi; 

o şcoală niixtă, frecuentată de 
3q4.elevi şi .10 eleve, cu între- 

ţinerea căreia satul şi comuna 

cheltueşte anual 2062 lei. | 
Comerciul se face de 9 cir-. 

ciumari. 

Herăşti, sat, face: parte din com. 
rur. Știrbești, jud. Vlaşca, pl. 

Olteţul-d.-j: Are o populaţie de 

452 locuitori, 229 bărbaţi şi 22 

femei. E la distanţă de 2 kil.   
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de satul Ştirbeșşti, .reședința co- 
munci. Are o biserică vechie, 

cu hramul Sf. Nicolae. 

Herăşti, sa/, în jud. R.-Sărat 
pl. Rimnicul-d.-s., com. Grebă- 
nul, așezat în partea de N. a 

com. la 500 m.spre N. de căt. 
de reşedinţă, Grebănul, la. poa- 

lele dealului IHerăști. Are o în- 

tindere de 300 hect., cu o.po- 

pulaţic de 135 familii, sati 486 
suflete, din cari 185 contribu- 

abili. 
Știu carte 40 persoane. 
Are o biserică, deservită de 

1 preot, 1 cîntăreţ și 1 paracliser. 

Herăşti, mahala, din com. rur. 
Roșiile, pl.' Cerna d.j;, jud. Vil- 

cea. i: i 

Herăşti, dea, în jud. R. Sărat, 

pl. Rimnicul-d.-s., com. Grebănul, 

"se 'desface din dealul Strejești, 
şi brăzdează partea de V.a'com.; 

acoperit cu păduri întinse. 

Herăşti, zii, în jud..R.-Sărat, 

pl. Rîmnicul-d.:s., com. Grebănul, 

izvoreşte din dealul IHerăşti; 

udă partea de mijloc a com., 
trece prin cătunul Herăşti şi 

se varsă în piîriul Oreavul, pe . 
partea dreaptă, mai sus de 

cătunul Grebănul; are o.lungi- 

me cam de 9 kil. 

Herăşti-Buciumeni, com. rur., 

în jud. Ilfov,. pl. Negocști, -si- 

tuată la S.:E. de București, lingă 

riul Dimboviţa, la 36 kil. de 

București. Stă în legătură cu 

Ghimpați prin o şosea vecinală, 
Se compune din satele: Bu- 

ciumeni, Gruiul şi Ierăști; cu 

o populație de 2389 suflete, 
cari locuesc în 616 cașe și: 22 

bordeie. 

Sunt 431: contribuabili. 

Se întinde pe o suprafaţă de 

5436 hect. D nii C. D. Maratea
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şi A. Stolojan, ait 4174 hect. şi 

locuitorii 1262 hect. Proprieta- 

rii cultivă 2720 hect. (515 sterpe, 

430 izlaz, 509 pădure). Locui- 

torii cultivă 1145 hect. (65 iz- 

laz, 52 vie). 

Veniturile com. sunt de 7344 

lei şi cheltuelile, de 7328 lei. 

Arc 3 biserici (în fie-care căt. 
cite una); 2 școale mixte, la 

Herăști și Buciumeni; 3 mașini 

de 'treerat; 1 heleșteii. 

Numărul vitelor 
1533 (272 cai şi iepe, 665 boi, 
494 vaci și viței, 8 tauri, 33 

bivoli, 60 bivolițe) şi al celor 

mici de 4107 (9 capre, 840 porci, 

3258 oi). 
Locuitorii posedă 236 plu- 

guri: 171 cu boi, 65 cu cai; 

399 care şi căruţe: 304 cu boi, 

95 cu cai. 
Locuitori împroprietăriți, 256 

şi neîmproprietăriți, 294. 
Comerciul se face de 13 cir- 

ciumari şi 1 hangiii. 
S'ai stabilit în com. 23 străini. 

_Herătăului (Dealul-), Zea/, si- 
tuat între văile . Călmăţuiul şi 
Valea.Ilerătăului, la E. de satul 

Călmăţuiul, pl. Birladul, jud. Te- 

cuciii, Ă 

Herătăului, vale cu ziriă, în 

jud. Tecuciă; începe din teri. 

toriul com. Barcea, din locali- 

tatea numită La Crucea-Radu- 
lui, continuă spre S. paralel cu 

Călmăţuiul și se unesc la S. 
de satul Călmățuiul. 

Herburia, fostă zzoşie a statului, 

în jud. Muscel, pl. Riul-Doam- 

nci, com. Ștefănești, pe care s'a 

improprietărit, la anul 186411 

locuitori, cărora li s'a dat cite 

5 pogoane. 

Herburia, păzure, supusă regi- 

mului silvic, jud. Muscel, pl. 
Rîul-Doamnei, com. Valea-Mare, 

mari e de 

  

în întindere de 150 hect., po- 

pulate cu stejar, fag, carpen, ju- 

gastru, ulm, frasin și plop. 

„Hereşti, saţ, numit și Rușii pe 

moșia și în com. Cristești, jud, 

Suceava. Așezat pe poalele dea- 
lului şi în valea cu același nume 

formată de piraele: Fundoaia, 
Căprăria și Bostănești, are 170 

case, populate cu 186 familii, 

saii 715 suflete: 370 bărbaţi și 
345 femei, mai toţi lipoveni. 

Sunt 148 contribuabili; un 

cîrciumar; 2 băcănii; un debit 

de tutun. 

Vatra satului ocupă 60 fălci 

și 30 prăjini, 

Improprietăriți la 1864 sunt: 
I fruntaș, 28 pălmași și 63 co- 

dași, stăpînind 145 fălci şi: 67 
prăjini. 

Areo biserică, cu hramul Cuv. 

Paraschiva, clădită în 1836 de 

săteni și Mihail Sturdza, cu în- 

scripţia următoare : «Blagocesti- 

vului Domn și Impărat Mihail 
Voevod, goda 1846, Mai 9». Prin- 

tre cărțile bisericei există una 

slavă din 1772. E deservită de 

I preot și 2 cintăreţi şi îm- 

proprietărită cu 8 fălci. Școala 

din Cristești servă şi acestui 

“sat. Un singur drum principal 

este spre Cristești, 

Hereşti, Zeal, acoperit de pădure, 

ce înconjoară satul cu același 
nume, jud. Suceava. 

Hereşti, zădure, jud. Suceava, 

în com. Cristești. 

Hermeneasa, rii, izvorește 

de la E. de com. Teşila, pl. Pe- 
leșul, jud. Prahova, dintre mun- 

ţii Gilmeia şi Ciopirceni; cur- 

ge dela E. spre V. și se varsă 
în rîul Doftana, pe malul stîng, 

tot în raionul com. Teşila. 

Hermeziul, co. rur., în partea   

de S.E. a pl. Turia, jud. Iași, 

și-a luat numele dela satul Her- 

meziul; partea N.-V. e situată 

pe culmea dealului ce formează 

valea Prutului, iar partea S. pe 
șesul Prutului; este formată din 

satele; Hermeziul, Damachi (târ- 
gușor), Zaboloteni - Sturzoaei, 
Vladomira, Unghiul - lui - Păr, 

Trifeşti, Bălteni și Zaboloteni- 

Fotei ; pe o întindere de 7579 

hect. și cu o populaţie de 506 

familii, sau 2340 suflete, 
Are 5 biserici, cu patru preoți 

şi 8 cîntăreţi; 2 școli, cu 2 

învățători, şi frecuentată de 97 

şcolari, 85 băeţi și 12 fete; o 

velniță; 5 mori. 

__ Budgetul com. e de 9093 lei, 

49 bani la venituri şi de 8818 

la cheltueli. 

Vite: 2088 vite mari cornute, 

278 cai, 1.429 oi, 38 capre şi 

684 rimători, 

Hermeziul, saz, în patea de S.- 

E. a com Hermeziul, pl. Turia, 

jud. Iaşi. In vechime purta nu- 

mele de Trifești-Vechi ; situat 
pe șes, lingă malul Prutului, cu 

o populaţie de 160 familii, sait 

680 suflete. 

Este reședința comunei. Are 

o biserică de zid, făcută în 1839, 

" de fostulproprietar C. Negruzzi, 

cu 1 preot, 2 cîntăreţi și un 

eclesiarec; o școală, frecuentată 

de 35 elevi. 
Moșia aparţine familiei Ne- 

gruzzi; pe ea se află și. pă- 
dure: 

Vite: 655 vite mari cornute, 

510 oi, 60 cai şi 277 rimători. 

Hermeziul, sas, jud. Suceava. 
Vezi Valea Botez. 

Heroaia și Alunişul, zroprietăj, 
ale statului, jud. Muscel, pen- 
dinţi de Mitropolia din Bucu- 
rești, cari s'aii arendat, pe perio- 
dul 1886—96, cu 14835 lei anual.
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Hertezul, dea/, în jud. Iași, pl. 

Cîrligătura, com. Sinești; aco- 

perit de arbori; face hotarul 

despre satul Obrijeni, din com. 
Popeşti. 

Hertioana - Mănăstirei sau a 
“Statului, saz, jud.  Bacăi, pl. 

Siretul-d.-s., com. Bogdănești, la 

500 de metri de satul Hertioana- 

Răzeşi. Are go familii, sai 328 

suflete. 

Vite sunt: 19 cai, 63 vite 

cornute și 104 porci. 

Hertioana- Răzeşi, saţ, și re- 
şedinţa com. Bogdănești, jud. 
Bacău, pl, Siretul-d..s. Are o 

populație de 38 familii, sai 107 
suflete; o școală mixtă și o bi- 

serică făcută de enoriași în 1888. 

Animale: 14 cai, 33 vite mari 

cornute și 26 porci. 

Herţa, plasă, în partea. de N.- 

V. a jud. Dorohoiii. 

Se mărginește: la N. cu Ba- 

sarabia, de care .se desparte 

prin. cursul Prutului, începînd 

de la hotarul din jos a. moşiei 
- Orofteana, pănă la vărsarea pt- 

rîului Mamorniţa în Prut; la 

S., cu pl. Berhometele, de. care 

se desparte prin linia: de hotar 
a moșiilor: Mihoreni-Stavrat, Cu- 
liceni, Tirnauca, Stănești şi Tu- 

reatca; la E., cu pl. Prutul-de 
Jos, de care se desparte prin 

hotarul moşielor: Herţa, Orof- 

teana, Ibănești, Dămileni, Su- 

“ harăul, Mlinăuţi și Hudești; la 

V.,.cu Bucovina, de care se 

desparte prin ..curs"l  piîriului - 
Mamorniţa, începînd de' la Prut 

unde se varsă și pănă sub dealul 

despre Pasat (Noua-Suliţa), de 

unde apoi hotarul e format de 

“ “linia şanţului de hotar anume 

" “făcută, pănă la Mihoreni; unde 

“intră piriul Molniţa. 

Această plasă reprezintă fru- 

„ *.mosul ţinut al. Herţei . de odi- 

(0645. Alareie Diclionar Geogra/tc. Tot, 447 
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nioară, care prin luarea Buco- 
vinei rășluindu-se în cea mai 

mare parte, restul lui s'a lipit 
la jud. Dorohoiii. 

Teritoriul acestei plăşi arc o 

“întindere de 38308 hect., 6 arii, 

din cari 25148 hect. cîmp şi 

5159 hect. și -96 arii pădure; 

din aceasta, 8690 hect. 59 arii 

sunt ale locuitorilor împroprie- 
tăriți după legea din 1864; 
16457 hect. şi 41 arii ale pro- 

prietarilor mari și restul pădure. 
Este accidentată spre V. şi 

dominată de înalta culme a dea- 

“lurilor cari încep de la hota- 

rul Bucovinei, avind multe ra- 

mificații mici -cu înclinare că- 
tre şesul Prutului. 

Solul, în raport cu suprafaţa, 

"ce este parte pe deal și parte 

pe vale şi pe șesul Prutului, are 

baza principală cam diferită: 
lut ori nisip, saii luto-nisip în 

proporții variate, cu destulă 

pătură de humus în multe lo- 
curi. Cu toate aceste și în 

mare parte se vede negru la 

„coloare, dar nu se poate zice că 

este un pămint din cele mai fer- 
tile. În raport cu terenul plășei 
Berhometele este mai produc- 

tiv, cu toate că inferior în pro- 
ducție pămîntului plășilor: Ba- 

șeul-Prutul-d.-j., parte din Pru- 

tul-d.-s. şi Coșula. Multă supra- 

- faţă a fost odinioară acoperită 

de :întinși codri. Pe unele dealuri 

se găsesc blocuri de piatră pen- 
tru zidărie, iar pe moșia Herţa 

s'a găsit o întinsă masă de pia- 

tră pentru mori. 

Pădurile, sunt încă destul de 

" întinse cu arbori frumoși; se 
prelungesc din hotarul Buco- 

vinci. și se împreună cu pă- 

durile din plășile: Berhomete- 

le, Coșula și Prutul-d.-s., pe o 

„suprafaţă totală de. „8159 hect,. 

96 arii, 

Tazurile din plasa Herţa sunt: 
_ Cocota, de 3 hect.-58 arii în-   
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"tindere, pe moșia Slobozia, co- 

- muna Buda și Herţanul, de 2 

hect. 15 arii pe moșia Movila. 

Piraele. principale sunt: Duru- 
itoarea, începind de pe Comă- 
nești; Ghertinul, de pe Sanihăă ; 

Molniţa, de pe Sanihăi; Ma- 

mornița, de pe Luncaviţa; Peli- 

haciul, de. pe Orofteana; Preli- 
socul, de pe Tirnauca; Rugi- 

noasa, de pe Luncaviţa și Sa- 
nihăul de pe Sanihăi, cari toate 
se varsă în; rîul Prutul; Pietrosul, 

de pe Pomirla se varsă în Her- 

țușca; pe marginea de N. a 

plăşei trece riul Prutul. 

Producţiunea, constă în: ce- 

- reale, lemne și vite, 

Vite: 6931 vite mari cornute, 

4617. oi, I4 capre şi 5637 mas- 

curi. 

Are o populație de 4166 fa- 
milii, sai 17699 suflete; 29 bi- 

" serici, deservite de 12 preoți, 

28 ciîntăreţi și 20 pălămari, plă- 
tiți de comună; 5 școale, con- 

duse de 5 învăţători şi frecu- 

entate de 303 elevi. Intreţinerea 

lor se face de com. și de Stat. 

Reședința plășei este în tir- 

gușorul Herţa. 
Plasa se compune din urmă- 

toarele comune: 

1. Buda-AMare, cu satele: Bu- 

da-Mare, Buda-Mică, Mihoreni- : 

Stavrat, Mogoșești, Pasatul și 

Slobozia... 

2. Flreafea, cu satele: Băn- 

cești-Fundoaia, Hreaţea, Godi- 

neşti și Ripta. 

3. Alamornifa, cu satele : Băn- 
ceni, Cotul-Boianului, Cotul-Ho- 

tinului, Horbova (Sanihăul), La: “ 

coviţa, -Mamorniţa, Mamorniţa- 

tîrg și Ștreanga. 
4. IJovila, cu satele : Baranca, 

Herţușca, Mahala, Movila, Po- 

"eana, Slobozia şi Ținteni.. 

"5. Orofteana, 'cu satele: O- 
rofteana-d.-j. (Popovici), : Orof- 

teana-d.-s. (Suţu) şi Osebiţi -de- 

Orofteana (Frunzete). | 
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6. Pilipăuji, cu satele: Cotul- 

Sanihăul, Lunca, Molniţa şi Pi- 

lipăuţi (Satul-Mare). 
7. Tirnauca, cu satele: Pro- 

botești și Tirnauca. 

8. Jlerța, comună urbană. 

Herţa, com. urb., şi al doilea tirg 
după Dorohoiii în „privinţa în- 
tinderei și a vechimei din jud. 

Dorohoi. De aci s'a strămutat 

reședința judeţului la Dorohoiiă, 
în timpul Domnitorului Ioniţă 

Sandu Sturdza cînd s'a desfă- 

cut ţinutul Ilerţei; după care 

multe familii se strămutară în 

alte localităţi. 

Acest tirg este capitala plă- 
șci Herţa, 

Secţionarea tirgului este în 

mahalalele: Boerească, Ciubo- 

tărească, Olărească şi Tirnău- 

ciană. 

Populaţia este: de 1180 locui- 

tori, din care 360 creștini de 

felurite rituri şi naţionalităţi și 

820 Evrei, 

Sunt două biserici ortodoxe, 

cu 2 preoți, 3 cîntăreţi şi 3 pălă- 

mari; una mică cu hramul Sf. 

Ilie, făcută în vechime din biîrne 

de stejar şi refăcută de locui- 

tori la 1798, cari ai strămutat-o 
din vale, unde în locul ci s'a zi- 

dit o biserică nouă; a doua, mare, 

cu „hramul St. Gheorghe, ac- 

tualmente catedrală, făcută de 

zid la 1795 de Nicolai Țintă 

și Ilie Holban, cum se vede 

de pe inscripţia de pe Sf, Potir şi 

Evanghelie, de asemenea și de pe 

acea de la ușa de intrare. 

„Evreii au: două sinagoge 

mari și 4 școli de rugăciuni; 

2 belferii pentru copii mai mari 

de 10 ani și 4 pentru acei mai 

mici. 

Are: o şcoală primară de bă- 
eți, condusă de 2 profesori şi 

frecuentată de 75 elevi; o școală 

de fete, condusă de 2 profesoare 
și cu 39 eleve, la care se predă   
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și învățarea feluritelor cusături, 

împletituri şi brodării, ambele 

întreținute de stat și comună; 

un biuroi telegrafo-poștal și te- 
lefon, înființat la 1884 şi al că- 

ruj venit pe exercițiul 1896— 

97 a fost de lei 6279, bani 92. 
Stabilimentele industriale și 

comerciale sunt: 1 farmacie, 2 

mori de aburi cu cite 2 perechi 

de pietre; 1 moară cu cai; 1 

săpunărie, 1 lumănărârie şi du- 
bălărie mai multe ateliere de: 

croitorie, cojocărie, blănărie, ciz- 

mărie, stolerie, rotărie, butnă- 

rie, ferărie, ș. a., magazine de 

coloniale, manufacturiale, bău- 

turi spirtoase, depozite de făină, 

fierărie, lemnărie, etc. 

Găzduirea călătorilor se face 
la două hanuri mai principale 

și altele mai mici, 

Eșirile şi intrările tîrgului se 

fac pe la barierile: Mamorniţa, 
Pilipăuţilor, Dorohoiului și Tîr- 

năucăi. Inmormîntările se fac la 
două cimitire creștine și la unul 

judaic. Vitele de hrană și acele 

de muncă ale tirgoveţilor au 

pășunatul pe locul ce este dat 
de proprietarul moșiei și pe care 

se află şi tîrgul situat. 

Aşezarea tirgoveţilor de a- 
colo, cu dreptul de bezminari, 

este stabilită de pe la anul 
1672, prin hrisovul dat de Dom- 

nitorul Duca-Vodă, hrisov care 

s'a reinoit şi aprobat prin hriso- 

vul din 1817, dela Scarlat Cali- 
mach-Vodă și prin acel din 6 

Iulie 1824, del. S. Sturdza-Vodă. 

Herţului -(Valea-), za/£, ce-și ia | 
naștere din dealul Șesul, pl. 
Amaradia, jud. Gorj și se ter- 
mină în valea Gilortului, la S. 

comunei Albeni. 

Herţuşca, saii Fundul-Herţei, 
sat, pe moşia IHerţa, com. 

Movila, pl. Herţa, jud. Dorohoiii, 
cu 220 familii, sai 1100 suflete.   

HIGEIA 

Proprietatea moșiei este a D-lui 

Panaite Cazimir. | 

Are o biserică, cu hramul Sf. 

Mihail și Gavril, cu 1 preot. 
2 cănt. și 1 pălămar; e făcută 

de lemn şi tencuită. Sătenii îm-" 

proprietăriți ai 325 hect. 11 
ar. pămînt; iar proprietarul mo- 
șiei: 464 hect., 3 ar., cîmp. și 

343 hect. 73 ar. pădure, mai 

mult bătrină, cu diferite esențe 

de arbori, în cari domină fagul. 

Piraele ce curg peste moşie 

sunt IHerţușca și Poeniţa. 

Drumuri principale: acel ce du- 
ce la Herţa și acel spre Ibănești. 

Hotarele cu: Baranca, Po- 
mirla, Tirnauca şi Pilipăuţi. 

Locuri însemnate sunt: Ce- 
tatea-Herței, Cetăţuia și Mo- 

vila-Comoarei. 

Herţuşca, ziriă, începînd de pe 

moșia Fundul-Herţei, com. Mo- 
vila, pl. Ierţa, jud. Dorohoiii; 

se varsă în Prut, 

Herul, Zea/, ce desparte com.: 

Bătrini, pl. Teleajenul, jud. Pra- 

„hova, la N-E. de com. Star- 

Chiojdul. Pe o parte din acest 

deal se cultivă cereale, iar parte 

servă de fineţe. 

Hetmanul, zîrîz, jud. Bacăi, pl. 

Trotușul care obiîrsește în mun- 

tele Crâşna și se varsă d'a stînga 

Oituzului, la V. de com. Gro- 

zeşti, . - Ă 

Hetneul,. za/e, jud. Bacăi, pl. 

Trotușul, com. Căiuţul, ce servea 

mai înainte de matcă a piriului 
Căiuțul-Mare,.pe unde azi este 
un drum natural pe teritoriul 
satului Căiuţul. 

Hierasus sau Hierasos, panire 
ce se da în vechime 7f2/47 Si- 
retul. îi 

Higeia, sursă de apă minerală,
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„în valea rîului Olăneşti, jud. 
Vilcea, avind aceleași substanţe 

fixe că, şi sursele Vulcanul, Es- 

culap, Anicuţa şi Ion C. Bră- 

tianu, însă posedind iodurile și 

bicarbonatele mai concentrate. 

Higiul, mahala, în jud. Mehe- 

dinți, pl. Motrul-d.-j.; ţiie de 
com. rur. Bresniţa. 

Higiul, va/e, în jud. Mehedinţi, 
pl. Dumbrava, com. rur. Roc- 
șoreni, pe care este așezat sa- 

tul Văradia saă Putineiul, 

Hihileţul, zzzuze, în jud. Buzău, 

com. Valea-Muscelului, căt. Brus- 

turișul; izlaz şi pădure. 

Hijmul, zane, în jud. Bacăi, 

pl. Trotuşul, com. Dărmănești, 

situat d'a stinga Uzului şi aco- 

perit de păduri de brad și 

fag. 

Hilişeui, com. rur., în partea de 
N. a plășei Coșula, jud. Doro- 

hoiii, formată din satele: Hili- 

şeul-Curt, Hilişeul-Gafencu și Hi- 

„ lișeul-Galaţi, cu reședința pri- 

.. măriei în Hilișeul-Curt. Are 442 

familii, saii 1632 suflete; 2 bi- 

serici, deservite de 1 preot și 

4 ciîntăreți şi 2 pălămari; 1 

şcoală, condusă de 1 învăţător 
şi frecuentată de 50 elevi ; 428 

hect.,24 arii, pămînt sătesc; 1432 

hect., 20 arii, cimp și 1167 hect., 

24 arii, pădure proprietăresc; 1. 

iaz; 3 pogoane de vie. 

“Budgetul com. e de lei 3846, 
bani 60, la venituri și de lei 3649, 

bani 8, la cheltueli. 

"Loc. posedă: 672 vite mari 

cornute, 769 oi, 87 cai, 553 

porci; 90 stupi cu albine. 

Hilişeul-Curt, sa, pe moșia cu 

același nume, :jud. Dorohoii, 

pl. Coşula, com. Hilişeul, cu 

226 familii, sau 823 suflete.   
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Proprietatea moşiei este a e- 
rezilor defunctului Alecu Curt. 

Biserica, cu hramul Adormirea 

Maicei Domnului, deservită de 1 

cîntăreț și 1 pălămar, este mică, 
făcută din biîrne de stejar, din 

arborii pădurei seculare de pe 
„această moșie, așezată pe te- 

melie de piatră și tencuită pe 

din năuntru în 1801, de familia 

Curt. In fața bisericei este ri- 

dicat un monument, pe care se 

află o cruce între doi îngeri, 

bine sculptați în piatră. Ograda 

bisericei în partea despre casa 
proprietăţei este închisă cu zid, 

în centrul căreia se ridică clo- 

potniţa pe care se află bustul 
Miîntuitorului între doi îngeri, 
iar pe coama zidului stai bus- 

turile a 6 Apostoli. Aceste îm- 

podobiri. sunt făcute de către 

proprietarul moșiei, Alecu Curt, 
la anul 1858. 

"Este o școală primară, con- 
dusă de 1 învâţător, şi frecu- 

entată de 50 elevi; avînd un 

local bun făcut tot: de către 
Alecu Curt, care da toate în- 

“lesnirile: necesare spre întreţi- 

nerea ei în:bună regulă, ajutînd 

pe elevi cu cărți şi cele nece. 

sare la învăţătură și pe 20 e: 

levi săraci îmbrăcîndu-i, 
Locuitorii împroprietăriți au 

325 hect. 47 arii, pămînt, iar 
proprietarul moșiei are 286 hect., 

44 arii cimp, şi 766 hect. 22 arii 

pădure, bine îngrijită, cu dife- 

rite esențe de arbori, între cari 

predomină fagul şi plopul. 
" Apele ce trec pe moșie sunt: 

Jijia, care începe de la Fiatîna- 

Bălăneştei, din pădurea de pe 

moşie, și piraiele : Bivolașul, A- 

dîncul, Mihălăul și Orbeja. Are 

un iaz numit Tinca. 

Drumuri principale sunt: a- 

cel de la Culiceni și Tirnăuca, 

ce duc la Dorohoiti, și acel de 

la Pomirla, ce duce prin Buhaiii 

la Mihăileni.   

HILIȘEUL-GAFENCU 

Hotarele moșiei sunt cu : Po- 

mirla, Tărnăuca, Dersca, Hili- 

şeul-Vîrnav şi Hilişeul-Gafencu. 

Localităţi însemnate sunt : 

Mormiîntul-Uriaşului, Movila-Ma- 

re şi Bolborosita. 

Familia Curt este una din 

vechele familii de proprietari 

Moldoveni. In <Uricarul» de 

Th. Codrescu, se spune că: 
Vornicul de Poartă, Tănase Me- 

lehhe, după ordinul lui Ioan 

Teodor-Vodă, face, la 25 Iulie 

1759, o carte de hotărnicie a 
moșiei Hilișeul-d.-s,, din ținutul 
Dorohoiii, pe apa Jijiei, sub Co- 

dri-Herţei, alegind părțile lui 
Toader Curt, ce le avea de zes- 

tre de la Adrian Paharnicul, şi 

care moşie este între pădurea 

despre Obcina-Tincăi, Hilişcul- 
d.-j., Dealul-Corjeuţilor şi' Mor- 

mîntul-Uriașului, la împreunarea 

Jijiei eu Tinca. 

Hilişeul-Gafencu, sa/, pe mo- 
şia cu același nume, jud. Doro- 

hoiii, pl. Coșula, com. Hilișeul, 

cu 209 familii, saii 789 suflete. 
Proprietatea moșiei este a e- 

„rezilor defunctului V. Cananăii, 

cumpărată de la D-na Raluca 

Miclescu, născută Holban. 

Biserica cu hramul S-ţii Mihail 

şi Gavril, deservită de 1 preot 

2 cîntăreţi şi 1 pălămar, e de 
zid, făcută în 1855 de fostul pro- 

prietar M. Holban. 
Locuitorii împroprietăriți ai : 

5o2 hect. şi 82 arii pămînt; iar 

proprietatea moșiei: 961 hect; 

cimp și 356 hect., 5 arii, pă- 

dure, cu multe esențe de ar- . 

bori, între cari domină stejarul. 

Apele “principale ce trec pe 

moşie sunt: piriul Buhăeșul și 
rîul Jijia. 

„Drum este acel de la Hili- 

şeul-Curt, din care o ramură 

apucă spre Dorohoiii și alta 

spre Mihăileni, 

Hotarele moşiei sunt cu: Ga-
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laţul, Dersca, Buhaiul şi Șen- 

driceni. 

Hilişeul-Vîrnav, sa, pe mo: 

şia cu acelaşi nume, în partea 

sudică a com. Pormirla, pl. Pru- 

tul-d.-s., jud. Dorohoiii, cu 165 

familii, saii 622 suflete.. Mai de 

mult această moşie era trup a 

parte, iar acum se află alipită 

la moşia Pomirla. 

Are o biserică, cu hramul Sf. 

Mihail și Gavriil, mică, făcută 

din lemn, la 1780, de V. Vir- 

nav. 
Locuitorii împroprietăriți ai 

581 hect., 47 arii, pămint. 

Hilişeului (Dealul-), dz4/, pe 
moșia Hilișeul - Gafencu, com. 

Hilișeul, pl. Coșula, jud. Doro- 
hoiă, 

Hiliţa, sa/, în partea de E. a 
com. Poiana-Cirnului, pl. Cras- 
na, jud. Vasluiă, situat pe va- 
lea și coasta de E. a dealului 

cu aceași numire, pe o supra- 
faţă de 5oo hect. cu o popu- 
laţie de 66 familii, sai 329 su- 

flete. 
Locuitorii se ocupă mai mult 

cu cultura viilor şi a livezilor. 

Are o biserică cu 1 preot şi 

2 cîntăreţi. 

Hinoga, însă, în jud. Constan- 

ţa, ceva mai la vale de satul Co- 
chirleni; aparţine acestei com. ; 

are o formă lunguiaţă, cu o întin- 

dere de 70 hect., acoperită jumă- 

tate cu pietriș, jumătate cu sălcii ; 
în dreptul ei, pe malul drept al 

Dunărei, se termină valuri mari 

de pămint ce apăraii Dobrogea 
contra năvălirilor din partea Bar- 

bailor; tot în dreptul săi pare 

a fi fost aşezată vechea cetate 

romană Axiopolis. 

Hinova, com. rur. şi saț, în jud. 

Mehedinţi, pl. Ocolul, la 12 kil.   

de orașul Turnul-Severin și la 

24 kil. de Malovăţul, reședința 

plășei. Este situată pe malul 

Dunărei. Se mărginește: la E., 

cu comuna Izvorul-Aneștilor ; 

la S., cu comuna Rogova; la 

V., cu Ostrovul-Corbului și Ser- 

bia, de care se desparte prin 

Dunăre ; iar la N., cu comuna 

Bistriţa. Formează comună cu 

cătunele: Cîrjei, Nicovala, Or- 

diştea și Siliștea, în care se 

află şcoala și biserica, avind 

peste tot: 1200 locuitori; 260 

case, 
Pămîntul este de calitate bu- 

nă. Locuitorii posedă: 38 plu- 

guri, 75 care cu boi, 9 căruţe 

cu -cai, 96 stupi cu albine. 

Prin această comună trece 

şoseaua judeţeană Hinova-Ca- 

lafat. Tot în această comună 

este și micul port Hinova, pen: 

tru încărcarea cerealelor. 

Are 2 biserici, la care deser- 

vesc 2 preoţi și 3 cîntăreţi; o 

şcoală, cu 1 învățător, frecuen- 

"tată de 3o elevi şi 2 eleve. 

Sunt 7 cîrciumi. 
Budgetul com. e la venituri 

de 2134 lei, iar la cheltueli, de 

1226 lei. | 
Vite : 608 vite mari cornute, 

21 cai, 560 oi și Gri rimători 

In aceaştă com. să află, între 

mahalaua Nicovala și Cîrjei, căr- 

buni de pămînt, numiți de locu- 

itorii com. «Sigi», şi pe cari 
locuitorii îi întrebuințează, fă- 

cînd focul cu ei, pentru gătitul 

bucatelor, pentru încălzitul so- 

belor şi chiarla cazane, în tim-” 

pul fabricațiunei tescovinei,. 
Apă principală în această co- 

mună, în deosebi de Dunăre, 

care o udă în „partea de V,, 

este Turburea, numită şi -Hi- 

nova, de la care şi satul și-a 

luat și numele. Această apă, 

deşi mică, este însă foarte pe- 

riculoasă în timpuri ploioase. 
Sunt niște zidiri vechi, situate 

  

  

în partea de N. a comunei și 

în apropiere de șoseaua jude- 

țeană Severin- Calafat. Aceste 

zidiri sunt construite din var, 

piatră și cărămidă în formă 

pătrată, avînd o lungime și lă- 

țime de la 30—50 cm. Lun- 

gimea zidului este de 23 stîn- 

jeni, iar lățimea de 16 stîn- 
jeni. Adincimea nu se cunoaște. 
Probabil că e o zidărie ve- 

chie romană. Împrejurul aces- 
tei zidării, pămîntul se cultivă 
şi la arat se găsesc monede cu 

diferite inseripțiuni şi figuri de 
oameni şi animale. Pe malul 

şoselei și al Dunărei se găsesc 
îngropate oale, borcane și ur- 

cioare din timpuri vechi. Pe 

unele monede se poate citi cu în- 

lesnire numele împăratului Tra. 

ian. Peste Dunăre, în Serbia, la 

satul Rîtcova, se află asemenea 

zidării. La capul podului, ce. 

trece peste apa Hinova, unde 
s'a spart dealul pentru facerea 

şoselei, precum şi în malul rîu- 

lui Hinova, se văd schelete de 

oameni, înmormîntați în direc- 

țiunea de la S.-E. spre N.-V., 

-- şi la o adincime de un metru. 
In timpul tăierei malului “s'a 

găsit de către locuitori, diferite 

monede, scule, și, lîngă un sche- 

let, o piatră, pe care se află 

sculptat un călăreț pe un cal. 

Aproape de Hinova, porneşte 

Valul lui Traian, care sue dea- 

lul Stărminei, trecînd la com. 

Broscani, şi de aci, prin viile 

Oreviţei, la Pădina-Mica: 

Hinova, zîriă, numit şi Turbu- 

rea, în. com. rur. Hinova, plasa 

Ocolul-d.-s., jud. Mehedinţi. 

Hinova, "Zichet de graniță, pe 
marginea Dunărei, în jud. Me- 
hedinţi, pl. Ocolul-d. s., com. 

“rur. Hinova, 

Hinţa, g?r/ă, jud. Vilcea, pe mar-
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“ginea și matca căreia se află 

apele minerale de la: Govora. 
Sursele cunoscute pănă azi sunt 

în număr de 20, afară de multe 

altele ce ciuruesc marginea a- 

„cestui rii. 

Straturile nisipoase ce com- 
pun terenul din valea Hinţei 
sunt infiltrate de o cantitate. 

oare-care de petroliii, care se 

vede chiar la suprafața pămiîn- 
tului. Acest lichid oleios este 
adus de apă în puţul No. 7, în 

- momentul trecerei lor prin te- 
„renul petrolifer. EI este în oare- 

care cantitate la suprafața apei 

din acest puț. 

Acest petrolii, sai unt de 
naftă, conţine o mulțime de 

substanțe idrocarbure printre 

„cari: Benzina, Tuluina, Hylena, 

Stirolena, Cumina, Antrocena, 

_ Naftalina, Pirena, Parafina, etc. 

Hiriseşti, căzuu, aparţinind co- 
munei Novaci, jud. Gorj, situat 

pe ambele maluri ale apei Gilor- 

tul-de-Apus, la Ş.-V. și la 2 Fil. 

“de cătunul Novaci-Romini. 
Are o suprafață de 600 hect. 

“cu o populaţie de 178 familii, 

sau 356 suflete. 
“ Locuitorii posedă: 39 pluguri, 

34 care cu boi; 380 vite mari 

cornute, 12 cai, 110 oi, 40 ca- 

pre şi 160 rimători. 
- Comunicaţia în' acest cătun 
se face prin șosele vecinale care-l 
leagă la N. cu cătunul săii de 

-reşedință, iar la -S. cu Pociova- 

liştea. , 

„Sunt 3 mori pe apă și 15 

-fintîni. | 

Are 1 biserică, zidită la anul 

1885 delocuitori, în locul celei 

vechi, deservită de 1 preot şi 

1 cîntăreţ. 

In acest cătun e reședința 

subprefecturei 'plaiului Novaci- 

Amaradia. 

Hiza, cătun, în jud. Neamţu, com.   
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Grumăzești, pl. de-Sus-Mijlocul, 

cu 28 suflete, posedind. 107 ca- 
pete de vite. 

Hildana, malala, în jud. Mehe- 

dinți, pl. Motrul-d.-j., com. rur. 

- Greci. 

Hiîncului (Valea-), vale, lingă 
satul Tomozei, com. Oncești, 

- jud, “Tecuciii. 

Hindăeşti, sat, în jud. Roman, 

pl. Siretul-d.-s., com. Miclău- 

şeni, spre E. de satul Miclău- 

şeni, la marginea jud. Are 158 

familii, sai 753 suflete, din cari 

185 contribuabili. Locuesc în 

184 case. Știii carte 20 persoane. 

Se lucrează olăria și butnăria, 

Are o biserică de zid, 

Hînga, deal, în judeţul Neamţu, 

pl. Piatra-Muntole, com. Crăcă- 

oani, situat între satele Ghindă- | 

oani și Crăcăoani; se mai nu- 

meşte și Ghindăul. 

Hingani, vechie numire a cătu- 

“ nului Cătiaşul, com. Chiojdul- 

din-Bisca, jud. Buzăii, 

Hingirăul, deal, pe moşia Pe- | 

treşti şi Șătrăreni, în partea de 

S. a com. Buimăceni, pl. Jijia, 

jud. Botoșani. 

„Hîngirăul, zădure, în jud. Bo- 

toşani, pe dealul Hingirăul, de 

pe moșiile Petrești şi Șătrăreni, 

în partea de S.-V. a com. Bui- 

măceni, cu o 'suprafaţă de 128 

hect. 

Hînguleşti, com. rur., în: jud. 

R.-Sărat, pl. Marginea-d.-j., la 

hotarul jud. către districtul Put- 

na, pe piriul Leica. 
Mai înainte de 1864, com. 

avea numele de 'Țuguiați, de la 

o ridicătură în mijlocul com,, 

numită “Țuguia saii Țuguiata,.   
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- pe care locuitorii și-aii con- 

struit casele; lunca d'impreju- 
rul com. poartă și astă-zi nu- 

mele de Lunca-Țuguiaţilor. 
Este aşezată în partea de N. 

a jud., la qr kil., spre N.-E., de 

orașul R.-Sărat, și în partea de 

V, a plăşei Marginea-d.-j., la 13 
kil., spre V., de com. Măicăne- 

şti, reşedinţa plăşei. Comunele 

învecinate cele mai apropiate 
de Hingulești, sunt : Malurile, la 

5 kil.; Obilești, la 10 kil.; Rîm- 

__niceni, la 10 kil.; Gologanul, la 

13 kil. 

Se mărginește la V. cu com. 

Gologanul; la S., cu com. Obi- 

lești şi Rîmniceni ; la E., cu com. : 

Malurile, iar la N., cu jud. Putna 

și cu com. Vulturul, 

; Este aşezată pe un şes des- 

chis în toate părţile, și care se 

pierde în apele Rimnei, Rimni- 
cului-Sărat şi Putnei. P 

Este udată, prin mijloc, de piî- 

rîul Leica, care formează la estul 
cătunului balta Leica, din care 

o parte poartă numele de Balta- 

„Zidului, din pricina ruinelor Zi- 

dulilui-Doni, care ai mai dat 

numele de Lunca-Cotul-Zidului, 

la un mic șes din Lunca-[ugu- 

iaților, ce învecineşte aceste 

ruine. O altă baltă este acea 

numită Seaca, formată și um- 

plută de apele piriului Leica, 

în timpul ploilor celor mari ale 

toamnei. În com. mai sunt şi 18 

puțuri. Ă 

Suprafaţa com. este de 3650 
hect., din care 50 hect. ocu- 

pate de vatra com., 450 hact,, 

ale locuitorilor, iar restul de 

3150 hect. sunt ale proprietă- 

ţei private, care posedă și băl- 

ţile. - 
Populaţia com. este de 239 

familii, saii 966 suflete: 496 băr- 

baţi și 470 femei; 494 căsăto- 

riți, 505 necăsătoriți, 17 văduvi. 

Are o biserică, cu hramul Sf. 

Ioan Botezătorul, zidită în 1836,
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de Ioniță Mărculescu din Foc- 
şani muntenești, ajutat fiind și 

de locuitori, cari ai donat-o și 

cu 34 pogoane pămint arabil; 

are 1 preot 'și 2 cîntăreți. 
Școala de. băcţi, fundată în 1871 
de com., sub acelaşi acoperă- 

mînt cu primăria ;- condusă de 
1 învățător și frecuentată de 

45 elevi. 

Locuitorii posedă: 150 plu- 

guri ; 1 maşină de secerat; 1 

moară cu 'aburi pentru măcinat 

porumb; 484 boi, 309 vaci, 113 

cai, 198 iepe, 1 asin, 2630 oi 

Şi 100 rimători. 

In com. sunt 18 comercianți. 
Transportul productelor se face 

prin. staţia Ivești (jud. Tecuciii), 

la. 13 kil. spre E. de comună. 

Căile de comunicaţie sunt: 
drumul care vine dela Focșani, 

trece prin com. Gologanul, prin 
Hinguleşti, se îndreaptă spre 
Brăila, trecînd prin com. Malu- 
rile, Măicăneşti şi Măxineni; spre 

Obilești-Plăineşti-R.-Sărat; spre 
Slobozia-Rimniceni-Ciorăști 

Budgetul com. e de 5673lei 

la venituri, și de 4894 lei, 22 

bani, la cheltueli. 

Hinguleşti, da/fă, în jud. R.-Să- 
rat, pl. Marginea-d.-i., cunos- 

cută mai mult sub numele de 

Leica. 

-Hinţeşti-Zmeura, com. rur., jud. 

Argeș, pl. Pitești, la 12 kil. de 

com; rur. Biscovul-Flești (reșe- 

dința subprefecturei) şi la 18 
kil. de Piteşti. Se compune din 
7 cătune: Dealul-Viilor, Dumi- 
treşti, Gura-Văei, Hinţeşti, Va- 
lea-Basangești, Zmeura-d.-j. şi 

Zmeura-d..s., avind peste tot 
323 familii, sati 1040 suflete. 
Sunt 3 biserici: în Hinţești, 
Zmeura-d.-j. şi Zmeura-d.:s., cu 
4 Preoți, 3 cîntăreți și 3 para- 
cliseri; o şcoală primară rurală. 

Sunt 260 contribuabili. Bad:   

getul com. e de 4374 lei lave- 

nituri şi de 1131 lei la. chel- 
tueli, 

Numărul vitelor mari e de 
702 (675 boi și vaci, 27 cai)și 

al celor mici de 982 (746 oi, 

84 capre și 153 rimători). . 

Hînţeşti, sas, cu 65 familii, jud. 

Argeș, pl. Pitești, face parte din 

com. rur. Hinţeşti-Zmeura, a 

cărei reședință este. Are o bi- 

serică, cu hramul Adormirea, 

deservită de 2 preoți și 1 cîn- 
tăreț. 

Hinsarul (Băleanca, Canta- 
cuzino), pădure de fagi secu- 

lari, în jud. Buzăti, com. Bozi: 
orul. Are 420 hect. și face un corp 

cu pădurea Tainiţa.  Printr'însa 

trece un drum pitoresc de la 
stabilimentul Bisca la fostul schit 
-de maici Sf: Gheorghe. 

Hînsarul, munte, acoperit cu pă- 

dure, în jud Buzău, com. Bo- 

ziorul, căt. Nucul, între Valea. 

Largă și muntele Tainiţa. 

Hiînsarul, va/e, în jud. Buzăi, 

com. Boziorul, căt. Nucul, acope- 

rită de fineață și de pădurea Hin- 

sarul. Incepe din poalele mun- 

telui Zboiul și se continuă pănă 
în Bisca-Rozilei, 

Hînţeşti, sa/, face parte din com.: 

Buciumeni, pl. Nicorești, jud. 

Tecuciii, Este așezat pe valea 

pîriului Tecucelul, în partea de 

S.-V. a com. şi la 3 kil. dere- 
şedinţa ei, care e în Buciu- 

meni, spre N.-V. de Tecuciii. 
--Are o populaţie de 80 fami- 

lii, sati 400 suflete, cari locuesc 

în 75 case. 

Locuitorii sunt răzeși şi se 

ocupă cu viticultura. “ 

Are o biserică, cu hramul 

Sf, Gheorghe. Se zice că ar 
fi construită pe la anul 1810;   

pe o icoană se găsește inscrip- 

ţia din anul 1828. S'a reparat. 

de mai multe ori și în urmăs'a 

refăcut din cărămidă, Se între- 
ține de locuitori. 

Teritoriul satului e de 410 

hect. 

Hipăi, saz, jud. Dorohoiii. Se nu- 

mește şi Dobronăuţi. Vezi Do- 

bronăuţi. 

Hirboca, căzuu, al com. Vadul- 
Soreștilor, jud. Buzăii, cu 765 

“loc, şi 143 case; are sub-divi- 

ziunele : Vadul-Soreştilor și Bles- 

tematele, 

Hirboca, deal, servind delimită |. 

între jud. R.-Sărat și Buzău; se: - 
desface din culmea Cimpulun- - 
geanca ; se întinde printre riul 

Slănicul și afluentul săă piriul 

Hirboca; brăzdează com. Raco- . 

vițeni și com. Hirboca, pl. Slă-. 

nicului, jud. Buzăii; este acope-" 
rit cu imașuri și semănături, 

Hirboca (Blestematele, Hir- 
boca-Banului), zzoși, în jud. 

Buzăi, com. Vadul-Soreșştilor, 

foste proprietăţi ale Statului, 
pendinte de Banul; 80 hect.. 

Sai dat în loturi şi restul pro- 
prietate particulară, 

Hirboca, moşie, în jud. Buzăi, 

com. Cărpiniştea. Vezi Richi- 

țele şi Virboceni-Blestematele. 

Hirboca, zirîz, izvorește din jud. 

R.-Sărat, din dealul Cimpulun- 
geanca, al culmei cu același 
nume, în com. Mărgăriteşti ; udă 
această com. prin mijloc; pri- 
mește piriul Cărpinișul, lîngă 
cătunul Murgești, al com. Ra- 
covițeni; udă această com. în 
partea de V.; intră în jud. Buzău, - 
și primește la intrare piriul Li- 
coi, pe urmă pîrîul Clociţi; mer- - 
ge spre com. Vadul-Soreștilor,
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și se varsă în rîul Cilnăul, la 

Gura-Hirbocei, mai sus de com. 
Zerneşti-de-Cilnăii, după un curs 
de 32 kil; cursul săi este lin 
și are mai multe mori pe dîn- 

- sul. 

"" Hîrboca, firii, în jud. Buzăi, 

con. Minzăleşti; iese din mun- 

tele Giurgiul și dă în Bisca-Mică. 

Hirca, vale, numită și Valea- 

Hircei, în com. rur. Brădeţul, 

“pl. Văilor, jud. Mehedinţi. 

Hircioroaba, Zea?, jud. Tecuciii, 

la. E. de satul Ocheni, com. 

" Condrăcheşti;, desparte satul O- 

cheni de com. Neguleşti. 

Hircioroaba, zidure, situată la 
E. de satul Ocheni, com. Con- 

drăchești, jud. Tecuci. 

Hircului (Pirîul-), zirtiaş, în 

jud. Neamţu, com. Dobreni, pl. 

Piatra-Muntele; se varsă în pi- 
riul Almașul. 

Hiîriia, moşie, a Statului, în jud. 

R.Sărat, pl. Marginea-d.-j., pe 

care se află situată pădurea 

Tufele-lui-Tivgă sai Hirfia. 

Hirja, com. îur., jud. Bacăi, pl. 

Trotuşul, așezată la hotarul în 

spre Transilvania, în valea su- 
perioarăa Oituzului. Se compune 
din 2 cătune: Iirja, cu secțiile. 

“Floceşti și Jăvreni şi Punctul- 

Oituz (vamă). 

In Statistica din 1874 se gă- 

sește alcătuită tot din satul Hirja 
“şi Punctul-Oituz.. 

“Teritoriul săă se mărginește: 

la V., cu Ardealul; la N., cu 

secţia Slănic din Tirgul-Trotu- 

șului; la E, cu com. Grozești și 

şinul. 

Trecătoarea Oituzului, cu una 

din vămile -prin care intră și 

la $., cu com. Mănăstirea-Ca-   

su 

ies mai multe mărfuri din ţară, 

se află aci; ea duce la Poiana- 

Sărată din Transilvania. 

Populațiunea com. e de 181 
familii, sai 853 suflete: 423 

bărbați, 429 femei; 795 Romiîni, 

55 Unguri şi 3 Armeni, toţi de 
„protecţiune romînă ; 496 agricul-“ 

tori, 3 meseriași, 5 comercianţi, 

17 funcţionari și 4 servitori. 

Știu carte 83 persoane. L.ocuesc 
în 173 case. 

Are o școală mixtă, care func- 

ționează de la 1 Octombre 1887, 

întreținută de Stat, într'un local 
construit din birne de com. și 

care în 1891 a fost frecuentată 

de 30 băieţi și 13 fete; o bi- 

serică, cu un preot și 2 cîntă- 
reți; 7 cîrciumi. 

__ Teritoriul comunei are o; în- 

tindere de 1356 hect. Proprietar 

mare este d-nul O. 1. Negro- 

ponte, careare o moșie de peste 

600 hect., ce-i dă un venit anual 

de 33000 lei. Restul pămîntului 

este împărțit între foștii clăcași, 

împroprietăriți după legea ru- 

rală din 1864, pe moșia Gro- 
zeşti, 

In această com. se găsește 
multă păcură. D-l Negroponte 

are 5 puțuri, la localitatea nu- 
mită Păcurele. De asemeni o- 

zocherită saii ceară de pămînt 

se găsește în multe locuri, maj 

.cu seamă la Stînca-Mare. 

Vite sunt: 168 cai, 326 vite 

mari cornute, 171 capre, 2191 

oi şi 204 porci. 

Budgetul com. e la venituri 

de lei 4941, bani 16 șila chel- 

tueli de lei 4354, bani 16. 

Com, este străbătută de calea 

naţională Onești—Pasul-Oituz— 
Poiana-Sărată, Partea șoselei din 

această com. a fost făcută de 

către. o companie de geniii din 

- armata austriacă sub domnia 

lui Alexandru Ghica. 
Distanţele : la Bacăi, capitala 

districtului, 75 kil.; la Tirgul.   
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Ocna, reședința plășei, 18 kil.; 
la com. Grozești, 10 kil.; la 

com. Trotușul, 34 kil. şi la com. 

Mănăstirea-Cașinul, 40 kil. 

Hirja, moșie, jud. Bacăii, pl. Tro- 

tuşul, com. Hirja, proprietatea 
d-lui Negroponte, cu imașe multe 
și puțuri de păcură dind un 

venit de 33000 lei. 

Hirja, saţ, jud. Bacăii, pl. Trotușul, 

și reședința com. cu același nu- 

me, situat d'a stinga Oituzului. 

De acest sat ţine secțiile Flo- 

ceşti şi Jăvreni. Are o biserică, 

clădită la -1749.de Aga Ion 

Cantacuzino şi de soția sa Ma- 
ria Racoviţă, deservită de 1 

preot şi 2 cîntăreţi. Vezi Hirja, 

comună. 

Hirjea, deal, în jud. R.-Sărat, 
plaiul Rimnicul, com. Valea-Săl- 

"ciei; se desface din culmea Cim- 

" pulungeanca, din virful Goicelul; 

brăzdează partea de V.a com,; 
se întinde printre riul Cilnăul 

şi afluentul săi, pîriul Hirjea; 

este acoperit cu păduri și ima- 

Șuri, 

Hirjea, ziriă, în jud. R.-Sărat, 

plaiul Rîmnicul, com. Valea-Săl- 
ciel ; izvorește din dealul Ilirjea ; 

udă partea de V. a com,, şi 
după un curs repede cam de 3 

kil. se aruncă în riul Cilnăul, mai 

jos de căt. Modreni, al com. 

Valea-Sălciei; pe apa lui se află 

2 mori de măcinat porumb. 

Hirla, unul dintre piscurile maut- 
filor Şerbei, din com. Neagra- 

Șarului, jud. Suceava. 

Hiîrlău, oraș, situat în partea de 

S. a pl. Coșula, jud. Botoșani. 

Se întinde pe colinele dealului 
Pietrăria pănă în Bahluiii şi țăr- 

mul stîng al Bahluiului pe loc. 

şes. Este înconjurat de toate
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părțile cu dealuri înalte, acope- 

rite cu păduri mari şi cu vii. 

Are o poziţiune strategică. 
Hirlăul se află la 48 kil. de 

Botoșani, străbătut de șoseaua 

naţională. 

Orașul se compune din cen: 

"trul orașului și suburbiile: Bo- 

jica, spre V.; Siliştea, spre N.; 

Munteni, la E.; Burdujeni și 

Bahluiul, spre S. 
Teritoriul orașului e de 113 

hect., ocupat de oraș și de vii. 

Imașul tirgului are - 260 hect,, 
de care se ţine pămîntul «Ci- 

reşul», loc de arat de 290 hect., 

pe care-l împărțesc locuitorii 
orașului. Orășenii ai 46 hec- 

tare vii. 

Populaţiunea orașului e de 
952 familii, sait 4196 suflete: 

2066 bărbaţi şi 2130 femei; 

Sgocontribuabili. Sunt 300 fami- 
lii Romini, 550 familii Evrei și 
100 familii de diferite naționali- 

tăți. Locuesc în 1000 de case. 

Sunt: 164 comercianți; 490 

meseriaşi; o fabrică de rachii 

de drojdii; 2 fabrici de uleiii; 

51 ciîrciumi, 

Industria lemnului e dezvol- 

tată, mai cu seamă căruțăria și 

dogăria. 

Calea . națională Botoşani-Hir- 
lăul- Tirgul - Frumos, înlesnește 

comunicația orașului cu comune- 
le vecine. a 

In partea de N. a orașului 
"este Primăria, Percepția şi Po- 

liţia orașului ; aci e şi un turn 

ca observator pentru foc şi 
serviciii de pompieri. 

In Hirlăi e reşedinţa sub- 
prefecturei plăşei Coșula şi a 
jucătoriei . ocolului Coșula - Mi- 
letin. 

Are 1 școală de băeţi cu 4 in- 
stitutori, frecuentată de 133.şco- 
lară ; 1 şcoală de fete cu 2 insti- 

tutoare, 1 maestru pentru lucrul 

" de mînă şi 95 eleve; 3 bisericişi 
1 paraclis, cu 3 preoți, 6 cîntă-   

a
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reți și 3 eclesiarhi ; 1 spital, care 

ține de epitropia Sf. Spiridon din 
Iaşi, zidit de Pulheria Ghica; 

“1 farmacie; 1 biuroii telegrafo- 

poștal, înfiinţat în anul 1873 și 

şi al cărui venit pe anul 1896— 
97 a fost de lei 12293, bani 

83 ; reședința unei companii de 
"dorobanţi. 

Budgetul com. e de 81890 
lei la venituri și S1a52 lei la 

cheltueli. 
De com. IHirlăul ţine și moşia 

Hirlăul, proprietate a spitalului 

Sf. Spiridon din Iași, în întin- 

dere de 858 hect. 

Această moşie se zice a fi 

dată tirgoveţilor de Ştefan-cel- 

Mare, printr'un hrisov, care.lașe- 

ză în zid în biserica Sf. Gheorghe, 

de-asupra amvonului. Constan- 
tin Mihail Cehan Racoviţă, la 
1783 sfarmă acel hrisov, ia mo- 

şia “Lirgului și o dă mănăstirei 
Precista din oraşul Roman, spre 
întreținere. Mai pe urmă admi- 

nistrația mănăstirei le răpi și 

alte drepturi și le impuse felurite 

dijme pe vii, livezi, etc., din 

care cauză pe timpul domniei 
a doua a lui Alexandru Const. 

Moruzzi, tirgoveţii reclamară con- 

tra zisei mănăstiri, iar Domnul 
recunoscînd' dreptul lor îi: a 
pără asupra tuturor drepturilor 

de. stăpinire. 

Administraţia mănăstirei însă 
nu i-a. lăsat în pace, ci din noi 

le-a impus dijme, pănă cînd, în 

urma altei reclamațiuni, Alexan- 
dru C. Moruz, ordonă logofăru- 
lui Țărei-d.-j., ca în'.unire cu 
ispravnicul Hirlăului, Vasile Balş, 

biv-vel Căminar, să. facă ho- 

tărnicia locului tirgoveților, afară 

de cele 600 fălci sati 858 hect,, 
care rămîn .mănăstirei, iar tîr- 

goveţii, pentru pomenire, se o- 
bligă a da 35 oca ceară pe an. 

Moruzzi confirmă aceasta prin 
“hrisovul din 1805; luna Februare, 

- care hrisov.și acte S'ati așezat   
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în zid în locul hrisovului lui 

Ștefan-cel-Mare. 

Epitropia spitalelor sf. Spiri- 

don din Iaşi, primind averile 

mănăstirei Precista din Roman, 

a rămas stăpînă pe această mo- 

"şie. 

Numărul vitelor de pe moşie 

şi ale tirgoveţilor e de. 3131: 

632 boi și vaci, 267 cai, 2069 

oi, 22 capre şi 135 porci. 

Orașul Hirlăul are însemnă- - 

tate atit. prin -vechimea sa, cît 

„şi pentru aceea că a fost a 
doua capitală a Moldovei cît-va 
timp. 

Cronica spune că acest tirg 
a fost descălicat de Ştefan-cel- 

Mare la anul 1487,cînd a făcut 
şi biserica Domnească de piatră, 

Sf. Gheorghe, şi curțile cele dom- 
nești cu ziduri cu tot, 

Totuși Hirlăul are o vechime 

mult mai mare, căci după toc- 

"meala ce făcu Alexandru-Vodă 
cel-Bun “Țărei, se vede așezat 

paharnic mare și pîrcălab la Cot- 
nari și Hirlăă. 

Dintr'un act dat de Pcetru- 

Vodă, de la Pobrata, la anul 

1448, cu privire la drepturile ce 

se daii mănăstirei Poiana asupra 

a „trei sate (vezi Unsa, schit) 

se dovedește că Hirlăul exista 

“ înainte .de Ștefan-cel-Mare, că 
aici eraii şi judecători mari cari 

- judecaii afaceri grele. 

Pe timpul lui Ștefan-cel-Măre, 

Hirlăul era reședința sa de vară, 

unde avea curți domnești, Astăzi 
se mai cunoaște temelia'pe care 

a fost zidit palatul, în apropiere 

"de Sf. Gheorghe, catredala oraşu- 
lui, cît şi ruinele unei pivnițe Și 

„a.unui feredei,. 

In Hirlăui a dat: Ştefan-cel- 
„Mare un „ospăț mare boerilor 

şi oștenilor în ziua de Sf. Nico- 
lae, după cea învins pe Albert, 
regele Poloniei, 

„Ștefăniță “Vodă, nepotul lui 
- Ştefan-cel-Mare, a dat oștenilor
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săi în ziua de Sf. Dimitrie, un. 

ospăț mare, în urma învingerei 

"unor Tătari. (Letop., tom. I, pag. 
187), 

„In luna lui Aprilie, anul 7031 
(1523), Ştefăniţă-Vodă a tăiat în 
Hirlăi pe Arbore, Hatmanul, şi 

fiii săi, din cauza unor pîri min- 

". cinoase a unor boeri învrăjbitori. 

- (Letop., tom. I, pag. 187).: 
Din Hirlăi a fost Petru Rareș, 

care se zice că se ocupa cu 
pescăria.și mergînd cu peşte la 

Suceava a fost vestit de urmaş 

“al lui Ştefan-cel-Mare, iar Ște- 

_făniță-Vodă, care era pe patul 
"de moarte a cerut de la boieri 
"să-l pună pe Petre Măjearul ce 

aii poreclit Rareş, după numele 
femeei ce a fost, după alt băr- 

bat, tîrgovăţ din Hirlăă, și l'aă 

chemat: Rareş, care “femeie a 

avut relațiuni cu Ștefan-cel-Mare, 

muma lui “Petru. (Letop., tom. 
I, pag. 190). 

-Petru Rareș a avut reședința 

sa mai mult în Hirlăii, locuind 

în palatul făcut de Ştefan-cel- 

Mare și a zidit și biserica Sf. 

: Dumitru. (Letop. tom. I, pag. 

205). | 

La anul 1624, a ars palatul 

domnesc în Iași și Radu-Mihnea- 

Vodă şi-a mutat reședința în 

Hirlăi, unde a și murit la anul 

1626 și fu dus la București și 

„ seîngropă lao mănăstire făcută 

de el. (Letop., tom. I, pag. 
288). 

nul, cu Tătarii şi Cazacii, aii ars și 

prădat Hîrlăul,. robind mulţi 

oameni în timpul domniei lui 
„ Vasile Lupu. (Letop., tom. I, 

pag. 319). 
-La anul 1687, Hirlăul a fost 

„prădat de Tătari cari ai fost 

chemaţi de Constantin Cantemir- 

Vodă în ajutor, să alunge pe 

Sobieschi cu -Leșii. i 

La anul 1706, Antioh Cante- 

mir vizită Hirlăul, cu gînd de 

60645. Alarele Dicţionar Geografic. Vol. III. 

La anul 1650, Hmil, Hatma-”   
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a tocmi biserica, a o face mănă- 

stire și alte îmbunătăţiri, dar 

timpul și împrejurările grele în 

care, se afla Țara n'a putut lăsa 
pe Antioh să-și împlinească gîn- 
dul. (I.etop., tom. II, pag. 52). 

La anul 1711, Hirlăul a fost 
-.. prădat îngrozitor de Turci, în 

timpul războiului cu Petru-cel- 
Mare al Rusiei. (Letop., tom. II, 

pag. 109). 

Până la anul 1834, Hirlăul a 

fost capitală de județ (ţinut), 

care coprindea o parte din ju- 
dețul Iași împreună cu Cotnari 
şi o parte din :jud. Botoșani de 

astă-zi, ţinut carc se numea ţi- 

nutul Hirlăului. 

In fine, în ziua de: S Maiu 

„1888, a ars cu totul partea cen- 

trală a orașului Hirlăul. 

In Hirlăi se află următoa- 
rele biserici mai însemnate: 

1. Sfîntul Glieorghe, sai Bi- 

„ serica Domnească, zidită de Ște- 

fan-cel-Mare la anul 1487, cînd 

a fâcut și curțile de piatră. 

2. Biserica Sf. Dimitrie, zidită 
de Petru Rareş. 

Hirlăului (Movila-), 7z0o4/ă, pe 

dealul Răuseni, în partea de 
V. a satului Răuseni, com. Co- 

măndăreşti, pl. Jijia, jud. Bo- 

toșani,. numită ast-fel pentru că 

vine în direcția orașului Hirlăă; 

pe lingă ea trece drumul la 

Hirlăi, 

Hiîrleasca, zădure, în jud. Tele- 

orman, com. Deparaţi, avînd o 

" întindere de 350 hect. E situată 
în valea formată de riul Tele- 

ormanul și de piîriul Teleormă- 

nelul. - 

Hirleşti, sa, jud. Roman, plasa 

Siretul-d.-j., com. Onișcani, spre 

N.-E. de tirgușorul Onișcani, la 

I kil: 500 m.'de el, pe malul: 

drept al riului Siretul. Are o po- 
pulaţie de 88 familii, sai 282   
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suficte, din cari 88 contribua- 

bili. Locuesc în 65 case, 

Sunt 170 vite mari cornute. 
Are o. biserică de zid. - | 
Este legat cu orașul Roman 

prin şosea. ” 

Hirleşti, câzuu, de reședință, al 

comunei Deparaţi-Hirlești,. pl. 
Teleorman, jud. Teleorman. 

Hirleşti, pzoșze, în jud. Teleor-. 

man, pl. Teleorman, cu o în- 

tindere de 750 hect. pămînt 
arabil. 

Hirmăneasa, sa, în jud. Ro-" 

man, pl. Siretul.d.s., com. .He- 

leștieni, la şoo m. dereședința 

comunei. Este aşezat pe deal. 
Are, dinpreună cu satul. Mar- 

ginea, cu care este legat, 89 
familii, sati 418 suflete, din cari 

115 contribuabili. Locuesc în 

IOL case. 

Hirna,' deal, comuna Băizeiul- 

de-Gilort, plasa Amaradia, jude- 

țul Gorj. Are direcția N.-S.-V., 

coprins între apa Cilnicul la 

N. şi vilceaua Bărzeiul-de-Gi- 

- lort la S.. Este o prelungire a 

dealului Călugăreasa;: a cărei 
ramificaţie se termină în valea 

Gilortului. 

Hirsa, com. rur., jud. Prahova, 

pl. Podgoria. Se numeşte ast-fel | 

„de la un pisc ascuţit între două 

văi, numite Piscul-lui-Hirsa. 

- Este situată pe văile gîrle- 

lor Vărbila, H'rsa și Bucovelul, 

la 18 kil. de capitala județului 
şi la 8 kil. de a plășei, 

Are o populaţie de 1863 su- 

flete: 952 bărbați și 11 femei, 

în care.intră 22 familii de Ţi- 
gani, 4 de Bulgari și 5 de Ita- 

lieni. Locuesc în 402 case. | 

Se compune din 6 cătune: . 

Hirsa, Nisipoasa, Gilmeia, Văr- 

bila și Valea-Cucului. 
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Are 5 biserici: la Hirsa, Ni- 

sipoasa, Plopul, Vărbila și Va- 

lea-Cucului, deservite de ş pre- 

oți ; o şcoală frecuentată de 45 

elevi. Carte știii 37 locuitori, 
Afara de agricultură, locui- 

torii se mai ocupă cu rotăria, 

dulgheria, tăerea pădurilor și 
pomicultura. Produsul muncei 
îl desfac la oraşul. Ploești. 

284 locuitori s'a împroprietă- 
rit la 1864 pe moşiile Bucovul, 

Poenăreanca, Sălcianul, Rogo- 

"-zasca și a fraților Caribolu, cînd 
li s'a dat 818 hect. 

Vite sunt: 585 boi, 203 vaci, 

55 cai, 748 oi și 436 porci. 

Sunt 40 stupi cu albine, 
Comuna se întinde pe o su- 

prafaţă de 2000 hect. 
„ Comerciul se exercită de 8 

persoane. 

Veniturile și cheltuelile co- 

“munci sunt de 4200 lei anual. 

Prin centrul comunei trece 

șoseaua Bucovul-Hirsa. 

E brăzdat de dealurile: Gil- 

meia, Răchiţi, Piscul-lui-Cernat, 

Puiulescu, Piscul- Sticlarului şi 

Piscul-Subţire. Servă de fineţe. 
Pe o parte din ele sunt pomi 

roditori și se cultivă cereale. 

E străbătută de văile: [Hirsa, 

Bucovului, Ciuciuneasa, Noroa- 

ielor, Robul, Cucului și Vărbila, 

formate din mai multe ramuri. 

Se mărginește cu comunele: 

Urlaţi, Iordăcheanu, Valea-Călu- 

gărească, Gornetul-Cricov, Po- 

deni-Noi, Bucovul şi Podeni- 

Vechi. 

Hirsa, sa, face parte din com. 

rur. Hirsa, pl. Podgoria, jud. 

Prahova. Are o populaţie de 
243 locuitori (126 bărbaţi, 117 
femei). Aci e reședința comu- 

nei. Are o biserică, fondată în 

anul 1866, 

Hiîrsa, gîr/ă, izvorește din pă- 

durile com. Hirsa, pl. Podgo-   
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ria, jud. Prahova, și se varsă în 

riul Bucovelul. 

Hirseşti, pumirea vechie a sa- 

ului Piscul, jud. Covurluii. 

Hirşova, plasă, în judeţul Con- 

stanța, ocupînd partea de N. 
V. a lui. Și-a luat numele de 

la reședința sa, orășelul Hir- 

şova. liste situată în partea de 

V. și de N. a judeţului, 
Se mărginește la N. cu jud. 

Tulcea; la E., tot cu jud. Tul- 

cea; la S., cu pliășile Constanţa 

și Medjidia; la V., cu judeţele 

Brăila și Ialomiţa, despărțindu- 

se prin fluviul. Dunărea. 

In partea de V. și de N.-V. 
e accidentată de dealuri și văi. 
Dealurile sunt prea puţin aco- 

perite cu păduri; și mai mult 

cu fineţe și semănături frumoa- 

se și cu movile numeroase. 

Principalele culmi saii sisteme 

de dealuri, cari băzdează teri- 

toriul plășei sunt următoarele: 

culmea Ostrovului, la N., cu vâr- 

ful Ostrov (140 m.), între Du- 

năre și girla Roșt; culmea Dă- 

eni, tot la N., cu virful Ghiol- 

gic-Tepe (184 m.), între Dunăre 
şi văile Roșt-Dere şi Topîrscea; 

culmea Făgărașul, la N. cu virful 

Făgărașul-Noi (188 m.), între 

văile Roșt-Dere și Sarai; cul- 

mea Sultanul sai Topologul, la 

N.E., cu „virful Doerani (392 

m.), cel mai înalt din toată pl., 

şi chiar din tot jud. Constanţa; 

culmea Girlici, cu virful Movila- 

Ciuroboaia (120 m.), la N.-V., 

între Dunăre și văile Topirscea 

şi Pietrișul; culmea Balgiul, în- 

tre valea Pietrișul şi pîriul Sa-. 

rai şi Dunăre cu virful Balgiul 
(02 m.), la N.; culmea Curu- 
Bair, la E., cu virful Drăgan (302 

m.), între piîrîul Sarai şi aflu- 

entul săii Mahometcea ; culmea 

Cadi-Cișla, în partea centrală, 

cu virful Cirnele (168 m.), între   
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„ Dunăre și valea Sarai; culmea 

Hirșova, la V., cu virful Caima- 

cli (85 m.), între Dunăre şi va- 
lea Tichilești; culmea Topalui, 

între Dunăre și văile Tichilești 

şi Stupina, cu virful Olacul (125 

m.), la S.; culmea Boazgicul, la 

'S., cu virful Zavolul (126 m.), . 
între văile Stupina și Boazgicul; 

culmea Erchesec, în partea cen- 

trală și sudică, cu virful Er- 

chesec (234 m.); culmea Dul- 

gherul, cu vîrful Turbencea (252 

m.) la E., între piraele Casim- 

cea și Sarai; culmea Inșiratele, 

la S.-E., cu viriul Terzi-Chioi 

(214 m.), între piraele Boazgi- 

cul şi Casimcea, | 

Movile sunt numeroase și im- 

portante, servirid ca puncte de 

orientare şi de observaţie. 

Dunărea o udă la V., de la 

satul Boazgicul, pănă mai jos de 

satul Ostrovul, pe o distanţă 

de aproape 80 kil. Direcţiunea 
cursului săi e spre N. N-E. 

saii N.-V. și în dreptul Hirșovei 

descrie un mare semicerc; de la 

Cetatea-Oii se desparte în două 

braţe: Dunărea-Nouă și Dună- 

rea-Veche, la I£. de precedenta, 

zisă și Canalul-Măcinului, și al 

- cărui mal răsăritean este dobro- 

gean; lărgimea cea mai mare 

o atinge ceva mai jos de Hir- 

„şova (2200 m.); adîncimea va- 

riază între 12—33 m.; formează 

mai” multe insule, între care 

Boazgicul-Mare şi Boazgicul-Mic, 
Topalul, Hirşova, Chiciul, Dăeni 

și Ostrovul, mai toate acope- 

rite cu păduri de sălcii; malul 

săă este înalt și stincos. 

Piraele care o udă sunt: Roșt 

sai Aigăr-Ahmet, la N., trecînd 

pe lingă satul Ostrov; Topir- 

scea, tot la N., trecînd pe lingă 

Dăeni; Pietrişul, în partea cen- 
trală, trecînd mai jos de satul 
Girlici; Sarai, cel mai însemnat, 
în partea centrală, trecînd prin 
satele Topolog, tătar și romîn,
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Calfa, Rahman, Haidar, Cara- 

pelet, Balgiu și Sarai, și primind 
ca afluenţi piraele “Topologul, 

Ramazan, Haidar și Mahomet- 

cea, toate pe dreapta; Tichilești, 
trecînd prin ! satul Tichilești, 

şi Boazgicul, trecînd prin sa- 

tele  Satis-Chioi, Băltăgești şi 

Boazgicul, ambele la S$.; toate 

aceste piraie se varsă în Dunăre 

sai în gîrlele formate de ea. Afară. 

de aceste piraie mai sunt nişte 

gîrle fie naturale, adică formate 
de Dunăre prin revărsările ei, 

fie artificiale, făcute de pescari 

pentru a atrage peștele din 
Dunăre; principalul e Băroiul, 

în partea de V., care pleacă 

sub numele de privalul Rotundul 
şi formează în drumu-i mai multe 
lacuri, ca Ciobanul, Hazarlic şi 

Dăeni. Mai sunt trei verigi, 

una la S. și două la N., care 

sunt gîrle formate de Dunăre. 
Bălţi sunt: Slateia, Rotundul 

Ciobanul, Puturoasa, Hazarlic- 

- Ghiol, Giîrlici și Dăeni, toate 

așezate în partea de V., la N. 
de Ilirşova, .avind o întindere 

„totală de 600 hect., producînd 

acelaşi fel de pește ca și Dună- 

rea, de care sunt formate şi al 

căror venit aparține Statului; 

ele sunt mai toate înconjurate 

cu stuf. 
Văile sunt: Valea-Moșului, 

Pinga, Dăeni, la N., deschizîn- 

du-se în Dunăre (gârla Băroiul); 

Hazarlic și Barter în partea cen- 

trală, deschizindu-se în lacul 

Hazarlic; Ghizdăreşti, Topalul, 

„ Stupina şi Zăvolul, la $., des- 

chizîndu-se în Dunăre; Capugi 

şi Erchesec la S., adiacente 

ale piriului Boazgic. 

Este formată dintr'o comună 

urbană, Hirşova, reședința, așe- 

zată în partea de V., pe malul 

cel înalt al Dunărei, și 11 com. 

rur. și anume: . 

1. Calfa, la N.E., pe piriul 

Calfa sai Sarai, cu cătunele;   

_
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Calfa, Corugea, Haidar, Maho- 

metcea, Rahman. şi Ramazan- 

Chioi; , . 

2. Ciobanul, la V., pe malul 
sudic al lacului. Ciobanul, cu 

cătunele Ciobanul şi Cadi-Cișla.; 

3. Dăeni, la N.-V., pe malul 

înalt şi stîncos ce domină valea 

Dăeni și gîrla Băroiul ; 
4. Girliciul, tot la N.-V., pe 

valea Girliciul și. pe malul drept 
al gîrlei Băroiul; 

- 5. Ghisdăreşti, la S., pe valea 

Ghizdăreşti și pe malul drept 
al Dunărei cu cătunele Ghiz- 

dărești şi Tichileşti; - 

6. Ostrovul, la N., pe malul 

drept al unci verigi a Duniirei; 

7. Sarai, în partea centrală, 

pe piriul Sarai, cu cătunele Sa- 

rai, Bilgiul, Carapelit, Dulgherul; 

8. Șiriul, tot în partea cen- 
trală, pe valea Șiriul, cu cătu- 

mele Şiriul, Capugi, Cartal, Pan- 

"_telimon, Erchesec, Muslu, Mus- 

lu-Bey, Satis - Chioi şi Terzi- 

Chioi; . 

9. Zopalul, la S$., pe valea 

Topalul şi pe malul înalt şi stîn- 

cos al Dunărei, cu cătunele To- 

palul şi Boazgicul; 

10. Topologul, la N.E., pe pi- 

riul Topologul sai Sarai, cu 

căt.: Topologul și Doerani; 

11. Urumbei sai Orumbei la 

N., pe piîriul Roșt sai Aigăr-. 

Ahmet, cu cătunele: Urumbei 

şi Făgărașul-Noii. 

Populaţiunea plășei Hirşova 

este de 3817 familii, sai 23159 

suflete: 12006 bărbaţi și 11153 

femei; 13281 necăsătoriți, 9076 

căsătoriţi, 767 văduvi, 35 di- 

vorțaţi ; 22876 cetăţeni, Romiîni, 

255 supuși străini, 28 nesupușşi 

nici unei protecții; 19894 orto- 

doxi, 36 catolici, 2473 maho- 

medani, 41 mozaici, 715 de alte 

religii; 4264 agricultori, mese- 

riaşi, etc.; 131 industriași, 201 

comercianți, 168, avind „profe- 

siuni libere.   
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Din aceştia, 7814 sunt îm- 
proprietăriți pănă la 10 hect.; 

559 de la 10—25 hect., 90 de - 
la 25—100 hect., 12 de la 100 
hect. în sus și 329 n'ai pămiînt.. 

Contribuabili sunt 4764. 

Intinderea pl. este de 107493 

hect., împărțite după cum ur- 

mează: Terenul productiv este 
de 101478 hect.; terenul nepro- 

ductiv este de 6015 hect. (vetrele 
satelor 3238 hect., bălți, heleștaie 

2777, total 6015). Terenul pro: 
ductiv se mai sub-împarte în mo- 
dul următor: 78544 hect. teren 

cultivat cu cereale, legume, etc., 

- (din care 619o hect. ale Statului . 

şi propietarilor şi 72354 hect. ale 

locuitorilor); 3797 hect. teren ne- 

cultivat (din care 1268 hect. ale 

Statului şi proprietarilor și 2529 
hect. ale locuitorilor); 11750 
hect. izlaz (din care 3073 hect. 

ale Statului. și proprietarilor și 

8677 hect. ale locuitorilor); 533 

hect. vii (din care 49 hect. ale 

“Statului şi proprietarilor şi 484 

hect. ale locuitorilor); 6354 hect. 

păduri (din care 5693 hect. ale 

Statului şi proprietarii şi 1161 

hect. ale. locuitorilor). | 

Locuitorii posedă: 49 mașini 

de secerat, 55 mașini de bătut 

porumb, 696 grape de fier, 15 

maşini de vinturat, 68 diferite 

maşini agricole, 1915 pluguri 

cu boi, 831 pluguri cu cai, 942 

care cu boi și 2357 căruţe cu cai. 

Vite sunt: 160 armăsari, 3960 

cai, 2733 iepe, 846 minji, 114 

tauri, 7133 boi, 5602 vaci, 2237 

viței, 60 bivoli, 202 bivolițe, 42 

malaci, 150 asini, 7810 berbeci, | 

65716 oi, 23274 miei, 155 ţapi, 

2024. capre, 991 iezi, 2114 porci, 

2257 scroafe. 

Sunt 335 stupi cu albine. 

In plasă :sunt 131 industriași 

(fierari, lemnari, tîmplari, etc.); 

o fabrică de tăbăcărie la Hir- 

_şova ; 201 comercianţi, din cari 

5 hangii şi 91 circiumari.
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Comerciul e des'ul de activ 
și constă în export de cereale, 
animale, pești, piei, ete. și în 

import de coloniale, manufactură 
și mașini agricole ;- else face mai 

mult prin orășelul FHirşova şi 

satele 'Tortoman şi Taș-Punar. 

Căile - de comunicație sunt: 

Dunărea, portul Hirșova; pe 

bălți, lacuri şi gîrle cu luntrile ; 
pe uscat: căile judeţene: de la 

Hirşova la Măcin, la Babadag, 

la Constanţa la Medjidia şi la 

Cernavoda, în fine numeroasele 

drumuri comunale și vecinale 

ce unesc toate satele între ele, 

Veniturile comunelor sunt de 

140288 lei, iar cheltuelile, de 
55910 lei. 

Are 21 biserici ortodoxe, de- 

servite de 24 preoţi, 18 dascăli și 
28 cintăreţi, 10 geamii cu 10 hogi, 

2 case de rugăciunialealtorsecte; 
24 şcoli primare, din cari: 1 de 

băeţi şi 2 de fete în orașul Hir- 
şova, conduse de 2 institutori 

și 2 institutoare, şi 22 școli ru- 

rale mixte, conduse de 20 în. 

văţători și 6 învățătoare, frecu- 
entate de 1575 elevi; mai sunt 

şi 3 școl particulare. 

Hirşova, com. urd., în jud. Con- 
stanța, pl.. Hirșova, a cărei re- 
şedinţa este, 

Este situată în partea de N.-V. 
a jud.,la 96 kil spre N.-V. de 
oraşul Constanţa, reşedinţa jud. 
şi în partea de V. a plăşei, 
Comunele învecinate cu dinsa 
sunt: Groapa-Ciobanului, spre 
NE. ; Girlici, spre N.-E. ; Sarai, 
Ghizdăreșşti, Șiriul, spre S. şi 
SE. " 

Hotarul amănunțit al com. e- 
ste următorul: Plecînd de pe 
malul drept al Dunărei, din drep- 

tul ostrovului Ghizdăreşti, se în- 
dreaptă spre N.-V., urmînd ma- 
lul Dunărei, pe la poalele dea- 

„ului Celea, pănă în dreptul gră- 
dinei căpitanului Ismail ; de aci   
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apucă spre V., tot pe malul Du- 
nărei, trecînd prin partea su- 

dică a orașului Hirșova, și a 

satului Varoși, de unde taie Du- 

nărea spre a coprinde într'insul 
ostrovul Chiciul, de la al cărui 

colț de S.-V. se îndreaptă spre 

N., urmînd gîrla numită Zata- 
rul-Hirsan-Bei, ce desparte in- 
sula Chiciul de Gisca-Mare (jud. 
Ialomiţa) ; taie din noi Dună- 
rea, urmează continuii 

săă drept, coprinde în el os- 
trovelul Puiul-Giştii, trece pe 

lîngă Conacul-lui-Manole şi Ce- 

tatea-Oii, de la vale de care, Du- 

nărea despărțindu-se în două, 

Dunărea-Nouă şi : Dunărea-Ve. 

chie (Canalul-Măcinului), hotarul 
“urmează pe aceasta din urmă 

în direcția N.-E. pănă la o dis- 

tanţă de ş kil. de la bifurca- 

ţie; de aci, spre S.-E.; mai în- 

tii tăind pădurea Ruginoasa și 
stuful, pănă lîngă balta Belciugata 

apuci spre S.-V., pe lîngă bălțile 

Rotundul și Girliţa, pănă d'asu- 

pra viilor orașnlui Hirşova; de 

aci se dirige spre S.-E., făcînd 

un unghiii optuz, taie priva- 
lul Băroiul, trece pe lingă sa- 

tul Groapa-Ciobanului (la 1 kil.) 

„şi se urcă pe Dealul-Ciobanu- 

lui, pe muchea căruia o ia spre 

E., pănă în dealul Caranlii, 
trecînd apoi spre S..FE., prin 
movila Săpata, tăind șoseaua ju- 
deţeană Ostrovul:Hirșova, valea 
Brentului, pe care o urcă pu- 
țin spre a o părăsi și a se opri 
pe locul numit: Trei-Movile, de 
unde se. îndreaptă spre V., co- 
borînd valea Caimacli-Dere, tre- 
cînd pe la 2 kil. spre N. de satul 
Ghizdărești și oprindu-se pe ma- 
lul Dunărei în dreptul'ostrovu- 
lut Ghizdărești, la locul de unde 
am plecat. Forma hotarului e 
accea a unui dreptunghiii ne- 
regulat, strimtindu-se spre S.-E.; 
lungimea lui este de 45 kil., 
iar întinderea, de 4879 hect. 

malul 
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Se mărginește la N. cu jud. 

Brăila, despărţindu-se prin Dună- 

* rea-Vechie (Canalul-Măcinului) ; 
la V., cu jud. Ialomiţa, separîn- 

du-se tot prin fluviul. Dunărea; 
la S., cu jud. Ialomiţa şi com. 

rur. Ghizdărești, despărțindu-se _: 

de jideț prin valea Caimacli- 
Dere ; iar la E., cu com. r. Groa- 

pa - Ciobanului, delimitindu - se 

„prin dealurile Ciobanul, Caranli 
şi Brentul şi linia conveaționa'ă. 

Relieful solului este puţin ac- 

cidentat în partea -centrală şi 

sud-estică, iar în partea apu- 
sană și nordică este șes, parte 

acoperit cu stuf (şi anume te- 

ritoriul coprins între Dunăre, 

pădurea Ruginoasa, girla Tair- 
Buaz, privalul Rotundul și Gir- 
liţa) în care se găsesc 12 bălți 

mari și mici, principale fiind 

Șlateca şi Rotundul. Parte e 

acoperit cu fineţe și semănături 

(între Dunăre, privalele Băro- 

iul, Rotundul și Tair-Buaz). In 

partea nordică se găsește bal- 

ta Puturoasa, în partea estică 

viile oraşului. Tot de oraș ţin 
și ostroavele Chiciul și Puiul- 

Giştii, cel d'intiiii în partea de 

Ș.-V., iar cel din urmă în partea 

de N.-V. Partea accidentată, care 

coprinde' centrul şi estul com. 
are ca dealuri: Ciobanul, la N. 
(65 m.) Caranli (72 m.),laN.-E.; 

pe ale cărui ridicături apusane se 

găsesc ruinele vechielor fortă- 

rețe turceşti, cunoscute sub nu- 
mele de Tabia-Chioprin și Cea- 

nac-Cale, ambele dominind Hir- 

șova din partea de N. şi deci 

apărînd-o în caz de năvălire din 
spre N.; dealul Celea (85 m.), 
la S..E, 

Movile sunt numeroase, . în- 
tre cari: Hirşova, la N.-V. de 
oraş (40 m.); Movila-Mare (65 
m.) la N-E.; Movila Țiganu- 

lui (34 m.), la N-E. de oraș; 
Movila-Săpata (63 m.) la E.; 
Trei-Movil (111 m), la S-E.
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Ele sunt răspîndite ; parte sunt 
„ naturale, parte artificiale și aco- 
perite cu verdeață, iar dealurile | 
sunt acoperite cu semănături 
bogate și finețe întinse. 

Apele care udă com. sunt: 
* Dunărea la S. și V.; Canalul-M&- 
cinului (Dunărea-Vechie), la N.- 
V., ambele peo lungime de 24 kil. 

udîndși orașul Hîrşova, și formînd 

insulele Chiciul, Gisca-Mare și 

Puiul-Giştii, dintre cari cea d'în- 

tîii și cea din urmă aparțin co- 

minei Hirşova, iar a 2-a jud. 

Ialomița; girlele sai privalele 

Tair-Buaz și Rotundul, ambele 

formate de Dunăre, la N.; pri- 

valul Băroiul prin mijlocul co- 

munci, pe la N. și N.-V. de 
" oraş. 

Văi sunt puţine; cea mai în- 

semnată este Caimacli-Dere, la 

S., despărţind-o | de com. Ghiz- 
dărești, 

Bălţile sunt abundente î în par- 

tea N. şi N.-V. a comunei, 

risipite prin stuf și formate de 

revărsări anterioare ale Dunărei; 

cele mai insemnate sunt: Slateia 

(60 hect.), Rotundul (80 hect.), la 

N; Puturoasa (6 hect.), la N.V.; 

Belciugata şi Girliţa, la hotarul 

spre com. Groapa-Ciobanului ; 

peștele lor seamănă cu cel din 
Dunăre; se consumă în locali- 

tate; venitul bălților aparține 
“Statului. 

Com. se compune din orașul 

Hirşova, așezat pe ultimele pre- 

lungiri S$.-V. ale dealului Cio- 

banul, pe malul drept al Du- 

“nărei. Are 12—14 strade. Partea 

de V. poartă numele de Varoși 

lîngă gîrla Băroiul .și virful Hir- 

șova. In apropiere de Varoși 
sunt ruinele Ceanac-Cale şi Ta- 

bia-Chiopriul la N., Grădina-lui- 

Cristea-Cimbraru, la N.E. Par- 

tea răsăriteană fiind locuită mai 

mult de Tătari, i s'a dat numele 

de Mahalaua-Tătărească, în a- 

propiere de Movila-Țiganului. 

berbeci, 
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Lîngă ea se află Grădina-Tăta- 
rului şi acea a „Ii Căpitan. 
Ismail, 

Suprafaţa comunei, de 4379 
hect. este împărţită ast-fel: 1393 
hect.: ale locuitorilor (din cari 
224 hect. ocupate de vatra o- 

rașului, cu 578 case) și 3486 hect. 

ale Statului şi proprietarii; 603 

hect. neproductiv și 4276 hect. 

productiv; 1850 hect. teren cul- 

tivabil, 40 hect. teren rămas 

necultivat, 1587 hect,. izlaz, 146 

hect. vii, 607 hect, păduri. 

„Populaţiunea oraşului Hirşova 

este de 614 familii, saii 2718 

suflete: 1412 bărbați şi 1306 

femei; 1496 necăsătoriți, 1076 
căsătoriţi, 138 văduvi, 8 divor- 

țaţi; 2477 cetățeni Romini, 213 
supuși străini, 28 nesupuși nici 

unei protecțiuni; 1767 creștini 

ortodoxi, 36 creștini catolici, 

879 mahomedani, 36 mozaici; 
280 agricultori, 87 industriași, 

IOI comercianţi, 93 cu alte pro- 

fesiuni. 

Știii carte 645 persoane. 

Contribuabili sunt 561, 

Locuitorii posedă: 35 pluguri 

cu boi, 8 cu cai, 30 care cu 

boi, 63 căruţe cu cai, 4 mașini 

de bătut porumb, 23 grape de 
fier; 1 moară cu aburi. 

Vite sunt: 300 cai, 6 iepe, 

3 mînzi, 2 tauri, 180 boi, 350 

"vaci,:40 viței, 9 bivoli, zo bi- 

volițe, 14 malaci, 2 asini, 100 

1900 oi, 945 miei, ş 

țapi, 25 capre, 20 iezi, 90 porci, 

160 scroafe. 

Sunt 87 industriași; 1 fabrică 

de pielărie. 
Comerciul e destul de activ; 

sunt 101 comercianți, "din cari 

5 hangii, î5 cîrciumari, 

Hirşova e port la Dunăre, 

vamă sucursală a biuroului va- 

mal Cernavoda ; se exportă vite, 

lînă, cereale, şi seimportă manu- 

facturi, confecțiuni, instrumente 

agricole. 

959 hect,,   

„HÎRȘOVA 

"Mişcarea portului Hirşova pe 

anul 1895: bastimente de riuri: 
intrate: Romîne 140, străine 

745; eşite: Romine 139, stră- 

ine 739; bastimente de mare 

străine: intrate 47, eșite 48. 

Veniturile com. se ridică la 

suma de 90249 lei şi cheltuelile, 
la 56786 lei. 

Căile de comunicaţie sunt: 
Dunărea cu portul Iirşova, care 

- are un ponton bine construit; 
calca judeţeană ce duce la Măcin; 
drumul ce duce :la Babadag; 

calea judeţeană la  Medjidia; 

drumul la Cara-Murat şi Con- 

stanța ; drumuri comunale la sa- 
tele învecinate, 

Are o biserică cu hramul Sf. 
Nicolae, fundată de locuitori, 

cu 1 preot, 1 paracliser, 2 cîn- 

tăreți, întreținuţi. de com.; 2 
geamii cu 2 hogi; o: 

mară de băeți și una de fete, 

cu 2 institutori și 2 institutoare, 
frecuentată de 246 elevi (114 

băeți, 126 fete), o școală bul- 

gărească și una turcească,. 

Hirşova, com. rur., în partea de 

NE. a pl. Racova, jud. Vasluiii, 
la 19 kil. de orașul Vasluiii și 

la 18 kil. de Pungeşti, reședința 
plășei, situată între comunele 

o școală pri- 

Cozmeşti, Poenești, Laza și Co- 

şesti, pe o suprafață de 1778 
hect., din cari 98 hect. pădure 
şi 621 hect. loc de cultură, fi- 

naț și imaș ale proprietăței, iar 

ale locuitorilor, cu 

5I-hect. vie, 

Are o populaţie de 315 farnilir, 

sai 1102 suflete, din cari 11 

străini. 

E compusă din satele: Hir- 
şova-Răzeși, Hirșova-Mănăstirei 

şi Fundătura. | 

Are o biserică, cu -1 preot și 

2 eclesiarhi; 3 iazuri; 3 crîșme, 

Comerciul se face de 6 persoane 
și 2 străini. 

Vite : 737 vite mari cornute, 
v
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983 oi, 74 cai, şi 155 rîmă- 

tori. - 

Budgetul com. e de 2037 lei, 
9 bani, la cheltueli, și de 2108 

lei, 50 bani, la venituri. 

Sunt 184 contribuabili, 
Locuitorii posedă: 215 plu- 

guri și 215 carecu boi, 3 plu- 

guri şi 3 căruțe cu cai; 215 

stupi cu albine. 

Hirşova, vîrf de deal, în jud. 

Constanţa, pl. Hirșova, pe te- 

ritoriul com. urbane Hirşova; 

este unul din virfurile Dealului- 
Ciobanului, situat în partea V. 
a plășei și cea N..V. acom,, la 

1 kil. spre N.-V. de Hirșova, pe 

malul drept al Dunărei; are o 
înălțime de 7o m.; afost punct 
trigonometric de observaţie de 

rangul I-iii, dominînd prin înăl- 
țimea sa oraşul Hirșova, drumul 

vecinal Hirșova-Conacul-lui-Ma- 

nole; sub Turci ela fost întărit 

cu fortărețe spre a împedica 

trecerea Rușilor peste Dunăre. 

Hîrşova, deal, în partea de N. 
a com. Poenești, pl. Racova, 

jud. Vaslui, în hotar cu co- 

munele Ilirşova şi Laza. 

Hiîrşova, zîrii, udind teritoriul sa- 

tului Iirşova-Răzeși, com, Hir- 

şova, pl. Racova, jud. Vasluii. 
Izvoreşte de sub Dealul-Morilor- 

de-Vint, curge spre S. și se 

varsă în piriul Hirșova-Lunca. 

Hirşova-Lunca, zirii, izvore- 
şte din partea de N. a com. 

Hirșova, pl. Racova, jud. Vas- 
luiii, de sub dealul Măgura, din 

mai multe izvorașe, cari se u- 

nesc la punctul numit Fundul: 

Luncei, udă comuna de alun: 

gul ei, trece pe teritoriul com. 

Laza și se varsă în Racova, 

după ce primește ca afluenţi: 

Valea-Ulmului, Boldea și piriia- 

şul Hirşova.   
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Hiîrşova-Mănăstirei, sa/, com. 
Hirşova, pl. Racova, care și-a 

luat numele de la o fostă mă- 

năstire, unde serveaă călugări 

şi a cărei vechime se constată 

din o inscripțiune cu litere chi- 

rilice. In anul 1772, a fost re- 

construită de.cărcre Ștefan Gă- 

lușcă, fost proprietar al moşiei, 

iar astă-zi servește ca . biserică 
de mir, avind 1 preot și 2 e- 

clesiarci. 
Satul ocupă partea cea mai 

ridicată din com., fiind situat pe 

dealul Morilor-de-Vint,spreN.-E. 
de com., pe o suprafaţă de 95 

hect., din cari 4 hect. vie. Are 

o populaţie de 35 familii, - sati 

153 suflete. 

Vite: 54 vite mari cornute, 

86 oi, 14 cai şi 10 rimători. 

Locuitorii posedă: 9 pluguri 
şi 9 care cu boi, 1 plug și 1 

căruță cu cai; 9 stupi cu al- 

bine. 

Hirşova-Răzeşi, sa/,. în partea 
de S-E. și reședința com. Hir- 

şova, pl. Racova, jud. Vasluiii. 

Are o suprafaţă de 1254 hect., 

din cari 99 hect. pădure și 720 

hect. loc de cultură, finaț şi î: 

maș ale . proprietăţei, iar 435 

hect., . ale locuitorilor, cu 27 

hect. vie. Are o populaţie de7o 
familii, sau 360 suflete. 

„Locuitorii posedă: 143 plu- 

guri și 143 carecu boi; 1 plug 

şi o căruţă cu cai; 143 stupi 

cu albine. 

Hirşoveni. Vezi Poenești Stră- 

jescului, sat, jud. Vasluiă. 

Hiîrtieşti, com. rur., pl. Argeșe: 

lul, jud. Muscel, la S. de Cim- 
pulung, la 15 lil. de acest oraș şi 

la ro kil. de Stilpeni, reședința 

subprefecturei. Este situată pe 

ambele maluri ale riului Arge- 

șelul. 

Se compune din 2 căt.: Hir- 
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tieşti şi: Lucieni și se mărgine- 

şte: la N. cu com. Boteni; la S., 

cu com. Vultureşti; la E., cu 

„jud. Dimboviţa și la V., cu com. 

Drăghiciul. 
Are o populaţie de 966 lo- 

cuitori, cari se ocupă, pe lingă 

agricultură; cu fabricarea pietrei 

de var. 

Sunt s5oo vite mari cornute; 

30 stupi cu albine. 
Ia jurul com. sunt dealuri a- 

coperite cu păduri și cu pomi 

roditori: pruni, meri, cireşi, peri, 

etc. In partea de E. sunt dea- 
lurile: Perilor şi Valea Măzga.: 

nci, îar la V,, dealurile: Iordă- 

cheștilor şi Valea-Mitului. 
Rîul Argeşelul, udă com. în 

tot lungul ei. Pe el sunt 3 he- 

răstrae. 

Locuitorii din Hirtieşti ai că- 
pătat pămîntul prin împroprie- 

tărire, pe: moşia statului Hirti- 
eşti, iar cei din Lucieni s'a îm- 

proprietărit pe moșiile proprie- 

tarilor. Proprietari în com. sunt: 

d-nii P. Baștea, I. Constantine- 

scu, T. N. Vlădescu, A. N, Vlă- 

descu și C. Vlădescu. Proprie- . 

tarii din Hirtiești ai cumpărat 

pămîntul de la stat, iar. cei din 

Lucieni îl ai din vechime. 

Comuna se întinde pe o su- 

prafață cam de 1750 hect., a- 
fară de pădurea Hirtiești, care 

are o suprafaţă de aproape 2500 

__hect. 

Sunt 164 contribuabili. 

Budgetul com. e de 3386 lei 

la venituri și de 1254 lei, la 

cheltueli, . 

Are 2 biserici, în fie-care că- 

tun cite una; o școală.. 

Un pod de piatră, peste riul 

Argeşelul, leagă căt. Hirtieşti, 
cu căt. Lucieni. 

Hirtieşti, sau Bucşeneşti, sa, 
face parte din com. rur. Ți- 

ţeşti, pl. Rîul-Doamnei, .judeţul 

Muscel, Are o populaţie de 41
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familii, saă 209 suflete: 109 
“bărbaţi şi 110 femei; o biserică 

fondată la anul 1534, de zid 

_masiv şi cu un turn. 

Pe la V. satului trecea ve- 

- chiul drum al poştei, între Cim- 

pulung şi Piteşti. Intre acest 

cătun şi com. Livezeni era staţie 
de poștă. ” 

Hîrtieşti, sas, face parte din co- 
- muna rurală Livezeni, pl. Riîu- 

rile, jud. Muscel. 

Hirtieşti, saț, face parte din co- 
muna rurală cu același nume, 

pl. Argeșelul, jud Muscel. Aci 

este reşedinţa comunci. 

Locuitorii s'aii împroprietărit 

pe moșia statului [lirtiești. 

Are o biserică, deservită de 

1 preot şi 1 dascăl, fondată la 

anul 1842 de locuitorii comu- 

nci; o școală mixtă, frecuen- 

tată de 20 elevi.- Cu întreţine- 

rea şcoalei statul cheltuește a- 

nual 1242 lei. Localul este bun, 

„dăruit la anul 1877 de a-l 

I. Constantinescu. 
Ştii carte 135 bărbaţi şi 11 

femei. 

Biîrtieşti, fădure a statului, pen- 
dinte de com. Firtiești, pl. Ar- 

geşelul, jud. Muscel, în întin- 

dere de 2468 hect. şi formată 

„din 3 trupuri: Runcul (672 hect.), 
Toporul (1032 hect.) şi Măz- 

gana (764 hect.). 

Hiîrtoapei (Valea-), va/ea piriu- 
lui cu acest nume, jud. Sucea- 

va, pomenită într'o mărturie 

-. din 1703, Maiă 22, ce stabilește 

hotarele moşiei Huși. 

Hirtoapele, saz, numit în partea 
de jos şi Satul-Noii,. pe ntoșia 

cu același nume, com. Lespezi, 

„jud. Suceava.. S'a format din 

locuitorii desființatelor sate Ne- 

grești, ce se aflaii la gura piriu-   
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lui Bidiliţa și Părtinișul, ce era 

pe coasta dealului Ceapa. Liste 
așezat d'asupra, pe coastele și 

„poalele malului și hirtoapelor ce 

ţărmuresc șesul sting al Sire- 

tului, Are o' populaţie de 290 

familii, sau 980 suflete: 300 

bărbaţi şi 480 femei. I.ocuesc 
în 238 case. Sunt 230 contri- 

buabili, - 

Vatra satului ocupă 20 fălci. 

_ Moșia e proprietatea statului 
şi are 1100 fălci, din care 730 
fălci cultivabile, 2 fălci pădure, 

200 fălci finaţ şi restul mai 
mult sterp şi neproductiv. 

Improprietăriți în 1864 sunt 

55 pălmaşi şi 62 codași stăpi- 

nind 300 fălci. 

Are: o biserică, cu hramul 

Sf. Dumitru, deservită de un 

preot și 2 cintăreţi, 'o școală 

rurală mixtă, condusă de _ un 

învăţător, plătit de comună şi 

frecuentată de 40 elevi. 

Drumurile principale sunt : la 

Lespezi (6 kil.), la Stolniceni- 

Costandache (4 kil.), la Lunca 

(5 kil.). 
In 1803, Flirtoapele, a mănăs- 

tirei Probota, cu loc îndestul, 

număra 65 liuzi, plătind 1076 

lei bir anual. 

Hirtoapele, zisc, între cătunele 

Valea-Popei și Văcarea, pl. Riu- 
rile, jud. Muscel, 

Hiîrtopeasca, numire dată unei 
părți din moşia Beldimăneasca, 
“jud. Buzăii, com. Beceni, din 

care s'a dat locuitorilor împro- 

prietăriți 13 hect. 

Hirtopeasca, moşie, în jud. Bu- 

ză, com. Căneşti, căt, Şuchea, 

proprietate moşnenească; are 

200 hect., din cari 12 hect.pă- 

dure, restul arături, fineață și 

sterp. 

Hiîrtopelul, zruz de sat, situat   

_ TÎÂR'TOPUL 

în com. Șerbești, plasa Piatra- 
Muntele, jud. Neamţu. 

Hiîrtopul, sa, în partea de N. 

a com. Lunca-Banului, pl. Pru- 

tal, județul Fălciti, așezat pe 
coasta de E. a dealului Prutul, 

într'un hiîrtop. 

Satul se află pe moșia Măldă- 

reşti, proprietatea familiei 'Te- 
liman. Suprafaţa moșiei e de 

1418 hect. cu o populaţie de 

10 familii, saii - 36 suflete, din 

cari 8 contribuabili. 

Hiîrtopul, saz, în jud. Neamţu, 

pl. Piatra-Muntele,. com. Șer- 

bești, situat pe șesul ce se în- 

tinde la S.-E.. de satul Ghigo- 

ești, între culmea Mărginenilor 
și satele Bălănești și Ghilăeşti, 

cu marginele sale formează ho- 

tarul com. Șerbești despre com. 

Birgăoani, și a plășei de Sus- 

Mijlocul. 

Are o populație de 119 fa- 
milii, sai 469 suflete: 218 băr- 

baţi și 251 femei; 248 necăsă- 

toriți, 178 căsătoriți, 41 văduvi, 

2  divorţați. Locuesc în 106 
case, 

Ştii carte 25 persoane. 
Se mai numește: Ilirtopul- 

Mare. 

Hiîrtopul, saț, pe moşia cu același 

nume, jud. Suceava, com. Șol- 

dăneşti. Așezat într'o hirtoapă 
înconjurată de dealuri. 

Are o populaţie de 159 fam. 

saii 668 suflete: 316 bărbați și 

352 femei. Locuesc în 163 case. - 

_ Sunt: 179 contribuabili, 

Vatra satului ocupă 35 fălci și 

27. prăjini. Moșia e proprietatea 
d-lui Teodor Tatos. Are 955 

fălci, din care 425 fălci cultiva- . 

bile, 340 fâlci pădure și imaș, 

go fălci finaţ și 100 fălci iazul 

Ciorsaci. , 

Improprietăriţi la 1864 sunt 

39 fruntași, 34 pălmași şi 04
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codași, stăpinind 255 fălci și 

55 prăjini, 
Drumuri principale sunt: la 

Fălticeni (8 kil.), la Pleșeşti (4 

kil.), şi la Giurgeşti (4 kil. 440 

metri). 
Are o biserică de zid, pe 

frontispiciul căreia se citește: 

«Anul 1844, Octomvrie, s'a săvirșit 

acest Dumnezeesc locaș în care se prăz- 

nuește cu hramul Sf. M. M, Voivozi 

Mih, și Gav., făcută cu toată cheltueala 

și osteneala robilor lui Dumnezeii Icono- 

mul Iftime Stamate, proprietarul acestei 

moşii Ilîrtopul și a fiului săă comisul 

Alecu Stamati spre vecinica pomenire», 

IE deservită de preotul din 
Pleșești și de 2 cîntăreți, și e îm- 

proprietărită de la 1864 cu 8 
fălci. 

ste o școală rurală mixtă, 

cu un învățător plătit de stat, 
înființată în 1890, şi frecuen- 
tată de 28 elevi. 

Un hrisov de la Irimia Mo- 

vilă (din 1596, Iulie 14) ne a- 
rată că satul era în ființă pe 

acel timp;'se zice că satul a 
fost odată răzășesc; ceea ce 

reiese și din cărţile de judeca- 

tă ale mănăstirei Solca cu răză- 
șia pentru satul Ciorsaci. 

„„. Inainte de 1780, Iunie 25, 
Hirtopul cra proprietatea lui 
Toader Pisoschi, cumpărătă de 
la Stolnicul Ioniță Bașotă, căci 
pănă pe la această dată moşia 
aceasta forma un trup cu Şol- 
dănești. Fiii lui Toader Piso- 
schi se judecă în anul arătat cu 
Iordache și Vasile Lînă, proprie- 
tarii Leucușeștilor cari pretin- 
deaii a li se cuveni jumătate 
din satul Hirtopul. 

La 1803, Hirtopul era al 
căpitănesei Maria Pisoschioaei 

“și număra I1 liuzi, plătind 188 
lei bir anual. 

Hirtopul, deal, în „partea de 
S.-E. a comunei Flăminzi, pl. 
Coşula, jud. Botoșani, formează   

hotarul între com. Storeşti și 

Rădeni, 

Hirtopul, zî7f de deal, în -jud. 

Tulcea, pl. Tulcea, pe teritoriul 

comunei urbane Mahmudia ; este 

așezat în partea E. a plășei 

și în cea S.-E. a _ comunei; 

este unul din cele mai înalte 

piscuri ale dealului Cairacile ; 

de natură stincoasă, întretăiat 

de mai multe povirnișuri şi 

hîrtoape ; are o înălțime de 88 
metri; punct trigonometric de 

observație de rangul al g.lea, 

dominînd asupra orașului Mah- 

mudia (fiind așezat la 2 kil. 

spre S. de oraș), asupra: dru- 

murilor comunale ce pleacă de 
la Beş-Tepe și Mahmudia, la 

Moru-Ghiol, Bei-Bugeac şi Sari- 

Nasuf, şi asupra Braţului Sf. 

Gheorghe, pe o mare întindere; 

„e acoperit cu pășuni şi fineţe. 

Hîrtopul, ziriz, jud. Dorohoiii, 

izvorește din ponorul hîrtopului 
de pe moșia. Hănești, com. 

Sirbi, pl. Bașeul și se varsă 

în stînga piriului Bașeul. 

Hirtopul-Mare. Vezi Hirtopul, 

sat, jud. Neamţu. 

Hîrtopul - Mic. Vezi Hirtopul, 

trup de sat, jud. Neamţu. 

Hirţăneşti, zirîă, jud. Bacăii, pl. 
Trotușul, com. Bogdănești, izvo- 

rește : din pădurea cu același 
nume şi. se varsă în Trotuşul 

la satul “uta, 

Hirţeşti, sat, în jud. Neamţu, com. 

Mărgineni, pl. de Sus-Mijlocul, 

situat -pe podişul cuprins între 

dealul: Hirţești, de care se des- 
parte de s. Micșunești, şi ho- 

tarul județului Roman, formînd 
cu marginele sale hotarul co- 
munei şi al plășei, despre com. 
Siliștea (plasa Bistriţa).   

JILIBOCI. 

Are o întindere de 1118 hec- . 

tare, o populație de 48 fa 

milii, sai 220 suflete; o bise- 

rică deservită de. 1 preot și 

dascăl; o fierărie.. | 

Vite sunt: 74: boi,. 50 vaci, 

200 oi, 20 cai, 26 porci şi 58 

junci. | 
Contribuabili sunt 48. 

Acest sat mai înainte a: fă- 
cut parte din desființata com. 

Hoiseşti, apoi din desființata 

com. Micșuneşti. 

Hiîrzobia, pădure, jud. Bacăi, pl. 

Bistriţa-de-jos, de pe teritoriul 

com. Călugăra-Mare. 

Hlăpeşti, saţ, în jud. Neamţu, 

com. Talpa, plasa de Sus-Mijlo- 

cul, formînd cu marginele sale 

hotarul despre comuna Uscaţi. 

Are o populaţiune de 150 

fam., saii 550 suflete; o biseri- 
că, cu un preot și 2 eclesiarci; 

o școală, frecuentată de 35 

elevi; 1 fierărie, 2 rotării, 10 

lingurari. i 

Numărul contribuabilor e de 

212. 

Vite sunt 486. 

Hleiului (Culmea-), maute, jud. 

Suceava, acoperit de pădure de. 

brad, între comunele Sasca și 

Mălini. 

Hliboca, sâzuc, pe moşia Po- 

mîrla, com. cu același nume, pl. 

Prutul-d.-s., jud. Dorohoiii. 

Locuitorii înproprietăriţi ai 
67 hect., 31 arii pămînt. 

Hliboca, Zeal, pe moşia Pomirla, 

com. cu acelaşi nume, pl. Pru- 
tul-d.-s., jud, Dorohoii. 

Hliboca,. dea, pe moşia Zvo- 
riștea,. com. cu aceeași numire, 

"pl. Berhometele, jud. Dorohoiii, 

-Hliboci, ziriă, jud. Botoşani, îz-



HLIBOCUL 

voreşte din pădurea Agafton, 
sub numele de Humăria, trece 

pe moșiile Băiceni și Orășeni 

"şi se varsă în pîriul Drăsleuca, 

primind în dreapta pirîul Bros- 

căria. : 

Hlibocul, ziriz, începe de pe 
moșia Ibănești, com. cu același 

nume, pl. Prutul-d.-s., jud. Do- 
rohoii şi se varsă în piriul I- 

băneasa, pe această moșie. 

Hlibocului (Valea-), va'e, pe te- 

ritoriul com. Pomîrla, pl. Pru- 

tul-d.-s., jud. Dorohoiii, între 

Dealul-Viei și Dealul-Măgura, 

* din com, Ibănești. Ă 

- Hlincea, sat, jud. Iaşi, pl. Co- 

drul, com. Calafat, situat pe 

podişul dealului Hlincea, cu o 

populaţie de 72 familii, sai 225 

suflete, 
„_ Vite: 135 vite mari cornute, 

I1 cai și 22 rimători. 

Hlincea, mănăstire, jud.' Iași, 

situată pe coasta de V. a dea. 

lului cu acelaşi nume, zidită de 

Vasile-Vodă şi zugrăvită de fiul 

său, Ștefan-Voevod, în domnia 

de la 1660; este înconjurată cu 

zid de jur-împrejur. 
A. fost închinată Sf. Mormînt, 

iar astă-zi se întreţine de Stat, 
avind.1 preot și 1 cintăreţ. 

Hlincea, deal, în jud. Iași, pl. 

Codrul, com. Galata ; se prelun- 

geşte de la S. spre NE. pe 
“partea dreaptă a piriului NIi- 

colina; capătul de N.-L. se sfir- 

şește în șesul Bahluiului, în mar- 

ginea razei orașului Iași, luînd 

numirea de Cetăţuea ; pe coasta 
lui despre V. se află mănăstirea 

Hlincea, iar pe podișul de de- 

asupra sunt vii şi livezi. 

Hlipiceni, sa/, numit şi Slobozia- 

Todireni, jud. Botoșani, situat 

60645. dlareie Dictionar Geograjie, bol, 112. 
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pe coastă de deal, pe partea 

dreaptă a piraielor Sicna și Jijia, 

com. Todireni, pl. Jijia, jud. Bo- 
- toșani, pe moșia Todireni, a Ca- 
“sei Spitalului Sf. Spiridon din 

Iași. Are o populaţie de 265 
familii sai 713 suflete; mai toți 
locuitorii sunt ruși romanizați. 

Pămînturile locuitorilor ai o în- 

tindere de 650 hect. | 

Aci este reședința com. To- 
direni. Are o biserică, cu 1 

preot și 2 cîntăreți ; 1 şcoală 

mixtă, condusă de 1 învăţător 

plătit de stat și frecuentată de 

- 35 de școlari, 

„_ Vite: 615 boi şi vaci, 38 cai, 
830 oi, 180 porci, 

Sunt 151 stupi, 

Hliza-Precista, rup de moşie, 

a statului, jud. Covurluiii, în în- 
tindere de 27 hect., 6274 m. p., 

mai mult vii, com. Fileşti, pl. 
“Siretul; arenda: 925 lei pe an. 

Hluza, dea, pe teritoriul satului 

Drăgăneşti, com. Șipotele, pl. 

Bahluiul, jud. Iași, în valea că- 
ruia se află și iazul cu același 

- nume, ” 

Hobaia, sa, face parte din com. 
rur. Balașoeni, pl. Sabarul, jud. 

Ilfov. Este: situat spre S$. de 
Balașoeni, pe țărmul drept al 
rîului Argeșul, la extremitatea 

judeţului despre jud. Vlașca. 

Suprafaţa totală a satului e 

de 855 hect,, din cari D- D. 

Tănăsescu, proprietar, are 624 

hect. (220 cultivate, 5 sterpe, 
74 izlaz, 325 pădure). Locuitorii 

aii 231 'hect. (0 sterpe, 3 vie). 

Are o biserică, cu hramul Sf. 

" Gheorghe, zidită la 1830 de lo- 

cuitori, deservită de 1 preot Și 

2 cîntăreți. 

Comerciul se face de 2. cir- 
ciumari. . 

Numărul . vitelor mari -e de 

409 și al celor. mici, de 97. 

„Hobiţa, cătun, 

Hoceni, comp. rur., 

- N. a pl. Mijlocul, jud. Fălciii, a-   

" HOCENI. 

Hobana, pirîi, ce curge prin pl. 

Corodul, jud. Tutova. Izvoreşte 

din apropiere de mănăstirea A- 

dam, curge de la S..E. spre 

N.-V.; primeşte pe stînga pirî- 
iașele Cruceanul 'şi  Murgociul 

și se varsă de-a stinga rîului 

Birladul, la N. de satul Ciorto- 

lom. 

aparținind com. 
Peștișani, pl. Vulcan, jud. Gorj, 

situat în partea de S. a acelei 
comune. a 

Are o suprafaţă de 460 hect.; 
din care 140 hect. pădure, 162 

_hect. arabile, 125 hect. fineţe . 

şi 8 hect. 'vie. 
Statul posedă în acest cătun 

5o hect. loc arabil. 

Locuitorii sunt moșneni. Ei 
posedă: 16 pluguri, 38 care cu 

boi, 2 căruțe cu cai; 290-vite 
mari cornute,:40 cai, 380 oi, 

$2 capre și 180 rimători; 30 

"stupi cu albine. 
Are 2. biserici de lemn, cu 

1 preot şi 1 cîntăreț; 1: moară 
pe apa Bistriţa și 11 puțuri, 

Pămîntul acestui cătun e udat. 
de apa Bistriţa. 

Comunicaţia acestui cătun se - 
face prin şoseaua comunală care 

dă în şoseaua vecinală -Brădi- 

ceni-—Baia-de-Aramă, care-l pune 

în comunicaţie la N. cu comu- 
- na Peștișani. 

Hobiţa, makală, în com. rur. 
Covrigi, pl. Văilor, jud. Mehe- 

" dinți. 

Hobiţa, zîriz, jud. Gorj, pl. Jiu- 
Iui. Izvoreşte din dealul Erciul, 

situat la S. ' comunei Ohaba, 

- curge pe valea Ohabei, pe par- 

tea despre S. a satului Ohaba 
și se varsă în piriul Jilţul-Mare. 

în partea de 

şezată între dealuri, mărginită: 

91 -
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la N. cu com. Șişcani Răzeși; la 

S.-E., cu com. Deleni; la E,, 

cu com. Grumăzoaia și la V,, 

cu Oţeleni. E udată de piriul 

Şişcani-Răzeşi, pe partea de E. 

Este formată din satele: Ho- 
ceni, Hoceni tirgușor, Tomșa, 

Şișcani-Boerești, cu o populație 
de 176 familii sati 730 suflete, 

din cari 123 contribuabili. 
Are trei biserici. 

Vite mari cornute '384, 0i177, 
cai 57 şi porci 100, 

" Hoceni, Zrgușor, în jud. Fălciu, 
pl. Mijlocul, com. Hoceni. . 

Hoceni, saţ, în jud. Fălciu, pl. 
Mijlocul, com. Hoceni. 

Hoceni, dea/, se prelungește în- 
tre comunele : Hoceni şi Oţeleni, 

pl. Mijlocul, jud. Fălciii, făcînd 
hotar între ele, 

Hociungi, con. rur. şi sat, în 

jud. Roman, pl. Siretul-d.-j., spre 

S.-V. de orașul Roman, la 1$ 

kil, de el şi la 17 de reşedinţa 

plășei. Este așezat pe coasta 

de E. a șirului de dealuri ce 

separă jud. Neamţu de jud. 
Roman. Este formată din sa: 

tele: Ciocănești și Hociungi, cu 
reședința comunei în satul Ho- 
ciungi. Are '262 familii, sai 
920 suflete, din cari 186 con- 
tribuabili. Locuesc în 240 case. 

Se cultivă viea şi arborii fruc- 

tiferi. Sunt 987 capete vite mari. 
Are o biserică de lemn; o 

şcoală primară mixtă, frecuentată 
de 8 elevi. 

Venitul com. este de 2820 

lei și cheltuelile de 2542 lei. 

Este legată cu orașul Roman 
prin șosea. 

Hodăilor (Piriul-), zâriz, izvo- 
rește din dealurile de E. ale 
com. Mateești, pl. Olteţul-d.-s., 
jud. Vilcea şi după ce udă   
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centrul comunei, se varsă în 

riul Tiriia. 

Hodăreşti, sa/, jud. Dimboviţa, 

pl. Ialomița, căt. com. Cătunul. 

Hodineanul, zădure, jud. Covur- 
luiii, pl. Siret, com. Braniștea, 

populată cu salcie, plop, stejar 
și ulm. 

Hodivoaia, com. rur., pl. Mar- 

ginea, jud. Vlașca, compusă 

din cătunele Hodivoaia şi Vieri, 

situate la începutul Burnazulii, 

între Cacaleţi și Giurgiu, la V. 

județului. Este proprietatea E- 
foriei Spitalelor Civile din Bu- 
curești, 

Aci, ne spun Fraţii Tunusli, 
la 1775, a fost: metoc de că 
lugări. 

Este departe de Giurgiu, de 
I4 kil., de Stănești, reședința 

plăşei, de ş kil. E străbătută 
de o șosea care merge la Ale- 
xandria, - 

Are o suprafaţă de 6224 hect., 
din cari 63 -hect. vie. La 1864 
sa dat la 209 locuitori 854 

" hect. 

Areo populaţie de 340 familii, 
saii 1464 suflete, din cari 250 

contribuabili, 

In com. sunt: o biserică, în 
căt. Iodivoaia, de zid, în stare 
bună, cu hramul Sf. Nicolae şi 
o alta cu hramul Sf. Nicolae 
în cătunul Vieri, ambele de- 
servite de 2 preoţi și 4 cîn- 
tăreţi; o şcoală mixtă, condusă 

de un învățător și frecuentată 
de 59 băeţi. 

Venitul anual al moșiei este 

de 70100 de lei. 

Sub Mircea-Basarab era aci 

o căpitănie militărească, din cele 

18 în care împărţise acest Domn 
Țara-Romiînească. 

Hodivoaia, că/uu, pendinte de 

com. Hodivoaia, pl. Marginea,   

IIODORASCA 

jud. Vlașca, proprietatea Efo- 

riei Spitalelor Civile din Bucu. . 
reşti. | 

Aci sai împroprietărit 109 

locuitori, cărora li s'a dat 450 
hect. 

Hodivoaia, va/e, ce trece pe 

proprietatea şi satul cu acelaşi 

nume, pl Marginea, jud. Vla- 

șca și se scurge în Dunăre, din . 

jos de Malul... 

Hodoba, za/z, în jud. Bazăă, 

com. Cîndești; începe din poa- 

lele muntelui Cerbul și pe lîngă 
Malul - Liliacului se scurge în. 

riul Bizăul, între cătunele Să- 
tucul și Cîndeşti. 

Hodolna, zise de deal, pe mo- 

șia Bălinești, com. Zamostia, pl. 

Berhometele, jud. Dorohoiii. 

Hodorasca, com. rur., jud. Gorj, 
pl. Ocolul, la S.E. com. Cil- 

nicului, situată pe loc șes și 

în dreapta rîului Tismana, la 

" poalele dealului Hodorasca şi 

aproape de șoseaua judeţeană 
T..Jiul-Severin, 

Are o suprafaţă de 1073 hect., 

din cari 300 hect. pădure, 100 

“hect. izlaz, 202 hect. finețe și 
471 hect. arabile. 

Are o populaţie de 201 fa- 
milii, sai 900 suflete, din :cari 
220 contribuabili. 

Locuitorii posedă : 41 pluguri, 

38 care cu boi, 3 căruțe cu cai; 
294 vite mari cornute, 27 cai, 

279 porci și 430 oi şi capre. 
Venitul com. e de lei 960, 

iar cheltuelile, de lei 920. 
“ Riul Tismana udă teritoriul. 
acestei comune. - 

Comunicaţia cu com. vecine 
se face prin șoseaua județeană 
T.-Jiul-Severin şi prin şosele 
comunale, cari duc în toate co- 
munele vecine. . ş 

Are o școală, frecuentată de -
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43 elevi; 3 biserici, din cari 1 

de zid fondată de Costache Glo- 

__ goveanu, și alți locuitori, la anul 

1810, iar. cele-l'alte 2 de lemn, 

fondate la anul . 1820, tus-trele 

deservite de 2 preoți și 4 cîntă. 
reți; 3 mori pe-apa Tismana. 

- Este compusă din 2 cătune: 
Hodorasca și Strimba, 

- Pe dealul Hodorasca, pe care 

„se află drumul Strejei care da- 

tează din timpul Tătarilor, se 
zice. că a fost un lagăr; se 
văd chiar acum'o mulțime ' de 

gropi săpate în pămînt. Spre 
S. de com. se văd nişte ruine 
de cărămizi, despre care se zice 
că ar fi ruinele unui sat Tă. 
tăresc. 

Hodorasca, cătun, al com. Ho- 

dorasca, pl. Ocolul, jud. Gorj. 
Are o suprafață de 716 hect., 

din cari: 200 hect. pădure, 65 

hect. izlaz, 180 hect. fineţe și 

271 cultură, 

Are o populație de 140 fa- 

milii, sai: 586 suflete, din cari 
- 150 contribuabili, 

Locuitorii posedă: 
guri, 28 care cu boi, 

27 plu- 

2 căruţe 

cu cai; 150 vite mari cornute, 

17 cai, 234 oi şi capre și 170 

porci. ' | 
In Hodorasca sunt 2 biserici 

de lemn, făcute de locuitori în 

anul 1820 și deservite de 1 preot 

și 2 cîntăreţi, 

Hodorasca, dea/, în jud. Gorj, 

pl. Ocolul, com.: Hodorasca, 

ramificație din Dealul-Bujores- 

-cului; e acoperit cu pădure. 

Hodorasca, za/e, în jud. Gorj, 

pl. Ocolul, com. Hodorasca ; în- 

- cepe din căt. Strimba și se ter- 
mină spre N., în marginea dreap- 

tă a rîului Tismana. 

Hodoroaca, az, în “suprafaţă 

- cam de 4 hect., pe moşia Hă-   
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nești, com. Sirbi, pl. 
jud. Dorohoii. 

Hodoroaia, Ziriă, jud. Botoşani, 
» izvorește de pe moșia Hăneşti, 

jud. Dorohoii, trece pe moșia 

Brăteni și se varsă în stînga 

Bașeului, la com.. Brăteni. 

Bașeul, 

Hodorogeasca, moșie, în jud. 

- Buzău, com. Vispești, căt. Vă. 

leanca; are 1şo hect., din care 

35 pădure, restul vii şi arături, 

proprietatea moșnenilor Hodo- 
rogeşti. - : 

Hodorogioaia, Wioşie, în jud. 
Buzău, com. Pirscovul, căt. Bă- 
dila, de 75 hect., din care So 

pădure; face parte din trupul 
Bădila. 

Hodorogul, zădure, pe moșia 
Doagele, pl. Teleorman, jud. 

Teleorman, spre com. Beuca, 

situată în vilceaua cu același 
nume. 

Hodorogul, ilcea, î în jud. Te- 
leorman, pl: Teleormanului, îu- 
cepînd de pe moșia Balaciul, tre- 

ce prin moșia Doagele şi se 

înfundă în valea Burdei, formînd 

un piriiaş care se scurge în pi- 
riul Burdea, la N.-E. comunei 

Drăgșenei. 

Hodrunga, va/e, jud. Iași, for- 

mată în podișul Catargiului, 
com. Sirca, pl. Cirligâtura; prin 

ea trece drumul Hirlăului de 

- la' Podul-Iloaei prin Belcești. 

Hodura, sas, jud. Iași, pl. Ba- 
hluiul, com. Cotnari, situat parte 

pe poalele dealului cu același 

nume, parte pe ale dealului Dum. 

brava şi parte pe șesul Bahlu- 

iului, Are o populație de 218 
familii, sau 783 suflete; o bise- 

- Trică de lemn, clădită la 1837 

de N. Roznovanu, fost proprie-   

HOINARI 

tar, cu 1 preot, 1 cîntăreț și 1 

eclesiarc; o școală, înfiinţată 
la 1866, frecuentată de 44 elevi; 

o moară de aburi, 

Vite: 704, vite mari cornute, 

84 cai, 1738 oi şi 441 porci. 

Hodura, dea/, jud. Iași, începe 
din partea de S. a șesului Ba- 

“hluiul, de' la poalele dealului 

- Breazul, trece pe lingă partea 
de E. a satului Hodura,. com. 

Cotnari, pl. Bahluiul, terminîndu- 
se într'o vale numită Valea- 

Groazei. 

Hodura, zîriz, jud. Iaşi, format 

din cite-va izvoare de sub poa- 
lele dealului Dumbrava, com. 

Coinari, pl. Bahluiul; curge de 
la N. spre S., trecînd prin dea- 

lul şi satul Hodura şi se varsă 

pe stinga rîului Bahluiul. 

Hogieşti, mahala, în com. rur, 
Deveselul, pl. Blahnița jud. Me- 
hedinţi. 

Hogioaia, Zac, jud. Brăila, for- 

mat prin schimbarea albiei rîu- 
lui Siretul, situat între viroaga 

Sireţelul și rîul Siretul, la 6 

"kil. spre N.-V. de satul Vădeni, 
aproape de gura Siretului. 

Hoinari, saz, jud. Brăila. Vezi 

Morotești, saf, com. Osman. 

“Hoinari, sas, jud. R.-Sărat, pl. 

Gradiştea, căt. com. Măcrina, 

așezat în partea de V. a co- 

munci, pe riul Rîmnicul-Sărat, 

la 1250 m. spre V. de căt. de 

reședință, Măcrina;! are o întin- 

dere cam de 7 hect., cu o po- 

pulație de 46 familii, sai 176 

suflete: 44 bărbaţi şi 43 femei, 

din cari 48 contribuabili. 

Hoinari, căzuu (tîrlă), în jud. 
Ialomița, pl. Borcea, pendinte 

de com. Lupșani.
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Hoinari, nanire, vechie a cătu- 
nului Plopii- Vechi,- com. Mă- 

crina, jud. R.-Sărat. 

Hoinari, pamire vechie a cătu- 

nului Andreeşti, com. Droglu, 

jud. R.Sărat. Vezi Andreeşti. 

Hoinari, sub-divisie a căt. Fun- 

deni-Cuculeasa, com. Fundeni, 

jud. Buzăi. 

Hoinari, zmoșie, jud. Brăila. Vezi 

„Moroteşti, com. Osman. 

Hoiseşti, saz, în partea de N.- 

V. a com. Păușești, pl. Ciili- 

gătura, jud. Iaşi, așezat pe şes, 

de a dreapta riului Babhluiul, 
între dealurile Hoiseşti şi Du- 

mești. Vechimea lui se constată 
din un act cu data 1821, în 

care se arată că a existat pe 

la 1650 şi că atunci aparţinea 
spătarului Iordache Ramadan, 

Partea de moșie ce seaflă de-a 

stînga rîului Bahluiul, purta nu- 
mele de Vlagomirești, 

Suprafaţa teritoriului acestui 

sat este de 1862 hect., cu o 

populaţie de 103 familii, sait 
495 suflete. 

Are: o biserică, zidită, la 1864, 
de marele logofăt N. Cantacu- 
zino, cu 1 preot, 1 cîntăreţ şi 

1 eclesiarc; o școală, întreţinută 

de comună, înființată la 1880, 
frecuentată de 20 elevi. 

_Vite: 498 vite mari cornute, 

30 cai, 702 oi și 19S rîmători, 

Hoiseşti, sa, în jud. Neamţu, 

pl. de Sus-Mijlocul, situat pe 
valea piriiașului cu același nume, 

spre E. de dealul Mărgineni, 
prin care se desparte de satu 
Mărgineni. | 

Are o populaţie de 
milii, saii 598 suflete, 

Numărul contribuabililor e de 
145. ” 

Are: 1 biserică cu 1 preot 

145  fa-   

704 

și 2 dascăli; 1 moară de.apă;, 

1 fierărie. a 
Vite: 220 boi, 144 vaci, 180 

oi, 38 cai, 110 porci şi 182 junci. 

Acest sat împreună cu sa- 

tele: Hirţești, Micşunești, Plo- 

pești şi Virlanul, ai format odi: 

nioară com. Hoisești. 

Hoiseşti, moşie, situată în com. 
Mărgineni, pl. de Sus-Mijlocul, 

jud. Neamţu, avînd o întindere 

de 619 hect. şo arii. 

Hoiseşti, zriiaș, în jud. Neamţu, 

pl. de Sus-Mijlocul; izvorește 
din coastele despre E. a dea- 

" lului Mărgineni, trece pe lingă 

satul cu același nume şi se varsă 

pe partea stingă a pîriului Măr- 
gineni, formînd iazul de la Plo- 
peşti. 

Hoizanul, sub-drvisie a cătunu- 

lu? Lipia, com. Lipia, jud. Bu- 
zăii. 

Hoizanul, dea/, în jud. Buzăi, 

com, și căt. Lipia, proprietatea 

moşnenilor; e acoperit cu vii 

și livezi, 

Hoja, dea?, în jud. R.Sărat, pl. 

Orașului; se desface din virful 
Deleanul; brăzdează partea de 

V. a com. Brășteni; se întinde 

printre piraele Valea-Grozoaia 

şi Valea-Rea; lasă spre N. dea- 
lul Priveghiul; este acoperit cu 
imașuri și finețe. 

Holaclul, zîriz, în jud. Tulcea, 

pl. Isaccea, pe teritotiul com. rur. 

Balabancea, și anume pe al căt, 

„Săii Giaferca-Rusească ; își ia naş- 

tere din poalele de N. ale dea- 
lului Boclogea ; se îndreaptă 

spre V., avind o direcţiune ge- 

nerală de la N.-E. spre S.V.; 

brăzdează partea centrală a plă. | 

şei și pe cea nordică a comunei; 

jumătate din cursul săii trece 
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prin păduri, jumătate, prin dea- 

luri înverzite ; are o lungime de 

3 kil.; se varsă în piriul Taiţa, 

pe partea dreaptă a lui, în faţa 
satului. Hancearca, tăind dru- 

„mul comunal Balabancea-Taiţa; 

udă prin mijloc satul Giaferca- 

Rusească ; pe valea-i merge dru- 
mul vecinal Giaferca-Teliţa. 

Holban, dea/, în partea de S.a 

„com, Girbeşti, pl. Fundurile, jud. 

Vasluii ; are direcțiunea de la 

V. la E.; e acoperit mai mult 
cu păduri. şi tufăriș, 

Holbăneşti, căzaa, în jud. Putna, 
pl. Zăbrăuți, com. Filipești. A- 
cest cătun este așezat în valea 

Zăbrăuţului, care de aci se în- 

fundă la schit la Moşinoaia. 

Are o populaţiune de 575 

suflete, cari locuesc în 135 case. 

Holbina, go/f, al lacului cel mare 

Razelm, situat în pl. Sulina, 

jud. Tulcea, pe teritoriul co- 

munci rurale Sf. Gheorghe (Ca- | 

dirlez); este aşezat în partea 
- de S. a plășei şi cea de V. 

a comunei, la E. de lacul Ra- 
zelm; în partea de N. comu- 
nică printr'o gîrliță (5 kil. lun- 

gime), cu rîul Dunăvăţul, iar în 
partea de E,, prin gîrla Dranov 
(lungă de 4 kil.), comunică cu 
lacul Dranov; la îmbucătura a- 
cestei gîrlițe, se află și pescăria 
Dranov; are o întindere apro- 
ximativ de 300 hect.; conţine 
pește în mare cantitate, ce se - 
exportă în Cadirlez și în Cara: 
Orman, prin cherharalele Dra- 

nov şi Gura-Dranov. 

Holcanilor. (Dealul-), zea/, în- 
tre Dadişa şi Ulia, jud. Suceava, 
com. Boroaia, d'asupra căruia 
e un podiş, parte acoperit de 
pădure, parte finaţ.   Holda, saz, pe moșia și în com,
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„Broșteni, jud. Suceava, înşirat 

pe ţărmul stîng al. Bistriţei și 

în lungul: pîriului Puzdra. Nu: 
mără 66 case, populate cu 57 

familii, sati 260 suflete: 136 

bărbaţi și 124 femei, din care 

70 contribuabili. 
Improprietăriți la 1864 sunt | 

5 fruntași, 18 pălmași şi 22 

codași, stăpînind 155 fălci, afară 

de. cei cu cite 10 prăjini. 

Are.o biserică. de lemn, de- 

servită de preotul din Broşteni 

și doi căntăreţi. Școalele din 
Broşteni servesc şi acestui sat. 

In Holda se află: o cîrciumă; 

„o dugheană; 3 stoleri şi 2 fierari. 

“Singurul drum comunal . în- 

_gust ce leagă Broşteni cu Cru- 

cea trece pe lingă acest sat, 

Holdei (Dealul-), zzzu£e, în jud. 
Suceava, com. Broşteni, la poa- 

lele căruia se află satul cu-ace- 

lași nume. ” 

Holdiţa, saz, pe moşia şi în com. 
Broşteni, jud. Suceava; așezat 

pe țărmul sting al Bistriţei. 

Are 40 case, populate cu 46 
familii, saii 186 suflete; 90 băr- 

baţi și 96 femei, din care 46 

contribuabili. 
Improprietăriţi la 1864 sunt 

5 fruntași, 14 pălmaşi şi 8 co- 

dași, stăpînind 104 fălci, afară 

de cei cu cîte 10 prăjini. 
.. Biserica din Holda și școalele 

din Broşteni servesc și acestui 

sat. - | 

Un singur drum îngust duce 
prin Holda la Broșteni şi pe 

- la Barnari la Crucea. 

Holdiţa, zirîă, ce străbate satul 
cu același nume, jud. Suceava. 

Izvorește de sub Pleșele-Holdei 

- şi, după un curs:de 3!/2 kil., în 

care a primit de-a dreapta pe 

pîraiele:  Glodului, Șindilei şi 

Arşiţei și de-a stinga pe al To- 

__menilor, se varsă în Bistriţa. Pe   
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valea Holdiţei se găseşte por- 

_ fir vîrtos, negru-verde şi, în pă- 

miînt, straturi de aramă-piatră. 

Holea, zzăgură, în pădurea. din 
„spre V. de satul Zvoriștea, com. 

cu acelaşi nume, jud. Dorohoiii,. 

pl. Berhometele; are 1284 m. 

periferie la bază și 140 m. înăl- 

ţime. 

Holeacul, ziriă, jud. Dorohoiii, 

format din pîriiașele : Tulburea, 

Huţa, Borteni, Pietrosul și Buda, 

toate de pe teritoriul com. Tir- 

nauca, pl. Herţa; curge spre N., 

şi după ce trece în com. Herţa, 
- ia numirea de Piriul-EHerţei; 

mai primind pe dreapta și 

stînga alte piriiaşe, își mărește 

cursul; trece apoi.pe lingă tir- 
gul Herţa, com. Movila și la 
satul Lunca, comuna Pilipăuţi, 

se varsă în rîul Prutul, la locul 

unde se află o luncă de lozii. 

Holmanul, dea/, pe moşia Hi- 

lişeul- Gafencul, com.  Hilișeul, 

pl. Coşula, jud. Dorohoiti. 

Holmul, sa, în partea de N.-V. 

a com. Păușești, pl. Cirligătura, 
jud. Iaşi, situat pe şesul .din 

dreapta rîului Bahluiul, la 2 kil. 
de tîrgușorul Podul-Iloaei. Are: 

o suprafaţă de. 614 hect., cu o 

populaţie de 103 familii, sai 

495 suflete. 
Vite sunt: 165 vite mari 

cornute, 8 cai, 262 ovi și 9 1i- 

mători. 

Holmul, sat, în jud, Roman, pl. 

Siretul-d.-s., com. Dagiţa, spre 

S.-V. de satul Dagiţa. Are 22 

familii, sai 94 suflete, din cari 

“22 contribuabili. Locuesc în 28 

case, | 

_Sunt 216 vite mari cornute. 

Acest sat ţinea, înainte. de 

1886, de desfiinţata com. Vovri- 

ești. ”   
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Holmul, Zeaf, în .jud. Botoşani, 

înpartea de V. a com. Slobozia- 
Secătura. 

Holmul, dea, pe teritoriul .sa- 
tului și com. Rădeni, pl. Coșula, 

jud. Botoşani. Acest deal este 

prelungirea dealului “Țencușa, 
care se întinde de la Storeşti 

pănă la Hirlău. E de natură 

"-pietroasă, ocupat cu case pe 

partea de E. şi cu . păduri 'pe 

" partea de V. 

Holmul, Zea/, pe teritoriul com. 
Băneasa, pl. Prutului, jud. Covur- 

lui. Acest deal începe de pe 
moşia Puţichioaia, com. Bujorul, 

iar coama lui merge pănă la 

Fintina-Mare, pe moşia Obrășeni 

(ud. Tutova); la cătunul Moscu, 
Holmul se desface în două ra- 

muri: o ramură care ţine pănă 

la com. Slivna din sus, iar d'a- 

colo se unește cu Holmul-Mare ; 

iar altă ramură se mărginește 

cu Băneasa despre E. Ramu- 

rile Holmului se mai numesc 
Holmul-Roșiei și .Holmul-Oseș- 

tilor. Pe  Ilolmul-Oseştilor se 

găseşte'o ridicătură mai pro- 
_nunţată în lungime de vr'o 400 

metri, al căreia punct culminant 

e o movilă ţuguiată de pe care, 

cînd e atmosfera curată, se văd, 

regiuni depărtate, precum munţii 

Vrancei, și locurile de peste 

Prut, 

Holmul, deal, jud. Dorohoiii, pl. 

, Prutul-de-Jos, comuna Darabani; 

începe din dealul Prutului și 

formează o rădicătură bruscă 

în fața satului Bagiurea. .. 

Holmul, dea, jud. Iaşi, în par- 

tea despre N. a satelor Co- 

geasca - Vechie și Ilăsnășeni, 

com. Cucuteni, pl. Stavnicul; 

se întinde dela V. spre E., ter- 

minîndu-se în satul Brătuleni, 

unde formează șesul Brătuleni,
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“pe care se află iazul cu același 
nume, 

Hoimul, «eaf, jud. Vasluiii, com. 

Drăgușeni, pl. Fuaduri. Incepe 
de la N., avînd direcţiunea spre 

S.; desparte satul Tatomirești 
" de Holm (Drăgușeni) şi Măcreşti 

de Crăciuneșşti, terminîndu-se la 

ratoşul Cuzei. 

Din acest deal se lasă o rami. 
ficare -spre N.-V., numită Capul- 
Dealului, ce are un povirniş 

repede și o altă ramură numită 
Anina, sub poalele căruia d. 

inginer Hevet a descoperit mai 

multe vase de lut, în grosimi 

considerabile şi alte antichități 
pe cari le-a depus la Muzeul. 
din București. 

Holmul-lui-Brînză, dea/, jud, 
Fălciii, pe teritoriul satului Răn- 

ceni, în partea de V., a com. cu 

aceeași numire, pl. Prutul, în ho. 

tar cu com. Mălăești, 

Holmul-Mare, Zea/, pe teritoriul 
satului Romiîneşti, com. Movi- 

leni, pl. Copoul, jud. Iaşi, bo- 
gat în pășune. 

Holmul-Mare, gea/, jud. Vas- 
lui, începe din marginea S-E. 
a comunei Scheia, înălțîndu-se 
drept în sus şi se prelungește în 
com. Drăgușeni, 

Holmului (Piscul-), pisc, pe 
moşia Buda, com. Buda, pl. 
Herţa, jud. Dorohoiii. 

Holmul - Geamăna, șiră de 
mun, jud. Bacăii, pl. Tazlăul: 
d.-s., com. Schitul-Frumoasa,din 
culmea Pietrei, care se prelun- 
gește printre Tazlăul-Sărat și 
Tazlăul-Mare. 

Holmurile, dea/, pe o suprafață 
cam de 76 hect., spre S. de 

dealul Pihnci, com. Tirzii, pl.   
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Crasna, jud. Fălciă. La poalele 

lui se întinde Valea-Cășoteni: 

lor. 

Holobăţul, dea/, în partea de E, 

a jud. Fălciu, se întinde de-a 

- lungul comunei Găgești, pl. Mij- 
locul, şi formează șesul din stin- 

ga Elanului. 

Holobăţul-Mic, dea/, se întinde 
pe partea de E. a comunei 

Găgești, pl. Mijlocul, jud. Fălciu; 

este o continuare a dealului 
Holobăţul; se termină în satul 

„Peicani, prelungind șesul din 
stinga Elanului. 

Holtina, sat, în jud. Ialomiţa, pl. 

Borcea, pendinte de com. $Șo- 

cariciul, situat pe malul sting 
al Borcii, la 2 kil. spre V. de 
Șocariciul. | 

Numirea, vechie a acestui sat 

a fost Gura-Balii. | 

Populaţiunea satului este de 
68 familii de Romiîni şi 2 familii 

de "Țigani, sai 370 suflete, cu 92 

bărbaţi, 94 femei şi 184 copii. 

Are o biserică, deservită de 

1 preot și 1 dascăl. 
Vite sunt: 415 boi, 323 cai, 

14 bivoli, 505 rimători şi 1300 oi. 

Holtul, saţ, jud. Bacăi, pl. Bis- 

trița-d.-s., din com. Săucești, 

aşezat între - rîurile Bistriţa şi 

Siretul, la odepărtare de 4900 

m. de Săucești, care este reșe- 

dința com. Areo populaţie de 

110 familii, saă 504 suflete; o bi- 

serică, zidită la 1860 de Cos- 

tache Sturdza, deservită de 1 

preot şi 2 cîntăreți;, 2 cârciumi. 

Vite sunt: 22 cai, 403 vite 

mari cornute şi 122 porci. 

Homeşti, saț, în jud. R.-Sărat, 

pl. Rimnicul-d..s., cătunul co- 

munei Grebăn, așezat în partea 

de N. a comunei, la 109 m, 

spre N., de cătunul de reședință   
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Grebănul, la poalele dealului Ho- 

_mești. Are o întindere de 350 

hect., cu o populațiunede 126 
familii, sati 490 suflete, din cari 

180 contribuabili; o biserică, 

cu 2 preoţi și.1 cîntăreț. 

Homeşti, «ea/, jud. R.-Sărat, pl. 

Rîmnicul-d.-s,, com. Grebănul; 

se desface din Dealul-Strejesc şi 
brăzdează partea de V. a comu- 

nci; este acoperit cu păduri. . 

Homeşti, zîr?z, în jud. R.-Sărat, 

pl. Rimnicul-d.-s., com. Grebănul; 

izvorește din dealul Homești, 
udă partea de V. a comunei 

și cătunul Homeşti, și se varsă 

în pîriul Oreavul, mai sus de 

cătunul Grebănul. 

Homiceni, saz, în jud. Neamţu, 

com. Talpa, pl. de Sus-Mijlocul, 

formînd hotarul judeţului des- 
o pre jud. Roman. 

Are o întindere de 315 hect,, 

14 arii, şi o populaţie de 25 

familii, sait 150 suflete, 

Are 1 biserică cu:1 dascăl; 
1 piuă pentru făcutul sucmane- 

lor; 1 moară de apă; 1 rotărie. 
Sunt 36 contribuabili. 

Numărul vitelor se urcă la 
155 capete... 

Homiceni, deal, în prelungirea 
ramurei numită Certieni, situat: 
lingă satul cu același nume, 
com. Talpa, pl. “de Sus-Mijlo- 
cul, jud. Neamţu. 

Homiţa, saz, pe moșia şi în com, 
Cristești, jud. Suceava. Așezat 
pe coastele dealului cu același 
nume şi pe țărmurile pîriului 
Homiţa zis şi Matioaia, numără 
125 familii, sai 5oo suflete: 263 
bărbaţi şi 235 femei, din cari: 
95 contribuabili. Vatra satului 

„ocupă o suprafață de 48 fălci 
și 48 prj. 

Improprietăriți la 1864 sunt
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20 pălmaşi şi 40 codași, stăpi- 
nind rin fălci și 54 prj. 

„Are: o biserică, cu hramul 

Sf. Apostoli Petru şi Pavel, a: 
dusă de săteni, pela 1852— 
1853, din desființatul sat Leţ- 

cani, deservită de un preot și 

2 cîntăreți și împropietărită cu 
8 fălci; o cîrciumă și o băcănie. 

- Şcoala din Cristești -servă. și 

“ acestui sat. 

Drumurile principale sunt la 
Cristeşti (2 kil.) şi la Tătăruși 

(5 il.) 

In 1803, Homiţa era a Vister- 

nicului Grigoraș Sturdza, avind 
21 liuzi Lipoveni, . plătind 492 

- lei bir anual. 

Pănă la Mihail Sturdza, satul 

era populat de mulţi Lipoveni, 

cari, ne mai putînd suferi con: 

dițiunile grele de vieţuire pe 

moşie, impuse : lor de . acest 

Domn, se împrăștiară, așeziu- 

du-se în Manolea și Lespezi. 

Homiţa, gea/, acoperit de. pă- 

„dure, lingă satul cu același nume, 

jud. Suceava, a cărui culme se 

numește Bursucănia. 

Homocea, com. rur., în jud. Te- 

cuciii, pl. Berheciul, compusă 

din 2 cătune: Homocea și Les- 
pezi, situată pe drumul ce vine 

din Nicorești la Găiceana, pe 

“malul Siretului, la 43 kil. de 
capitala jud., spre N.V. Areo 
populaţie de 437 familii, sai 

1660 suflete, din cari 130 fa- 

milii Țigani. 

Teritoriul com. „este de 2615 

„hect. 
Are 2 biserici, cite una în 

fie-care sat, deservite de 2 pre-. 
oți şi 4 cîntăreți; 2 școli, din 

care aceea din Homocea are lo- 
calul: propriii. şi se frecuentă de 

50 copii, iar aceea din Lespezi 

datează din anul 1879 şi se fre- 

cuentă de.44 copii. 
- Ştii carte 130 bărbaţi și 45, 

femei. 
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Contribuabili. se găsesc 
420. a Di 

Vite sunt: 330 boi, 310 vaci, 

-600 oi; 60 cai și 18 capre. 

_ Întinderea terenului arabil e 

- de 1698 hect., din care 29 hect. 
şi 75 arii, vii. 

Budgetul com. e: la venituri 

_şi cheltueli de 7145 lei. 

Com. are la E. Dealul-Mun- 

teanului, Cetăţuia, Lespezi. E.- 
ste udată de Siret în partea de 

:V. şi de Polocin, care trece 
“prin Homocea și se varsă în 

balta Orghidan. 

„Este străbătută prin mijloc 

de „șoseaua județeană ce vine 

din Nicoreşti și duce la Găiceana, 

pe o vale. frumoasă. 

Locuitorii, parte sunt răzeși, 

parte împroprietăriți la 1864. 

Se mărginește: cu com. Hu- 

„ruești, la N,; Ploscuţeni, la S.; 

rîul Siretul la V.; com. Corbiţa, 

la E. 

Homocea, sa, face parte din 

com. cu același nume, situat pe 

coasta de V. a dealului: Cetă- 
țuia, pe stînga Polocinului. Aici 
este reședința com. plășei Ber- 

-heciul. 

Popiulaţiunea e compusă din Ro- 
-mîni, Unguri și ciţi-va Ruși e- 

ste de 300 familii, :saii 921 su- 
flete, cari locuesc în 288 case 

și cîte-va bordee. 

Are o școală, care . datează 

de la 1880 şi e frecuentată de 

5o copii; o biserică, cu hramul 

__Sf. Gheorghe, care datează. de 

la 1834. făcută de Alexandru 

Balș, proprietarul moșiei pe acel 

timp. Aceasta se vede într'o in- 

scripție ce se află pe o cruce 

în biserică, | 

Satul se numea ma! înainte 
Poenari, nume păstrat la o ma- 

hala din sat. Această numire a 

purtat-o pănă la 1862, cîndi 
s'a dat numele de. Homocea, 

după îngrijitorul moşiei lui A-   
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lexandru Balș, care “purta nu- ! 

mele de Homoceanul. 

Locuitorii sunt. împroprielă- 
riți la 1864, 

Homocioaia, sub-divisie a că- 

_ tunului Petrăcheşti, com. Nicu- 
leşti, jud. Buzăi. 

Homocioaia, deal, în jud, R.- 

Sărat, pl. Rimnicul-d.-s., com. 

Mărgăriteşti, la hotarul spre jud. 
" Buzăi, virf al culmei Cimpulu- 

geanca ; este acoperit cu semă- : 

nături și finețe. 

Homocioaia, moșie, în jud. Bu- 

zăi, com. Niculeşti, căt. Petră- 

cheşti ; are 650 hect. arături, li- : 

vezi, fineaţă, izlaz și 25 hect. 

pădurea Iordăchioaia. 

Homocioaia, zirii, care izvore- 
şte din dealurile com. Mărgări-" 

teşti, jud. Rîmnicul și se scurge 

în valea Gura- Dimienei, în -jud. 

Buzăii, 

Homoiasca, 7744 din moșia Po- 
roschia, jud. Teleorman, situ- 

ată între moșiile Țigănești şi 
Brinceni, îi, mai zice și Giera. 

Homoriceanul, 7zoșie, pe care 
s'ai împroprietărit la anul 1864, 

locuitorii din com. Homoriciul, 

plaiul Teleajenul, jud. Prahova. 

Homoriîceanul, zzoșie, pe care 
s'aii împroprietărit la 1864 o 
parte din. locuitorii com. Tiîr- 
lești, plaiul Teleajenul, ind. Pra- 

hova. 

Homoriîciul - Pămiînteni, sa, 

face parte din com. 
moriciurile, plaiul Teleajenul, 

jud. Prahova. Aci e reședința 
comunei. 

Homoriciul - Ungureni, sa, 

face:parte din com. rur. Ho- 

rur. Ho- -
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moriciurile, pl. Teleajenul, jud. 

Prahova. 

Homoriciurile, com. rur., plaiul 
Teleajenul, jud. Prahova. Este 

situată lingă riul 'Teleajenul, la 
36 kil. de capitala judeţului și 

la 8 kil de a plaiului. 
Se compune din 5 cătune: 

Howmoriciul -Pămînteni, Homo: 

rîciul - Ungureni,  Malul-Vînăt, 

Cernești şi Schiulești. 

Are o populaţiune de 495 

familii, sai 2289 suflete; 1095 b. 

1194 f. (5 familii de Țigani.) 

Contribuabili sunt 470. 

Are două biserici: una în 
Schiuleşti, fondată de locuitori, 

în anul 1842,și a doua în Ilo- 

morîviul, fondată în anul 1744, 

cu următoarea inscripţiune: 

Cu vrerea“tatălui și a fiului și cu a- 

juterul duhului sfint, . fâcutu-s'a aceasta 

biserică de dumnealui căpitan Iane și 

soţia sa Anica, fiica lu! Nicolae Țago- 

rafa, în zilele “Prea Inălţatului Domn 

Mihail Racoviţă V.V. ca să fie de po- 

menire; leat 1744. 

In raionul comunei sunt două 

mori, una pe riul Teleajenul şi 

alta pe Crasna. 
Parte din locuitori sunt moș- 

neni; 184 saii împroprietărit 

după legea rurală din 1864, 
cînd li s'a dat 350 hect. din mo- 

şiile : Teișani, Mănăstirea Cotro-: 

ceni, Marcoveşti, Homoriceanul. 

Vite sunt: 33 cai, 20 iepe, 
665 boi, 281: vaci, ş bivoli, 
2760 oi și 250 porci. 

Scoală există în comună de 
la 1842. 

IE frecuentă de 97 băeţi şi 3 
fete. Ştii carte 221 bărbaţi şi 
20 femei. 

In partea de E. a com. este 
o cetățuie, 

Tot teritoriul comunei are o 
suprafață de 9oo hect. 

Se fabrică în com. peste 2500 
decal. ţuică anual. Comerciul 
se exercită de 10. cîrciumari.   

Veniturile se urcă la 3305 

lei, și cheltuelile, la 2989 lei. 

Prin comună trece calea ju- 

dețeană, ce unește capitala ju- 
deţului cu frontiera despre Tran- 

silvania, numită soseaua Ploești- 

Bratocea. Tot prin această com. 

trece vechiul drum al Romani- 
lor, numit de unii și drumul Tă- 

tarilor. 
Comuna,la V., e brăzdată de 

dealurile: Gorganul, Gorgănc- 
lul, Piscul:Catenei, munţii Tiri- 

foiul și Plaiul Șerban-Vodă. 

E udată în partea de N. de 
girla Crasna, ce se varsă în 
riul “Teleajenul, şi de vilcelul 

numit al-Hoţului, în partea de V. 
Se mărginește la N. cu rîul 

Crasna, care o desparte de com. 

Izvoarele; la S. cu pîrîul Valea- 

lui-Dragomir, care o desparte 

de com. Teișani ; la E.,cu riul 

Telcajenul şi la V., cu Valea- 

Slănicului, care o desparte de 

Slănic. 

Homurlar, saţ, în jud. Tulcea, 

pl. Măcin, cătunul comunei Cîr- 
jelari, așezat în partea S.-E. a 

plășei și: în cea N.-V. a comu- 

„nci, la 31 kil. spre N.-V. de 

reședință, pe ambele maluri ale 

piriului Homurlar, şi la poalele 

dealului Calo-Bair. Are o întin- 

dere de 18 hect. Populaţiunea, 
turcească, este de 28 familii, 

“saii. 112 suflete. Pămiîntul este 

acoperit cu păduri și pășuni. 

Pozițiunea satului este una din 
cele mai frumoase din toată pla- 
sa Măcin. Prin el trece drumul 

de la Hasanlar la Atmagea. 

Homurlar, zîrîz, în jud. Tulcea, 

pl. Măcin, pe teritoriul comunei 

Ciîrjelari ; izvorește din poalele 

de V. ale dealului Ciubucluc- 
Bair; se îndreaptă spre V., în o 

direcție de la E. spre V., brăz- 

dînd partea S.-E. a plășei şi cea 

de mijloc a comunei; trece prin   

satul Homurlar, prin Hasanlar, 

printre dealurile Orta-Cuirac, 

Chiciuc-Cara de o parte, Cele- 

Bair şi Bornu-Bair de alta ; după 

6kil. de curs, se aruncă în pir. 

"Ai-Orman, pe dreapta; maluri 
înalte; pe vale-i se află drumul 

comunal Iasanlar-Homurlar. 

Honţul, /ac, în jud. şi pl. Tul- 

cea, pe teritoriul com. Satul: 

Noi, şi pe acela al căt. Par- 

dina, în partea de N. a plășei 

şi SE. a comunei; e format 

de brațul Chilia, prin o revăr- 

sare anterioară, cu care. comu- 

nică prin trei brațe mai mici; 

are o întindere de 140 hect.; 

e înconjurat numai cu stuf; con- . 

ţine “pește, ce se consumă în. 

Pardina. i 

Honţul, Zac, în jud. Tulcea, de 120 

hect. în partea nordică a plășei 

Tulcea și cea sud-estică a com. 

Satul-Noii, format de girla Șon- 

dul, cu care acm comunică prin 

o mică girlă; conţine puţin 

peşte. 

Hopa, oszrov, în jud. Constanţa, 

formată. de Dunăre la intrarea sa 

pe teritoriul romînesc al Dobro- 

gel; este așezată în partea sud- 

vestică a Dobrogei, a judeţului 

Constanţa, și în partea sud-ves- 

tică a plășei Silistra-Nouă şi a 

com. urb. Ostrovul, de care de- 

pinde. Forma ei este lunguiață, 

terminată prin capuri ascuţite 

de o parte și de alta. In par-: 

„tea sud-vestică, și lingă ea, se 

mai găsesc două mici ostroave 

(20 hect. întindere). Lungimea 

ci este de 2!f kil. și lărgimea 

medie de 750 m.; întinderea 
totală este de 1şo hect. Este 
acoperită numai cu păduri de 
sălcii. Braţul, care la S. o des- 
parte de ostrovul Pastramagi, 
are 200 m. lărgime și 3/2 m.a- 
dinc; cel de la N., care o des- |
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parte de teritoriul județului Ia- 
lomiţa. şi canalul Borcea are Soo 
m. lărgime şi S—r0 m. adiîn- 
cime și e navigabil; acest braț 
o clesparte și de Ostrovul-Vechiti 
(150 m. lărgime și 12 m. adin- 
cime în acest loc). Este formată 
din aluviunile fluviului, pietriș 
și nisip și tinde a creşte necon- 
tenit, așa că în curînd se va 
alipi de ostrovul Pastramagi. 

Hopul, zirîz, izvorește din dea- 

lurile : Bejeneşti şi Bălteni, stră- 

bate teritoriul com. Laza, pl. 
Racova, jud. Vasluiii, curge de 

la N. spre S. şi se varsă în 

stinga piriului Racova. 

Hora, coliză, în jud. Buzău, com. 

Trestioara, căt. Sicari, pe moșia 

Criveleşti ; are fîneaţă și arături. 

Horaiţa, căzu, în jud. Neamţu, 

pl. - Piatra-Muntele, posedînd o 

mănăstire de călugări, locuită 
de 23 monahi. 

Horaiţa, munte, acoperit cu pă- 

duri, în com. Crăcăoani, pl. Pia- 

tra-Muntele, jud. Neamţu. 

Horaiţa, zirizaș, ce izvorește din 

tre munţii Cracăul-Negru și Ne- 

greşti, jud. Neamţu; curge în- 

direcțiunea nordică, pe terenul 

com. Crăcăoani, pl. Piatra-Mun- 

tele, vărsindu-se pe partea dreap- 
tă a pîriului Cracăul. 

Horaiţa, zirtă, jud. Suceava, nu- 
mit și Leucuşești (3500 m.), aflu- 

ent al Șomuzului-Mare. Are de 

tributar pe Brudul. 

Horaiţa, cariere de piatră şi var, 

situate lingă mănăstirea cu ace- 
lași nume, com. Crăcăoani, pl. 

Piatra-Muntele, jud. Neamţu. 

Horaiţa-Mare, mânăstire. Vezi 

Horaiţa, cătun, jud. Neamţu. 

60645. Alarele Dicționar Geograjic, Vol, 411. 
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Horăicioara, schit de călugări, 

com. Crăcăoani, pl. Piatra-Mun- 

tele, jud. Neamţu, situat pe un 

munte, despre S. de mănăstirea 
Horaiţa; este un adevărat cuib 

de vulturi, aninat în crăpătura 
unei stinci. 

Horbova, sas, numit şi Sanihăul, 

în centrul com. Mamorniţa, pl. 
Herţa, jud. Dorohoiii, pe moșia 

cu aceeași numire. Are o popu- 

laţie de 218 familii, sau S1ş su- 

flete. 

Proprietatea moșiei e a D-lui 

Holban. 

Are o biserică, cu hramul Sf. 

Nicolae, cu 1 preot, 2 cîntăreţi și 

1 pălămar; e de zid, făcută 

în 1805, de monahul Sava Hol- 
ban. 

Calitatea pămîntului e bună. 

Sătenii împroprietăriți aii 647 
hect., 35 ar. pămînt; îar pro- 

prietarul, 782 hect., 98 arii 

cimp şi 120 hect., 90 arii, pă- 
dure. 

Pîrîul ce trece pe moșie este 

Sanihăul. 

Drumuri principale : calea ju- 
dețeană Herţa - Mamorniţa și 

acea ce duce la Godineşti. 

Hotarele sunt cu: Cotul-Bo- 

ianului, Cotul-Hotinului, Mamor- 

nița și Godinești. 
Localități însemnate 

Balta-Roșie și Cetăţuia. 

sunt: 

Horcea, dea/ şi zale, în jud. 

Mehedinţi, com. rur. Almăjelul, 
plasa Cîmpul. 

Hordila, saț, în partea de N.-E. 

a com. Cussești, pl. Racova, jud. 
Vasluiii. 

Hordileşti, saz, în partea de N. 

E. a com. Cozmești, pl. Stem- 

nicul, jud. Vasluiiă, situat pe po- 

dișul Hordilești. Moşia Hordi- 

lești are o întindere de 244 

hect. loc de cultură, 12 hect.   
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finaț şi 3 hect. pădure, Popu- 

laţia este de 34 familii, saii 106 

suflete, din cari 6 familii de 

Țigani. 

Satul iși are numele 'de la un 

vechii locuitor Ștefan Hordilă, 

care s'a așezat cel d'intiiii pe a- 

cest loc pe la 1750. 

Vite: 98 vite mari cornute, 

90 vi, 18 cai, 12 rimători. 

Locuitorii ai 24 stupi cu 
albine. 

Horea, a//ă numire a satului Va- 

dul-Pietros. 

Horeşti, comp. rur. şi sat, în jud. Me- 
hedinţi, pl. Văilor, la 45 kil. de 

Severin și la 8 kil. de com. rur. 

Broşteni, situată pe dealuri și 

văi. Se mărginește la E. cu com. 

Miculeşti și Tehomirul; la S., 

cu com. 'Ţiriviul şi Broșteni; la 

V., cu com. Broșteni; la N.,cu 

com. Leorda, 

Satul formează comună cu sa- 

tele: Băzăvani, Brabeţi, Părvă- 

neşti și Scoarța, avînd peste tot 

660 locuitori, din cari 105 contri- 

buabili. Locuesc în 131 case. 
Locuitorii posedă: 20 pluguri, 

35 care cu boi, 4 căruţe cu cai; 

60 stupi. | 

Printr'insa trece o șosea comu- 

nală, care oleagă de șoseaua Glo- 

gova-Plaștina-Corcova. Are 2 bi- 
serici, deservitede 1 preot și2 cîn- 
tărcți; o şcoală, condusă de 1 

învățător, frecuentată de 25 e- 
levi, 

Budgetul com. e de 1347 lei 
la venituri și de 1010 lei la 

cheltueii. 

Vite: 300 vite mari cornute, 

16 cai, 300 oi și 350 rimători, 

Dealuri mai principale în a- 

ceastă com. sunt: Dealul-Bra- 

beţilorși Dealul-Băzăvanilor. Mo- 

trul udă satele IHorești și Jilţul 
și trece prin Băzăvani. 

Horezeanca, a/ă numire a mo-
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șieZ Statului din com. Udupul, 

jud. Teleorman, căreia i se 

mai zice și Udupul-Horezean- 
ca, pe care se află şi opădure 

de 400 hect. 

Horezul (Hurezul), z/a;2, jud. 
Vilcea, numit ast-fel de la riul și 

mănăstirea Horezul. Se compune 

din 26 comune: Alunul, Armă- 

șeşti, Bălteni, Cîrstănești, Ber- 

beşti, Cireșiul, Floreşti-d.-j., Flo- 

reşti-d.-s., Fometești, Greci, Ho- 

rezul, Mădulari, Măldărești, Ma- 

tecşti, Milostea, Oteșani, Pojogi, 

Racoviţa, Rîmești, Romani, Re- 

cea, Slătioara, Stroeşti, Tom- 

bani, Turcești şi Vaideeni. 

Are o populație de 21131 lo- 

cuitori, 

Se mărginește la N. cu mun- 
ţii Transilvaniei, la S. cu pl. O- 

- colul-Otăsăul, la E. cu pl. Co- 

zia și la V. cu jud. Gorj. 
Reşedinţa subprefecturei este 

în Tirgul-Horezul. 

Forma plaiului e a unuipen- 
tagon neregulat. 

Comune mai populate în a- 
cest plaiii sunt: Alunul, Ote- 
şani, Slătioara, Stroești și Vai- 

" deeni, 

In plaiul Horezul sunt 14 
școli rurale mixte (2 în com. 

Vaideeni și afară de școala de 

_fete din com. Horezul), cu 2 
învățătoare, plătite de stat și în 
care se predă materiile pro- 

gramci urbane, fie-care şcoală 

avind un învățător plătit de 

stat; sunt frecuentate de 370 

copii (327 băeţi şi 43 fete). 
Cu întreținerea școalelor statul 

cheltuește anual 20844 lei. Co- 

munele acestui plaiii înscrii în 

„ budgetele lor 853 lei anual pen- 
tru şcoală. 

Locuitorii posedă : 71 pluguri 
de lema și 663 de fier; o ma- 

șină de treerat cu manej; 1 ma- 
şină de vinturat, 1 mașină de 

„bătut porumb zu mnivelă; 2   

130 

grape de fier ; 2 trioare saii ma- 

şini de ales sămînța; 9I mori 

cu apă. 

In tot plaiul Horezul se cul- 
tivă 139 hect,, 50 arii, vie. 

Sunt 74 biserici, peatru în- 

treținerea cărora cominele în- 

scriii în budgetul lor anual suma 
de 2683 lei. 

Sfintul Sinod al bisericei au- 

tocefale Romine a împărțit pla- 

iul Horezul în 13 parohii ru- 

rale, la cari deservesc 13 preoţi 

parohi, 17 preoţi ajutori, 70 cîn- 

tăreți, în plus 13 preoţi. 
Parohiile fixate de sf. Sinod 

de la 1888 sunt cele următoare: 

Parohia Pojogi, cu biserica 
catedrală Sf. Treime, compasă 

din com. Cireșul și Pojogi, a- 

vînd 328 familii, sati 1100 su- 
flete, 5 .biserici, 1 preot paroh, 

1 preot ajutor, 5 cîntăreţi, în 

plus 1 preot. 

Parohia Stroeşti, cu biserica 
catedrală Cuvioasa Paraschiva, 

are 279 familii, sai 1036 suflete, 

3 biserici, 1 preot paroh, 3 cîn- 

tăreți, în plus 2 preoți. 

Parohia Alunul, cu biserica 

catedrală Sf. Nicolae, compusă 

din căt. Igoiul şi Bodești, la 3/2 
kil. de cele-l'alte căt. cari for- 
mează parohia, are 351 familii, 

sai 1278 suflete, 6 biserici, 1 

preot paroh, 2 preoți ajutori, 5 
cîntăreți. 

Parohia Berbești. Turceşti, cu 
biserica catedrală Intrarea - în- 

Biserică, se compune din com. 

Turcești, Berbești și căt. Dăn- 

țeni, Valea-Mare şi Roșioara, la 

9lik kil. de cele-lalte cătune, a 

„vind 471 familii, sai 1771 su- 

flete, 7 biserici, 1 preot paroh, 

I preot ajutor, 6 cîntăreți, în 
plus 2 preoți. 

Parohia Greci, cu biserica ca- 

tedrală Sf. Impărați, compusă 

din com. Mateești și Milostea, 
are 542 familii, sai 1724 su- 

flete, 7 biserici, 1 preot paroh,   
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2 preoţi ajutori, 6 cîntăreţi, în 

plus 2 preoți. 
Parohia Recea, cu biserica 

catedrală Sf. Voevoză, compusă 

din căt. Marița şi com. Fome- 

tești, Racoviţa şi Recea, la 16 

kil. de cele-l'alte cătune, are 823 

familii, sai 2306 suflete, 9 bi- 

serici, 1 preotparoh, 2 preoţi a- 

jutori, Scîntăreţi, în plus 1 preot. 

Farohia Vaideeni, cu biserica 

catedrală Sf. Ion Botezătorul, 

are 350 familii, sau 1580 su- 

flete, 2 biserici, 1 preot paroh, 
1 preot ajutor, 4 cintăreţi, în 

plus 1 preot. 
Parohia Slătioara, cu biserica 

catedrală Sf. Gheorghe, are 450 

familii, sai 1230 suflete, 7 bise- 

rici, 1 preot paroh, 1 preot 

ajutor, 4 cîntăreţi, în plus 1 

preot. 

Parohia Afădulari, cu biserica 

catedrală Cuvioasa Paraschiva, 

compusă din căt. Valea-Orlei, 

„com. Amiărăști, Modoaia și căt. 
Groşi, la 8 kil. de cele-l'alte 

căt., are 586 familii, sait 1989 

suflete, 7 biserici, 1 preot pa- 
roh, 2 preoţi ajutori, &cîntăreți. 

Parohia Oteşani, cu biserica 

catedrală Buna - Vestire, com- 

pusă din com. Măldăreşti, are 

644 familii, sau 2248 suflete, 

5 biserică, 1 preotparoh, 1 preot 

ajutor, 4 cîntăreţi. 
Parohia Tirgul. FHoresul, cu 

biserica catedrală Intrarea-în-Bi- 

serică, compusă din căt. Bărzo- 

tești, pendinte de com. Romani, 

are 390 familii, saii 1955 su- 
flete, ş biserici, 1 preot paroh, 

1 preot ajutor, 4 cîntăreţi, în 

plus 1 preot. 

Parohia  Rimeşti-Coorigeşti, 
cu biserica catedrală Intrarea-în- 

Biserică, compusă din com. Ro- 

_mani, căt. Covrigeşti şi Orşani, 

la 6! kil. de cele-t'alte cătune 

cari compun parohia, avind 587 

familii, sai 1611 suflete, ş bi- 

serică, 1 preot paroh, 2 preoți :
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ajutori, 7 cîntăreți, în plus 1 
preot. 

Parohia Tomşani-Foleşii, cu 
biserica catedrală Sf. Apostoli, 
compusă din com. Florești-d.-s. 
și Florești-d..j., la 7 kil. de cele- 
L'alte căt., avînd 587 familii, saii 

2084 suflete, 6 biserici, 1 preot 
paroh, 2 preoţi ajutori, 6 cîntă- 
reţi, în plus 1 preot. ” 

Horezul, com. rur., jud. Gorj, 

plaiul Vulcan, situat în partea 

de N.-V. a comunei Cartiul, 

aşezată pe 3 dealuri deosebite 

avind reședința în Horezul. 

Este compusă din cătunele 

Horezul și Arsurile. 

Are o suprafaţă de 400 hect., 
din cari 68 hect. arabile, 78 
hect. fineaţă, 30 hect. vie, 135 

hect. izlaz și pruni, 89 hect. 

pădure. 
Locuitorii sunt moșneni. Sunt 

173 familii, sai 794 suflete, din 
cari 155 contribuabili. 

Locuitorii posedă : 25 pluguri, 

40 care cu boi; 400 vite mari 

cornute, 240 oi, 138 capre, 36 

cai şi 330 porci. 

Are: 1 biserică, cu 1 preot 

şi 1 cîntăreț; o şcoală, frecu- 
entată de 37 elevi. 

Piriul Cartiorul udă comuna. 
Comunicaţia acestei comune 

se face prin șoseaua comunală 
care o pune în legătură la S. 

cu com. Cartiul, iar la N. prin 
pasul Buliga, cu care e pusă în 

comunicaţie cu Transilvania. 

Horezul, Hurezul, sai Tîrgul- 

Horezul, core. rd., pl. Horezul, 

jud. Vilcea. Și-a luat numele de la 

mănăstirea Hurezul, fondată de 

Constantin Brîncoveanu, în urma 

izbîndci de la Zărneşti, ca aliat 

"al Turcilor contra Austriacilor, 

Mănăstirea s'a numit Hure- 

zul după numele rîului Hurezul, 

ce curge pe lingă zidurile ei. 

Riul Hurezul s'a numit ast-fel   
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de la Ciuhurezul, o pasăre nop- 

turnă ce stăpînea aceste locuri 
acoperite cu păduri seculare, 

înainte de înființarea acestei co- 
mune. 

La început această comună 

s'a numit nu Hurezul ci Huhu- 

rezul şi sub acest nume sa 

găsit trecută într'un hrisov ve- 

chiă, care astă-zi se găsește în 

posesiunea moștenitorilor de- 

înnctului Stanciu Ogrezeanu. 

Infiinţarea acestui tîrg, după 
o tradiţie locală, se datorește 

unor neguţători ambulanți. A- 
ceştia, după zidirea mănăstirei 

(1694), veneaii din cînd în cînd 

cu diferite mărfuri în tolbele 
lor, pe care le desfăceaii pe la 

călugării și slujbașii mănăsţirei 
şi cu chipul acesta formară trep- 

tat-treptat un fel de bilciii în 
poarta mănăstirei. 

Acestea s'ar fi petrecut pe 
la finele. secolului al 17-lea. 

Mai încoace, acești mici negus- 

toraşi, fiind goniți din poarta 

mănăstirei, ai plecat de aci și 
s'a așezat tot în apropiere de 
mănăstire, pe locul unde se află 

astă-zi Tirgul-Horezul (3 kil. de- 

parte de mănăstire). 
Se ştie cu siguranță că pe 

la anul 1801, în locul unde 

astă-zi se află vatra acestei co- 

mune, nu era de cit o singură 

casă de locuit, a Covreştilor, o 

familie bogată în localitate pe 
acele timpuri, și încolo numai 
nişte barace de lemn, unde acei 

neguţători își ţineau mărfurile 
lor și venea în anumite zile, 

mai ales Duminica, şi pe la săr- 

bători, de le desfăceai. 
Tîrgul Horezul, propriii zis, 

afară de două cătune ce-i apar- 

țin: Olari şi Bălănești, și cari 

sunt împrăștiate pe văi și dea. 
lură, este situat pe loc șeș, în- 

tre două rîuri : Luncavăţul la S.- 
V. şi Luncavăciorul la N.-E., în 

capul unei lungi peninsule. A-   
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cest cap al peninsulei se chiamă 
din vechime La-Trăistari, fiind- 

că era locuit de niște oameni 

făcători de trăiste, astăzi loc 

de pășune, numit la Poșta, căci 

aci staţionaui caii poștei, mai 

înainte, Această peninsulă îşi are 
începutul în vîrful Carpaţilor. 

Tirgul-Horezul este la 35 kil. 

de capitala județului și este re- 
ședința  subprefecturei plaiului 

Horezul. [In tîrg este o  far- 

macie și un biuroi telegrafo- 
- poștal, înființat la 1874 și al 

cărui venit pe anul financiar 

1596—97 a fost de 3039 lei, şo 
bani. 

Are o populație de 222 fa- 

milii, sai 855 suflete: 455 băr- 

baţi și 400 femei; 173 contri- 

buabili. | 

Venitul comunei se urcă la 
8134 lei şi cheltuelile, la 7682 
lei anual, 

Sunt 4 biserici: 1 în Bălă- 

nești, 2 în Olari și 1 în tîrg. 

Biserica din tirg, care ţine 
loc de catedrală, zidită de Co- 

vreşti şi numită Biserica Covreș- 

tilor, s'a clădit «<în zilele Măriei 

sale Constantin Moruzzi Voevod, 

cu blagoslovenia  sfinţiei sale 
Episcopul Nectarie al Rimnicu- 

lui (d'aci încolo literile sunt 
măcinate) la anul 7311 (1803)». 
La anul 1869 i-a ars acoperişul 
şi s'a făcut. de locuitori prin 
contribuție. 

Meșteşugari sunt: 5 cizmari, 

4 brutari, 2 fierari, 1 lăcătuș, 3 

cojocari, 1 dulgher, 1 timplar, 
I: abagii, 2 croitori și 8 olari. 

Locuitorii desfac produsul mun- 

„cei lor la tîrgul săptăminal de 
Simbătă, şi la cele 3 bilciuri anu- 

ale: Buna-Vestire, Duminica-To- 

mei și Sf. Constantin; la Riu- 

reni, Pojogi, Găngulești (Vil- 

cea) și la Polovragi (Gorj). 
Are o şcoală de băeţi, zidită 

la anul 1868 de Ion Prodescu, 

al cărui nume îl poartă și o:
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scoală de fete, înființată după 

anul 1887. 

Aceste școli sunt deservite 

de 4 institutori și 2 învăţătoare, 

pentru plata cărora statul chel- 
tueşte anual suma de 14407 

lei; sunt frecuentate de 100 

băeți și 40 fete. . 

Ştii carte 120 bărbaţi şi So 

femei. 

Comuaa se întinde pe o su- 
prafață de 463 hect. 

Toţi locuitorii sunt moșneni, 

afară de 3 clăcași, cari s'aii îm- 

proprietărit la anul 1864 cu vatra 
casei, 

Vite sunt: 56 cai, 98 boi, 

166 vaci, 68 capre și 112 oi, 

Pe riurile Bălănești și Lunca- 

văciorul, în raionul comunei, sunt 
7 moriști. 

In comună sunt 2 izvoare cu 

apă minerală, conţiniad pucioa- 

să, unul în mahalaua Bălănești 

și altul sub rîpa stingă a rîului 
Luncavăţul, spre S.-E. de Horez, 

și la 1/2 kil. 

Stupi cu albine sunt şo. 

In timpi prielnici se fabrică 
aci pănă la 5200 decal. ţuică 
anual. 

Comuna, afară de:ş şosele 

scurte și 4 strade din interiorul 

ei, este tăiată de șoseaua jud. 
Rîmnicul-Vilcea —Tirgul-Jii, prin 

care se leagă mai multe co- 

mune, parte vecinate şi parte 

mai depărtate, în direcția de- 

spre S.-E. şi S.-V. Areo şo- 

sea vecinală în partea de N.-V. 
prin care se leagă cu marea com. 

Vaideeni, situată la poalele mun- 

ților Vaideeni. O altă şosea ve- 

cinală în partea de S.-E, o leagă 

cu comuna Măldărești ; a alta 

în partea de N., cu comuna Ri: 
mești, și în partea de N.-E. 
cu comuna Romani. 

Moșia cu satul Iorezul, se 
vede după hrisoave, a fost dă- 
ruită mănăstirei Hurezul de că- 
tre Constantin-Vodă Brincovea-   
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nu, care o cumpărase dela Ciur- 

ciubaşa, deşi Ştefan-Vodă Can- 

tacuzino, prin hrisovul din anul 

7223 (1715), arată că acești să- 

teni nu fuseseră rumini (sclavi) 

ai lui Ciurciubașea, ci numai "i 

se zălogiseră lui pentru niște 

datorii. 

Iacă parte din hrisovul lui 
Ștefan Cantacuzino privitor la 

aceasta : 
« Fost-aii acești oameni Rumîni 

jupănesei Caplei, nepoata Banu- 

lui Preda Buzescu ot Cepturoa- 

sa ce ai fost jupăneasă Paras- 
chivei Paharnicul și i au stă- 

pînit cu pace pănă în zilele lui 

Radu-Vodă Leon; iar cînd ai 

fost atuncea căzind Paraschiva 

Paharnicul la o grea datorie și 
la închisoare şi neavînd bani 

ca să plătească şi fiind foarte 

nevoie, fost-ai volnicit pe toţi 

Ruminii din satul Horezii ca să 
se rescumpere cu toată moşia 

lor, tocmindu-se casă dea galbeni 

450. Deci neavînd să-i dea să 

se rescumpere fost'ai mers la 
jupîn Dima Ciurciubașa de s'aî 
rugat să le dea bani cu dobîn- 

dă să se rescumpere de la stă- 

pînii lor şi Dima Ciurciubaşa 

așa au fost zis că le va danu- 

mai să le aducă acel zapis al 

jupănesei Caplci. 

«Deci după a lui făgăduință, 

fost-ait mers tot satul Horezii cu 

zapisul de al ai pus zălog ca 
să le dea banii și s'aii fost toc- 

mit cu dinsul ca să "idea pen- 
tru dobinda acestor bani, căci 

_"i va ţinea din cișlegi pănă la 
Ispas, 70 oi cu lapte. 

«Și le-au fost dat atuncea, 

dind şi zapisul lor la mîna Di- 

mei Ciurciubașa, că de nu vor 

da banii la zisul (soroc) să fie 
tot satul zălog pănă vor da banii. 

Iar Dima Ciurciubașa apucînd 
acel zapis de zălogire la mîna. 
lui şi zapisul jupănesei Caplea 
ce era făcut la mîna acestor   
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oameni și laalți; pentru-că le-ai 

dat galbeni ug. 200, iar ug. 250 . 

nu le aii fost dat, ci le ai dat 

o scrisoare, scriind la jupîneasa 

Caplea și la boiarul ei Paraschiva 

Paharnicul într'același fel, că 

cînd le-ar trebui să trimită să'i 

dea banii, neîntimplindu-se a- 

tunci la pirlej și trimițind Pa: 

văschiva Paharnicul în două-trei 

rînduri ca să'i dea acei bani ug. 

250, el n'a vroitsă'i.dea. 

«Deci jupăneasa Caplea şi bo- 

ierul ei Paraschiva Paharnicul, 

văzînd că nu le dă banii fos- 

taii apucat pe părinţii acestor 

oameni ca să le dea acei galbeni 

ug. 250. Dar știind că zapisele 

sunt la Dima Ciurciubașa și vă- 

zînd că bani nu vrea să le dea, 

fost'aii mers tot satul Horezii la 

Dima Ciurciubașa de 'şi-aii ce- 

rut acești bani precuim s'aii toc- 

mit. lar Dima Ciurciubașa așa 

le ai răspuns zicînd că nu mai 

dă nici un ban, căci acești ug. 

200 "ai dat pentru oamenii 

cei săraci, iar pentru cei mai 

cu putere să-și vindă bucatele 
- lor să se rescumpere. 

«Și ci văzînd așa o seamă de 

oameni fost'aii şi ei vindut bu- 

catele şi s'ati rescumpărat dînd 

acești bani ug. 250 la stăpinii 

lor şi Dima Ciurciubaşa, n'a vrut 

să ia zapis dela mîna lornumai 

pentru ug. 200 ce le dăduse. 
Deci oamenii din Horez şi cu pă 
rinții lor, „văzînd că le ţine za- 
pisele numai pentru 200 ug., fos- 
tai tras pe Dima Ciurciubașa 
la multe judecăți şi divanuri şi 
el tota umblat prelungind lucrul 
şi mutînd vreme după vreme, 
pănă în zilele răposatului un- 
chiului Domniei mele Io Șerban 
Cantacuzino Voevod. Iar cînd 
ai fost atunci, murind megieșii 
cei bătrîni și rămiind aceştia, fos- 
tai scos Dima Ciurciubașa, ni- 
şte zapise făcute în meşteșuguri 
scriind că s'aii vîndut părinții a-
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cestor oameni romîni lui, şi cu 
acele zapise "i-ai fost împresurat 
şii ai făcut rumîni. După aceea 
netrecînd multă vreme “i-ai fost 
vîndut jupăneasa Stana a Dimei 
Ciurciubașa și cu fiul săii Mateiii, 
răposatului Constantin - Vodă 
Brîncoveanu, încă de cînd era în 

boierie, fiind spătar mare. Şi "iai 

stăpînit Constantin-Vodă pănă 

ce s'aii pus Domn și puindu-se 
domn "i-au fost dat la mănăsti- 
rea FHorezii şi'i ai stăpinit mă- 

năstirea Horezii cit ai fost Dom- 
nia lui în domnie. Iar cînd a 

fost acum, după ce ne ai mi- 

luit Domnul Dumnezei pe noi 

cu domnia şi stăpînirea acestei 

țări Romîneşti, ştiind că acești 

oameni sunt împresuraţi de Di- 
ma Ciurciubașa, venita înain- 
tea Domniei mele în Divan de 

s'aii întrebat de faţă cu părin- 
tele Ion igumenul dela sfinta mă- 
năstire Horezul și fiind un lu- 

cru vechii şi lucru : întunecat: 

și neputind dovedi lucrul cum 

este "i am dat pe seama sfin- 

ţiei sale părintelui nostru Kir 
Damaschin Episcopul Rîmnicu- 

lui şi pe seama a 24 bocri 

cari au fost luaţi de popa Ion 
din Recea să'i aleagă ca să ia 

seama pe amăruntul şi să do: 

vedească cum stă lucrul. 
«Deci sfinţia sa părintele Ion 

igum. și cu acești oameni fos- 

tai mers înaintea sfinției sale, 

părintele Damaschin Episcop şi 

înaintea celor 24 boeri și luîn- 

du-se seama de scrisul lor n'a 

putut să le hotărască lucrul 

ca să seisprăvească; ci aii făcut 
ştire Domniei-mele și Domhnia- 

mea le-am poruncit a. doua-oară' 

ca să se așeze și să le isprăvească 

într'un chip, și înţelegînd'” pă- 
„ rintele Ion iîgum. şi cu oamenii 

aceştia că iar am poruncit Dom- 

nia mea la sfinția sa părintele 

Damaschin Episcopul și la cei 

-24 de boeri aii mers cu toți de   

"133 

față înaintea Părintelui Damas- 
chin Episcop și după ce le aii 

citit toate cărţile și zapisele cele 

ce ait făcut Ciurciubășoaia de 

vînzarea lor şi cel de zălogire, 

atunci aii strigat acești oameni 

toți cum că acel zapis nu este 

al lor, ci Lai făcut Dima Ciur- 

ciubașa în meşteşuguri. 

«Și s'au cerut să jure cu 24 
oameni că nici acel zapis nu e 

bun și uici au dat Ciurciubașa 

părinţilor lor atiţi bani, ci le-ati 

dat ug, 200, precum s'a zis mai 
sus. Și întrebînd părintele Da- 

maschin Episcopul că după ce 
vor 'jura de ce ori să se apuce 
ci aii zis cu toţii că vor da 

toată moșia lor mănăstirei, ca 

să aibă pace de ruminie, şi ai | 

lăsat și părintele Ion igum. să 

fie așa precum ai zis ei. Și 

vrînd ei să jure (că nu) cînd-va 
pe urmă (să li se găsească)vre 

o gâlceavă căci nai jurat, iar 

părintele Ion aii zis că de vreme 

ce s'aii închinat ei într'acest'aşi 

chip să nu mai jure. 
«Și așa s'aii învoit înaintea 

sfinţiei sale părintelui Damas- 
chin "Episcopul ca să fie în pace 
şi slobozi. de rumînie, nici un 

amestec cu dinșii sfinta mănăs- 

tire de acum înainte cu dinșii 

să nu aibă, fără cit moşia să 
o stăpinească cu bună pace pre: 

cum Sai zis mai sus. 
«Şi li s'ai dat toate zapisele 

cele vechi la mîna lor, zapisul 
de zălogie şi cele 2 zapise. ale 
Dimei Ciurciubaşa ce sai gă- 

sit rele și zapisul jupinesei Ca- 

plea. Iar zapisul jupînesei Stanci 

Ciurciubășoaia cel de vînzarea 

acestei moșii Horezii a rămas 
la mănăstire ca să aibă mănăs- 

tirea temeiii să se ştie de la cine 

s'a cumpărat. 
«lar unde scrie în zapis pen- 

tru rumînia acestor oameni s'aii 

şters cu chinovar roșu și sa 

"şters şi în hrisovul răposatului   
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Constantin Voevod unde scrie 
iară pentru rumiînia oamenilor 

acestora. 

«Drept aceea și Domnia mea, 

după cartea sfinţiei sale părin- 
telui Damaschin Episcopul şi 

după scrisoarea acestor oameni 

ce aii dat la mănăstire, încă am 

dat această carte a Domniei 

mele la tot soborul sfintei mă- 

năstiri ca de acum înainte să 

aibă a ţinea și a stăpini această 
moşie cu siliştea satului și cu 

livezile și cu plaiurile și cu mun- 

ţii anume Vălenii, i clăbucetul 

de peste tot hotarul şi cu. tot 
venitul cu bună pace de către 
acești oameni ca să fic sfintei 

mănăstiri stătătoare de veci. 

«Şi am întărit cartea aceasta 

cu tot sfatul și cu credincioșii 

boierii cei mari ai Domniei mele 

pan Constantin Şerban vel ban, 

i pan Petraşco Braboveanu vel 
dvornic, i pan Radu Golescu 

vel logofăt, i pan Radu Dudescu 
vel spătar, i pan Şerban Bujo- 
reanu vel vistiar, şi alții. 

«Și S'aii scris cartea aceasta 
în anul al doilea din Domnia 
Domniei mele, în orașul scau- 

nului București, de Tănase și Mi- 

haiui logofătul Tirnoveanu.—lu- 

nie 2, 7223 (1715). 

Horezul, cătun, de reşedinţă, al 

com. cu acelaşi nume, jud. Gorj. 

Are o suprafață de 280 hect., 

din cari: 42 hect. arabile, 60 

hect. pădure, 54 hect. fineţe, 

24 hect. vii, 100 hect, izlaz și 
pruni. . 

Populația este de 93 familii, 

saii 420 suflete, din cari 86 

contribuabili. 

Locuitorii posedă: 15 pluguri, 

30 care cu boi; 300 vite mari 

cornute, 160 oi, 94 capre, 20 

cai şi 250 porci. 

In cătun se găsesc 5 fintini. 

Are 1 şcoală, frecuentată de
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37 elevi; 1 biserică, cu 1 preot 

și 1 cîntăreț, 

Horezul, cătun, al com. Grop- 
şani, la N-V. plăşei Olteţul-Ol- 

tul-d.s., jud. Romanați, situat 

lingă rîulețul Frăţila. 

Horezul (Hurezul), mănăstire 

de călugăriţe, jud. Vilcea, zidită 
în anul 1692 de Constantin Brîn- 

coveanu, după cum se citește 

în pisania săpată pe piatră la în- 
trarea în biserică, fiind executor 

al lucrării Pirvu Cantacuzino, 

marele stolnic. | 

Este poate singurul edificii în 

ţară, pe care timpul și restau- 

ratorii Vaii cruțat, păstrîndu-se 

aproape intacte, atit biserica 

cit și paraclisul, trapeza, bolnița 
şi casele. Aci se poate vedea 

arhitectura hanurilor şi curților 

boerești de pe la finele secolu- 
lui XVII-lea. 

Pănă la anul 1862, mănăstirea 

„era locuită de călugări. Ei au 

fost mutaţi la Bistriţa şi în lo- 

curi-le s'aii stabilit călugărițe. 
Intre odoarele mai însemnate 

găsite aci,. și cari s'a ridicat 

pentru Muzeul Naţional, notăm: 
Icoana cea mare a lui Brîn- 

coveanu, îmbrăcată în toc şi 

despre care se zice că o purta 

cu sine la drum și la război, a- 

vînd d'asupra 33 boabe mari de 

mărgăritar ; o cruce mică de aur 
cu lemn sfînt, lucrată în zmal- 
uri cu 13 smaragde şi cu 6 
diamante, cu data 1694; o placă 
de sfită de argint suflat cu aur, 
care reprezintă pe sfinţii Impă- 
rați Constantin și Elena, închi- 
nată mănăstirei Horezul de Şer- 
ban Cantacuzino vel Paharnic, 

fiul lui Drăghici Cantacuzino, 
biv vel Spăt. (1700); o cruce 
mică într'o coroană de argint, 

suflată cu aur și lucrată în smal- 

furi, cu lanț de git, avind data 

1672, etc.   

Aci se afla o frumoasă biblio- 

tecă, compusă din cărți grecești, 

slavone, rominești, latine, gre- 

co-latine. Parte din aceste cărți 

au aparţinut lui Constantin Brîn- 

coveanu, cum se vede atît din 

legătură cit şi din unele adno- 

tațiuni autografe ale Domnito:- 

rului Romiîn. Cărţile aii fost de- 

puse la Muzeă de D-l Gr. To- 

cilescu. 

S'ai lăsat biscricei următoa- 
rele odoare: o cutie de argint 

cu imaginea sfintului Procopie, 

ale căruia moaște se păstrează 

într'însa fiind dăruite mănăstirei 

Horezul de Patriarhul "Țarigra- 

dului Iacov, la 1692; altă cutie, 

tot de argint, cu imaginea sfintei 

Minodora, al cărei cap se păs- 
trează într'insa, — capul a fost 

adus de la Sinope de către Con- 

stantin Brîncoveanu şi Doamna 

sa Maria și s'a dăruit mănăsti- 

rei la anul 1701; altă cutiuță 

de argint, lucrată în flori, cu 

moaștele sfintului Martir Teodor 

Tiron; patru icoane împărăteşti; 

Maica Domnului, Domnul Cris- 

tos, Sf. Impărați Constantin și 

Elena și Sf. Procopie, dăruite 

de Constantin  Brîncoveanu ; 

două sfeșnice mari de argint 

suflate cu aur, avînd jos, săpată 

în relief, inscripţia din anul 1692, 
şi alte candeli, cădelnițe, iconos- 
taseșijeţuri de multă însemnătate. 

In biserică se mai află patru 
morminte frumos lucrate; trei 
cu inscripţiune, iar al patrulea 
fără inscripțiune. Se zice că 
aci se află înmormîntată Zma- 
randa, fiica lui Constantin Brin- 

coveanu. 

"Unul din morminte este al 
Egumenului Ioan Arhimandritul, 

mort la 7231 (1723). Pe o pia- 

tră încastrată afară, pe zidul 

despre S$,, într'o firidă se citește 

următoarele : 

«Această sfintă biserică fiind zidită de 

răposatul Constantin Voevod Brîncovea-   

nul, după vreme stricîndv-se învelișul, 

acum în zilele luminatului Vel Ban Gri- 

gorie Drîncoveanul, nepotul D-lui Domn, 

prin osîrdia și îndemnarea sfinţiet-sale 

părintelui Ermonach Arhimandrit “Trape- 

zontie, s'a dres şi s'a învelit înfrumusc- 

țind'o precum se vede, 1527, April...» 

Trapeza, unde mincaii călu- 

gării, servă astă-zi de magazie 

pentru proviziuni. Pereţii sunt 

zugrăviți. In năuntru, la intrare, 
se reprezintă Sfinţii Constantin 

şi Elena, apoi Maica Domnului, 

Prooroci, Arhierei, etc. Inscrip- 

ţia scrisă cu negreală la intrare 
în trapeză sună: 

cAceastă prea cuvioasă trapezare fru- 

moasă, care este tutulor drăgăstoasă, cîud - 

ca o maică miîngiioasă, cind șed fraţii 

la masă, pentru nenitare făcută și asa 

întocmită şi cu zugrăveli împodobită de 

smeritul loan Arhimanârit, nastavnic fiind 

acești! mănăstiri pănă s'aii făcut lcat 

7214 (1706)>. 

Paraclisul, în etajul de sus, 

d'asupra trapezei, avind hramul 

Adormirea - Maicii - Domnului, 

s'a zidit din temelie de prea lu- 

minatul blagocestiv Domn Con- 

stantin Basarab Voevod, în al 

optulea an al Domniei-sale, fiind 

leatul 7205. Timpla paraclisului, 

destul de frumoasă şi bine păs- 

trată, ca şi uşile, sunt din tim- 

pul lui Brincoveanu. 

De la paraclis te sui în clo- 

polniță, unde se păstrează 4 
clopote cu datele: 1698 şi 1655. . 

Pe păretele de lingă trapeză, 

acolo unde este intrarea la spi- 
tal, se află o piatră săpată cu 

inscripțiune încadrată în flori, 

din care se vede că foişorul 

este făcut cu cheltuiala sfinției- 

sale părintelui Kir Dionisie Ar- 
himandritul Bălăcescu, în zilele 
prea luminatului Domn Con- 
stantin Racoviţă . Voevod, leat 
7261 (1753). Foişorul se află 
în bună stare; scara e împodo- 
bită cu lei şi vulturi afrontați. 

In vistierie sunt două repidii 
de argint suflate cu aur, dăruite
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de Constantin Brincoveanu, la 

1697; o anaforiță de argint, cu 

inscripţia din anul 1697. 

Lîngă mănăstire se află bol- 

nița fondată de Doamna Maria, 

soţia lui Constantin Brîncoveanu, 

la anul 1696, cum se vede din 

următoarea pisanie ce se citeşte 

„la intrarea în biserică: 

«f Rîvnind și urmind în toate 
bunele fapte şi blagocestive Ma: 

ria luminata Doamna, Prea Inăl- 

țat soțul săi, Iw Constantin Ba- 
saraba Voevoda și precum soţul 

şi D-l ei biserica cea mare în 

cinstea marilor Impărați și sfinţii 

Constandin și Elena din temelie 

o ai redicat și o aii înfrumu- 

sețat, așa și Măria Ei în slava 

de D-zei: Născătoarei Fecioare 

și stăpinei noastre ai zidit a- 

ceastă sfintă bisericuce bolniţă, 

fâcind-o ca în veci bună pome: 

nire strămoșilor, moșilor și pă- 

rinților lor să rămiie și al lor 

nemort nume, isprăvind-o la al 

optulea an a Domniei lor, la 

leat dela zidirea lumei 7205, 

Meseţa septevrie 20 d-ni.» (Ex- 

tras din raportul prezintat Aca- 

demiei Romîne de d-l. Gr. To- 

cilescu). 
Mănăstirea Horezul se admi- 

nistrează de o stariță, ajutată 
în partea administrativă de un 

" consiliii economic și în partea 

duhovnicească de un consilii 
spiritual. Maicile sunt în număr 

de 48, şi se îndeletnicese cu 

facerea de molhaire, scoarțe şi 

alte lucruri de mînă. 
In mănăstire e un 

ral, cu 5o paturi. 

spital ru- 

Horezul, graf, jud. Gorj, com. 

cu același nume; se mai numește 

și Dealul - Bisericei; pe acest 

deal sunt viile locuitorilor. 

Horezul, moşie, a Statului, în 

pl. Olteţul-Oltul-d.-s., jud. Roma- 

naţi, arendată cu 300 lei anual;   

735 

are o pădure de 432 pogoane; 

este pendinte de Mănăstirea 

Brincoveni, şi este situată lîngă 
satul cu același nume. 

Horezul, sait Comaniţa, 7r2/ de 

moşie, a Statului. Vezi Căză- 
nești, jud. Olt. 

Horezul, riz, jud. Vilcea, iz- 

voreşte din muntele Cocorul, 

curge de la N. către S.-E. prin- 
tr'o vale îngustă și adincă, udă 
mănăstirea cu același nume și 

se varsă în riul Bistriţa, pe 

malul drept, aproape de com. 

Tomșani. 

Horezul-de-Jos, câ, de N. al 
com. Gropșani, pl. Oiteţul-Oltul- 

d.-s., jud. Romanați, situat pe va- 

lea apeiFrăţila. Altitudinea tere- 
“nului d'asupra nivelului mării 
este de 104 m. Arc, împreună 

cu Horezul-d.-s., 100 familii, sau 

450 suflete. 

Horezul-de-Sus, căzu, al co- 

munci Gropşani, pl. Olteţul-Ol- 

tul-d.-s., jud. Romanați, pe valea 
rîului Frăţila, o populaţie de 

100 familii, sati 450 suflete, îm- 

preună cu Ilorezul-d.-j.; are o 
biserică, Cuvioasa Paraschiva, 

cu 1 preot. | 

Horezul-Obedeanul, ze, ce 

purta. moșia de pe teritoriul 
comunei Giurgiţa, jud. Dolj, pl. 
Balta, cînd aparţinea mănăstirei 

Horezul- Obedeanul. 

Horezul-Poenari, com. rur., jud. 

Dolj, pl. Balta, la 46 kil. de 

Craiova şi la 16 kil. de reședința 

plăşei Măceșul-d.-s. 

Situată pe ripa dreaptă a 

Jiului, pe un şes ridicat cu mult 

de asupra Jiului. 
Se mărginește la N. cu com. 

Valea-Stanciului, de care se des- 

parte prin o mică vălcea; la   
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S., se mărginește cu com. Gre- 
cești; la E., cu riul Jiul ; la V,, 

cu com. Birca. 
Este udată de riul Jiul în par- 

tea-i de E., avind îndreptarea. 

N.-S, 
A fost nfiinţată laanul 1800 

de doi boeri, Horezeanu şi 

Poenaru, ce aveaii proprietăți 
vecine aici. EI ai adus pentru 

muncă oameni din comunele 
vecine, cari se stabiliră aici și 

fondară com. Com. mai coprin- 
dea o mahala, numită Țeneșşti, 

dela un proprietar numit Țenca. 
Mult timp a fost alipită de com. 

Valea-Stanciului, în care avea 

și reședința. Azi se compune 

din 1 cătun. 

Are o biserică, cu hramul Sf. 

Mihail și Gabriel, fondată la 

anul 1852, de către Amza Mihăi- 

lescu, Const. Tirnoveânu, Ta. 

che Săndulache. Are 2 preoți și 

un cîntăreţ, După legea rurală 

din 1864, are 81p hect. pămînt 

arabil, 
Este o şcoală mixtă, ce func- 

_ționează de la anul 1864, find 

întreținută de stat. Are un învă- 
țător. Localul, construit din zid, 

se află în bună stare. In anul 
1892—93 a fost frecuentată de 

şo băeţi şi 3 fete. 

Populaţia comunei se urcă la 
1441 suflete: 735 bărbaţi și 706 
femei. După legea rur. din 1864, 

- sunt 63 locuitori împroprietăriți; 
după cea din 1879 sunt 2 în- 

surăței. Locuesc în 43 case şi 

277 bordee. 
Suprafaţa teritoriului com. este 

de 2800 hect., din care: 2000 

hect., pămînt arabil, 100 hect. 

fineață, 100 hect. izlaz, 600 hect. 

pădure. 
Moşia se numea înainte Fo- 

rezul-Poenari;, azi aparţine D-lor 
Tirnoveanu şi Const. N. Mi- 

hail; are o suprafață de 2000 

hect., dînd un venit de peste 

6oooo lei.
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Pădurea, numită Horezul-Poe- 

nari, se întinde peste apa Jiu- 

lui, pe o suprafață de 500 hect., 

aparţinînd d-lor Constantin N. 
Mihail și Const. Tirnoveanu, pe 

moșia cărora se și găsește; spre 

V, de sat, se află pădurea Tir- 

noveanu, cu 100 hectare păduri. 
Pădurile sunt populate cu ceri, 

ulmi, plopi, arțari, jugastri şi ște- 

jari, aceştia din urmă predo- 
minînd, 

Viile, “în întindere de 23th 

hect., sunt ale locuitorilor, că- 

rora li s'au dat în urma legei 

rurale din 1864; produc vin roșu, 

O moară de aburi se află pe 
moșia d-lui Const. N. Mihail, 

Prin mijlocul comunei trece 

calea vecinală spre S. către 
com. Grecești, străbătînd com. 
pe o lungime de 11; kil. 

O cale naturală merge de la 

V. la E., pe o lungime de 20 
kil., pănă la com. Birca. 

Comerciul se exercită de 10 
persoane. 

Venitul comunei e de 4025,27 

Ici, şi cheltuelile de 3757,9li. 

Vite cornute 300, oi 100, ca- 

pre 2, porci 20, cai 16. 

Horezul-Poenari, saţ, în jud. 

Dolj, pl. Balta, com. Horezul- 

Poenari. Vezi Horezul-Poenari, 
com. rur. 

Horezul-Poenari, moșie, parti- 
culară, în jud. Dolj, pl. Balta, 
com. Horezul-Poenari, în întin- 

dere de aproape de 2000 hect., 
aducînd un venit anual de 60000 
lei. Aparține mai multor pro- 
prietari, - 

Pe moșie se găseşte și pădure. 

Horezul-Poenari, pădure, par. 
ticulară, în jud. Dolj, pl. Balta, 
com. Horezul-Poenari, în întin- 
dere de 500 hect., populate cu 
Plopi, ulmi, jugastri; predomină 
stejarul.   

Horga, sat, în jud. Tutova, pl. 

Tirgul, com. Iepureni, spre N.-V. 

de satul Iepureni. Are 3353 lo- 

cuitori și 81 case. 

Horgeşti,. sai Horzeşti, saz, în 
jud. Bacăi, pl. Siretul-d.-j., com. 
Gioseni, situat aproape de ma- 
lul drept al piriului Răcătăul, 
la 5 kil. de satul Gioseni, cu 
o populație de 296 familii, sati 
1233 suflete. 

Are o școală mixtă ;2 biserici, 
una ortodoxă, clădită la 1889 de 

Profira Strat și alta catolică, 
clădită în 1830 de locuitori; 2 
circiumi, 

Vite sunt: 123 cai, 605 vite 

mari cornute, 264 porci şi 35 
capre, 

Horgeşti, zoște, în jud. Bacăi, 
pl. Siretul-d..j., com. Gioseni, 
de 1818,25 hect., care dă un 
venit de 36,150 lei, aparţinind 
familiei Strat. 

Horgeşti, zădure, foioasă, supusă 
regimului silvic, în jud. Bacău, 
pl. Siretul-d.-j., com. Gioseni, 
cu o întindere de 1000 hect,, 
proprietatea familiei Strat. 

Horia, deal, în. jud. Mehedinți, 
pl. Motrul-d.-s., com. rur. Gro- 
zești. 

Horincea, 4/asă, în jud. Covur- 
lui, a cărei numire vine de la 
pîriul și valea Horincea. Ocupă 
partea de N.-E. a judeţului şi 
coprinde 10 com., cu 29 sate, 
avînd 4192 familii, sai 16607 su- 
flete, din cari 2959 contribua- 
bili. Reședința la Tirgul Bereşti. 
Vezi Covurluiii, județ. 

Horincea, ziria, ce-i zice şi Hur- 
muzul ; izvorește de lîngă com. 

„Lupeşti, pl. Horincea, jud. Co- 
vurluiă, la punctul numit Fînti- 
na-Mare; străbate partea de E.   

a satului I.upeşti, apoi trecînd 

prin satele de pe Valea-Horin- 

cei, se varsă în Prut, lingă la- 

cul Sovirca, în jos de Rogo- 

jeni, după ce primeşte piriia- 
şele Recea, Mînzătești, Oarba şi 

Zoițana. 

Horincea, za/e, în jud. Covur- 

luii, udată de pîriul cu acelaşi 

nume și pe care: sunt așezate 

comunele : Cavadinești, Gănești, 

Prodăneşti, "Țuţcani, Mălușteni, 

şi Lupești. 

Horjani, căzu, în jud. Buzăi, 

com. Pătirlage, cu 150 locui- 

tori şi 34 case, 

Horjani, co//nă, în! jud. Buzăii, 

com. Mărunţișul, pe hotarul de- 
spre com. Pătirlage. 

Horlăceni, saz, pe moşia cn a- 

celași nume, com. Văculeşti, pl. 

Coșula, jud. Dorohoiii, cu 76 
familii, sai 410 suflete, 

Are o biserică, cu hramul Sf, 

Constantin și Elena, cu 1 pă- 
lămar ; este făcută de săteni. 

Sătenii împroprietăriți ai: 195 
hect. 49 arii pămînt; iar pro- 
prietarul moșiei 612 hect., 98 
arii cîmp și 257 hect., 80 arii 
pădure. 

Parte din moşie, fiind loc şes, 
adese-ori devine mlăștinoasă prin 
apele ploilor și ale pîraelor. Prin- 
cipele Al. C. Moruzzi, fostul pro- 
prietar, formînd șanțuri pentru 
scurgerea apei, a făcut prin a- 
ceasta ca o bună parte de loc 
să fie proprie agriculturei, 

Tot aici se creștea de către 
Moruzzi, herghelii de cat de cea 
mai frumoasă rasă Arabă şi 
Engleză. ” 
Drum principal este acel ce 

duce la Dorohoiă și la Mănăsti- 
rea Goroveiul,. N 

Hotarele cu: Broscăuţi, Co- 
bila, Prelipca și Hapiăi,
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“Horlăceniţa, păzure, în supra- 
față de 257 hect., So arii, pe mo- 
șia Horlăceni, com. Văculeşti, 

* pl. Coșula, jud. Dorohoi. 

Horleşti, sa/, în jud. Iaşi, pl. Co- 
poul, com. Tăutești, situat pe 
coastele unui deal, cu o popu- 
laţie de 83 fam., saii 266 sufl. 

Pe marginea despre V. a sa- 
tului, pe podișul dealului Hor- 
lești, trece șoseaua județeană 
Iași-Botoșani. 

Sunt 180 vite mari cornute, 

350 oi, 23 cai şi 77 rîmători. 

Horleşti-Catolici, sat, în partea 

de S.-V. a com. Cucuteni, pl. 
Stavnicul, jud. Iaşi, situat pe 

valea piriului Horleşti, pe o în. 

tindere de 424 hect., cu:o 

populație de 57 familii, saii 262 

suflete Unguri romiuizați, de 

religie catolică. Are o biserică 

catolică, zidită la 1871 de ob- 

ştia locuitorilor, deservită de 

1 preot și 1.dascăl. 

Moșia aparţine bisericei ca- 

tolice din Iași, donată de fosta 

proprietară Domnița Hangerli. 

Vite sunt: 164 vite mari cor- 

nute, 17 cai și 71 rimători. 

Horleşti-Domniţei, saz, în par- 

tea de S.-V. a com. Cucuteni, 

pl. Stavnicul, jud. Iași. Are o 

populaţie de 126 familii, sati 594 
locuitori, de origină unguri și de 

religie catolică. Acest sat, dim- 

preună 'cu Horlești - Catolici, 
s'a înființat în anul '1790 de 
Domnița Hangerli, fostă pro- 

"prietară a moșiei Cucuteni, cu 

. locuitori aduși de prin satele: 

'? Săbăoani, Gherăeşti și Miclău. 

"şeni, din jud. Roman, precum 

şi de la Cotnari din jud. Iași, 

dăruind o parte din sat biseri- 

cei catolice. din Iași. 

Acest sat, dimpreună cu Hor- 
- leşti-Catolici, formează un trup, 

despărţit-prin o brazdă. Are o 
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școală, întreţinută “de comună, 

înființată la 1877, şi frecuentată 
de 53 copii, 

„Vite: 458 vite mari cornnte, 

48 cai, 12 oi și 163 rimători. 

Horobolul, plaiii, al com. Ho- 

Horodiştea, com. rur., 

rezul, jud. Gorj, în partea des- 
pre N.-V. a comunei; pe acest 

plai se află numai pădure de 
fag și fineţe. 

în partea 
de N. a plăşei Prutul-d.-j., jud. 

Dorohoi, formată din satele: 

Cuzaiăul, Crăiniceni, Horodiştea 

și Slobozia, cu reședința primă- 

riei în satul Horodiştea. Are o 

populație de 404 familii, sati 

1809 suflete; 5 biserici, cu 3 

preoţi, 6 cintăreți și 4 pălămari; 

1 şcoală, condusă de 1 învăţă: 

tor, frecuentată de 40 elevi; 

1204 hect. 48 arii pămînt să- 

tesc; 1821 hect. 75 arii cimp 

şi 22 hect. 92 arii pădure, ale 

proprietăților; 1 iaz; 10 pog. vie, 

Veniturile şi cheltuelile com.: 

sunt de 2810 lei'anual. 

Sunt 694 vite mari cornute, 

189 cai, 1446 vi, 13 capre, 189 
rimători; 187 stupi cu albine. 

Horodișştea, sat, pe 'moşia cu a- 
celași nume, com. Horodiştea, 

pl. Prutul-d.-j., jud. Dorohoii. 

Are 97 familii, sai 448 suflete. 

Biserici sunt 2, cu 1 preot, 

2 cîntăreți și 2 pălămari; una 
se află în vale, cam în mijlocul 
satului, cu hramul Sf. Nicolae, 

este vechie, făcută de vălătuci 

în 1770, de C. Ciolacu; a doua 
„se află în deal, lingă casa pro- 

prietăţei; are hramul Nașterea 

Maicei Domnului și s'a făcut în 
1863, de răposatul Gh. Baltă, 

Școala, condusă de 1 învăţă- 

tor şi frecuentată de 40 elevi, 

are un local bun de zid făcut 

şi dăruit de d-na Baltă, 

„Locuitorii. împroprietăriți ai   
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- 226 hect. 29 arii pămînt; îar 

proprietatea: 1197 hect. 31 arii 
cimp și 8 hect. 59 ariipădure, 
mai multă luncă de lozie pe ma- 
lul Prutului, 

Este un iaz pe pirîul Iznovă- 

țului ; o livadă în suprafață de 

2 hect. 86 arii cu diferiţi pomi 
fructiferi ; 10 pog. vie. 

Piriul ce trece pe moşie este : 
Iznovăţul. 

Se află multă piatră calcarică 
în pămînt și la suprafață, care 
se extrage numai pentru trebu- 
inele locale. 

Drumuri principale sunt: ca- 
lea judeţeană Rădăuţi-Darabani 

şi acel ce duce la Bivolul. 
Ilotarele cu: Crăiniceni, Is- 

novăţul, Bivolul și rîul Prutul. 

Horodiştea, sas, jud. Iași, pl. 
Bahluiul, făcind parte din pod- 

goria numită Cotnari, situat în- 
tr'o vale, formată, în partea des- 

pre N., de poalele dealului Ca- 

telina şi de ale unui mic deal 
numit Chetrosul. 

Este acoperit de'vii şi livezi, 
Are o populație de'131 familii, 
saii 463 suflete; o biserică, clă- 

dită din lemn, foarte vechie, 

“pe al cărei prag de sus al ușei 

din pridvor se află inscripția ur- 
„mătoare: 

«Să şti di cîndu a zidită bisă- 

rica a satu: 3GI0).G.l 7210». 

Această biserică pănă la luarea 

averilor mănăstirești de către 

stat, ţinea de mănăstirea Co- 
șula, dimpreună cu 18 hect. vie 

și o livadă, fiind privită ca mi- 
toc pentru călugări; astă-zi e 

întreținută de comună, iar viea 

și livada sunt date în posesie 

de stat, ca proprietate a sa. 

Biserica e deservită de 1 preot, 

1 cîntăreţ și 1 eclesiarh. 

Sunt 135 vite mari 'cornute, 

50 cai, 139 oi și 66 rimători. 

Horodiştea, zeaf, jud. Dorohoiă, 
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care împreună cu dealurile: Ci- 
reşul, Buzuloncei, Ceair şi Pro- 

'topopul, de pe moșia Tirnauca, 

“precum şi Dealul-Mare, şi al 
Ghebei, de pe moșia Probotești, 

lănţuite în multe ramuri, for- 

mează aproape un cerc ce în- 
conjoară satele Tirnauca și Pro- 
botești, com. Tirnauca, pl. Her- 

ţa, lăsînd loc deschis spre Ier- 
ţa și Pomirla. Aceste șiruri 

pleacă din culmele dealurilor 

Culiceni și Mihoreni. O ramură 

trece pe lingă satul Tirnauca, 

spre N.-E., coborindu-se pănă 

în valea Grumaţcăi ; altă ramură 

trece spre S.-E. pe lingă Tir- 

nauca și Probotești, prelungin- 
du-se spre N. de Probotești, ter- 
minîndu-se spre Herţa. 

Acest deal se mai numeşte 

şi IHorodișteanul. Toate culmele 

sunt acoperite cu păduri afară 

de ale Horodiștei și Cireşei. 

Pe podișul dcalului, care se 
numeşte Zamca, se văd urmele 

unei cetățui de pămînt, de accea 
și numirea slavonă de Horodiş- 

tea (întăritură de pămînt), ce 

s'a dat dealului. 

Horodiştea, gea/, jud. Iași, se 

întinda de la N. la S. și face 

hotarul între satele : Horodiştea, 

şi Cirjoaia, ambele din pl. Bah- 
luiul, 

Horodiştea, dea!, în jud. Neamţu, 

pl. Piatra-Muntele, com. Calul- 
Iapa, situat alăturea cu dealul 

Bogoslovul. 

Horodișteanul. Vezi H orodiştea, 

deal, com. Horodiștea, jud. Do- 
rohoiii. 

Horodniceni, saz, pe moșia cu 

același nume, jud. Suceava, com. 

Brădăţelul. Pănă la 1886 forma 

„comună a parte. Așezat pe dea- 
lurile. Stoporenilor și Merţenilor 
şi cite-va vilcele. Are o popu-   

1833 

lație de 278 familii, sau 1148 

suflete: 557 bărbaţi și 591 fe- 

mei. Locuesc în 272 case. Sunt 

290 contribuabili. Vatra satu- 

lui ocupă 34 fălci și 17 prj. 

Moșia e proprietatea moște- 
nitorilor marchizei de Bedmar. 

Are o suprafață de 2682 fălci, 

din care 1904 cultivabil, 498 

pădure și hugeag, 215 finaţ şi 

restul neproductiv. 
Improprietăriţi la 1864 sunt 

35 fruntași, 140 pălmași şi 34 

“cîte 121» prj., stăpînind 524 

fălci şi 17 prj. 

Drumuri principale sunt: la 

Rotopănești, 3 kil., la Botești 

3300 m. şi la Brădăţelul 3500 m. 

Are: o școală rurală mixtă, 

înființată la 1865, cu un învă- 

țător plătit de stat, frecuentată 

de 70 elevi; o biserică, deser- 

vită de 2 preoți şi 4 cîntăreți, 

împroprietărită cu 17 fălci. 

Iată ce scrie Profesorul N. Bel- 

diceanu, despre satul și bise- 
rica din Horodniceni, în «<Archi- 

va societăței sciinţifice şi litera- 

re> din lași. Anul II, No. 9: 

Ilorodniceni, sat, din judeţul Suceava, 

plasa Şomuzul-Moldova, este aşezat la 

hotarele Bucovinei, pe coasta unui deal, 

iar în faţa lui, peun alt deal, sporeşte o 

pădure frumoasă de stejari, împodobită 

ici-colea, cu brazi. Ca și Baia, acest sat 

este astizi proprietatea d-nci marchize 

de Bedmar și împreună cu cătunele sale 

Răbiia, Botești și Drădăţelul, are o po- 

poraţie ce trece peste 500 de locuitori. 

Numele de Ilorodaiceni amintește zice- 

rea slavonă Popsaniniiu, adecă șoltuzii, 

ce pare a suferit aceeași preschimbare, 

ca și slavonescul lepsa = horod, oraş, 

în romînescul : Ilorod, IIorodnic, Ilorod- 

niște, dat și astăzi multor localități din 

Bucovina și partea de sus a Moldovei, 

pe unde se găsesc urme de cetăţul, — 

Ilorodnicul, șoltuzul, stadt-schultheiss, 

ca și primarul, îngrijea. împreună cu 

pîrgarii, de gaspodăria orașului, Dacă 

numele acestui sat se poate tălmăci din 

horodnici, ne arată o înrîurire slavonă 

în limbă alătirea cu cea germană a in- 

stituţiei de schultheiss, venită la noi 

din Polonia. 

Pe coama dealului, alăturea cu gră- 

  
  

IIORODNICENI 

dina, ce  înconjură curtea boerească, vo --: 

biserică își arată în zare, figura ci mă- 

reaţă, fizionomie a unor veacuri îndepăr- 

tate, de care nu ne putem apropia decăt 

prin monumentele rămase. Sus, la 5 m. 

25 cent. înălțime, afară deasupra ferestrei 

pridvorului, stă îngropată în zid o 

piatră de 1 m. 25 cent. lăţime şi 54 cent. 

inălțime ; pe ea se află săpat în relief o 

iascripție slavonă, așa cum se obicinuea 

în vremile de demult mai, cu seamă pănă 

către sfirşitul veacului al 17-lea. 

Inţelesul ei pe romîneşte, este: 

Cu învoirea tatălui și cu împreună 

lucrarea fiului și cu săvîrşirea sfîntulnă 

duh, cugetat-a și bine-voit-a pan Mătiaș, 

marele visternic, de a zidit biserica, anume 

unde este hramul pogorirei sfintului duh, 

asupra sfinţilor ucenici, şi-a rădicat-o în, 

zilele cucerniculuY domn Ioan Ştefan Voc- 

vodul, și în zilele lu! Kyr 'Theolan mi- - - 

tropolitul Sucevei și o săvirși la anul: 

7047, luna Noembrie S$. 

Această inscripție este publi- 

cată în «Uricarul» d-lui TI. Co-. 
drescu, vol. 8, pag. 16 și 17, 

după nişte notițe aflate în bi- 

blioteca lui G. Asachi sub titlul:: 

Inscripţia pietrei deasupra ușci 

bisericei dela Horod. Iată textul: 

Cu învoirea tatălui, ajutorul fiului și 

lucrarea sf. duh, ati cugctat întru sine 

şi aii bine voit pan Matiaş biv-vel vis- 

ternic, a zidi această biserică în numele 

hramului pogorirea duhului sf, peste 

sfinţii săi ucenici, în zilele blagocestivu- 

lui Domn Ion Ștefan Voevod stăpînitor 

pămîntului Moldovei, și în zilele mitro- 

politului Sucevei Kyr Theofau și saii 

săvirșit în anul 7047, Noemvrie S, calen- 

dariii vechiii, iar cel noii 1539. 

În această tălmăcire sunt a: 

dause cuvintele «biv» (fost), pe 

lingă «vel visternie»; «săi», pe 

lingă ucenici, şi «stăpinitor pă- 

mîntului Moldovei», care nu se 

găsesc în inscripţia ctitorească ; 

lipsind însă cuvintele: «şi-a ri- 

dicat-o» (îi nac(an) Aca), foarte 

grele de dezlegat, fiind slovele 

“cu totul ciuntite. Asemeni, data 

pare îndoelnică, și iată cum: 

s'a scăzut din 7047, anii de la . : | 

facerea lumei "5508, pe cînd
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luna fiind Noemvrie, trebue să 
se scadă une-ori 5509. Această 

__ nesiguranță poate fi limpezită 
„aicea prin letopesiţul lui Gri- 
gore Urechiă, care înseamnă că 
Ştefan Lăcustă a domnit 2 ani 

şi trei luni, Alexandru Cornea 

5 luni și trei săptămîni, iar că 

Petru Rareș a urcat a doua 

oară domnia, la anul 7049, Fe- 

“bruarie '19, adecă 5451. Scă- 

zind 2 ani, 5 luni şi 3 săptă- 

mîni, adecă cele două domnii: 

Ştefan Lăcustă şi Alexandru 
Cornea, din 7049, Februarie 19, 

a doua suire pe tron a lui Pe- 

tru Rareş, găsim că Ștefan Lă- 

custă se face domn pe la sfîr- 

şitul lunei lui August, 7047; 
apoi 7049 Februarie 19, neputind 

fi decit 1541, urmează nemijlocit 

că şi 7047, Noemvrie 8, să nu 

fie decit 1538 și: nu 1539, cum 

stă în tălmăcirea inscripției din 
«Uricar». Visternicicul Mătiaș a 

zidit prin urmare. biserica de la 
Horodniceni, în cel întiii anal 

domniei lui Ştefan Lăcustă și 

după cele arătate, Lăcustă-Vodă 

ajungînd a fi domn către _sfir- 
șitul lunei lui August, zidirea 
bisericei s'a isprăvit la 2 luni 

şi o săptămînă aproape, după 

urcarea lui pe tron, adecă: la 

8 Noemvrie 1538, data inscrip- 

ţiei. Iată ce scrie Grigore Ure- 
chiă despre acest domn şi cum 

lămurește porecla lui de Lă- 

custă: 

Prădind și stropşind ţara sultanul Su- 

leiman, împăratul turcesc, şi fiind ţara 

bejenită spre munţi, s'aii strius vlădicii 

"şi boerii ţări!, la sat la DBădăuţi, din sus 

de Suceava, de s'aii sfătuit cu toţii, ce 

vor face de acea nevoe ce le venise a- 

supra. Mai apoi de toate şi-aii ales sfat 

ca să trimaţă soli la împăratul, cu mare 

rugăminte și plingere să-i certe; și așa 

aii ales dintre dinșii'pe Trifan-Ciolpan, 

de Vaii trimes sol la Suceava, la împă- 

ratul, de.s'aii rugat de pace, şi și-ail 

cerut domn. De caie lucru, văzind îm- 

"păratul rugămintea lor, s'aii milostivit, 

şi i-aii ertat; și aii trimis la dînșii cu   

Ciolpan pe un ceauș mare cu credinţă, 

de i-aii chemat pe toți la impăratul, în 

Suceava, cari cu mare frică aii mers și 

aii căzut la picioarele împăratului; pe 

cari i-aii certat împăratul, și cu dragoste 

„i-ali primit, ca pe niște robi ai săi. Și 
le-ati pus domn pe Ştefan-Vodă, feciorul 

lu Alexandru Vodă... (apoi mai departe) : 

In zilele acestui: domn, Ștefan Vodă, aii 

fost foamete mare, și în țara Moldovei 

şi la țara Ungarească, că aii venit lă- 

custe multe de aii mîncat toată roada; 

şi pentru aceea Vaii poreclit și i-aii zis 

Lăcustă-Vodă. 

Cronicele Rominiei de M. 

Kogălniceanu, și d-l Alexandru 
Xenopol, în Istoria Rominilor, 

iată al cui fii zice că era: 

Acest Ștefan poreclit de popor Lă- 

'custă, pentru multele lăcuste ce pustiise 

țara în vremile lui, ce și așa rămăsese 

pustie de Turci, este arătat de Ureche 

ca fiiul lui Alexandru-Vodă. Bielski în- 

tărește spusele cronicarului, numindu-l 

Ștefan  Alexandrowicz. Alexandru nu 

poate fi altul de cit fiul cel mat vristnic 

a luă Ștefan-cel-Mare, care după cum 
am văzut fusese însurat încă din timpul 

vieței tatălui săii, de oare-ce lam găsit 

avînd un fii, logdan, care murise în 

14So. Alt fiii al săi, pomenit acum pen: 

tru prima oară este acest Ștefan, 

Dar să vedem, cine era vis: 

ternicul  Mătiaş, și dacă din 

punct de vedere istoric, pre- 

zentă el vr'o însemnătate. In 

domnia întiia a lui Petru Rareș, 

visternicul Mătiaș apare ca unul 
din sfetnicii săi cei mai de seamă. 

După ce Petru Rareş supusese 
Braşovul, pe cînd nu mult după 

aceasta căzuse în miinele lui și 

cetatea Bistriţei la 1530, vister- 

_nicul Mătiaş cere locuitorilor a- 
cestei cetăți 3o de care de pro- 
viant pentru armata lui Rareş, 
care se găsea la Rodna. lată 

cuprinsul scrisoarei visternicului 

Mătiaș către Bistrițeni: 

Cunoscind voi că stăpinul nostru cel 

prea generos este acum lipsit la Rodna 

de cele trebuitoare, mai ales de piine 

şi de vin, vă cerem în numele lui, nu 

mai puţin însă vă însărcinăm şi vă or- 

donăm ca îndată ce veți vedea aceste 

rînduri, să trimiteţi 3o de care cît mai   
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curînd, spre a se duce proviziile ce se 

vor vedea a fi trebuitoare. Să nu cum- 

va să faceţi alt-fel de cum vă scriii fiind 

că ştiţi bine că domnul nostru cere atît 

de la noi cît și de la voi cca mai cre- 

dincivasă slujbă.: Dat în castelul Balva- 

niyos în 22 Iulie 1530. (Iscălit). Noi 

Matei visternicul saii tesaurariul prea 

gencrosului principe Petru, voevod de 

Moldova. 

La 1535, Petru Rareș cău- 

tind să împiedice pe Ferdinand, 

locoţiitorul lui Carol al V-lea, 
împăratul Germaniei, de a se 
împăca cu Ioan Zapolia, duş- 
manul săi, trimete pe visterni- 

cul Mătiaș, ca să stăruiască în 

această privire. Faptul acesta 

ne arată, că visternicul Mătiaș 

avea multă însemnătate ca sfet- 
nic al tronului, de vreme ce 

domnul îi încredințase o așa 

misiune. Iată cum califică Epis- 
copul de: Lund, ambasadorul 
lui Carol'al V-lea, pe visterni- 
cul Mătiaș, într'o scrisoare adre- 

sată suveranului său: 

«Se ală aci visternicul vvevodului 

moldovenesc, principe fără îndoială pu- 

ternic. Acest visternic adesc-ori mă vi- 

zitează în taină, şi solicitează de a nu 

se încheia pacea cu Ioan -vocvod, Pro- 

mite că la ori-care cerere a mea, dom- 

nul săii va veni cu 30 saii 40000 de 

ostași aleşi, și va supune “Transilvania, 

sub ascultarea regelui Ferdinand; iar 

dacă Majestatea Voastră va întreprinde 

ceva pe uscat contra 'Lurcilor, domnul 

sc va prezenta: la serviciul Majestăţei 

Voastre cu 60 pănă la Soooo de ostași 

foarte bine pregătiţi, M'am dat în mare 

amicie cu acest visternic, și ne-am învoit 

a avea tot-d'a-una o regulată corespon- 

"denţă, In adevăr cl este un bărbat foarte 

modest, foarte bun și mai ales prudent, 

şi atit de ager în trebi, precum nici se 

aă altul în Ungaria. Se sileşte a'şi sfirși 

mai curiud misiunea și nimica alta nu'l 

preocupă». 

Bunătatea și modestia, unite 

cu prudenţa şi averimea, fac, 

după cum vedem din visternicul 

Mătiaş, o aleasă figură istorică, 

cu atit mai mult, cu cît aceste 

calități, sunt atribuite lui, de 

nişte izvoare străine.
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In domnia întiia a lui Petru 

Rareş, Mătiaş este pomenit ca 

- mare visternic. 

Lingă poartă, față cu biserica, 
pe niște stilpi de piatră stau 

atirnate clopotele; unul din ele 
poartă următoarea inscripţie: 

« Materialul din acest clopot, este din 

clopotul fâcut de ctitorul bisericei Ilo- 

rodniceni, Șerban Canta, în anul 1640, 

care fiind crăpat s'aii reparat a doua 

oară și fabricat de Vasile Fogoraș, din 

Pătrăuți, cu cheltuiala poporănilor paro- 

hiei Iorodniceui, prin stăruinţa_preo- 

tului Ioan și a primarului Gh “'Todicescu 

la anul 1883». 

In «<Uricarul» dlui Th. Co- 
drescu, vol. VIII, stă publicată 

și o inscripţie privitoare la acest 
clopot, sub titlul: «Inscripţia clo- 

potului celui mare de la bise- 
rica din Horod», 

Iată cuprinderea: 

«Acest clopot Vai făcut Ioan Alec- 

Sandru V. V, cu mila lui Dumnezei, 

domn pămîntului Moldovei, și l'aii dat 

Sf, biserici din Jlorodniceni, la anul 

7975 (1567), Aprilie 9, și după aceasta 

stricîndu-se Vaii înoit lo:daki vel vister- 

mic, în zilele lut Vasile V. V., domn 

țărci Moldovei, în anul 7148, iar velea- 

tul noii 1640». 

Clopotul din  Horodniceni, 

prefăcut a doua oară la 1883, a 

fost făcut la 1567, de Alexan- 

dru Lăpuşneanu în a doua dom- 
nie (1564—1568), iar la 1640, 

sa reînoit pentru întîia dată, 

de către vel visternicul Iordaki, 
Comparind copia de inscripție, 

cu actuala inscripție, vedem .-o 

nepotrivire de nume, la aceeași 

dată 1640; după <Uricar», clo- 

potul ar fi reînoit de visternicul 

Iordaki, pe cînd după inscripţia 
de astăzi, pare să fi fost pre- 

făcut de Șerban Canta, tot la 

1640. Și în această privire, do- 

cumentele ne dai adevărata 
dezlegare a faptului; din. două 

hrisoave a lui Vasile Lupu, 

unul din 1635, Martie 25, care 

face parte din documentele pro-   

prietăţilor d-lui Alexandru Can. 

tacuzino Pașcanul, iar altul din 

1640, Martie 31, aflător în colec- 

ţia documentelor Academiei Ro- 

mine, se adeverește visternicul 

Iordaki pe la 1640, fără a se po- 

meni de Șerban Canta. Tocmai 

în veacul al XVIII-lea, se arată 

acest Șerban Canta, după cum 

se vede dintr'un hrisov de la 

1732, Ianuarie 20, aflător în 

Archiva Statului, Iaşi, şi citat 

de d-l Tanoviceanu, în lucrarea 

sa inedită, asupra boerilor Mol- 

dovei. Din cele arătate, se lă- 

murește că inscripţia aflătoare 
astăzi pe clopotul de la Horod- 

niceni, aminteşte greșit pe Şer- 

ban Canta la 1640, în locui 

visternicului Iordaki ; căci după 

cum dovedesc documentele po: 
menite, visternicul Iordaki tră- 

ește prin veacul al XVII lea, pe 

cînd medelnicerul Șerban Canta, 

abia în veacul al XVIII-lea. 

Toate cele-lalte clopote sunt 

mai nouă, adecă de la începutul 
veacului acesta. 

Numele de Horod, sub care 

sant amintiți Horodniceni în 
<Uricarul», parea fi o prescur- 

tare, căci tot în <Uricarul>, 

mai departe, în cuprinsul inscrip- 
ției de pe clopot, se zice: şi Vaii 

dat Sf. biserici din Horodniceni. 
Horod, sar putea deriva din 

slavonescul „răpoat oraș, sai 
din „ropsa* grădină. 

Insemnătatea inscripţiei de la 

biserica din Horodniceni, este 

„blazonul, adecă stema familiei 

visternicului Mătiaș. 

Inscripția stă închisă întrun 

privaz de piatră care poartă pe 

toate patru laturile marca fa- 

miliei  Mătiaş; una din aceste 

mărci, cuprinde în prescurtare 

numele lui Mătiaș (Mat); alta, 

anul 1540, iar cele-lalte două 

nişte cruci, de un caracter sim- 

bolic. Data mărcii 1540, arată, 

că de și biserica a fost zidită   

HORODNICENI 

la 1538, piatra ctitorească a 

fost însă așezată la 1540. 

Cele două cruci simbolice 

sunt închise' în marca de sus 

şi cea de jos-a privazurilor pie- 
trei. . 

Caracterul simbolic al crucilor 

de pe marca de familie a vis- 

ternicului Mătiaș, aminteşte pe 

al celor de origine cruciată; una 

şi anume cea de sus, ţine în 
curmezişi un. iatagan, cea ce 

s'ar părea că arată lupta creş- 

tinătăței impotriva islamizmului; 
mai departe, forma acestei cruci 

apropie de a crucei potenţate 

a cavalerilor Sf. mormînt. După 

Auguste Wahlen, unii dai a- 
cestui ordin de cavaleri o ve- 

chime de necrezut; . întemeiă- 

torul lor ar fi Sf. Iacob, întiiul 

episcop al Ierusalimului, la anul 

60 d. Chr.; alţii îi cred a fi 
urmaşii călugărilor aşezaţi de 

Sf. Elena, muma lui Constantin, 

în biserica cea nouă a Calvarului; 

unui susțin că ar fi întemeiaţi 

de Godefroy de Bouillon, saii 
de urmașul săi Balduin; în sfîr- . 

şit alții asigură, că ordinul lor 

„ar fi o instituție a papei Ale- 

xandru al VI-lea, întocmită la 
1496, în scop de a înfierbînta 

zelul peregrinilor. Iată textual 

ce scrie Auguste Wahlen: 

Acest ordin fu odată răspîndit în toată 

Europa, iar mai departe: Un puternic 
senior din Polonia: Iana satrapa .ct re- 

gulus, chemă din Franţa pe unul din 

ci: Martinum Gallicum și îi dădu la 

1162 proprietatea. Miechov, la 10 leghe 

de Cracovia. Această mănăstire, a cărei 

superior luă titlul de general, deveni 

centrul unci congregaţii, care cuprinse 

vro 20 de case în republica polonă, 

precum și în Silezia, Moravia, Bohemia, 

și subsistă pănă în cele din urmă tim- 

puri a Poloniei. Fraţii de Miechov pri- 

meaii afiliaţi pentru modica remuneraţie 

de zece galbeni. In cea de pe urmă 
insurecție, Miechov pierdu ultimii săi 
călugări. 

Cînd ştim cîtă putere civili- 

„Zătoare avu Polonia asupra Mol-
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" dovei, și cu osebire asupra a- 
șezămintelor sale, putem ușor 

înțelege, cum boerii noștri, pe 
lingă titlul de pan, ai putut 
împrumuta de la Seniorii poloni 

și simbolurile feodale ale mărci. 

lor de familie. Blazonul vister- 

nicului Mătiaş, sprijinit de acel 

„al. vornicului Costea Bucioc, 

de la mănăstirea Riîșco, şi acel 

al panului Nicoară Hărovici, 
pîrcălab de Hotin, de la bi- 
serica din Zăhărești (Bucovina), 

vorbesc în destul împrotiva celor 
cari pretind, că Romînii n'a 

avut o noblețe feodală, şi că 

boerii erai nişte diregători nu- 
mai. | 

Iată cum se rostește D-nul 

Alex. Xenopol asupra nobleţei 

noastre :. 

Această clasă, carea apărat în ultimele 

timpuri interesele sale de castă cu o ne- 

împăcată înverșunare, carca stigmatizat 

prin cronicarii eșşiţi din sînul ci pe toți 

domnii ce aii vrut să se atingă de ele; 

această clasă atît de neastimpărată, care 

se juca de a domnul în țările romînc, 

aruncindu-le adese-ori în prăpastia peirci; 

care știca să plece genunchii înaintea 

Caterinci a Il-a, dar și să pună piept 

contra răpirci Bucovinei și a Basarabici, 

nu putea fi o clasă de cinovnici, de 

oameni deprinși numai cît a-și îndoi spe- 

tele înaintea suveranului lor. Această 

clasă de bocri aii fost nobilii naţiunci 

romîne și nu numai diregătorit din 

cancelariile domnești. 

Asemenea vorbind despre de- 

osebirea dintre nobleţe și dire- 
gătorie, d-sa zice: - 

+... trebue bine deosebite nobleţa care 

era veche la Romiîni și ereditară, de 

diregătorie, care prin firea ci nu putea 

fi purtată de cit de acel ce o avea, În 

terminologia veche nobilii şi diregătorii 

se numeai boeri, iar funcţia se numea 

mai ales boerie. 

Apoi mai departe, pentru a 

dovedi feodalitatea la Romini, 

D-l Xenopol mai aduce și ur- 

mătoarele fapte: 

Răsplătirea slubjeloe avea caracterul 

feodal, care este de a împărţi veniturile   

statului. cu funcţionarul... Cu cît pro- 

păşia statul și se înmulţia numărul diregă- 

torilor, domnii . își îngustaii necontenit 

veniturile lor atribuind-le bocrilor, Fă- 

ceaii întocmai ca și regii apusului, care 

şi ci ruinară în acelaşi mod clasele lor, 

Din cele arătate, vedem cum 

marca de familie a visternicului 
Mătiaș, ce împodobește piatra 

ctitorească de la biserica din 

Horodniceni, aduce o dovadă 

mai mult, că Rominii pe lin- 

gă că n'ai fost scutiți de așe- 
zămîntul feodal, ai ajuns pănă 
de a vedea pe boer stampîndu- 
și în blazon, mîndria nobleţei 
sale ereditare, ca și seniorii 

din apus. : | 

Planul bisericei visternicului 

Mătiaș, ca la mai toate bise- 

ricile din Moldova, este cru- 

cea cu absidă rotunzită pe din' 

lăuntru. Ea face o trecere de 
la “stilul clădirilor ridicate de 
Stefan-cel-Mare, la al celor zi- 

dite de Vasile Lupu. 

Ca odoare ctitorești, nu se 
mai păstrează la această bise- 
rică, de cît un litier de lemn, 

săpat foarte frumos şi împodo- 
bit cu văpsele şi aurituri; nu 

se găseşte însă pe dinsul nici 
un veleat, şi numai prin tradi- 

ţie se credea fictitoresc. Intre 
odoarele mai nouă, dar care 

merită a fiamintite, se păstrea- 

ză un epitaf, saii aer, de măta- 

se albastră. Pe el se vede sin- 
gur Hristos, fără cele-Valte per- 

soane biblice, cu răni în pal- 
me,. la coastă și la tălpile pi- 

cioarelor, din care sîngele curge 

cu îmbielșugare. Cimpul aerului 

este semănat cu stele şi luce- 

feri, iar pe margini, două ban- 

de poleite, încunjură legenda 

ştiută: peroweparuniii, ieri 

coApege ciwitatn upeuticrive prka- 

VWTEWVE MAAUNELIIO UCTWO WEhH- 

fit Baaro  SXaunaur Be rptarki 

nwepn'ikh  M9aoti. Această le- 

gendă este în rusește, aşa cum   
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se obicinuia din întiia jumătate 

a veacului trecut și pănă pe la 
jumătatea celui de față. Iată 
tălmăcirea ei; Iosif cel cu bun 

chip, de pre lemn luînd prea cu- 
rat trupul tăi, cu giulgiu! curat, 

înfășurîndu-l și cu. mirezme un- 

gindu-l, în mormint noii acope- 

rindu-l, l'a pus. Jos ca mai la 
toate epitafurile din veacul al 
XVIII-lea și de. la începutul 

veacului al XIX-lea, stă urmă- 

" toarea inscripţie, scrisă cu lite- 

re chirilice: 

Acestu sfintă grobuică a mîntuitoru- 

lui și Domnulă nostru Is. [Is., ce să 

numește aer, acesta est(e) Mormîntu cel | 

în piatră cioplit, în care nime, nici-o- 

dată nu s'aii pus. Pe acista ce să ved(e) 

acum, l'ait -înfrimșeţat și lai podobit 

acel de bună inimă, Dumnalui Șerban 

Cantacuzeno, ce-ai fostă | Medelnicer 

mar(e) întru țărăi Moldovii pămiută, 

"întru ertare păcatelor lui și a părinţilor 

întru vecinica pomenire. Dată bisericii 

salie, în IIorodnicenă ot (de la) v(0) 

lost (ţinutul) Suceavskii, und(e) - este” 
Duhului  Sftă)ntă 

Scris şi și (sic) zugrăvită di Parthenie 
hramulă,  Pogorăre 

Eremonahă zugravă ot (de la) Rieva 

v(ă) leato (anual): BUAG (7245, adică 

1736). M(easia)ț(a) (luna) Oct(omvrie). 

dnia (a zilei) er (23). 

Ceva mai jos, la colţ se vede 
iscălitura zugravului: Eromonah. 

Parthenia,. ştearsă de tot. 

In altar, la stînga, este o îi- 

coană mare, anume: Maica-Dom- 

nului, zugrăvită pe mușama, care 

jos poartă insciipţia următoare, 
scrisă chirilic : 

Această icoană s'ai zugrăvit după 

forma Sf. icoani cei făcătoari de minun(i) 

la, Mănăstirea Neamţul și (șters cu to- 

tul) 1S19, April 25. Constandin Dochi- 

mos, zograf, 

In naos, la dreapta, se află 

o altă icoană, ce înfățişază In- 

vierea lui FHristos, şi care cu- 

prinde tot în chirilice cele ce 

urmează: S'ai făcut de Vasile 

Mihail din Iași, 1826. Afară de 

aceasta, mai sunt încă alte trei 

icoane, lucrate de același zu-
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grav, cu aceeași dată, anume; 

Pogorirea Sfintului Duh, la stîn- 

ga ; apoi: Inălţarea-Maicei-Dom- 
nului, în pronaos, la dreapta; 
iar în faţă, la stinga: Buna-Ves- 

tire. In altar, pe pristol este o 

cruce mare de argint, a cărei 

inscripţie se rostește ast-fel : Po- 

menește Doamne pe robii tăi 

„Nicolai Cantacuzino şi pe Pul- 

heria soția sa, 1832; April $. 

Această inscripție se află în. 
tocmai și pe o evanghelie mare 

tipărită în Mănăstirea Neamţu- 
lui, la 1821; ea este legată în 

argint, pe catifea vişinie şi îm- 

podobită cu 5 medalioane, din 

care cel de la mijloc înfățişază: 
Invierea, iar cele de pe la col- 
țuri, cei patru Evangheliști; toate 

lucrate în zmalț. | 

Cărţile mai vechi, ce se păs- 
trează la această biserică sunt: 

Slujba marelui Canon a celui 

dintre sfinți părintelui nostru 
Andrei, Archiepiscop de la Crit, 

tipărită sub mitropolitul Daniil, 
prin osirdia și cheltuiala popii 
Nicolai ot București, la 7234 

(1726). Triod tipărit sub mitro- 

politul Neofit de la Crit, în Bu- 

curești la 7255 (1747), de popa 

Stoica Iacovici. Jos pe filele a- 

cestei cărți este scrisă de mînă 
următoarea notiță: 

Această carte Triodul pe înţeles, am 

cumpărat-o icii păcătosul șă nevreduicul 

Constautin Cantacuzino vel paharnic în 

treisprezece ci noi de la Petre Munteanu 

în zilele preluminatului D-lui nostru Ion 

Grigore-Ghica V. V. la văleatul de la 
zidire 7255, (1747) Maii 20, şi o am 

dat-o bisericii noastre din Ilorodnăcen 
șă ori-cine aru străina de la Sf. biserica, - 

acesta să uu-l ierte domuulu şi mântuita= 
rul nostru Is, Ils. la înfricoșatul și ne- 
făţaraieul judeţ al sfinţici sale, să fie o- 

dihna cu Satana întrun loc șă cu inge- 

rii lu, amin, amin, amina. 

Dumnezecștile sfintele letur- 
ghii acelor dintre sfinţii părin- 
ților noștri, a lui Ioan Zlataost, 
a lui Vasile cel mare și a prej-   
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desfeştenii (Grigorie Teologul), 

tipărite de Daca Sotirovici ti- 

pograful de la Thasos, în Iași 

la 7256 (1748). Cazanie tipărită 

în episcopia Rimnicului sub mi- 

tropolitul Neofit, la 7256 (1748), 

de popa Mihai şi Afcanasie Po- 

povici tipografi. Canonul acelui 
dintre sfinți părintelui nostru 

Spiridon, Episcop Trimuthundii, 

tipărit sub mitropolitul Nechi- 
for Peloponesiacul, cu cheltu- 

iala lui Constantin "Razul vel 

vornic, de Duca Sotiriovici ti- 

pograf de la 'Thasos în tipo- 

grafia sa, la Iași 7258 (1750). 
Evanghelie tipărită în mitropo- 

lia din Iași, sub mitropolitul Ga- 

vril, la 7270 (1762). Triod ti- 
părit sub mitropolitul Grigore 
în tipografia mitropoliei din Bu- 

cureşti, la 7277 (1769), de Gli- 

gore eromonah Minei pe Mart, 
tipărit sub mitropolitul Grigore, 
la Rîmnic, 1774, de popa Con. 

stantin, tipograf. La începutul 
cărții. este următoarea notiță 

scrisă cu cirilică de mînă: 

Aceşti doaisprezăci mincea pe doafs- 

prezăce luni ale anului, cu slujbele de 

o parte, ale tuturor svinţilur ale sănac- 

sariului de preste anu, s'aii cumpărat de 

mine păcătosul şi s'aii afiorosit biserici 

de la satul nostru Iorodniceni unde să 

prăznuești hramul pogorărit prea svântu- 

lui duh. Deci ori carele va îndrăzni ca 

să o înstrăineze de la această svîută bi- 

serică saii să o poartă cu nebăsare (sic) 

de samă și fără socoteală, unul ca acela 

să rămăie supt vinovăția a osîndirii blăs- 

tămului svîntei biserici, (Iscălit): Iana- 

che Canta vist, 1756. 

Minee pe luna Iulie, tipărit 

sub mitropolitul Grigore, la e- 

piscopia din Rimnic, la 1780, 

de popa Constantin tipograful 

şi de Constantin Mihailovici 

tip. — Dumnezeeștele Liturghii 

a Sf. Ierarh loan Hrisostom, 

Vasile cel mare şi Grigore Dia- 
logul (sic), îndreptate de pre 

cele Elino-Greceşti şi Slaveno- 

Ruseşti de însuși Prea-sfințitul   
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mitropolit Sucevei și Moldovei, 

D. D. Veniamin Costachi Ca- 
valer ordinul Sf. Anei Clasul 
I, Iași, 1834. 

Pe una din file stă scris de 
mîna mitopolitului : 

Această Si(în)ta Liturghii s'aii afiero- | 

sit de mine smeritul Veniamin  mitro- 

politul Moldaviei la Sfîn)ta biserică 

din ţin(u)t(ul) Sucevii din satul Ilorod- 

niceni al prea iubitul verului meii Nico- 

Jaiii Cantacuzino .rm(are) vister(nic), la 

1834 Sept. 23. 

lată şi pomelnicul bisericei 

scris tot cu litere cirilice însă 

fără dată: 

Matei cneghinagu (sic), Elisavetha 

schimonahia, loan, Maria, Marta, Ser- 

gic, Șerban, Marta, Ichim, Gheorghie, E- 

caterina, Candachia, Ștefan, loan, Iacob 

monah,-Zoi Chiriac, Dragondie, Constan- 

tin, Maria, Ștefan Nicolai, Pulheria, A- 

gafia shimonahia, Elisaveta” monahia, Di- 

mitrie, loan, Ecaterina, Maria, Aristiţa, 

Matei, Elena, Pulheria, Zoe, Nicolai, 

Maria... etc. Urmează numele preoților. 

Paharnicul Dinu Cantacuzino, 

pe care "| aflăm proprietar a- 
cestei moșii pe la 1753, avea 
ca fecior în casă pe loan Cosma, 

care copia diverse scrieri (ero- 

nici). 

In 1803, Iorodniceni a vis- 

tern. Maria Canta, numărind 

190 liuzi, cari plăteaii 2200 lei - 

bir anual, avind şi 15 liuzi de 

cei fără bir. La aceștia se a- 

dăogieai breslașii ot tam în 

număr de 20 liuzi, cu 888 Iei bir 
anual. 

La 1822, Spăt. Nicolae Canta, 

ginerele logofăt. Dim. Sturdza, 

își avea alcătuită toată gospo- 

dăria și legate cu cale toate în- 

teresurile așezării saie Horod- 

niceni, care se află în mijlocul 

moșiilor : Rădășeni, Opriţeni, 

Mădeiul, Borca şi cu pădurile 
a M-rei Slatina al căror arendaş 
era. 

“Horoeta, zlrîi, care curge prin 
pl. Simila, jud, Tutova; izvore-



IIOROETA ă 

-şte din căt. Fundoaia, com.Or- 

___goești; curge de la N. spreS.;; 

udă comunele: Orgoești, Vlă- 
"dești și Unţești și se varsă în 

dreapta rîului Birlad, la locul 
“numit Bechet. 

Horoeta, va/e, în jud. Tutova, 

pl. Simila, prin care curge pi- 

rîul IHoroeta ; e fertilă în finețuri 

şi coprinde de la 30—40 îa- 
zuri (hcleștac). 

Horoslar, saţ, în jud. şi pl. Con- 
stanța, cătunul com.  Palazul- 

Mare, situat în valea Ioroslar- 

„_Ceair, în partea de S.-V. a com. 

„şi cea de V. și puţin de S. a 
pl., la 4!fk kil. spre S. de căt. 

de reședință Palazul-Mare. Este 

închis la N. de către dealul Du- 
„ran-Bair, iar la S. de către dea. 

lul Taşii-Bair saii Horoslar. Are 

_o suprafață de 440 hect., din- 

tre cari 59 hect. sunt ocupate 

de vatra satului. Populațiunea 

sa, compusă mai mult din Turci 

şi Tătari, este de 105 familii, 
"saii 420 suflete. Prin sat trece 

“drumul comunal Nazarcea-Pa- 

lazul-Mare și pleacă alte dru- 
muri tot comunale, spre [asan- 

- cea, spre Canara şi spre Ala- 

capi. 

Horoslar, zî7f de deal, în jud. 
şi pl. Constanţa, pe teritoriul 

com. rur. Palazul-Mare, și anu- 

me pe acela al cătunului săi 

Horoslar. Este situat la 1 kil. 

spre S. de satul Horoslar, pe 

“culmea dealului “Tașli-Bair, a- 

vînd:o înălțime de 84 m. și do- 

minînd satul Horoslar şi valea 

Horoslar-Ceair. A fost punct 

trigonometric de observațiune 

de rangul al II-lea. Este situat 

în partea de S$.-V.a pl. și a 

com. 

Horoslar-Alceac, vale, în jud. și 

pl. Constanţa, pe teritoriul com. 
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Omurcea și anume pe acela al 
satului săi Nazircea; se des: 

face din dealul Cioban-Dere, în- 

dreptindn-se spre S$., avind o 

direcțiune generală de la NE. 

către S.-V.; se întinde paralel cu 
dealul  Horoslar-Bair și trece 

prin satul Nazircea; drumurile 

comunale Nazircea-Dolu-Taci şi 

Nazîrcea.-Cara-Murat merg unul 

pe un mal al văci și altul pe 

cel-Valt mal. 

Horoslar-Bair, dea, în jud. 

Constanţa, plășile Medjidia. și 

Constanţa, pe teritoriul com. 
rur. Alacapt şi Omurcea ; se în- 

tinde pe la S.-E. de satul Na- 
zîrcea, avind o direcţiune de la 

NE. către S.-V., mergînd prin 

_văile Horoslar-Alceac și Iloros- 

lar-Ceair. Vîrful săii, Cara-Chioi, 

de 31 metri, este situat în 

partea de E. a pl. şi cea de 

S.-E. a com. Alacapi. 

Horoslar-Ceair, va/e, în jud, şi 

pl. Constanţa; pe teritoriul com. 

rur. Palazul-Mare și anume pe 

acela al satului săi Horoslar.   * Se întinde printre dealul Floros- 
lar-Jol-Bair, la S., Horoslar-Bair, 

la V. și Duran-Bair la N. ; trece 

prin satul Horoslar, avînd o di- 

recție generală de la V. către 
E. Este situată în partea. de 
V,, şi puţin de N. a pl. şi cea 
de S.-V. a com.; şi este străbă- 

-tută de drumul comunal Ala- 

capî-Horoslar-Palazul-Mare. 

Horoslar-lol-Bair, dea, în jud. 

şi pl. Constanţa, pe teritoriul 

com. rur. Omurcea și Hasancea; 

se întinde pe la N. de satele 

Omurcea şi Hasancea, avind o 

direcţie de la V. către N.E.; 

“are o înălțime maximă de 75 

m., virful Cunesi-luc, avînd 71 

-m.; este tăiat de Valul-lui- 

" Traian şi de drumul Hasancea-   Horoslar; drumul comunal O-   

" HOŞCADIN 

-murcea-Palazul-Mare, merge pe 
la N. săii; este situat în partea 
de S.-V..a pl., de N.-E.a com.. 

Omurcea şi de N.-V. a com. 
Hasancea. i 

Horpăzul, sa, în partea de S. : 
a com. Galata, pl. Codrul, jud. 
Iași, cu o populaţie de 15 fa- 

milii, sai 57 suflete. 

Sunt 41 vite mari cornute, $ 

cai şi 24 rimători. 

Hortilele, cr/pinație a colinei 
Hărănetul, com. Sibiciul-d.-s., 

jud. Buzăii. 

Hosu-luc, movilă, în jud. Con: 
stanţa, pl. Medjidia, pe terito- 

riul com, rurale Cochirleni și 

anume pe acelaal căt. săii Ivri 
nez; ește așezat pe muchea dea- 

lului Amzali-Bair, în partea ves- 
tică a plășei și cea estică a 

comunei ; are 127 m. înălțime, 

dominînd văile Peștera, Dermen- 

Culacşi A mzali-Aulac-Tepe, cum 
şi drumul Ivrinez-Medjidia ; e 

punct strategic important. 

Hoşcadin, sa, în jud. Constanţa, 

pl. Mangalia, căt. com. Cheragi, 
situat în partea meridională a 
plășei și a comunei, în valea Hoș- 

cadin saii Cheragi,.la 6 kil. 

spre S. de cătunul de reședință, 

Cheragi. Este închis la N. de 
dealul Acargea, cu virful săi . 

Sinar-Tepe-Cadi-Chioi (105 m.) 
şi la S$.V. de dealul Hoșcadin 

cu virful săii Buc-Tepe-Hoșcadin 
(117 m). Valea Hoșcadin, îm- 

prejurul satului, are malurile foar- 
te ripoase și stîncoase, ceea-ce 

face ca satul să aibă o poziţi- 
une frumoasă, fiind înconjurat 

aproape de toate părţile de zi- 

duri naturale. Suprafaţa sa este 
de 65 hect., dintre care 2 hect. 

sunt ocupate de vatra satului. 
Populaţiunea sa este de 13 fami- 

lil, sai 56 suflete.
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Hotarele, com. rur., jud. lifov, 

pl. Olteniţa, situată la. S. de 
„București, lîngă riul Argeșul, 

„la 39 kil. de orașul Olteniţa. Stă 
în legătură cu căt. Izvoarele și 

Crivăţul, prin şosele vecinale. 

Se compune din satele: Ho- 
tarele şi Zboiul, cu o populaţie 
de 3720 locuitorii, cari trăesc 

în 508 case și 8 bordeie. 

Se întinde pe o suprafață de 
6635 hect. Statul şi însurățeii 

ati 4579 hect. şi locuitorii, 2056 

hect. Statul și însurățeii culti- 
vă 975 hect. (2304 sterpe, 125 

izlaz, 450 vie, 725 pădure). Lo- 

cuitorii cultivă 1432 hect. (352 

sterpe, 182 izlaz, 92 vie). 

Sunt 454 contribuabili. 

Bugetul com. e de Si71 lei 

la venituri și de 8108 lei, la 

cheltueli, 

Are: 2 biserici; 2 școale mix- 

te; 2 heleștaie; 1 baltă; 2 ma- 

şini de treerat. 

Numărul vitelor mari e de 

1730 (338 cai și iepe, 15 ar- 

măsari, 693 boi, 519 vaci și 

viței, 11 tauri, 117 bivoli, 37 
bivolițe) şi al celor mici de 2214 
(306 capre, 359 porci, 1549 oi). 

Dintre locuitori, 710 sunt plu- 
gari; 18 industriași; 122 a di- 
ferite profesiuni. 

Locuitorii posedă: 551 plu- 
guri: 499 cu boi, 52 cu cai; 
564 care şi căruțe: 512 cu boi, 
52 cu cai. 

Locuitori î împroprietăriți sunt 
'596 și neimproprietăriți, 268. 

„Comerciul se face de 13 cîr- 
„ciumari şi 1 hangiti. 

Hotarele, sat, face parte din 
com. rur. cu același nume, jud. 
lifov. Este situat la S. de Bu- 
cureşti, între riul Argeșul. și 
pădurea Glajoiul. Aci este re- 
ședința primăriei. 

Se întinde pe o suprafață de 
5940 hect., cu o populaţie de 
3585 locuitori,   

Statul are 4575 hect. și lo- 
cuitorii 1365 hect. Statul cul- 
tivă prin arendașii săi 975 hect. 
(2300 sterpe, 125 izlaz, 450 vie, 
725 pădure). Locuitorii cultivă 
807 hect. (286 sterpe, 182 izlaz, 
90 vie). 

Are: 2 biserici, cu hramul 
"Sf. Voevozi, și Sf. Niculae, de- 

servite de 3 preoți; 2 școale, 
una de băeţi și alta de fete, 
frecuentate de 31 elevi și 11 
eleve, cu întreținerea cărora 
statul, jud.. și com., cheltuesc 

4016 lei anual; 1 baltă, 2 he- 
leştaie, 2 puțuri. 

Comerciul se face de 12 cîr- 

ciumari şi 1 hangiă. 

Numărul vitelor mari e de 
1523 și al celor mici, de 1998. 

Locuitorii sunt mai toți Sîrbi, 
EI se ocupă în special cu cul: 
tura legumelor. 

Hotarele, zăzure, a statului, pen- 
dinte de com. Hotarele, pl. Ol- 
tenița, jud. -Ilfov, în întindere 

„de 792 hect. și formată din tru- 
purile: Măgura (550 hect.), Vlă- 
diceasca-de-Baltă (50 hect.), Tei- 
șul (185 hect.) și Zăvoiul-Ciu- 
rari (7 hect.,) 

Hotarul, -comp. rur., jud. Roma- 
naţi, plasa Balta-Oltul-d.-j., si. 

„tuată spre N, de balta Pote- 
„.lul, lă 19 kil. de Corabia şi la 
38 kil. de Caracal. Se. înveci- 

neşte cu com. Potelul şi Groj- 
dibodul. Altitudinea terenului 
d'asupra nivelului mării 
de 60 m. 

„Are o populaţie de or fa- 
milii, sai 475 suflete: 247 băr- 

” baţi şi 228 femei; 236 căsăto- 
riți şi 239 necăsătoriți. Sunt 
100 contribuabili. 

„Are o biserică; cu hramul Sf. 
Grigore, zidită la 1870, . deser- 
vită de 1 preot și 2 2 cîntăreţi; 
2 cîrciumi, 

este 

Budgetul comunei e.de 2039   

lei la venituri și de 1983 leila .. : 

cheltueli. , 

Vite mari sunt 240, vite mici 

1175 și porci 105. 

Hotarul, saz, în jud. R.-Sărat, 

pl. Oraşului, căt. com. Andreași, 

așezat în partea de S. a co- 

munei, lingă rîul Milcovul, la 

hotarul judeţului. 

Hotarul, Zea/, pe care este si- 

tuată com. Cărbunești, pl. Pod: 
goria, jud. Prahova. 

Hotarul, zane, în jud. R.Să- 

rat, pl. Orașului, com. Andreași, 

se desparte din Culmea-Alunu- 

lui și brăzdează partea de V.a - 
comunci; e acoperit cu pă- 
duri, | 

Hotarul, mov/ă, jud. Romanați, 
între com. Orlea și Celeiul, lîn- 
gă girla Celeiul; face parte din- 
tr'un grup de cite-va măguri, așe- 
zate de o parte și de alta a șo- , 
selei ce merge din Corabia la 
Bechet, 

Hotarul, zîrîi, jud. Tecuciii, pl. 
Stănişeşti, com. Colonești; izvo- 
reşte din Dealul-Piperului și se - 
varsă în rîul Zeletinul, în faţa -. 
satului Zăpodia. 

Hotarul, firii, numit! şi Pirîul- 
- Popii, jud. Suceava; afluent al 
Şomuzului-Mare, formînd hotar 
între comunele Dolheşti şi Pre- 

. uteşti și avînd de tributar pe 
-: Pleșa. 

Hotarul: (dintre: Munteni 'şi 
: Moldoveni), canal, tras, "din 
Milcov, de Ştefan-cel-Mare, ca 

„ linie de demărcaţiune între Mol- 
- dova și Muntenia, după războiul 

din 1475, repurtat contra lui 
Radu-cel-Frumos, Domnul Mun: 

„_ teniei, cînd jud. Putnei fu anexat: 
: Moldovei. |



HOTARUL-BĂEȘTI 

Hotarul - Băeşti, pădure parti- 
culară, supusă regimului silvic, 
pendinte de com. Poenari, pl. 

„:. Olteţul-d.-j., jud. Vilcea. 

“ Hotarul-de-Jos, moșie, în jud. 
Buzău, com. și căt. Nehoiașul, 

cam de 300 hect., proprietate 
în devălmășie a moșnenilor Ne-. 
hoiași şi Păltinerii; curături, fi- 

neaţă, izlaz și pădure. 

Hotarul-lIzvoarele, moșie, a sta: 

tului, jud. Ilfov, pendinte de 

Mitropolie, arendată împreună 

cu trupurile cei aparțin și balta 

Slonului, pe periodul 1886—96, 
cu 71420 lei anual. 

- Hotarul (Păuceşti), păzure, în 
” întindere de Soo fălci, pe teri- 

toriul com. Păucești, jud. Putna; 

aparține locuitorilor : din com, 

Păuceşti și Valea-Seacă. 

Hotarul-Turcului, sai Piscul- 

Crucei, fisc de deal, pe moșia 

Crasnaleuca, com. Mitocul, pl. 

Prutul-d.-j., jud. Dorohoiiă. 

Hotarului (Movila-), ovz/ă, 
în judeţul şi plasa Tulcea, pe 
teritoriul comunei rurale Agi- 

Ghiol, numită ast-fel pentru că 

se află la hotarul dintre cele 2 

sate, Agi-Ghiol și Sabandgea; 

are o înălțime de 40 m., domi- 

nînd asupra satului Sabandgea 

şi lacului Agi-Ghiol; este aco- 

perită cu verdeață. 

Hotarului (Valea-), căzu de 
reședință al com. Cărpiniștea, 

judeţul Buzăi, situat pe - malul - 
sting al rîului Slănicul şi în faţa 

căt. Cărpiniștea, așa că din pre- 

ună cu acest din urmă pare a 

forma .un singur cătun; are 520 

locuitori și 114 case, - 

. Hotarului (Valea-), . vaze, în 
„jud. Buzăi, căt. Cărpiniștea; în- 
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cepe din Virful-Dumbrăvei; în 
timp de ploae vine mare și re- 

pede; se scurge în riul Slănicul, 

puțin mai sus de Izvorul-Dulce. 

otarului (Valea-), za/e, izvo- 
reşte din hotarul comunei Zgu- 

bea și Băești, pl. Olteţul-d.-s,, 

jud. Vilcea, şi se varsă în pi- 

riul Dobricea. 

otarului (Vălceaua-), ză/cea, 
la S. comunei Negreni, pl. Ve- 
dea-d.-j., jud. Olt. Se numeşte 

ast-fel pentru-că serveşte de ho- 

„tar între com. Negreni și Birci, 

Se varsă în girla Negrișoara, 
în raionul com. Negreni. 

Hotaşului (Priporul-), foc zzo- 

H 

lat, în jud. Buzău, com. Chioj- 

dul-din-Bisca şi punct de ho- 

tar. despre Transilvania, spre 

Tabla-Buţilor. 

otărani, com. rur., în partea 
de E. a plășei Ocolul, judeţul 

Romanați, formată din satul Ho- 
tărani (916 locuitori) şi cătunul 
Ghimpați (390 locuitori). E si- 

tuată aproape de gura Teslu- 
iului, la 7 kil. spre N.-E. de Ca- 

racal și la 1 kil. de gara Romula. 
Altitudinea terenului este de 

140 m. d'asupra nivelului mării. 
Are o populaţie de 281 fa- 

milii, sai 1306 suflete: 665 băr- 
baţi și Gq1 femei, 644 căsăto- 

riți şi 660 necăsătoriți. 
Sunt 217 contribuabili. 
Budgetul com. e de 2805 lei la 

venit. și de 2725 lei la chelt. 

Vite mari sunt 529, vite mici, 

1332 şi rimători, 241. 

Are: o şcoală primară rurală 

mixtă, condusă de un învăţă- 

tor, şi frecuentată de 42 băeţi; 

2 biserici: una cu hramul Sf. Voe- 

vozi (7216), întreținută de stat, 

cu 2 preoți și 3 cîntăreți, în 

Hotărani, și a doua, cu hramul 

Sf. Nicolae, în Ghimpați. - 

HOTĂRANI. (SCHITUL-) 

-Sunt 6 cîrciumi. 

Puțin mai la N. se află o 
pădure mare; iar în dreptul 

Hotăranilor se află un pod peste 

Olt şi 2 mori. 

Hotărani, saș, în jud. Mehedinţi, 

pl. Blahniţa, situat pe loc po- 
lejnic formînd și comună cu sa- 
tul Vănjuleţul, în care este re- 
şedinţa comunei. 

Are o şcoală, frecuentată de 

28 elevi, 

Hotărani, saz, în jud. Neamţu, 

com. Grumăzeşti, pl. de Sus-" 
Mijlocul, cu o întindere de vr'o 

250 hect. și o populaţie de 38 

familii, sai. So suflete. 

Contribuabili sunt 25. Locui- 

torii posedă 243 capete de vite. 

Hotărani (Schitul-), sc/:4, jud. 
Romanați, cu o biserică, S-ţii 

Voevozi. A fost mănăstire de că- 
lugări, care pănă la secularizarea 

mănăstirilor se afla închinată 
Mănăstirei Dionisiu, din Muntele 

Athos. A fost clădită la 7096 
(1588), de jupîn Mitrea Vornicul 
şi restaurată de Mateiii Făl- 

coianu. Inscripția de deasupra 
uşei bisericei zice: 

«Această Sfintă şi Dumnezeiască bi- 

„serică ce se chiamă Hotărani, cu hramul 

soborului Angerilor, din temelie a fost 

făcută de jupîn Mitrea Vornicul și jupi- 

nița Neaga, la cursul anilor de la zidi- 

rea lumei 7096. Trecînd multă vreme și 

stricîndu-se, îndemnatu - aii cu ajutorul 

lui D-zeii, jupin Matheiii Fălcoianu, biv- 

vel Căpitan sin Gheorghe Vornicul, de 

aii dres'o și aii înfrumusețat'o cu jugră- 

-veala şi... ca să-i fie de vecinică pomenire, 

în zilele prea luminatului Domn lu Con- 

stantin Brincoveanul Basarab Woivod, 

la leatul 7216>,. 

„Ctitorii zugrăviți în biserica 
de la Hotărani, sunt, la fereastra, 

despre S., jupîn Radu, stolnicul 

Fălcoianu, jupinița ego Andri- 
ana, jupîn Șerban Cantacuzino,   Iu Constantin Basarab Voe- 

94
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vod, jupinița ego Maria; iar la 

„fereastra de la N. sunt: jupîn 

Gheorghe Fălcoianu, vornicul, 

jupiniţa ego Caplea, jupînița 

Despina, jupîn Barbu, jupîniţa 
Stanca şi Maria. 

Hotărani (Vatra-Mănăstirei-), 
moșie, a Statului, în jud. Roma- 

nați, cu o arendă anuală de 

18100 lei; are o pădure de 

1250 pogoane, alături de com. 
Hotărani, din pl. Ocolul. 

Hotărani, părzure, a Statului, jud. 

Romanați, arendată cu 15036 

lei anual. 

Hotărasa, țru4 de pădure, al sta 
tului, în întindere de 127 hect., 

situat în com. Broșteni, plasa 

Cerna-d.-s., jud, Vilcea, formînd, 

împreună ca trupurile Aninosul, 
de 596 hect. și Valea-Urzica, de 

240 hect., pădurea Modoaia. 

Hotincăi (Piscul-), pisc de dea!, 

pe moşia Ivăncăuţi, jud. Do- 
rohoiii, pl. Prutul-d.-j., comuna 
Păltinişul. 

Hotini, cătun, pendinte de com. 

Drăgoești, jud. Gorj, plaiul No- 

vaci, situat la S. căt. de reșe- 

dință, pe loc șes. 

„Areo întindere de 1500 hect., 

din care: 125 hect. fineţe, 1338 

hect, izlaz şi pădure, în munți 

și plaiuri, toate aparținînd lo- 

cuitorilor şi 7 hect. vatra satului. 

Are o populaţie de 40 familii, 

saii 112 suflete, din care 33 

contribuabili; 1 biserică, deser- 

vită de preotul din Drăgoeşti. 

Locuitorii posedă: 10 pluguri, 
15 care cu boi; 1S$o vite mari 

cornute, 12 cai, 175 oi, 50 ca- 

pre și 40 rimători. 

Hoţi, Zocalitate îsolată, lngă pă- 
durea Albota, pe malul sting 
al Vedei, şi în partea de N-E.,   

pe teritoriul com. Șerbăneşti- 
d.-j., pl. Șerbăneşti, jud. Olt. 

Aci se cunosc îucă urmele usii 

"sat vechiă, distrus de Turci. 

Hoţilor (Casa-), foc zz0/at, în 
jud. Buzăii, com. Gura-Sărăţii, 

căt, Ciuhoiul, pădurea Samur- 
caș, în apropiere de Fiîntîna- 
Romineştilor. Aci, într'o colină 

stîncoasă, este săpată o peş- 
teră, avind o lungime de 12 
m. împărțită în 3 camere, de 

cite 3 metri în lungime şi lă- 
țime. Uşi nu există. Intrarea nu 

se poate face de cît iarna, căci, 

după cum asigură locuitorii, în 
timpul verii ar fi foarte mulți 

șerpi, ceea-ce se confirmă prin 

mulțimea. pieilor lor ce sunt le- 

pădate în giurul acestor stînci. 

In ea s'aii găsit atit resturi de 

arme vechi, cît și arme mai 

nouă. Tradiţia o atribue, parte 
Tătarilor, parte hoților, care ar 

fi făcut şi renumita Fintîna-Ro- 

mîneștilor. E probabil că mulți 
din Seimeni, în lupta ce s'a 
dat la Sărata (1656), ai găsit 
refugiul aci. Se zice că în 1821, 
argaţii s'ai ascuns într'insa ca 
să scape de Turci. Săparea cei 
însă, ca și a tuturor celor-l'alte 
peșteri din munţii Buzăului, se 
poate atribui Geţilor. 

Hoţilor (Drumul-), Zr: vechii, 
jud. Teleorman, din care parte 
se vede şi astăzi ne arat pe alo. 

curea; trece pe la com. Dră- 
gănești din plasa Tirgului, prin 
pădurea Pojoritele, venind des- 
pre com. Ciolănești şi se îm- 

preună cu alte drumuri spre 
Roșiori; îi mai zice și Drumul- 

Zimnicei, 

Hoţilor (Fintîna-), pzu27e, în jud. 

Buzăă com. Lapoșul, servind tot 

de odată ca limită între com. 

Lapoșul, Cislăul, Viperești, Tis- 
lăul şi Finţești. Are o fîntînă   

cu apă renumită, care se cre: 
de a fifâcută de hoţi, din care 

cauză s'a dat și muntelui ace-. - 

lași nume. E mai tot acoperit : 

cu păduri seculare. In virful 
său se văd hirburi de lut, res- 

turi de arme şi oase, urme de 

locuinţe primitive, «tc. 

Hoţilor (Plaiul), paz, la S. de 

com. Tirlești, plaiul 'Teleajenul, 

jud. Prahova, pe care se află pă- 

_dure și locuri de pășune. 

Hoţişul, pichet vechii de /rou- 
tieră, pe Dunăre, în dreptul sa- 

tului Cegani, pl. Ialomiţa-Balta, 
jud. Ialomiţa. 

Hoţul, deaf, în jud. Gorj. pl. Ji- 
ului, com. Urdari-de-Jos, începe 

din dealul Obărșia și se termină, 

spre S;, în dreptul cătunului 

Artani. | 

Hoţului (Crucea-), munte, în jud. 

R.-Sărat, plaiul Rimnicului, com. 

Jitia, în partea de V. a com., lîn- 

gă cătunul Vintileasca; este a- . 

coperit cu păduri seculare. 

Hoţului (Piscul-),zsc, jud. Mus. 

cel, comuna. Coteşti, plasa Rîu- - 
rile. 

Hoţului (Piscul-), zise, în jud. 

Muscel, com. Capul-Piscului, pl. 

Rîurile. 

Hoţului (Pirîul-),ziriă, jud. Dolj, . 
pl. Jiul-de-Mijloc, com. Podari, 

curgînd prin valea cu același nu- 
me. Piriîul se formează din fîn- 
tîni şi izvoare și se varsă în 
rîul Jiul, la punctul numit Mie- 
riceana. 

Hrăniceni, sa4 în jud. Tutova, 
pl. Tirgul, com. Cirja, pe malul 
Prutului, spre N. de satul Cîrja- 
ds. Are o populaţie de 624 su- 
flete, cari. trăesc în 148 case.



TIREASCA 

Hreasca, sat, în jud. şi pl. Tuto- 

va, com. Cărjăoani, spre N.-V. 
de Cărjăoani. Are 78 locuitori 

„Şi 19 case. 

Hreaţca, com. rur., înzjud. Do- 

rohoii, pl. Herţa, formată din 

satele: Beceşti, Fundoaia, Co- 

dinești, Hreaţca, Ripta și Țin- 
teni, cu reședința primăriei în 

Hreaţca, 

Are o populaţie de 474 fam. 
saii 2039 'suflete ; 5 biserici, cu 

3 preoți, 5 cîntăreţi și 3 pălă- 
mari; 1197 hect., 32 ar., pămint 

sătesc 2870 hect,, 11 ar., cimp şi 

363 hect., 78 ar., pădure, ale 

- proprietarilor şi 16 pogoane vie. 
Budgetul com. e de lei 419i 

la venituri, şi de lci 4IS4,bani 

72 la cheltueli. 

Loc.au: 876 vite mari cornute, 

130 oi, 2 capre, 87 cai, 639 

porci; 137 stupi cu albine. 

Hreaţca, sa/, pe moșia cu ace- 

lași nume, com. Ilreațca, pl. 

- Herţa, jud. Dorohoiii, cu o 'po- 

pulaţie de 230 familii, saii 973 

suflete, 
Proprietatea moşiei este a 

Spitalului Sf. Spiridon, din Iaşi. 

Biserica, cu hramul Sf. Mihail 

şi Gavriil, cu 1 preot, 1 cîntă- 
reț și 1 pălămar, e mică, făcută 

din lemn. - 
Sătenii împroprietăriți ati 494 

hect., 11 arii pămînt, iar pro: 

prietarul, 910 hect., 88 arii, cîmp 
şi 71 hect. şi 61 arii, pădure. 

- Piriul ce trece pe moșie este 

Prilisocul. o 

Drum principal e acel de la 

Herţa ce duce la Godineşti şi 

Buda. . | | 
Hotarele moşiei sunt cu: Be- 

ceşti, Buda, - Herţa, Godineşti, 

Hirbova, Molniţa, Tirnauca și 

Ştreanga. 

Hreaţca, sa/, pe moşia cu ace- 

lași nume, jud. Suceava, com.   

747 

Pleșești. Așezat pe țărmul drept 

al Şomuzului-Mic. Are o popu- 
lație de 80 familii, sai 326 su- 

flete: 164 bărbaţi și 162 femei, 

din cari 92 contribuabili. Lo- 

cuesc în. 8o case. ” 
Vatra satului ocupă 6 fălci 

și 45 prăj. Moşia aparţine la 

trei proprietari, avind în total 
729 fălci, din cari 373 fălci cul- 

tivabile, 80 fălci pădure, 72 

fălci finaţ, restul mlaștini şi loc 

neproductiv. 

Improprietăriţi la 1864 sunt: 
1 fruntaș, 35 pălmași și 6 co: 

dași, stăpînind 98 fălci. 

Are o biserică, cu hramul 

Sf. Nicolae, zidită de Lupu Răf- 
tivanu, împroprietărită cu S fălci, 

deservită de preotul din Un- 

cești şi de un cîntăreț. . 
Școala din Pleșești servă și a- 

cestui sat. 

In 1803, Hreaţa-Poiana era 
a lui Ioniţă Răhtivanu şi nu- 

măra 60 de liuzi, plătind 768 

lei bir anual, la cari se adău- 

gaii, liuzi ot tam, unul cu 12 

lei bir pe an. 

Hribescoi, gea/, în jud. Tulcea, 

pl. Babadag, pe teritoriul com. 

_rur. Slava-Rusă; se desface din 
dealul Carada-Bair ; se întinde 

spre E., într'o direcţie gene- 

rală de la N.-E. spre S.V.,, 
brăzdind partea centrală a plă- 

şei și cea de E. a com.; se: 

- termină în valea piriului Slava; 

_e acoperit cu păduri, . 

Hribescoi, za/e, în jud. Tulcea, 

pl. Babadag, pe teritoriul com. 

rur. Slava-Rusă; se desface din 

. poalele de S. ale dealului Ca- 

rada-Bair ; se întinde spre V., 

într'o direcțiune de la N.-E. 

spre S..V., printre dealul FHri- 

bescoi şi Sevaiova, şi, după un 

drum de 5 kil., se deschide 

în valea pîriului Slava, pe stîn- 

ga, lingă. satul . Slava-Rusă.   

IRIȚENI | 

Hrişcani, sa, în partea de N. 
a com. Brehueşti, pl. Siretul, jud. 

» Botoşani. Așezat pe coastă de 

deal şi pe valea piriului dela Ti- 
mofteni, are o suprafață de 6830 

hect. şi o populaţie de 37 fa- 
milii, saii 160 suflete, din cari 

5o contribuabili ; o biserică, cu 

1 cîintăreţ. 
Locuitorii aii: 47 boi şi vaci, 

S cai, 95 oi, 16 porci; 1ostupi 

cu albine. 

Hriscani, va/e, 'situată între dea- 

lurile Dumbrava și Hrişcani, 

com. Brehuești, jud. Botoșani. 

Hriţcului (Piriul-), zâriz, jud. 

Botoșani, izvorește din pădurea 

Bivolarilor, com. Dingeni, cur- 

ge prin Valea-Hriţcului, formea- 
ză în cursul să 2 iazuri şi se 

varsă în Jijia, mai în jos de 
Dingeni. o 

a 

Hriţeni, sa4, pe moșia cu același 

nume, com. Manoleasa, pl. Ba- 

şcul, jud. Dorohoiii. Se mai nu- 
mește și FIrițeni-Pancu. Are o 

populație de 20 familii, sai 
61 suflete. Proprictatea moşiei 

este a d-lor Gh. Pancu și N. 
Vera cari posedă 194 hect., 78 

arii, cimp de cultură. . | 

Apele ce trec pe moșie sunt: 
riul Prutul pe hotar, și piriul No- 

vac, pe care se află şi iazuri 

mi, . A 

Drumul principal este acel 

“de la Rădăuţi la Ștefânești. 
Hotarele moșiei sunt: cu Pru- 

tul, Hriţeni-Stroici şi Volovăţul- 

Manole. 

Iasemnat aici sunt movilele, 

înşirate pe culmea dealului des- 

pre Volovăţul-Stroici. 
Din hrisovul cu data de 20 

Decemvrie 1582, dat de. loan 

Sasu-Vodă, publicat în <Arh, 

Rom.» t. 1, p. 90—91, se vede că 

această moşie a fost în numărul 

acelora pentru care. aă urmat



" HRIŢENI-STROICI * 

îndelungat şi înverşunat proces 
între Petru şi Laţco, frații Hu- 
diciii, cu Vornicul Ieremia şi 

Paharnicul Ioan, frații Movilă. 

Hriţeni-Stroici, jud. Dorohoii. 

Vezi Volovăţul, sat. 

Hrubă, dea/, la V. de satul O- 

prişești, com. Burdusaci, în jud. 

Tecuciii. Se numește ast-fel, căci 

aici ai fost mai multe pivaiți 

pentru conservarea vinului. 

Pivniţele adinci şi lungi se 
numesc, în tot jud. “Tecucii, 
hrube. 

Hrusca, za5, în întindere de 5 
hect., în partea de N. a com. 
Buneşti, pl. Crasna, jud. Fălciii, 

Hubarei, câzuu, al com. Muscu- 

lești, pl. Gilortul, jud. Gorj, nu- 
mit și Frasinul. 

„E situat pe șes și coastă, pe 

malul drept al riului Gilortul şi 

spre E. de cătunul Dolcești, Are 
o suprafață de 331 hect., din 

cari 110 hect. pădure, 110 hect, 

arabile, 100 hect. finețe, ş hect. 

vie, 5 hect, livezi de pruni şi 

I- hect. izlaz, 

Are o populaţie de 69 fami- 
„lil, saii 275 suflete, din cari 59 

contribuabili. 

Locuitorii posedă : 8 pluguri, 

17 care cu boi, 80 vite mari 

cornute, 6 cai, 250 oi, 3o ca- 

pre și 40 rimători. _ 

Cătunul e pus în comunicaţie 

cu com. sa și cu cătunele în- 

vecinate prin șosele comunale. 

Huci, deal, incepe de la pădu.- 

rea de pe Corlăteni, şi se în- 

tinde pănă la capătul de N. al 

moșiei Vlădeni, com. Corlăteni, 

pl. Coșula, jud. Dorohoii, unde 

formează podișul, numit al-IHu- 
cilor. 

Huciul, îrup de moşie, în jud, 

1498 . 

Neamţu, pl. Piatra-Muntele, com. 

Căciuleșşti. 

Huciul, zădure, pe moşia Vor- 

niceni, com. Vorniceni, pl. Ba- 

" şeul, jud. Dorohoii. 

Huciul, zădure, în jud. Neamţu, 

situată în partea despre N.E. 
a tirgușorului Bozieni, pe am- 

bele maluri ale piriiașului Ru- 
ginoasa. Partea din sus apar- 

ţine locuitorilor din satul Ru- 
ginoasa (împroprietăriți în 1864), 
iar partea sudică proprietarului 

moșiei Bozieni. 

Pădurea, în întindere de 40 

hect. și 50. arii, e populată cu 

fag şi alun. Are mai multe po- 
enițe productive în fin. 

Huciului (Dealul-), geaf, în ju- 
deţul Neamţu, plasa Piatra-Mun- 
tele, com. Căciulești, care se în- 

tinde perpendicular pe culmea 

Balaurului, în direcțiunespre E., 

pănă în apropierea satului Măș- 
căteşti, 

Hucul, sa, în jud. Vasluii, pl. 
Funduri, com. Todirești, situat 

pe șesul Birladului, între riul 
Birladul şi piriul Șacovăţul, pe 

o suprafață de 172 hect., cuo 

populaţie de 46 familii,. sau 187 
suflete. 

Hucul, ziriă, izvorînd din jud. Bo- 

toşani, trece în jud. Iaşi în partea 

de E. a com. Bădeni, pl. Bah- 

luiul, trece prin com. Cepleniţa, 

apoi prin mijlocul com. Belce- 

ști, unde formează iazurile ; Cîr- 

joaia, Sava, Cicadaea, Plopi şi 

" Hucul, ce se ţin unul de altul 

“şi în urmă se varsă în stînga 
riului Bahluiul, pe teritoriul com. 

Birlești, la satul Spinoasa. 

Hucul, zaz, format de piriul Sicna,   lingă satul Girbești, com. ZIlă- 
tunoaia, jud. Botoșani, ” 
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Hudei, dea, în jud. Tecuciiă, 

com. Puţeni; se întinde între 
satele Mindrești şi Puţeni, pa- 

ralel cu Valea-Mindrei. 

Hudeştiy pădure, pe moșia Lu- 

peni, com. Hudeşti-Mari, pl. Pru- 

tul-d.-s., jud. Dorohoiii, ce se 

unește cu pădurea de pe Con- 

ceşti. ! 

Hudeşti-Mari, com. rur., în par- 

tea de N.-Ii. a plășei Prutul-d.-s., 

în jud. Dorohoiă, formată din 

satele: Alba, Bașeul, Concești, 

Lupeni și Vatra, cu reședința - 

primăriei în Vatra. 

Are o populaţie de 1098 fa- 
_milii, sai 4737 suflete; 3 bise- 

rică, cu 4 preoţi, 6 cintăreţi şi 

4 pălămari; 1 școală, condusă 

de 2 învăţători și frectentată 

de 80 elevi, 2200 hect., 39 arii, . 

pămînt sătesc; 7160 hect., 98 

arii, cimp şi 2217 hect., 04 arii, 

pădure ale proprietarilor; 6 ia- 

zuri; 26 pogoane de vie. 
Budgetul com. e de 17023 lei 

la venituri şi de 9635 lei, bani 

60, la cheltueli. 

Sunt 2335 vite mari cornute, 

7053 oi, 17 capre, 481 cai, 1320 

porci; 325 stupi cu albine. 

Hudeşti-Mici, com. rur., în jud. 
Dorohoiii, pl. Prutul-d.-j., for- 

mată din satele: Miorcani (Hu- 

dești-Mici) şi Miculinţi, cu re- - 

ședința primăriei în Miorcani, - 

Are o populație de 413 fa- 
milii, sait 1813 suflete; 2 biserici, 

cu 2 preoți, 4 cîntăreţi şi 2 
pălămari; 1 școală, cu 1 învă- 
țător și frecuentată de 40 elevi; 
1456 hect., 81 ar., pămînt sătesc; 
4471 hect., 31 arii, cîmp şi 34 
hect., 37 arii, pădure, ale pro- . 
prietarilor; 3 iazuri; 1 pogon vie. 

Budgetul comunei e de lei 
4060, bani 51, la venituri şi de 
lei 3115, bani 47, la cheltueli. 

Sunt 1396 vite mari cornute,  
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1840 .oi, 360 cai, :330 pord. 
“Stupi cu albine sunt 87. 

„Hudeşti- Mici, jud. Dorohoiii. 

* Vezi Miorcani, sat, com. Hu- 

dești-Mici. . 

Huetura, za/e, în jud. Covurluiii, 

com. Cudalbi, pl. Zimbrul, în 

partea de S.-V. a satului; începe 

de la Poarta-Cudalbilor (în dru- 

mul Iveștilor) și curge pănă în 
Valea-Gerului, lingă Poarta-de- 

la-Comșa, lingă șoseaua Cudalbi- 

Minjina. 

Hugeacul, zăzure, foioasă, jud. 

Bacăii, pl. Muntelui, com. Podu- 

“rile, a răzeşilor. Are o întindere 
de 130 hect. şi e supusă regi- 

mului silvic. 

- Huba, ante, jud. Bacăi, pl. 

Trotuşul, com. Tîrgul-Trotușul, 

acoperit cu păduri și aparținînd 

Statului. 

„. Huhurezul, dea, în jud. Neamţu, 

"com, Dobreni, pl. Piatra-Mun- 
tele, situat pe coprinsul moșiei 

A!mașul. 

Huhurezul, dea/ cu pădure de: 

diverse esențe, în com. Păș- 

cani, jud. Suceava. 

Huiban, 244 de moşie, pe terito- 

riul satului Oncești-Noi, jud. 

Tecuciii, în mărime de 398 hect., 

„proprietatea D-nei Ilinca Țară- 

Lungă. 

Huidăneşti, subdivizie a cătu- 

nului Ciuta, com. Măgura, jud. 

Buzăi. 

Huidul, dea/, la N. comunei Do- 

briceni, pl. Ocolul, jud. Vilcea. 

Huidumacele, puc/ie, în jud. 

Buzău, com. Grabicina, făcînd 

hotar despre com. Beciul.   
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Huitoarea, /oc de îsvoare, jud. 

Bacău, pl. Tazlăul.d.-j., com. Rî- 
pile, de unde își are obirşia piî- 

rîul Belciul, pe teritoriul  cătu- 

nului Slobozia-Mielului. 

Huitoarea, ziriiaş, jud. Bacăii, 
pl. Trotușul, com. Doftana, care 

se scurge în piriul Larga. 

Huiubul, zamire dată une? părji 
din pădurea  Nenciuleşti (30 

hect.), com. Sărata, jnd. Buzăi. 

Huiubul, vaze, în jud. Buzăii, 

com. Sărata ; începe dela Nen- 
ciuleşti și se scurge în piriul 

Sărata, la: hotarul moșici Să- 

rata-Nenciulești cu com. Mon- 

teorul. | 

Huiul, dea/, în jud. R.-Sărat, pl. 

Rimnicul-d.-s., com. Băbeni, se 

desface din dealul Băbeanca; 

se întinde printre piriul Oreavul 
„şi pîrtul Izvorul-Babei, ambii a- 

fluenți ai rîului Rimnicul-Sărat; 

este acoperit cu păduri și izla- 

zuri de vite. 

Hulboca, com. rur., jud. Iași, o- 

cupînd partea din centru a plășei 
Braniştea, spreE. de oraşul Iași şi 

aşezat pe platoul şi coasta de 
E. ale dealului, care formează ma- 

lul drept al șesului Jijiei şi al 
Pruțului. Este formată din sa- 

tele: Hulboca, Dancul, Valea- 

„Lungă, Ruseni-Vechi, Ruseni- 

Noi şi Coada-Stincei, pe o în- 
tindere de 3048 hect., cu o 

populaţie “de 323 familii, saii 

1455 suflete. 
Este udată de 'riurile: Ba- 

hluiul, în toată partea despre $,, 
şi de Jijia la E. In partea S., pe 

malul stîng al Bahluiului, trece 

calea ferată Iași-Ungheni. . 
Budgetul comunei e de 9266 

lei, 4 bani, la venituri și de 

8540 lei, 85 bani, la cheltueli. 

Are 3 biserici, cu 2 preoți   

HULBOCA. 

și 3 cîntăreți; o școală; 3 mori 

deapă, patru de vîntşi 3 deaburi. 
Vite: 3700 capete, din cari 

1833 vite mari cornute,. 1441 

oi, 241 cai. şi 285 rimători. 

Hulboca, saţ, (numit din ve 
chime Tomeşti), în jud. Iași, pl. - 
Braniștea, com. Hulboca, spre 

E. şi la 6 kil. de orașul Iaşi, si- 

tuat pe un podiş care înclină 
spre șesul din stînga riului Bah- 

-luiul, în partea de S. a com. 

pe o suprafață de. 1143 hect,, 

cu o populaţiune de 121 fa- 
_milii, saii 521 suflete. 

Vite: 559 vite mari cornute, 

103 oi, 24 cai şi 108 rimă- 

tori. 

Are o biserică de piatră, zi- 

dită la 1802, de către boerul 

P. Balș, deservită de 1 preot 
şi 1 cîntăreț; o școală, înfiin- 

țată la 1868, frecuentată de 5o 
elevi; o moară, în marginea ia- 

zului Hulboca. 

Ștefăniță, fiul lui Vasile-Vodă, 

în războiul ce avuse cu Constan- 
tin-Vodă, care era ajutat de Ca- 

zaci, pentru a lua domnia, aflind 

de trecerea Cazacilor la Prut, a 

plecat înjos pela Posadnici, şi tre- 

cînd de Iași, pe de-asupra mănăs- 
tirei lui Aron-Vodă, s'a oprit la 

Tomeşti pe Bahluii, și acolo a 

stat cu oastea, iar Constantin- 

Vodă, în acea noapte a rămas 

peste Prut. 

De oare-ce nu spune că Ște- 

fâniță-Vodă, să fi trecut Ba- 
hluiul, unde este satul numit as- 

tă-zi Tomești, de sigur că pe 

atunci satul Hulboca făcea par- 

te din satul vechii Tomeşti; 

fiind-că ambele sate se află față în 

față, despărțite de șesul Bahlu- 

iului. Se zice că din vechiul sat 
Tomești, care se află în o în: 

fundătură de dealuri de-a drepta 

riului Bahluiul, sar fi strămu- 

tat un număr de locuitori aci, 

după care şi-a luat numele și
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satul, dar în urmă se vede că, 

pentru a le putea deosebi vre- 
“unul din proprietari, i-a schirn- 

bat numele în Hulboca. 

In acest sat, la 7121 (1713), 
cind boeriis'aii răsculatasupra lui 
Tomşa-Vodă, se aflai -descăle- 

cate niște steaguri de călăraşi, 

pe cari Tomșa le-a luat pentru 
stingerea răscoalei boerilor. 

Hulboca, î25, în marginea satu- 
lui Hutboca, com. Hulboca, pl. 

Braniștea, jud. Iași, format din 

piriul Covașa; are o întindere 

cam de 20 hect. 

Hulea, Renghea și Zăbrăuţul, 

Păduri, în suprafață aproxima- 

tivă de 60 hect,, situate pe mo- 

șia Răzași-Fitionești, pendinte 

de cum. Fitionești, jud. Putna, 

limitate la N.-V. şi S. cu Ră- 

zași-Fitioneşti și la E. cu piriul 
Zăbrăuţul. 

Hulea, Ispita și Rășchitoarea, 
Păduri, în suprafață aproxima- 

tivă de 100 hect., situate pe 
moșia Răzași-Fitionești, pendin: 

te de com, Fitionești, jud. Putna, 

limitate la N.-V. cu moşia Mu- 

şunoacle, a statului, la E. cu 

pîriul Zăbrăuţul și la S.cu Ră- 
zaşi-Pitionești. 

Huleşti, săzuc, de cite-va case, 

mai sus de Zirneşti, com. Jo. 

răşti, pl. Prutul, jud. Covur- 
luită. 

Huleşti, saţ, face parte din com. 

Poiana, pl. Nicorești, jud. Te- 
cuciii. Situat pe malul Siretului, 

la 100 m. de reşedinţa com,., 
în partea de S.-V, 
tindere de 378 hect. | 

Are o populaţie de 85 fami- 
lii, saii 338 suflete, din cari 85 

contribuabili.  Locuesc în 85 

case. Locuitorii sunt răzeși. 

Locuitorii posedă: 105 boi, 

are o în-   

34 vaci, 9 cai, 9 iepe, 

și 45 capre. 

135 oi 

Huleşti, moșie, de 608. hect., 67 

ar. în com. Jorăști, pl. Prutul, 

jud. Covurluiiă. 

Hulpăria, dea/,. în partea de 

E. a moșiei Pogorești, com. 

Comîndărești, pl. Jijia, jud. Bo- 
toșani; este o ramură a dealu- 

lui Cracalia, fiind repede pe 

coasta de V. şi avind un podiș 
înalt spre E. 

Hulpoiul, Zea/, numit şi Dealul- 

Perilor, pleacă de la S. din 

satul Iosipeni, com. Cotnari, pl. 

Bahluiul, jud. Iași și se prelun- 

gește spre N. pănă în com. Ce- 
plenița, unde se unește cu alte 
dealuri; pe coasta lui despre 

V. e situat satul. Moara-Prefec- 
tului, numit și Armanul. 

Hulturul, vazute, în jud. Suceava, 

com. Dorna, populat cu pădure 
de brad. 

Huluba, căzu, făcînd parte din 

com. Ciocădia, plaiul Novaci, 

jud. Gorj. Este situat la N. com. 

și la 3 kil. de reşedinţa ei pe 
şoseaua Novaci-Ciocadia, în par- 
tea stingă a piriului Aninișul și. 
la dreapta Gilortului. * 

Are o populație de 65 fami- 
lii, sai 205 suflete; din cari 
45 contribuabili ; 1 biserică, cu 
1 preot și 1 cîntăreț. 

Locuitorii posedă: 10 pluguri 

15 care cu boi; 112 v. m. 

13 cai, 46 oi, 17 capre, 45 

rîmători ; 100 stupi cu albine. 

Comunicaţia în acest cătun 

se face printr'u şosea comu- 
nală, 

In cătun sunt 10 fîntîni şi 1 
moară de apă. 

Huluba, sas, făcînd parte din co- 

„muna rurală Valea-Popei, pl. 

  

"- HULUBEȘTI 

Rîurile, jud. ? Muscel, situat pe - 

apa. Huluba. - 

Se întinde peo suprafață de . 
7I hect. între comuna Vultu. 

rești şi pădurea Rădești. Intre 

cătunele Hulubași și Valea-Popei 

sunt: Dealul-Zmeului, Dealul-lui- 

Crăciun, Dealul-Piţigăi, Dealul- 

Hulubei și Dealul-Argeșelului, 

Are o populaţie de 159 loc. 
(89 bărbaţi ş şi 70 femei), 

Huluba, punte, jud. Muscel, com. 

Leresci, pl. Dîmboviţa. In par- 

tea de V. și S$., Rîușorul, aflu- 
ental riului Tirgul udă poalele 

sale. 

Huluba, pisc de deal, pe moşia: | ă 

Tătărăşeni, com. Milianca, -pl. 

Prutul-d.-j. 

Huluba, sî7/ă, izvorește din drep- - 

tul com. Drăghiciul, pl. Rîuri- 

le, şi al com. Hirtiești şi Argeşe- 
lul, jud. Muscel ; curge prin pă- 

dure pănă la cătunul Huluba, 
com. Valea-Popei, 

mijlocul lui și se varsă în rîul Ar- - 

geşelul, spre N. de com. Davi:- 
dești. 

In această gîrlă dă Valea-A- 

riilor. 

Hulubeasca, ojie, nelocuită, - 

în jud. Lilomiţa, pl. Cimpului, 
com. Borănești, cu : 750 hect,, 

din cari 140 hect. pădure. 

Hulubeşti, cor. rur., jud. Dim- 

bovița, pl. Dimbovița-Dealul, 

situată la S.-V. de Tîrgovişte, 

cam la 20 kil., pe dealuri și 
pe văi. Piscurile din raionul 

com. sunt: Piscul-Gruiul, spre 
N.;  Piscul-lui-Călin, spre E, 
Piscul-Boului, spre V. şi Piscul-: 
Inalt, spre S. 

Prin com. curge piriul Po- 
topul, între căt. Gămeșşti și Hu- 
lubeşti, și .un afluent al săă   prin căt. Strimbul. Se compune 

trece prin ... ..'-
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din trei cătune: Hulubești, Gă- 
mești și Strimbul, cu o popu- 

lație de 1276 loc. Romîni. Pe 

teritoriul săi se află multă pă- 

dure. 

Are. trei biserici; o școală, 

condusă de un învățător plătit 
de judeţ; mai multe mori de 

“apă. Se învecinește:la E., cu 

com. Butoiul; la: V., cu Bo- 

gaţii; la N., cu Botești, la 
S., cu Valea-Caselor, De Butoiul, 

Botești şi Bogaţi, se desparte 

prin dealuri, acoperite cu pă- 

duri; de Valea-Caselor, prin pi- 

rîul Potopul, și de Ludeștipri.a 

puţină cîmpie și parte prin pi 
rîul Potopul. Numai cu Ludeşti 
şi Valea-Caselor: se leagă prin 

şosea vecinală; iar cu cele-l'al:e 

numai prin poteci peste dea- 

„uri. 
Lîngă acest sat aii fost lupte 

între Turci şi Romîni la 1594, 

sub Mihaiă-Viteazul. 

Hulubeşti, zruz de moșie, nelo- 

cuit, în jud. Vlașca, pl. Cilni- 

ștea, com. Strimba-Mare, pe pro- 
prietatea Strîmba-d.-j., a moş- 

tenitorilor lui Em. Grădișteanu. 

Este situat între Ciîlniștea şi 

Gura-Neajlovului,. unde Neajlo- 

vul dă în Cilniştea la parii morii 
lui Varlam, în josul măgurei 

- Uzunul. 
Suprafaţa acestui trup este 

de 1160 hect., din cari 350 hect. 

pădure de luncă. 
Pe acest trup sunt 2 mori 

de apă pe valea Neajlovul, la 

Șindrilița și la Palaliii. 
Se zice că pe acest trup de 

moşie a fost odinioară un sat, 

ale cărui urme se mai văd încă 

şi astă-zi pe coasta bălții Bivoli 

şi care s'a strămutat cu încetul 

în satul Strimba-d.-j. 

Laanul 1595, Mihaiui-Viteazul, 

după ce se retrăsese de la Giur- 

giui către Petroşani, veni prin 

Stănești la satul Hulubeşti peste   
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Cilniştea, ca să aștepte ajutoare, 

căci nu putea începe lupta cu 

Turcii. Pe acest trup s'a făcut 
lupta cea mare, între Turci și 

Romini, de la 1595, lunii 21, 
care se zice lupta de la Călu- 

găreni. Se văd chiar azi ur. 

mele podului peste Cilniştea de- 
spre care vorbește Istoria. Se 
mai vede și movila din faţa U- 

zunului, care se zice că a fost 

făcute cu .cadavrele rămase din 

acea luptă, 

Hulubiştea, pădure, pe moșia 
Adincata, com. Adincata, pl. 

Berhometele, jud. Dorohoiti. 

Hulubul-Noi, sa, în partea de 
V. a com. Trușeşti, pl. Jijia, 

jud. Botoşani, înființat la 1879 

cu noii împroprietăriți pe moșia 
statului Trușești. Are o întindere 

de :1214 hect. şi o populaţie de 

--96 familii, saii 392 suflete; o bi- 
serică, fâcută de locuitori, cu 1 

preot şi 1 cintăreț; 1 şcoală, 

condusă de 1 învățător și fre- 
_cuentată de 30 școlari. 

Vite sunt: 230 boi și vaci, 

83 cai, 740 oi şi 46 porci. 

Hulubul-Vechii, sas, în partea 
de N.-V. a moșiei și a com. 

Truşești, pl. Jijia, jud. Botoșani, 

în dreapta Jijiei. Se mai nume- 

şte și Odaia-Hulubul. Are o su- 

prafață de 89 hect. şi o popu- 

laţie de 35 familii, sai 178 su- 

flete, din cari 40 contribuabili, 

Vite sunt: 101 boi şi vaci, 

24 cai, 393 oi, 6 capre şi 12 

porci. 

Hulueni, zare vechile a satu- 

Zuz Răduleşti, pendinte de com. 

Armăşeşti, pl. Cimpului, jud. Ia- 

lomiţa. 

Hulueni, cătun (târlă), în jud. Ia- 
lomița, pl. Ialomiţa-Balta, com. 

Raşi, situat pe cîmpul Bărăganul.   

HUMĂRIA 

Huma, pădure moşnenească (38 

hect.), în jud. Buzăii, com. Cal- 
vini, căt. Bişceni-de-Jos. 

Huma, zale, în jud. Buzăii, com, 

şi căt. Calvini; începe din mun- 
„tele Poenari și se scurge în pt- 

riul Bisca-Chiojdului. 

Humariul, zâriă, izvorește de pe 

moşia Zamostia, com. Zamostia, 

pl. Berhometele, jud. Dorohoiii, 

şi se varsă în riul Siretul. 

Humăria, deaf, începe de pe 
moșia Bănceni, com. Mamorniţa, 

și se întinde pănă în satul Co- 

tul-Sanihăul, com. Pilipăuţi, pl. 
Herţa, jud. Dorohoi. 

Humăria, dea, în jud. Suceava, 

com. Liteni, parte acoperit de 

pădure, parte sterp. 
. 

Humăria (Zarea - Buscăţei), 
deal, spre S.„V. comunei Ivă- 
nești, pl. Racova, jud. Vasluiii; 
formează. linia, despărţitoare în- 

-tre satele: Golgofta și Buscata. 

Humăria, zădure. Vezi Urlați, - 

pădure, com. Virful-Cimpului, 
pl. Berhometele, jud. Dorohoi. 

Humăria, zîri:, în jud. Botoșani, 

izvoreşte din pădurea Serafine- 

şti, com. Corni, trece pe teri- 

toriul satului Orășeni și se varsă 

în r, Miletinul, la com. Curtești. 

Humăria, zîriă, izvorește din 
coasta de V. a dealului Live- 
zilor, com. Soleşti, pl. Crasna, 

jud. Vasluiă; curge de la E. 

spre V., udind valea cu același 
nume; apoi trece prin mijlocul 

satului Soleşti și se varsă în 

stînga Vaslueţului. 

Humăria, va/e, se întinde în di- 
recțiune de la E. spre S.V. 

printre dealurile:  Mănăstirei,



HUMĂNRIA 

„Pietrăriei și Podişul-de-după-Bi- 

serică, com. Scheia, pl. Fun- 

“duri, jud. Vasluiii. 

Humăria, zîrii, jud. Suceava, 

afluent al piriului Brădăţelul (2 

kil.). 

Humăria-Mare, zîrîă, jud. Vas- 
luiu; izvorește din Poiana-Băr- 

bierului, com. Scheia; curge 

spre S. printre satele Scheia și 
Pogorăşti, primește în stinga un 

mic piriiaș tot din acest sat, şi 

apoi se întoarce cătră S..E. și 

unindu-se cu piriul Neguroaei, 

intră în com. Drăguşeni, unde 

se varsă în piîriul Stavnicul, 

Humăria-Mică, ziri4, izvoreşte 

din pădurea depe coasta deS$. 
a dealului Bolniţei, com. Scheia, 

pl. Funduri, jud. Vasluiii, curge 
de la E."'spre V. prin o mică 

vălcea și se varsă în Piriul-Gău- 

noasci, mai spre S. de sat. | 

Humei (Piscul-), colină, în jud. 
Buzăti, com. Vintilă-Vodă, avind 

prelungirea Dealul-Humelor, d'a- 
lungul văci Peceneaga. Servă 

ca hotar despre căt. Sărulești. 

Humele,saiCiupagul-Humele, | 
con. rur., în apropriere de riul 

Teleorman, jud. Argeș, pl. Cot- 

meana, la 11 kil. de com. rur. 

Costești (reședința 'subprefec- 

turei) şi la 39 kil. de Pitești, 

Se compune din satele Goia și 

Humele, avind în tot 350 locui: 
tori. Sunt 2 biserici, în Goia și 

în Humele, avînd fie-care cite 

un preot și cite un cîntăreţ. 

Sunt 140 contribuabili. 

Budgetul com. e de 2786 lei 

la venituri și de 2047 lei la 
cheltueli. 

Vite sunt: 452 boi şi vaci, 

20 cai, 560 oi, 10 capre şi 68 
rimători, 

Prin com. trece șoseaua jude- 

Humele, sai Ciupagul, 

  

=
 

ţeană Piteşti-Turnu-Măgurcle. Pe 

teritoriul comunei, la localitatea 

numită Friatura-Fierului, se fac 

2 bilciuri anuale, la Mucenici 

(9 Martie) şi la Drăgaica (24 

Iunie). 

sat, cu 

230 locuitori, jud. Argeș, pl. 

Cotmeana; face parte din com. 

rur. cu același nume. 

Are o biserică, zidită de că- 

pitan Nicolae Ciupagea, cu hra- 

mul Inălțarea Domnului, şi de- 

servită de un preot şi de un 

cîntăreţ. 

Humeni, zîrii, jud. Dorohoiii, 

izvoreşte din hotarul S.-E., al 

moșiei Dimăcheni, com. cu a. 

celaşi ' nume, pl.: Coşula, din 
nişte mlaștine, formate de Balta- 

Arsă; udă partea de E. a sa- 

tului Dimăcheni, formînd iazul 

cu acelaşi nume, și 
varsă în Jijia. 

apoi se 

Humeni, șaz, format de piriul 

Humeni, pe moșia Dimăcheni, 

com. Dimăcheni, pl. Coșula, jud. 

Dorohoiii, în suprafață de 4 
hect. și 30 arii, 

Humosul, zirii, jud. Botoșani, 

izvorește din Dealul-Mare, în Co- 

dri-Delenilor și se unește cu 

Bahluiul, 

Humulești, com.rur.,jud.Neamţu, 

situată pe podișele și văile ce 

se cuprind la S, tirgului și 
pîriului Neamţu, de-alungul pi- 
raielor Topolița, Agapia și Vă- 
raticul. Se învecineşte spre V. 
cu com. Vinători-Neamţul și Fi- 
lioara; spre S., cu com. Bălţă- 
tești și Grumăzeşti; spre E., cu 
com. Petricani; spre N., cu 
com. urbană Neamţu. 

Este compusă din 5 cătune: 
Humulești, Săcălușeşti, Topolița, 
Ocea și Ţolicea (Bejani și De-   

* -HUMULEȘTI 

leni sunt trupuri), pe o întin- 

dere de 3520 hect, cuopopu- . -* 
laţie de 450 familii, saii 2339 

suflete: 1140 bărbaţi și 1199 

femei; 1267 necăsătoriți, 881 

căsătoriţi, 186 văduvi, 5 divor- 

țați, 78 nevolnică. 
Sunt 532 contribuabili. 

Ştiă carte 314 persoane. 

Populaţiunea se compune în 

mare parte din foștii clăcași 

Și însurăței împroprietăriți, cum 

şi din foştii robi mănăstirești. 

Dintre locuitorii împroprietă- 

riți în 1864 sunt astăzi: 68 cari 

trăesc stăpinindu-și singuri lo- 

curile lor; 169 care stăpînesc 
locuri, ca urmași; 3 locuri aii 

fost părăsite de către împro- 

prietăriți şi sunt stăpînite de 

comună; 9 locuri sunt stăpînite 
de către alți locuitori; dintre 
locuitorii împroprietăriți în 1878 
sunt astăzi: 220 cari stăpînesc 

înşiși locurile lor; 87 ca urmași; 

2 locuri ocupate de către alții; 

I loc ocupat de comună; 25 

de persoane sunt, care de şi 

însurați și cultivatori de pămînt, 

dar mai nici un fel de împro- 
prietărire, precum nici putinţa .- 

de a moșteni pe urma părinţi- . 
lor lor legiuiţi.. : 

Agricultura - se face pe o în- 

tindere de 2509 hect. 

Are: 4 biserici (3 întreţinute 

de comună și 1 de stat), cu 5 

preoți şi 6 cîntăreți; o școală, 

condusă de. un învăţător! plătit 

de stat; o fabrică. de spirt; ş 
mori; o pivă, 

Budgetul comunei e de 18536 
lei, 69 bani, la venituri şi de 
6401 lei, la cheltueli. 

Vite: 1054 vite mari cornute, 

117 cai, 107 rîmători, . 1931 oi 

și 172 junci. 
Comunicaţia cu satele vecine - 

se face -prin 3 şosele și mai 
multe drumuri naturale. 

Humulești, saz, în com. Humu-



„. leşti, pl. 

„Neamţu, așezat pe valea pîriu- 

- 

.. 

- zana), spre S., 

Hundiul, 

- HUMULEȘTI . . 

de. Sus-Mijlocul, jud. 

lui Neamţu (căruia în aceas- 

tă parte i se mai zice: și O- 

la 1.kil. de o- 

rașul .Neamţu și spre N., la 37 

kil. de orașul Piatra, mărginit 

la V. cu satul Vînători și la S. 

cu satul Săcăluşești, cu cari stă 

în comunicațiune cu șoselele na- 

ționale judeţene. 
Suprafaţa sa, împreună cu ța- 

rinelelocuitorilor, e de 936 hect., 

avînd o populaţie de 243 fami- 
liă, 

„Are: 2 biserici (una de lemn, 

mare, situată la V. satului, și 

alta de piatră); o şcoală; 1 fa- 

brică de spirt. 

Contribuabili sunt 225. 

Vite: 430 vite mari cornute, 

42 cai, 83 porci şi 640 oi. 

_ Este străbătut prin mijloc de 

„calea județeană Piatra-Neamţu, 

care împreună cu. șoselele ju- 

deţene: Humuleşti-Mănăstirea- 

Neamţu şi Humulești - Grumă- 

„zești-Oșlobeni, formează un cru- 

-ciş cu centrul ocupat de vatra 

“satului. 

Aci s'a născut, la 1837, | 

„Creangă, publicist şi autor de 

prea preţuite poveşti populare. 

Humulești, mănăstire, în com. 

Humulești, satul cu același nume, 

pl. de-Sus-Mijlocul, jud. Neamţu. 

Humuleţul, zirți, jud. Iaşi, izvo- 
rește de sub dealul Păunul, cur-. 

„ge de la S. spre N., trece prin 
satul Tomești, pl.. Codrul, unde 
formează o rîpă 'adincă, apoi 

- prin țarina: satului şi se varsă 

" de-a dreapta rîului Bahluiul. 

grind, d'asupra stufu- 
lui înconjurător, în jud. Tulcea, 

pl.. Sulina, com. Sf. Gheorghe, 
în partea de V.a pl.și a com.; 

are:o formă lunguiaţă;: se des- 

face în 2 grinduri : 

C0645. dtarete Dicţionar Geograjie, Vol, 177, 

_Sf. .Nicolae, de zid și 

  Crasnicola . 

1
 

co
 

și Plopilor; în partea de S. este 

punctul trigonometric Crasni- 

cola; neproductiv, fiind  acope- 

rit cu nisip şi puțin stuf. 

Hunia, com. zur. şi sat, jud. Dolj, 
pl. Cîmpul, la 78 kil. de Craiova 
şi la 16 kil. de reședința plă 

şei, Calafat. 

Terenul com.:este şes, ne 

fiind de cît o singură. movilă, 

Stanca, numită ast-fel după nu- 
mele Doamnei Stanca, 

Pe teritoriul com. se află o 

- baltă, numită Hunia, careare o 

suprafață de '35 hect.; îşi ia 
naștere din Dunăre şi se scurge 

tot în acest fluvii, 

Are: o biserică, cu hramul 

deser- 

vită de 1 preot și 1 cîntă- 
reț; o şcoală mixtă, care func- 

ționează din anul 1881 și e în- 

treţinută ' de comună, condusă 

de un învățător și frecuentată 
de 69 băeți:şi 3 fete. 

- Ştii carte 48 locuitori. 

__ Populaţia com. este de '1640 

suflete; 821 bărb. şi 819 fem. 
După legea rurală din 1864 

sunt 227 împroprietăriți. 
Suprafaţa com. este de 950 

hect., din cari 835 hect. pămînt 

arabil. Este situată pe moşia 

Maglavit, proprietatea bisericei 
- Madona-Dudu. 

Viile se găsesc pe pămîntul 

arabil al locuitorilor împroprie- 
tăriți după legea rurală din 1864. 

In com. se găsesc 3 cazane, 
în care. -se fabrică rachii din 

tescovină. 

Comerciul se exercită de 8 

persoane. Locuitorii îşi 'desfac 

-productele la schela Calafat saii 

Cetatea. 

O cale comunală străbate co- 

 muna,. 

Contribuabili sunt 305. 

Budgetul com. e de 2319,54 

lei la- venituri şi de 2212 lei la 

„cheltueli. :   

IIURDUGI 

Vite cornute 221, 0 140, cai 

41, . 

Hunia, dea?, jud. Dolj, pl. Jiul- 

d.-s., com. Bralostiţa, pe. care 

se află aşezată comuna. Are o 

înălțime de aproape 300 m. E 
acoperit cu fineţe, vii şi păduri. 

Hunia, ză/cea, la N. com. Dră- 

gășani, în marginea cătunului 

Momotești, pl. Oltul -d.-Î., jud. 

Vilcea, 

Hunia-Albă, pichet de graniță, 

pe marginea Dunărei, jud. Me- 

hedinţi. 

Hunia-Camena, pauct îrigono- 
metric şi de observaţie, în jud. 

Mehedinţi, plaiul Cerna. 

Hunia-Lungă, arme de cetate, 
jud. Dolj, pl. Cîmpul, com. Ba- 

sarabi. 

Hupca, sa, în jud. Tutova, pl. 

Simila, com. Rădăești, spre E. 

de satul Rădăeşti. Are 120 lo- 

cuitori, locuind în 28 case. 

Hurcata, dea/, înconjoară com. 
Şişcani-Răzăşi, pl. Mijlocul, jud. 

Fălciu, de la N. spre E,, şi, în 

dreptul comunei Grumăzoaia, 
ia această numire. Fste aco- 

perit de vii și livezi. 

Hurduga, mate, situat lingă sa- 

tul Grinţieșul-Mare, în comuna, 

Bistricioara, pl. Piatra-Muntele, 
. o 

jud. Neamţu. 

Hurdugi, com. rur., cam în par- 

tea de N. a plășei Mijlocul, jud. 

Fălcii, formată numai din sa- 

tul Hurdugi, mărginită în par- 

"tea de N. de comunele Gru- 

măzoaia și Urlaţi; la $., de co- 

muna Guşetei; la E., de com. 

Urlaţi; la V., de comunele Ho- 

ceni şi Deleni.



IURDUGI-EOEREȘTI. 

Comuna are o -poziţiune din - 

cele .mai plăcute avind ape bune 
şi în abundență și pămiînturi fer- 

tile pentru cultură, 

Satul se află așezat pe loc 
" sănătos, cuprins între dealurile: 

Dumbrava, Dănești şi Elanul. 

O parte a satului este așezată 
pe capătul dealului Dănești, ce 

“se prelungește între piraele Saca 

„şi Elanul; o parte pe coasta 

dealului Dumbrava, ce vine spre 

V., iară altă parte pe coasta 

Elanului, spre E. Dealurile Dă- 

nești și Dumbrava, în prelun- 

girea lor înclinată în formă de 
platoă abia se mai observă prin 

sat; numai Elanul este ridicat 

și predomină asupra satului. 

Suprafaţa teritoriului comu- 

nei e de peste 2500 hect.,cuo 
populație de 184 familii, saă 

740 suflete, din cari 140 con- 

tribuabili. 

Satul poartă numirea de Hur- 
dugi-Răzeşi și Hurdugi-Boerești, 

Această deosebire de numiri, 
provine din faptul că unii din- 

tre răzeși prin vinzări sati prin 

răpiri, deposedindu-se de pă- 
_mînturi de către un boer Ior- 

dache Beldiman, proprietar pe 

Hoceni, megieş cu vechii răzeși, 

a devenit-o parte de sat cu 

moșia, în proprietatea, sa, și de 

atunci s'a numit acea parte 

Hurdugi - Boerești, iară partea 
de N. a satului răzășească s'a 

numit Hurdugi- Răzeși, -cu o 
parte de moșie cam de 2000 

hect. Proprietarul părţei de sat 

Hurdugi-Boerești n'a avut nici 

odată nici o așezare în sat, fă- 

cînd administrarea de la aşe- 
zarea sa de pe moșia Hoceni. 

" Partea de sât ce ati pierdut ră- 
zeşii avea ca la 100 familii de 
locuitori, iară în 1864 cînd s'a 
făcut împroprietărirea țăranilor 
s'a găsit 17—20 familii, cărora 
li s'au dat imprejurul satului 
ca la 100 hect. loc.de cultură.   

754 

Locuitorii ai locuinţe bune; 

multe case sunt de zid și aco- 

perite cu table de fier. Locui- 

torii se ocupă, pe lingă munca 
cîmpului, cu: cultura viei, cu 

cultura albinelor, iară. femeile 

cu a gindacilor de mătase şi 

cu ţesături, 

In sat se află: primăria; şcoala, 

înființată în 1865, frecuentată. 

de 40 elevi; două biserici, în 

- fie-care sat cite una a căror 

vechime se zice a fi de cite 

100 ani și cari sunt deservite 

de 2 preoţi și 2 dascăli; 2 mori 

cu aburi cu 2 pietre fie-care. 

Bugetul com. e la venituri 
și cheltueli de 2000 lei anual. 

Sunt Soo vite mari cornute, 

2000 oi, 100. cai şi 300 porci. 

“Pe teritoriul comunei trece 

piriul Elanul. . 

Infiinţarea. satului se zice că 
ar data cam de vr'o 150 ani. 
Se crede că și-a luat naştere în 

modul următor: Tot teritoriul 

moșielor din vecinătate, ca: Ho- 

ceni, Grumăzoaia și desființatul 

sat Cișla, au fost în timpurile 
mai vechi ale unuia saii a mai 

multor bătrini răzeși. Prima lor 

așezare nu se știe care -a fost 

din satele existente. Cea ce se 
ştie cu siguranţă este că lo- 

" cuitorii din Hurdugi sunt ve- 

niți parte din Hoceni, parte din 

Șişcani, parte din Grumăzoaia 

şi: parte din desfiinţatul sat Cişla 

și'că s'aii aşezat pe pămînturile 
moșiei lor și aii format satul Hur- 
dugi, care este mai -noii -de cit 
cele pomenite. | 

Hurdugi -'Roereşti, sa. Vezi 
Hurdugi, com. rur.,pl. Mijlocul, 
jud. Fălciii, 

Hurdugi-Răzăşi, sar. Vezi Hur- 
dugi, com. rur., pl. Mijlocul, 

jud. “Fălciti. 

Hurezani-de-]Jos, com.'rur., “pl.   

: HUREZANI-DE-SUS 

* Gilortului, jud. Gorj, spre V. 

de com. Rădineşti, situată pe 

șes, coastă și vilcele, pe ambele 
părți ale piriului Amaradia. 

"Are o -suprafaţă cam de 600 

hect., din cari 229 hect. pădure,.. 
159 hect. arabile, 162 hect. fi- 

meţe, 18 hect. vie, 16 hect. li- 

vezi de pruni şi 16 hect. izlaz, 

Locuitorii sunt moșneni. Are 

o populație de 129 familii, sati 

572 suflete, din care 125 con- 
tribuabili. - 

“ Locuitorii posedă: 19 pluguri, 
38 care cu boi; 185 vite mari 

cornute, 12 cai, 134 oi, 61 ca- 

pre şi 48 rimători. 

Venitul comunei edelei 2110, - |: 

iar cheltuelile de lei 1953,bani 75.: 

Comunicaţia în această com... 

se face prin șoseaua vecinală 

care o pune în comunicaţie la 
N. cu com. Piscoiul, la S. cu 

Cordești, | 

In com. sunt 7 "puțuri şi 15. 

fîntîni, 

Are o școală, fondată la anul 

1854 și frecuentată de 23 elevi 
și 4 fete; 2 biserici de lemn, 

una fondată la anul 1834, iar 
cea-V'altă la anul 1817; aceasta 

din urmă e făcută de Constan.-. ? 
tin Hurezanul. 

Hurezani-de-Sus, com. rur., în 

jud. Gorj, pl. Gilortul, la N. de 

com. -Pegeni, situată pe șes 

și vilcele, pe malul drept al 

rîului Amaradia. e 
Are o suprafaţă de 1200 hect., 

“-din cari 400 hect. pădure, 410 

hect. arabile, 350  hect. fineţe, 

17 hect. vie, 15 hect. livezi de 
pruni şi 8 hect. izlaz. 

Populaţia com. e -de 175: fa- 
milii, sat 682 suflete, din cari 
179 contribuabili. | 
Locuitorii posedă 40pluguri, 

55 care cu boi, 6 -căruţe cu 
cai; 384 vite mari cornute, .3i 

“cal, 524 oi, 22 capre, 274 ri- 
mători; 30 stupi:cu albine.



“ HURGHEȘUL 

Venitul “comunei e “de! lei 
1355, iar cheltuelile de lei 1353. 

Comunicaţia în această com. 

se face prin șoseaua județeană 
care o străbate şi prin șosele 

comunale, care o pun în le- 

gătură cu comunele: 

Vladimirul, etc. 

Are: 1 şcoală. ifiinnțată la 

1874 şi frecuentată de 36 elevi; 

2 biserici, una' de zid şi alta 

de lemn, cea. de zid, refăcută 

de proprietar la anul 1819, iar 

cea de lemn, făcută la anul, 1803 

„ de locuitori, cu 1 preot și 2 cîu- 
tăreți, 1 moară de măcinat cu 

aburi; 7 puțuri şi 3. fîntîni. 

Negreni, 

 Furgheșu, pir, jud. Botoșani, 
" izvoreşte din dealul Pietrăria și, 

unindu-se cu  Piriul-Mare, se 

varsă. în iazul Leahul, com. Fe- 

redieni.. 

Hurueşti, cor. rur., jud. Tecucii, 
pl. Berheciul, compusă din 8 

cătune: Căpoteşti, Dumbrava, 

„Gălești, Hurueşti, Nedelcu, Per- 

chiul, Prădacșul şi Șarba. 

Situată pe partea stingă a 

Polocinului, la 56 kil. de ca- 

pitala judeţului, spre N.-V. 
Are o populaţie de 349 fa- 

milii, 

301 contribuabili. 

293 case. 
"Sunt 4 biserici: în Căpoteșşti, 

Gălești, Huruești şi în Șendrești, 

deservite de 2 preoţi şi 9 cîn- 

tăreţi, o școală, care datează 

de la 1878, și'e frecuentată de 

35 copii. 

Vite sunt: 409 boi, sr oi, 

:30 cai, 200 vaci, 2 tauri, 20 

epe și 14 capre. 

Teritoriul coni. este de 5506 

hect., din cari 1645 hect. cul- 

tivabile. 

Este străbătută: de șoseaua 

judeţeană ce vine de la Lespezi, 

trece pe valea Polocinului, și 

intră în satul Hurueşti, din care 

Locuesc în 

„se ridică mai 

sait 1506 suflete, din cari. 

  

malte drumuri: 

la Gălești, - Nedelcu, Șarba şi 

la Căpotești peste deal; de vă- 
ile ce poartă numele satelor 

prin care trec și se varsă toate 

în Polocinul. 
E brăzdată de un deal'ce se 

întinde de la N. la S.şi pe coasta 

căruia-: sunt așezate satele în 

linie de la S. la N:: Gălești, 

Prădaeşul,  Perchiul, Nedelcu, 

Şendreşti, IHurueşti, Căpotești și 

Şarba; acest deal poartă nu- 

mele fie-cărui sat ce este așe: 

zat pe el, avind o lungime de 

9 kil.. 

Veniturile și cheltuelile comu- 

nei se urcă la 2587 lei anual. 

In. partea de V. este străbă- 

tută de pîrial Polociaul. Se măr- 

gineşte cu comunele: Condră- 
cheşti, la N.; Neguleşti, la E.; 

Homocea, la S$.; Corni și Con- 

drăchești, la V. 

Hurueşti, saș, face parte din com. 
Huruești, jud. Tecuciii. IE situat 
la N. comunei, pe malul sting 

„al. Polocinului şi udat. de piri- 
- iașul Huruești, Aici se află. şi 

reședința com. 

Are o populaţie de 79 fami- 
lii, sau 320 suflete, cari locuesc 

în 62 case. 

Are o biserică, cu hramul S-ţii 
” Voevozi, care s'a refăcut la 1862. 

In cărți se văd iscălituri cu data 

1802 de la vechia biserică; 

se întreține de locuitori, avind 
şi pămînt dat după legea rurală. 
Copiii merg la școala din Per- 

chiul, care e la 3 kil și 360 m. 

Locuitorii sunt parte răzeși, 

parte împroprietăriți la . 1864. 

Tradiţia spune că satul și-ar fi 

luat numele de la Hurul, mare 

Vornical'Ţărei de jos și viteaz sub 

Petru-Rareș (1535), care a fost 

proprietar al acestor locuri. 

Huruiala, co/iuă, în jud. Buzăii, 

com. și cât. Lapoșul, ramifica- 
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ție din muntele Predealul, aco- 
perită de fineață şi mărăcini. 

Huruzul, munte, în jud. Gorj, 
la E. de curmătura Oltețului şi 
la N. de com. Polovragi; acest . 

munte face parte din moșia Po-: 

lovragi. 

Huscăria, foc, spre .S. de Mă- 

năstirea-Rișca, în jud. Suceava, 
peste. pîriul Moişa și aproape 
de fintinele cu slatină. Se zice 
că aci un egumen din Mănăs- 

-tirea-Rîşca ar [i voit să facă un 

schit în care scop a şi pus te- 

„_melia. bisericei și chiliile ; astă-zi 

nu se văd de cit urmele zidu- 

rilor începute. 

Huseni. "Vezi Răuseni, sat, com. 

» Comîndăreşti, pl. Jijia, jud. Bo- 

„ toşani,. 

Husnicioara, com. zur. şi sat, 

în jud. Mehedinţi, pl. Ocolul- 

„d.-s., la 17 kil. de T.-Severin. 

Este situată pe deal şi vale. Satul 
formează com. cu satele: Cernata,: 

Dumbrăviţa, Negreşti, Oprone- 

şti și Priboești, avind peste tot 

-1450 locuitori, 250 contribua- 

bili și 270 case. 

Terenul este nisipos şi ar- 

gilos, acopzrit cu păduri, în 

cea mai mare parte fiind brăz- 
dat de dealuri și văi, 

Locuitorii posedă: 60 plu- 
guri, 155 care cu boi, 7 căruţe, 

cu cai; 260 stupi cu albine. 
Are 2 biserici, cu 1 preot şi 

2 cîntăreţi, 

Vite: 800 vite mari cornute, 

24 cai, 890 oi și 600 rimători, 

Pin com. trece șoseaua T.-Se- 

- verin-Cerneţi-Pietrile-Roşii-Ilus- 

nicioara-Govodarva. 

Budgetul com. e la venituri 

de 2045 lei, iar la cheltueli, de 

1788 lei... 

Pe teritoriul com. se găsesc   "şi izvoare cu apă minerală.
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Husnicioara, zalz, în jud. Me- 
hedinţi, pl. Ocolul-d.-j., . com. 

rur. Prunișorul. 

Huşanul, dea, în jud. Fălciă, 

pl. Crasna, com. Ivineţeşti. 

Acest deal se mai numește 

și Corhana. 

Huseni (Ivăneşti), saz, în cen- 

trul com. Ivănești, pl. Racova, 

în jud. Vasluiă, situat la capă- 

tul de N.-V. al dealului Ivăne- 
ştilor, prelungindu-se pe sub 

poalele acestui deal, spre S., pe 

o întindere de 1090 hect., cu 

o populație de 45 familii, saii 
282 suflete, 

Este reședința com. 

Are o școală, înființată în a- 
nul 1869 şi frecuentată de 30 
elevi; o biserică, zidită pe la 

1807, de Gh. Drăghici, fost pro- 

prietar; 2 mori, una cu vapori 

și alta de cal. 

Vite sunt: 226 vite mari cor- 

nute, 43 cai și 40 rimători. 

Locuitorii posedă: 17 pluguri 

și 34 care cu boi, 7 pluguri și 

I4 căruțe cu cai; 70 stupi de 

albine. 

Huşi, com. urd. şi oraşul de re- 

şedinţă al judeţului Fălciă. 

Se află în centrul acestui ju- 

deț, cam spre E., aproape de 
riul Prutul şi în pl. Prutul, 

Este așezat pe o vale ce în- 

clină spre “E.-S., lungindu-se 

pe o suprafață de 350 hect., în 

direcţie V.-E.; şi este înconjurat 

de jur împrejur cu un şanţ de 

pămînt. : 

Din oraș, aruncîndu-ne privi- 

rile împrejuru-i, vedem ridicături 

înalte de dealuri acoperite cu 
vii, livezi şi păduri,. dindui 

ast-fel forma unei cetăţi apă- 
rate de întărituri naturale. Este 
închis aproape de toate păr- 

țile cu culmi și piscuri de dea- 
luri, văi și cn podișe, care, le- 

  
  

gate unele de altele, formează 
împrejuru-i o întăritură lănţuită 

- unde eroul Moldovei, Ştefan- 

Vodă cel Mare găsise cu cale 
să pue în siguranță cuibul ob- 

servaţiunilor sale strategice. 
In partea de N.-V. a ora- 

şului, se întinde marele deal 

L6hanul, care unit cu dealul 

Ruscăi, spre S., împrejmuește 
oraşul în formă de arc. 

In partea de S.-E,, se întinde, 

în formă de semi-cerc, o altă 

ramură de deal, -pe a căreia 

culme se ridică trei piscuri în- 
nalte: Coţoiul, Vulpea și Vo- 

loseni, de pe ale căror virfuri, 

ochiul observatorului străbate 

în întindere depărtată spre E, 
către Prut. Pe unul din a- 
ceste virfuri, și anume de” pe 

cel al Coţoiului, numit de po- 

por Cerdacul-lui- Ștefan-Vodă, 

acest mare Domn observa nă- 
vălirile dușmanilor: Tătari, Turci, 

Cazaci și Leși. | 

"In partea despre N.-E., se 
află întinsul platoii Dricul, ce 

serveşte de imaș vitelor; iar 

în partea deN.-V., în marginea 

orașului, este o grupă de 6 mo- 
vile, cam .mîncate prin săpătu- 

„rele căci ferate. 

Apele ce udă teritoriul și îm- 

prejmuirile orașului, sunt mici 

piraie cari izvoresc din văile 

dealurilor ce încunjoară tîrgul ; 
mai principale sunt două: Pîrîul 

Broșteni, prin partea de S., nu- 

mit în vechime Drăslavăţul, şi 

care este format din piriiașele: 

Ochiul și Drăslăvăţul, cari izvo- 

resc dintre vii, apoi Schitul și Za- 
vati. - 

Piriul Rîești, numit din ve- 

chime Temasa, format din piriia- 

șele Sara şi Purbata, tot cu obiîr- 

șia dintre vii, curge prin par- 

tea de N. a: tirgului. Ambele 

aceste două pirae, unindu-se 

în partea de E. a orașului, for- 
mează piriul Huși. 

__văduvi şi 88 divorțaţi; 
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“Afară de aceste piraie cari 
servesc 'de scurgere oraşului, 

mal sunt un număr” de fîntîni : 

şi 18 cișmele din care se în- 

destulează tîrgul cu apa tre- 
„buitoare pentru vameni şi vite. 

Apa de :băut din cișmele . este 
adusă pe ţevi din izvoarele dea- 

“luriler. La 10 din cișmele se 

află cite un havuz cu apă pen-. 

tru cazuri de incendii. 

Grigore Ghica-Vodă, vizitind: 
orașul - Huși, în anul 1852, a 

dăruit 1000 de galbeni, pentru 
facerea de cișmele. 

In Huşi se află o. popula- 
țiune de i 

bărbaţi și 6286 femei; 6279 ne- 

căsătoriţi, . 5 120 căsătoriţi, 1173 

ortodoxi, 1838 catolici și 2986 

mozaici: 9642 Romini, 2986 

Evrei, 2 Ruși, 2 Bulgari, 6 

Greci, 17 Nemi, şi 5 Italieni. 
Ştii carte 2703 persoane. 

Locuesc în 3200 case. de di- 

ferite forme și mărimi, așezate 

pe 52 strade, împărțite în pa- 

tru mahalale saii colori: Cotro- 

ceni, sati coloarea galbenă ; Rî- 

eşti, sai coloarea albastră; Plo- 

peni, saă coloarea roșie, şi Bro- : 

șteni, saii coloarea verde... 

Este reședința prefecturei și 

a Episcopiei, și are: un tribunal; 

o casierie generală ; o sucursală - 

a cred. agricol; un oficiii-teleg.- 

poștal, al. cărui venit, pe 18599— 

--1900,a fost de lei 40215,40; 0 

“judecătorie de ocol; un medic! 

primar, etc.; trei școale primare . 

de băeţi şi două de fete; un. 

gimnazii; un.seminariă cu curs 

inferior; o şcoală de fete pen- 

tru croitorie, pe lingă care se 

află două librării; 7 biserici, 
din care una este Episcopia, a 
căreia biserică s'a fundat de Şte- 
fan-Vodă-cel-Mare, la 1495, în 
curtea palatului Domnesc - ce 
era pe atuncea. In 1692, din: 

12660 suflete: 6374! 

7836. 

„cauza unui cutremur, ai căzut. -
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-. turnurile şi ai crăpat păreţii bi. 
'sericei împrejur. . 

Această biserică a devenit 

Episcopie pe la anul 1592, în- 

ființată de Petru Aron-Vodă, 

prin stăruințele Mitropolitului 

Gheorghe: Movilă: 

Eparhia acestei Episcopii se 
întinde, astă-zi, peste judeţele: 

Fălciu, Vasluiii, Tutova și Te- 
cucită, iar din vechime a avut, pe 

lingă. Fălciă, și ţinuturile: Lă- 

puşna, Orhei și Soroca din Ba- 

- sarabia. 
In curtea Episcopiei se află | 

palatul Episcopal, Seminarul, în- 

fiinţat la 1851, în timpul Dom- 
niei lui Grigore Ghica şi de- 
pendenţele servitorilor  biseri- 

cești. . 

"Intreţinerea bisericei, a per- 

sonalului ei și a Episcopiei, pre: 
cum şi a seminarului, este în 

sarcina: statului. 
Autoritatea Spirituală a Epis- 

„copatului, ţine de Mitropolia 
Moldovei şi a Sucevei, cu reşe- 

dinţa în orașul Iaşi. 

La 1712, Episcopia a fost 

arsă şi prădată de Turci. 
La 1740, Tătarii ai prădat 

schitul Brădicești și aă luat hri- 

soavele atît ale schitului cit şi 

ale Episcopiei. 

La 1739, Episcopia a .fost 

prădată de Tătari, cînd gene- 

ralul Rus Minich a cuprins Mol- 

dova şi a bătut pe Turci aproape 

_de Hotin. 

Afară de biserica, Episcopiei, 

cele-lalte 6 biserici, se întreţin 

de comună. 

Evreii au 2 sinagoge. 

Pe la finele veacului trecut, 

Papiștii aveai în tirgul Huşi o 

“capelă cu cimitir, aproape de 

Episcopie, pe malul din faţa 

Rîeştilor, ce era învechită, pen-. 

tru care ei ar fi voit să o în- 

noiască în timpul cînd era E- 

piscop al Hușilor Veniamin 

Costache; dar aceasta nu li s'aii   
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permis, fiind că în Huşi erati 
numai vr'o cîte-va familii. de 

acea confesiune, şi afară de a- 
ceasta ei mai aveaii în margi- 

nea Hușilor, la Corni, oaltă bi- 

serică.: În urmă a ars acea bi- 

serică vechie, şi după mai multe. 
cereri repetate de a o rezidi, li 

S'aii refuzat de către Episcopi. 

Papiștii pentru a nu-și. pierde 

dreptul lor de. a-și face biserică 

în Huşi, aduceau morţii lor de 

prin alte locuri şi-i înmormîntai 

în cimitirul foastei capele. Epis- 

copul Meletie observînd aceasta, 

i-a oprit cu totul de a mai 

aduce morții de prin alte loca- 

lităţi.  Prefectorul Papiștilor de 

“la Iași, sa jeluit de aceasta 

Domnului Moruzzi; Domnul însă, 

informîndu-se de adevărata ca- 

uză a oprirei, nu a ținut în 

seamă jeluirea. 
Iastitute de bine-facere, sunt 

două: spitalul evreesc, 

ținut de comunitatea Israelită 

şi spitalul orașului, susținut din 

danii. Casele în care se află 

acest din urmă spital sunt donate 

în anul 1863, de către D-l-De- 

metrie Castroean. Tot D-l Cas- 

troean a mai dăruit, la 1883, ve- 

nitul unei moșii din judeţul Ro- 

man, pentru întreținerea acestui 

între- 

„spital. 
Pentru procurarea de medi- 

camente sunt 2 farmacii. 
Afară de vii și livezile fru- 

moase din prejurul tirgului se 

află şi o grădină publică, cu un 

local de teatru, întreţinute de 

com. . - | 

In ce privește producţiunea, 

orașul Huși este însemnat pentru 

podgoriile sale din cari se ex- 

portă cantităţi mari de vinuri. 

Ca calitate însă, de şi Di- 

mitrie Cantemir- Vodă pune a- 

-ceastă podgorie în al doilea 

ordin după cea dela Cotnari, 

_saă din cauza schimbărei vre- 

milor de atunci și pănă acum,   
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sai din lipsa unei îngrijiri mai 
bune a culturei, alte podgorii 
ai luat locul Hușilor în ordi- | 

nul al doilea după Cotuari,:așa 

sunt podgoriile din jurul la 

şului: Vișan, Păun, Socola,” U- 

„ricani, Copoul, Galata, Șorogari, 

ete. Calitățile de vinuri din a- 
ceste localități sunt mult supe- 
rioare celor din Huși. 

In prejmetele Hușilor mai în- 

_naiute se aflaii multe bulgării,.. 

grădinării) de legume şi ver- 

deţuri, de unde: se exporta în: 

cantități mari afară din judeţ, . 

pe lingă consumaţiunea care se- 

făcea în localitate; -astă-zi nu- 

mărul lor s'a împuţinat. Ase- 

menea s'a pierdut producţiunea. 

şi comerciul însemnat al cărnu- Ii 

rilor sărate (păstrămuri), pentru: 

care era vestit Huși, cu boga- 

tele sale zahanale, precum şi 

cultura tutunului. 

Livezile produc fructe de tot. 

soiul. 

[n com. sunt: 3 mori cu aburi, 

pentru măcinatul cerealelor; 2. 

berării; 4 tăbăcării;, 2 săpu- 

nării, 

Intre meseriile ce se exercită 

în oraş sunt: croitoria, cibotăria, 

fierăria, lăcătăria, lemnăria, sto-.. 

leria, strungăria. In marginea o- 

rașului de S., către E., se “află 

cărămidării, olării şi grădinării. 

Pentru îndestulare publică, 

se află ş pitării și 5 căsăpii. 

Sunt 7 pieţe: piaţa Sf. Nico- 

lai, piaţa Primăriei, piața pes- 

căriei, piața lăptăriei, piaţa ver- 

deţurilor și piața Sf. Dimitrie. 

Se mai află în oraș 3 oteluri; 

4 cafenele; 2 cofetării. 

In privința istoriei Huşilor, îa- 

tă ce scrie Episcopul de Roman 

Melhisedec în «Cronica Huși- 

lor» : 
«ln documentele posterioare 

ale Episcopiei de Huși, ora- 

şul în care se află ea, une- 

ori se numește Huși, alte-ori
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Hușul. Dacă nc întoarcem la 
cele mal vechi documente sla- 

“vont, de asemenea găsim că 

- une” ori numele acestui loc 

„se întrebuințează în plural, de 

ex. în uricile domnești. date 

din Iluși se adaugă la urmă, 

că s'a scris «S NSceța» în Huși, 
Alte ori îl găsim în singu- 
lar, de ex. în inscripțiunea sla- 

vonă'de la Marele Ştefan ce 
se păstrează d'asupra uşcei bi- 

scricei Episcopici, se zice că 
biserica s'a zidit «ua I'Sco» în 

Huso. Această dublă numire în 
singular şi în plural, provine 

de uzul cum s'a format la noi 
- cea mai mare parte de nu- 

mirile localităţilor, adică de 
la numele persoanei ce a po- 
sedat mai întiii acel loc, prin 

danie saii cumpărătură de la 

„Domnie. Cit trăia întiiul po- 
sesor, locul. se numea de pe 
“numele lui în singular, de ex: 
moșia lui Bradiciui, a lui Dol- 
hecii, a lui. Aver, a Armașu- 

lui, a Hușului, etc. După moar- 

tea lui, locul trecînd la ur- 

mașii lui şi devenind a mai mul- 

tor posesori, numirea locului din 
singular, trecea în plural, de ex. 

. Brădiceştii, Dolheștii, Avereştii, 
Armășenii, Huşii, etc. Așa. dar 

amîndouă numirile, singulară şi 

plurală, sunt logice. Observăm 
însă numai atita, cit priveşte 

numirea Hușilor, că dacă se 

întrebuințează în singular, ca să 

fie conform cu istoria și grama- 

tica Nomiînă, ar trebui să se 

scrie și să se pronunţe: Husul, 
care este numele primitiv al 
locului. Finalul sz de la sin- 
gular, după limba Romină, la 
plural sc preface în și, de ex. 
pus-puși, dus-duși, trămis-tră- 

miși, Husu-Huși, etc, 

«Asupra  originei  numirei 

Husu sai Huși, sunt cite-va 

versiuni: una populară pro- 
venită de la locuitorii Un.   
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guri, ce trăiesc în satul Cor- 
ni, situat în laturea de N.a 

Hușilor. Această versiune pre- 

tinde că, din vechime, pe locul 

unde astă.zi este tîrgul Hușilor, 

ar fi fost numai o măcelărie, de 

unde locuitorii de la Corni, cum: 

păraii carne, care în limba un- 

gară se numește Hus (Huş). 

Prin -.urmare, cînd ei se du- 

ceai la carne, ziceai în: lim- 

ba lor, 'că se duc la «Hus» 

și că de aici sar fi trăgînd 
numirea locului Huși, 

Altă. versiune este aceea 

pe care o aflăm-la Andreas 

Wolf, autorul operei germane 
intitulată «Beitrăge zu ciner sta- 

tistisch-historischen.  Beschrei- 

bung des Fiirstensthums Mol 
dau. Erster 'Theil», Iată . ce 

ne spune la pag. 154, des- 

pre derivarea numelui Iluși- 

lor, de pe temeiul unor autori 
unguri: . 

«Numele Huşi îl are acest 

loc de la Ilusiţi, cari în anul 
1460, fiind alungaţi din Un- 

garia, ai venit în Moldova 

şi aii căpătat permisiunea de 

la Voevodul Stefan-cel-Mare a 

se așcza acolo. Atunci ei ai 
fondat acest loc, și în amin- 

tirea stimabilului lor de atunci 
Ioan Husul, i-aii dat acest nu- 
me. Dară fiind-că după cit-va 
timp cea mai mare parte din 
ei ai fost alungaţi și din a- 

ceastă ţară, apoi restul ungu- 

rilor husiți a trecut la reli- 
giunea, catolică, dar. numele a- 

cestui din noi fundat tîrgu- 

şor nu Lai schimbat, în cit 

el pănă în timpal nostru se 
numește Hușul' (după pronun- 
ţia ungară). 

«Această opiniune de origină 
tot ungară şi pe care însuși 
autorul ei, Timon, o dă cu 
un «dicitur», ese zice», o găsim 
repețită și la autorii Romiîni 
moderni: la D-l Suțu în opera 
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'sa:  «Notiţii. statistice despre 

Moldova» pag. 52, şi la D- 

“Hasdeu în. opera «loan Vodă 
cel cumplit» pag. 131. | 

«Nu tăgăduim -că o aseme- 
nea colonie de persecutați pen- 

tru credințele lor religioase ar 
fi găsit. în Moldova refugiul şi 

mîntuirea lor, mai ales că acest 

fapt se bazează pe temeiuri 

solide istorice, descoperite în 

urmă, și prin care se constată 

că acei coloniști. Husiţi s'au a- 

așezat: la Huși, la Roman, și. 

în satele de prin prejur; de ase- 

menea că în urmă ei iarăşi 

Sai convertit. la catolicizmul 

papal; că pe la anul 1571, cînd 

S'aii convertit:. aceşti (catolici) 
coloniști, ei erai în număr ca 
la 2000 de oameni; (Istor. to- 

lerant. religios, în Rominia.: B. 
„Hasdeii). 

«Și în adevăr, pe urmașii a- 

„cestor Unguri, îi găsim pănă 

astă-zi în prejmetele Romanului. 
In partea despre N. a IHuşilor, 

pe moșia. Episcopiei, se află 

satul Corni, de asemenea locuit 

de Unguri papiști, cari însă 

astă-zi nu înţeleg altă limbă de 

cît acea Romiînă, în care pre: 

oții lor le şi fac predică. Din 

documentele Episcopiei se pare 

că acești Unguri, dacă nu în 
totul, în mare parte, sunt des- 

cedenţi ai coloniștilor Husiţi. 

Din planul Episcopiei, făcut pe * 
la finele veacului al 18-lea, se 

vede că pe locul unde. este 
acum satul Corni, locuiaii <po- 
slujnici amestecați cu tirgoveţi». 
Prin poslujnici se înţelege în 
documentele Episcopiei oameni 
venetici, aduși de prin alte țări, 
în deosebite rînduri, spre ser- 
viciul Episcopiei. Insă tot o- 
dată în planul citat se înseamnă, 
că acolo «<a fost siliște- de sat 
'vechiii», Putem presupune . că 
coloniştii Husiţi, pe la 1460, vor 
fi fundat și locuit acel sat vechii,
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dară în urmă, pentru oare-cari 

grele împrejurări, îl vor fi pă- 
„.. răsit și se vor fi aşezat aiurea. 

"In ţinutul: Hușilor (judeţul Fâl- 
-ciului), Unguri se află numai 
în satul Răducăneni. - 
„«Ce se atinge de aserțiunea, 

că ungurii Husiţi ar fi dat nu- 
me “Hușilor, -o respingem pe 

„temeiurile . ce 'se vor espune 
mai jos. e 

«Ceea-ce ne arată documen- 
tele Episcopiei despre numirea 
Hușilor, şi din care ne putem 

„face idee lămurită despre nu- 

--mele și începutul acestui oraș, 

“constă în următoarele noțiuni: 
«Pe timpurile Marelui Stefan, 

locul unde astă-zi se află Hușii, 

aparţinea unei persoane.-cu nu- 

„mele. Husul. Locul acesta a fost 
„dat lui de la Domnie. Uricul 

slavon de danie s'a păstrat la 

"tirgoveţii de Huşi, pănă în anul 
1814, cînd cu vicleșug s'a răpit 

de către niște persoane intere- 

sate, -precum se va arăta mai 
"departe la 'anul acela. Nu se 
„ştie însă dacă dania aceea s'a 

ăcut de Marele Ştefan, sati mai 
* înainte de el. Cel întîiii do- 

cument istoric, cunoscut pănă 
" ucum, în' care se amintește de 

acest Hus, este uricul lui -Şte.- 
"-'fan-cel-Mare -din --1489 (6997), 

Martie 13, în care se zice că 
sluga sa «Stanciu, fiul lui Jurju 

“al Husului, a vîndut lui Lupe 
- Armașul o siliște peste Prut, 
“unde a fost tirgul Sărata, mai 

sus de .Gura-Sărăţei, pentru 38 

". galbeni tătărești» (Arli. Ist, 1., 
pag. 134, No. 245). 

«In alt hrisov, tot de la Ste- 

fan-Vodă, cu -data 1495 (7003), 
Ghenar 20, se pomenește de 

“<Marina, fata Husului, care îm- 

-preună cu o.mătușă a ei Nastea, . 

“a vindut a patra parte din satul 
" Buzești, ce este pe :Sărata, lui 

Neagu Dumia și fratelui săă.Bă- 

loș, pentru 25 galbeni tătărești». 

„puţin arheologia noastră,   

<Iutr'un 

Marina fata: Husului și cu mă- 

tușa ei Nastea <aii. vindut a 

lor dreaptă: ocină din drepte 
şi adevărate urice, ce ati avut 

pe o bucată de loc pe Sărata, 
partea. ce este de pe Elan, din 

"hotarul .tîrgului nostru al Hu- 
șilor, ce este pe Drăslăvăţ». 

“: .«Mai este între documentele 

“ Episcopiei, un .hrisov de la 
Ştefan cel Tinăr, dat în 1519 

. (7027); însă esteatit de stricat” 

și şters încît abia se poate des- 

cifra -cuvintele «n ApSrS ceas 

PA: mii,  NSeSam» adică și 

alt sat unde a fost Husul; 

„«Jadectad după aceste. date 

“putem presupune, că moșia stă- 

pînită de Husul, începînd des- 
pre S. de la Elan, unde po- 

seda moșie fata Husului, Marina 
spre N. .cuprindea: locul -unde . 
sunt Huşi, șesul Prutului ȘI, peste 

Prut, satul Buzești, și locul unde 

a fost tirgul: Sărata, 
<A fost oare Husul Romiîu, 

“sai străin? Cei ce vor să de- 
rive numele şi originea Huși- 

"lor-de la colonia Husiţilor, ne- 
greşit tind a crede că funda- 

“torul Hușilor.a fost un străin, 

“un Ungur saii un Bohem hu- 
sit. Intre numele Hușul și Husiţi 
în adevăr este asămănare, însă 

ei o cred aceasta provenită de 

la întîmplare. Numele Husu este 
zicere slavă; înseamnă giscă; 

dar ori-cine a studiat cît de 

știe 

că acest fel de nume și pro- 

nume slavone eraii foarte obi- 
cinuite străbunilor noștri, și 
provineai parte de la vecinăta- 
tea cu popoarele slave, îară 

mai cu seamă de la literatura 

slavă care era și a Romînilor. 
" Așa în urice se pomenesc nume 
boierești cu totul slavone, de: 

“Rpaga, Alornaa, Tana, Xpata, 

uric “de asemenea 

de la Marele: Ştefan. din 1502 

(7003), Ghenar 23, se zice că 
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ASma, BaatinS, Hpacuma, Xoans,: 
Grenno, Gona etc. (Uricul lui 

Petru Rareș, din 1546.) | 

Stefan-Cel-Mare, din 1467,al lui" 

«Românii au fost și sunt şi. 

pănă astă-zi pre cit lesnicioși 
„pre atita” şi naivi în porecliri 
sait născocire de pronumiri,. de 

ex. a fost destul să aibă cine-va | 

un petic negru cusut pe partea 
din dărăpt a hainei, ca să fie 

pronumit Cur-negru, şi acest 

pronume să treacă la urmaşii 

lui și se devină nume chiar al: 

numirile de familie: Guriţă (găi- 
nă) Vrabia, Secol (gangar), Ra-. 

ţa, Păun, etc. Ce mirare dar 

romînă pronumită de la giscă: 

nevoia a căuta obirşia numelui 

acestuia prin Bohemia sai Un. 
garia, ei afirm că Husul era 
"Romîn Moldovean, boier înru- 
dit cu familiele boierești ale 

țărei. De aceea uricile, mai sus . 
citate, numesc pe Marina, fata 

Husului, nepoata Nastei, care 

la rîndul săi era nepoata lui 

"satului unde ei locuiai. Pronu- - 

mele împrumutate de la păsări | 
_eraii: foarte obicinuite. De aici 

“este că să găsește o familie. 

- Husul? Fără ca să mai avem : 

Mihăilă Buzea, de la carea luat. | 

numirea satului Buzești, ce este . 

pe apa Sărata, peste Prut 
(uric - din 1495); iară uricul 

- din 1489, spune că Nastea' avea 
„un frate, Toma, şi o soră, [lca, 

tustrei fii ai lui Costea și ne- 

poți ai Dvornicului. Oanca; de 
asemenea eraii veri cu Ana şi 

cu fratele ei Sima, fii lui La- 

zăr și nepoți ai aceluiaşi Oanca. 

" «Cum că Costea și Lazăr ati 

fost boieri, se vede din uricul 

de la 1432, reprodus în cronica 
Huşului sub anul 1690, în care . 

aceste nume se pun între boie- 

rii marturi ai uricului. 

«Acest Husul este fundatorul 
târgului Huși, precum între al- 

tele se vede și din suplica unui
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tirgovăţ din Huşi ce avea în 

păstrare documentul original al 

fundărei Hușilor, şi care cu vi: 
cleșug i s'a răpit pe la 1814. 

Acel tîrgovăţ iată ce spune 
despre aceasta în suplica dată 

Domnului Scarlat: Alexandru 

Calimah : 

«Jeluesc Măriei Tale, că. în anii tre- 

cuţi, după moartea tatălui meii mi-a ră- 

mas un uric vechiii sîrbesc și trei-deci 

și patru file chirtie cu slove nemţește 

scrise, însă cusut la un loc, și la toată 

fila de desupt, cînd se întorcea fila era 

o pecetie a Ilusului cea făcut tirgul 

uşii, . „> 

«Timpul fundărci Iușilor nu-l 
putem hotări din lipsa documen- 

tului primitiv, care, din cele ce 

spane suplicantul de mai sus, 
"trebue să fie la vre-unul din 
proprietarii megieşi. 

«Putem presupune că fundarea 

aceasta datează de pe la tim- 

parile Marelui Ștefan. Cel pu- 
țin n'am găsit. nici un docu- 
ment mai vechiii, în care să se 
pomenească de Huși, înnainte 

de Marele Ştefan. Combinînd 
desființarea tirgului Sărata, de 
pe malul stîng al Prutului, de 
care vorbește uricul din 1489, 

şi care venea tot pe moşia 

" Hușului, putem presupune că 

tîrgoveţii de acolo s'a strămu- 
tat la Huși a căruia înfiinţare 

coincide cu acele timpuri. Mo- 
tivul strămutărei a putut fi o 
mai bună siguranţă a tirgove- 
ților, prin poziţia locului, în- 
conjurat cu dealuri și codri 
pe de o parte, iară pe de alta 
cu Prutul, care era o piedică 

nu mică la năvălirile oardelor 

Căzăcești și Tătărești. Din a- 

cest punct de vedere Huşi în 

curind a devenit un însemnat 

punct strategic pentru apărarea 

țţărei de către inamicii ce nă- 

văleaii despre E.: Cazaci, Tă- 

tari, Turci. Ștefan-Vodă cel în- 
tii a găsit avantagios a avea   

__o reşedinţă în Huși, pentru tre- 

buințele sale militare, precum 

avea şi la Vasluiii. De aceea 

el a înființat acolo un castel 

Domnesc, pe locul unde astă-zi 

este Episcopia. Nu putem a- 

nume arăta locul unde a fost 
acel castel: dară curtea E- 

piscopiei toată este potrecălită 

de temelii vechi din cari unele 

de o soliditate foarte mare, şi 

care presupun o vechime pro- 

fundă. Din documentele Epis- 

copiei, se vede că un deal des- 

pre E., numit acum Coţoiul, mai 

înainte se numea Ceardacul-lui- 

Ştefan-Vodă. In adevăr, de a- 

colo se prezintă .o privire în- 

tinsă asupra Prutului -și peste 

Prut, Huși, și sub Domnii ur- 

mători, era loc de reședință 

Domnească, unde Domnii pe- 

treceau a timpure, căci se gă- 

sesc multe hrisoave date de 

aici; de asemenea şi letopisiţele 

ne arată pe unii Domni petre- 

cînd în Huși. | 

«Ștefan-cel-Mare, în anul 1495, 

a zidit în localul Curţei Dom- 
nești de la Huși, o biserică în 

onoarea Sfinților Apostoli Petru 
și Pavel, precum se vede din 
inscripția slavonă, ce pănă astă-zi 

se păstrează d'asupra ușei bi- 
sericei Episcopiei. Iată. textul 

ci tradus în romînește: 

Eii seviosul și iubitorul de Christos 

lo Ştefan-Voevod, cu mila lui Dumnezeii, 

Domn 'Țărci Moldavici, fiul lui Bogdan, 

a început și a zidit acest templu în nu- 

mele sfinţilor slăviţilor și tot Iăudaţilor 

corifeilor Apostoli Petru și Pavel, ce 

este în Iuso, pe Drăslăvăţ, și s'a să- 

„xîrșit în anul 7005, iară al domnici lui, 

anul 38 curent, luna Noemvrie: 30, 

<Unuldincronicarii Țărei, das- 
călul Simeon ne spune că tot 

în acest an, cînd s'a zidit bise- 

rica, Ștefan-cel-Mare a zidit a- 

colo în Huşi și curți domnești, 
care pe timpul acestui cronicar 
(cam pe la inceputul secolului   
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al 17-lea) erati surpate, dar be- . 
ciurile existaii încă. (Let,, t.L., 

pag. 135). | | 
«Cum că această biserică a 

fost anume biserică a Curţei - 

Domnești, și nu mănăstire, se 

vede și de acolo, că ea nu a 

fost înzestrată cu nici un venit 

deosebit, precum tot-d'a-una 
făceaii ctitorii mănăstirilor și 

ai bisericelor, mai ales Domnii; 

ba chiar nici locul pe care era: 

zidită biserica, nu era proprie- 
tate a ei, ci loc Domnesc, pănă 

tîrzii, precum se vede din hri- * 

sovul lui Mateiii Ghica, din 1756.. 
“«Moşia Husului,. pe care sa 

făcut tirgul Huși, pentru însem- 

nătatea ce a căpătat acest loc: . 
prin Curtea Domnească înfiin- 

țată acolo de Marele Ștefan, nu. 
tîrzii “iarăși a devenit Dom- 

nească, poate că prin răscum- 

părare. , 

«Prin hrisoave se văd multe 
exemple de acestea, că moșiele 

ce fusese dănuite de Domni, pe 

la persoane private, se reîntur- * 
“ naii iarăși la Domnie prin res- : 

cumpărare, prin stingerea unei 

familii sau prin confiscare. 
Prefacerea moşiei Hușilor în 

Domnească, se pare că sa ur- 

mat pe la finele Domniei lui.. 

Ștefan-cel-Mare; căci în uricul - 
de la 1502, Ştefan vorbind de : 

Huși, îl numește Tirgul nostru 

Huși». | 

Episcopul Melhisedec pentru 
a proba mai mult susţinerile 

sale în privinţa numirei și a ori- 

ginei Huşilor publică în extenso : 

uricul slavon din anul 1489, pu: 
blicat de D. Hasdeii în «Arhiva | 

istorică» ; uricul slavon din 1495, 

toate de la Ştefan-cel-Mare. 

(Vezi Cronica Hușilor, pag. 12, 

13, 14, 15 şi 16). 

- Apoi continuă: 

«De la' Ștefan-cel-Mare dară, 

Huși deveniră reședință Dom- 

nească; asemenea ca Vasluiul,
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" Romanul și Ilirlăul; de aceea 

„găsim adesea ori pe Domni re- 

_şezînd une-ori nu numai în Vas- 

luii, Roman și Hirlăi, dar și 

" în Huşi. Așa letopesiţul ne spu- 
ne despre urmașul lui Ștefan, 
fiul săi Bogdan, că a murit în 

Huși la 1517, şi de acolo l-au 

dus de L-aii înmormîntat la mă- 

năstirea Putna. (Let., t, [.,: pag. 

152—153). | 
" - «In documentele Stănileștilor, 

„se află un suret (copie), de pe 

un ispisoc sirbesc, dat în Huși 

de Petru Rareș, la anul 7035 

(1527), Mart. 15. Domnia lui 

Petru Rareş, după spusa lui 

” Urechiă, s'a început de la 20 

- Ianuarie a acestui an, iară uricul, 

de care vorbim, de la 15 Mart., 

"ni-l arată deja în Huși. In acest 

uric se pomenește de mai multe 

” persoane, toţi fii ai lui Stănilă, 

de la care negreşit se tragatit 

răzeşii Stănilești de peste Prut, 

cât şi. numirea. satului ce poartă 

„pănă astă-zi numele de Stăni- 

” leşti, situat din dreapta Prutu- 

lui, proprietate a Episcopiei de 

Huşi. 

- «Petru Rareş în domnia în- 
_tiia, la 22 Martie 1535, de ase- 

menea era în Huşi, precum dove- 

'deşte uricul cu aceeași dată, dat 

de el $. xScexa, 7042, Martie 22. 

«In 1546, la Maii 14, iară gă- 

sim .pe Petru Rareș în Huşi. 

__ Acesta este anul de pe urmă 

„al Domniei lui a doua. De. la 

- data aceasta iarăși avem un 

uric slavon dat de Rareș din 

Huşi. : | 

«Sub domnia lui Rareş, se 

vede că se stabilise numirea tîr- 

gului Hușilor în plural.: Atit în 
uricul citat cît şi în cel prece- 
dent, găsim numirea în plural: 

«S Scapa S xScoja», la Iluși. 

Ştefan-cel-Mare în inscripție îl 

E numeşte I'Sco, Fusul, în singular. 

«In 1548, Aprilie 7, săptămînă 
“luminată, găsim în IHuși pe Iliaș 

60645. Marele Diclionar Geografie. Voi, JI! 
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Vodă, feciorul și succesorul lui 

Petru Rareș, (în a doua domnie), 

care se 'vede că făcuse Paştele 

în Huși.: Această dată a petre- 

cerei Domnului în Huşi este 
arătată de letopisițe,. prin _uci- 

derea. Hatmanului Vartic, tăiat 

acolo din ordinul lui Iliaș Vodă. 

(Let., t. L, pag. 173). 

«In anul 1555, la Maiii, îng 

zile, găsim pe: Alexandru Lă- 

pușneanu, reșezind în Huși, de 

unde dă un uric în limba sla- 

vonă, tradus de D-l Hasdeii în 

«Arhiva istorică» t, |. part, 1. 
pag. III, No. 155. a 

«În anul 1561, Alexandru Lă- 

pușneanu, învins de Despot, în 

bătălia de la: Verbia pe Jijia, 

își luă Doamna din Iași, fugi 

la Huși, şi de acolo se sirguia 

a'şi aduna oaste din ţară și a 

primi ajutor de la Turci, con- 

tra usurpatorului Despot, dar 

n'a reuşit. Despot, după victo- 

rie, ducindu-se la Suceava, și-a 

tras ţara în partea sa ușor ; căci 

toţi uraă pe Lăpușneanu, și 

după ce s'a asigurat, a plecat 

de la. Suceava cu oaste asupra 

Lăpușneanului la Huși, ca. să-l 

poată prinde. Dar acesta vă. 
zîndu-se părăsit de toți, a lăsat 

Huși şi apucind drumul la Chilia, 

de acolo a trecut la Constantino- 

pole. (Let,, t. I.,pag. 178, 179). 

«In anul 1574, în timpul răz- 

boiului ce a avut Ioan Vodă 
Armeanul cu Turcii, după ce 

acest grozav eroii, a. eşit în 

vingător în bătăliele cu Tă. 

tarii și cu Turcii, la Bender și 

Cetatea-Albă, s'a retras la Huși 

spre repaos şi pregătire pentru 
evenementele următoare ale răz- 

boiului. La această ocazie, iată 

cum D-l Hasdei, panigiristul lui 

Ioan-Vodă, descrie avantajele 

„militare ale pozițiunei Hușilor: 

1. Ialesnirea pentru hrană şi 

pentru recrutațiuni din interio-' 

rul Moldovei.   

IIUŞI » 

2. O apropriere de fruntaria 

Polonă, de unde Ioan - Vodă, 

tot încă nu dispera de a căpăta”. 

ajutoare mai serioase, ' . 

3. O localitate retranșată prin 
însuși natura și în care nu pu- 

tea fi forţat întrun caz de nă- .. - 
vală neprevăzută, . 

4. Facultatea de a se porni 

întrun moment, sau la Nistru 
contra Tătarilor, sai la Dunărea . 

contra Turcilor. (Vezi opera 

Ioan. Vodă, pag. 131, 248). 

«In anul 1589 (7097) Octom: 

bre 6, găsim pe Petru - Vodă 
Șchiopul, reşezind în Huşi, de ” 

unde a dat o carte de judecată. 

(Vezi Cronica Hușului, pag. 25, 

26), RR 

«La 1673, Dumitraşcu Canta- : 
cuzino Voevod, venind cu Turcii 

și Tătarii, ca să alunge pe.Pe- 
triceico care ocupase [lași cu 

oștile Leşești și voia a se ţine 

în Domnie cu puterea, a tras 

la Huși, şi de-aici a făcut dis- 

poziţiile războiului ce a urmat . 

la gura Bohotinului și s'a sfîrșit 

cu desfacerea oștilor lui Petri- * 

" ceico. (Letop,, t. IL., f. 23). 

«La 1674, Vodă Cantacuzino, | 

" în luna Octombrie, după ce a 

petrecut pănă la Dunăre pe sul: 
tanul Mehmet ce se întorcea de : 

la războiii în Polonia a venit 

la Huși. (Let., tom. II). 

«De pe la timpurile acestea 

se vede că castelul Domnesc 

de la Huși s'a desființat, deve- 

nind ruine, de care spune das- 

călul Simion că nu mai găsim 

Domn petrecînd în Huși. Nu 

tîrzii după aceasta, la 1592, 

localul Curţei Domneşti din Huși 

se ocupă de Episcopia, înfiin- 

ţată atunci acolo. De la acest 

timp istoria tîrgului Hușilor, se 

contopește cu istoria Episco- 

piei. A o 

«Cu toată însemnătatea poli- 

tică dată tirgului Huşilor, întii . 

prin curţile domnești și petre: 

96
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cerea acolo din timp în timp 

- a Domnilor, apoi prin înfiinţarea 

" centrul religios al unci mari părți. |. 
lEpiscopiei, 'care făcea din Iuşi 

„din ţară, acest tirg .nu sc vede 

a fi prosperat. Pe cînd sa în- 

fiinţat Episcopia, el consta din 

-un mic număr de tîrgoveţi așe- 

zați cu dughenele lor, pe locul 

numit vatra tirgului, şi două 

sate: Plopeni şi Broşteni, poate 

că şi Corni; căci în planul 

vechiii al Hușilor, se zice că 

acolo a fost siliște de sat ve- 

chiă: dară locuitorii din acele 

sate, de multe greutăţi au pri- 

begit şi Episcopii, în deosebite 

rînduri, ai adus colonişti străini 

de aii sporit populaţia. Colo- 

niştii erai. Romiîni pribegiţi prin 

alte ţări, Bulgari, - Unguri așe- 

zați acolo în deosebite epoce. 

«Demetrie Cantimir, după anul: 

“1711, în «Descrierea Moldovei» 

vorbind de Huși, îl numește un 

"tîrguşor mic, care nu are altă 
însemnătate de cit pentru sca- 

unul Episcopiei şi pentru că 

lingă dinsul s'a ţinut războiul 

lui Petru-cel-Mare: cu Turcii la 

1711 precum și pentru Movila- 
Răbici, ce nu este departe de 

acest loc. 
- «Inalt loc însă Cantemir laudă 

vinul de Huşi, punîndu-l în rîn- 
dul al doilea între vinaţele ce 
produce Moldova, adică după 

cel de Cotnari, căruia Cante- 

“mir îi-'dă preferență înnaintea 

tuturor chiar acelor străine. 

«In războiul Rusiei cu Turcia . 

la: 1711, sub Marele-Petru și 

“sub Dimitrie Cantemir, urmat 

aproape de Huși, la Stănilești, 

Huși și prejmetele lui, aii su- 

"ferit foarte mult din partea oş- 

tirilor beligerante, pănă ce sa 
“încheat pacea la 10 Iulie, pe 

malul Prutului, la trecătoare. 

«In anul 1713, sub Domnia 

- lui. Nicolae Mavrocordat, Turcii 

“ ati luat în stăpînire cetatea [Ho-   
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tinului, cu ţinutul ei și aii pus în 

ea o garnizoană mare de apă- 

rare despre Rusia şi Polonia. 

Aceasta a îngreunat foarte mult 

poziţiunea Hușilor, cari erai 

situați pe calea Prutului, pe 

unde oștile Turceşti adesea-ori 

se ducea şi veneaii de la Ho: 

tin. Nevoile ce aii căzut pe ţară 

și pe Huși, de la această împre- 

jurare, aşa. le descrie cronicarul 

loan Neculcea : 
«Pe acele vremi era greii în 

țară, nu de biruri ci de alte 
'supărări, .că Turcilor li era calea 

tot prin țară, mergînd și viind 

la Hotin ; unii veniati pe la Foc- 

şani, de mergeaă pe Siret, alții 

pe la Birlad şi Iași ; alții pe la 

Prut şi ca nişte oșteni păgini 

ce eraii tot stricăciuni făceaii, 

cu feliii de felii de risuri și bat- 

jocuri. (L., t. 2, pag. 382).» 

Posiţiunea geografică şi ve- 

chea împărțire a tirgului Iuşi- 

for. Intr'un desemn vechiă, în 

care se descrie pozițiunea to- 
pografică și împărțirea Huşilor, 

făcută de Iorest Dan, Devechiul 

Episcopiei, iată în ce stare sc 

arată acest oraş în a doua jumă- 

“tate al veacului al 18-lea. 

1, Huşi sunt situaţi între 
două pirae, ce curg amîndouă 

“ din partea apusană spre E., şi 

se întrunesc din jos de Huși, în 
cît formează un unghii. Piriul 
despre N. se numeşte Temasa 

şi curge prin satul Corni; cel 

despre 5. Dreslăvăţul; amîndouă 
își ai obirșiele în dealurile ce 

înconjura. orașul. 
2. În partea despre E. este 

situată Episcapia. 

3.'In spre E., locul târgului 
cu o uliţă în direcţie de la N. 
spre S., locuită de Moldoveni 

și Bulgari. De la locul tirgului 

mai departe, tot spre E., maha- 

laua Broşteni, care se: începe 

de la S$., trece peste cele două   

. 
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pirae spre N. În această: parte ! 

locuiaii tirgoveții și poslujnici 
ai Episcopiei. Tot în direcția 

"de E., mai departe, pănă la în; 

trunirea acelor două pirae, era : 

“mahalaua Plopenilor, care merge 

tot în aceeași direcţie de la S. 

spre N. ca și Broșteni. In mar- 

ginea Sudică a ci era mahalaua . 

numită « Ograda lui Lazăr». Plo- 

peni erai locuiți de asemenea 

de tirgoveţi și poslujnici, saii 

colonişti ai Episcopiei. De la 
Plopeni mai departe urmau Vo- 

loseni, de care plauul zice că. 

Episcopia îi are prin schimb." 
4. In drept cu locul tirgului, 

spre S. şi spre N., se întinde 

locul numit Pleșa, pe care în 
toate direcțiunile sunt așezați - 

coloniști Bulgari. . 

5. In partea V.„-N. de la E- 

piscopie, se pune Corni, unde 

“au siliște de sat vechii, în de- 

părtare de tirg ca 'la un ceas; 

locuitorii se zice că eraii pos-. 

lujnici amestecați cu tirgoveți., 

Planul zice: moșia Corni este 

de la Stefan-Vodă și întărit de... 

Constantin Racoviţă. 
6, Peste piriul 'Temaşa, pri- 

vind de la Episcopie spre ,S.- . 
E. de la Corni, se pune maha- 

laua Cotroceni, locuită de pos-. - 

lujnici şi tîrgoveți. . 

Mai spre E. de la Cotroceni, . 

tot peste piriu este mahaua Rie- 
ști, locuită de asemenea de po- 
slujnici și de tirgoveți.: Maispre .. 
E. de la: Rieşti, coloniști Bu. .? 
gari. - 

8. Între Episcopie și locul tir- 

_gului, se arată o distanţă de! 

loc deşert, pe care era școală 
* publică. 

9. Pe locul târgului în partea” 

N. era Cișmeaua Domnească 

de care se vorbește în cărțile : 
Domnești de 'scuteală pentru. 
fintănarii Domnești. | 

10. In partea despre S.-a 
Episcopiei, era grădina Epis-
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copici, cu pomi, și, mai spre 

S.; de la'grădină, se începea pă- 
„ durea, care acoperea dealul Lo: 

hanului, -ce astăzi parte este 
" gol, parte plantat cu vii și li- 

vezi. | 

n cît timp tîrgul Huşi a 
fost pe local Domnesc, el se 

mărginea numai în o micăulicioa- 

_Tă, acea ce se întinde dela mijlo- 

cul uliţei Episcopiei spre S.; da- 
ră după ce s'a dat Episcopiei, tir- 
gul sa mărit și s'a format ulița 
principală dela Episcopie spre 
E. Ori cîte procese aii urmărit 

între tîrgoveţi şi Episcopie cu 

tînguiri şi asupriri, soarta aces- 

tor tirgoveţi a fost rivnită de 
tîrgoveţii de pe alte proprietăți 
particulare în cît aceia cînd îşi 

cereaii drepturi, se refereaii la 
pozițiunea tîrgoveţilor de Huși 

ca la un model. 
«Cu luarea Basarabiei de Ruși, 

comerciul Hușilor a căzut tare, 

mărginindu-se numai în partea 
ținutului Fălciului rămas da 

dreapta Prutului. Această îm- 
prejurare a dat cea mai de pe 
urmă lovire mortală şi tirgului 

Fălciii, situat pe malul Prutului 
şi de care Domnul Cantemir 

spune că pe timpul lui era un 

tirg frumos (« Descr. Mold.», p. 

27). 
Cu ocazia războaelor. de pe 

“la finele veacului al 18-lea, şi 

începutul al 19-lea, dintre Rusia 

. şi Turcia, mai multe familii e- 

migrînd de peste Dunăre, fură pri- 

mite de Episcopi ca coloniști prin 

mahalalele Hușilor prin cari se 

spori populațiunea acestui o- 

raș. Coloniştii Bulgari aii adus 

în Huşi cultura duzilor și a vier- 

milor de mătase, care însă a 

rămas în o stare primitivă pănă 

astă-zi. | 

In fine, orașul Huși a avut 

mult de suferit în decursul. a- 

nilor prin desele invaziuni ale 

oştilor străine în țară, căci ca-   
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lea oștirilor turceşti şi tatăreşti 

” în războaele cu Polonii şi Ruşii 

la Hotin și la Cameniţă, era 

pe valea Prutului, ce se începe 

din jos de Galaţi şi trece în sus 

pe aproape de Huşi. In această 
cale parte din urdiile cele ne- 

desciplinate ale Turcilor și Tă- 
tarilor, se abăteaii pe la Huși 
și prădaii tot ce nu apucatii saii 

nu puteaii oamenii ascunde. Din 

tradiție se spună că prăzile, mai 
ales ale Tătarilor, erati așa de 

dese și fără de veste la Huşi 

în cît Episcopii ţinea deasu- 

pra clopotniţei un observator; 

şi peste Prut aveait oameni puși 

înadins ca să dea semnal îndată 
ce .vor simți năvălirea Tătari- 

lor. Cînd se da semnalul ştiut 
“se făcea alarmă cu tragerea 

clopotului și atunci locuitorii 
din Huşi se retrăgeau unii în 

pădure cu ceea ce aveai, alţii 

se punea în pozițiuni de apă- 

rare. Huşi eraii înconjurați de 

codri mari. Episcopii în ase- 
menea incursiuni barbare, se 

refugiaii cu lucrurile cele mai 
însemnate la Schitul-Brădicești. 

Insă de la un timp Tătarii aii ni- 

merit și Brădiceşti, de undeai 

luat multe averi și hrisoave 

vechi de ale Episcopiei ce se 
păstraii acolo spre, siguranță. 

Huşi, sa, pe moşia cu acelaşi 

nume din com. Preuteşti, jud. 

Suceava, Așezat pe ţărmul drept 
al Şomuzului-Mare, numără 86 
case, populate cu 91 familii, saii 
352 suflete, din cari 176 băr- 

baţi şi 176 femei (6 străini). 
Are 85 contribuabili. Vatra sa- 

tului ocupă 20 fălci. Moșia, 

proprietatea moștenitorilor de- 

cedatului G. Costandache, este 

în întindere de 370 fălci, din 

care: 290 fălci cultivabile, 56 

fălci pădure și restul mlaștini 

şi locuri puţin productive. Im- 

proprietăriți, la 1864, sunt: 31   

. 
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pălmași şi 17 codași,, stăpînind 

66!j, fălci. Are o biserică cu hra- 
mul Adormirea Maicei Domnu- 
lui, zidită în 1835 de I. Iartu- 

lari, împroprietărită cu 8! fălci, 
deservită de un preot şi un'cîn- 
tăreț. Şcoala din. Preuteşti ser-. 

veşte şi acestui sat, Drumuri: 

principale sunt: la Fălticeni (6 
kil.) şi la Preuteşti (3 kil.). 

Hotărnicia  vechie a satului . 

Huşi se constată din următoa- 

rele mărturii : 

Se ubo mi (iară deci noi) Nicolai 

Donici, Vel logofăt, Iordache Ruset, Vel 

Vornic nijinii zemli, Pavel Ciocărlan, 

Vel Vornic veşnii. Zenmli, si acest mare, 

Nicolai Costin Ifatman'i Pircălab Su 

cevei, Panainte Vel Postelnic, Dumitra- 

șcu Cuza, Vel Spătar. Savin Vel” Pan, 

Gavril Vel Paharnic, Gheorghe Aposto- . 

lu Vel Visternic, Pătraşcu “Losim'. Vel 

Stolnic, , . . .. . Vel Medelnicer, Joan 

Palade Vel Clucer, Citea Sirdariu, Du- 

„mitraşcu Vel Sluger, Calistru Vel Jigni-" 

cer, Pavel Rugină Vel Lătrar, Varlam 

Vel Armaş, Nani Vel User, Dumitrașcu 

Macri Vtori î.ogofât, lon Gaftan Postel- 

nic, Gavril Aga, Grigoraş, Jora, tretie 

Logof., Buta, Gheorghieș, Bejan Vornici 

a noastră precum că avînd Măria Sa 

" gloatei, facem știre cu această mărturie - 

Domnul Nostru Ioan Const. Duca .Voe-. 

vod un sat u nume Iluși, ce sunt la ţi- 

nutul Sucevei pe Șomuz, care acel sat: 

Huși sunt de moșa Măr. Sale cumpă- « 

rătură de cinstitul răposatul părintele M. 

S. Duca Vodă de la Răsmandea Postel- 

nic și scriind M. S. Vodă o carte la d-lui 

fratele nostru Savin Vel Ban, d-lui ai: 

trimis pe loan Botez, ce aii fost -pîrcă. 

lab, și pe Ivan Şeptelici, ce aii fost Stol- 

nic și Ștefan Pisoschi și pe Ioan Pitic 

din Buciumeni, şi aii mers acolo la sa- 

tul Huși și aii strins oameni buni din 

jos şi din sus, megieşi de prin prejur și „- 

aii socotit și aii hotărit începînd hotarul 

din Șomuz şi aii pus un stilp peste Șo- 

muz din spre Preutești în țărmurile Ș.- 

muzului, la un izvor unde aii fost o fin- 

tînă ; de acolo la deal peste cîmp, la mij- 

locul cîmpului s'aii aflat un stilp vechiii,, 

de acolo drept sub movila Cetăţii 

S'aii aflat alt stilp vechii, un stilp.s'aii 

pus în virfal Movilei Cetăţii, un stilp 

s'aii pus în drum sub Movile, unde se 

împreună hotarul Preuteștilor și a Ilir- 

topului și a IIușului, mărturisind acolo 

între hotare; Neculae din Preutești pen- :
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. ” . . . ” . 

tru un pămînt că aă vrut să-l are, şi 

Ta “brăzdindu-l Vai scos Iluşi zicind că nu 

” Pi Este a, lor și aă mai mărturisit și Ursul 

din Iirtop; Iar pentru acel pămint, că 

"Vai ţinut un socru a lut anume Minza- 

, tul din Ilirtop și Vaii fost dobîndii, tot 

” lar Mușeni și acel: -pămînt s'aii stilpit tot 

la Hușeni, de acolo drumul alăturea cu 

hotarul Hirtopului . un stilp s'a pus. iar 

. „lîngă drum în prejma înălsurilor (3) Hir- 

. "topului, de acolo tot alăturea .drumul! 

«a a pănă în capul unui pămînt, pănă în 

” Valea Arghirilor şi trece peste vale, un 

. „stilp S'aii pus pest la Vataştină î în Bilă- 

" voaia din Iuşi, un stilp s'aii pus în ca- 

a. „pul Vataştinei Dilăvoaci din jos, de a- 

* „colo cîmpul în zarea dealului precum 

, arată hotarul - vechiii, un stilp în zarea 

Ri dealului în Podul Fintinelor de acolo în 

„js spre stîncile Ilirtoapci, în lungul 

” pămînturilor IMirtopului și pe la obraţele 

pămînturilor Ilușilor, un stilp 's'aii pus 

d'asupra în zarea dealului d'asupra Va- 

tâștinelor, de acolo la: stînci, un stilp 

- sali pus d'asupra stincelor Ilirtoapelor, 

_de acolo Valea-llirtoapet în jos de la 

un loc, la Valea-Piriului, și tate drept 

. matca. piriului vechii pănă în apa $Şo- 

“muzului, S'aii făcut un bour, întro ră- 

- chită și trece peste Șomuz, ia Șomuzul 

” în jos pănă într'o rovină (rîpă) de a- 

-* colo la deal în margine sa făcut bour, 

* de acolo, culmea prin pădurea pe Dealul- 
„. „2 Andricăi, pănă în poduri la pădure, sai 

găsit stilpul vechii, și haturile arate pănă 

în margine, S'a făcut bour, din margine 

la "vale cîmpul pănă într'6 fintină, un stilp 

Sati pus la Fintîni, deacolo trece Valea- 
"a" Lăcuşeştilor în Podul-lui-Cămirzan, de 

acolo. piscul la deal pe culme pănă în: 
” Mă Figcţel, pe la capetele pămînturilor din 

jos a “Ţarinci-Mari, din "Țarina-Mare in- 

"din! Poiana-Blagăi, tot prin Bourebiţi, și 
iar marginea Poenci-Blagăi în vîrful dea- 

- lului și coboară în jos pănă în Șomuz, 
„ „de unde s'aii început hotarul întîi, și se 

încheie hotarul tot. Insă întracest sat 
Iluşi aii mărturisit megieşii toţi, că este 

a treia parte âin sat a lui Calcantraur, 

afară din Lelești așa aii socotit și aii a- 

les de către alte hotare împrejur, și aă 

stilpit precum arată mărturia care scria 

“la D-lui Saviu Vel Ban. Pentru accia vă- 

zînd acea mărturie încredințată, pentru 

"mai mare întăritură, am făcut și not această 
mărturie la cinstita mînă Mărici Sale 

lui Vodă, și pentru credință toți mai 
- Ă jos am iscălit, să se știe». 

„€7211 (1703), Mai 22». 

Nicolae Donici, Vel Logofăt și toţi 
- cei de sus scriși», 

„tră în pădure pănă în pîriul ce vine 

  

In 1803, «Huşii a Cluceresei. 

- "Safta Adămoaia numărai 18 
liuzi, plătind 280 lei anual, a- 

vind şi trei liuzi de cei fără bir. 

La aceștia se mai adăugeaii 
«liuzii ot tam cu 5 breslași, 15 

liuzi> cari plăteai 188 lei a- 

nual), 

Huşi, sfafre de dr.-1.f., jud. Fălciă, 
pl. Prutul, căt. Huși, pe linia 
Crasna-Huși, pusă în circulaţie 

la 15 Octombrie 1890. Se află: 

la 5 kil. de Dobrina. Inălțimea 

"“dW'asupra nivelului mării e de 

118.03. Venitul acestei staţii 

pe anul 1896 a fost de 181586 
lei, 20 bani. 

Huşi (Episcopia-de-), biserică 
în orașul Huși, jud. Fălciă, fă- 

cută de Stefan-cel-Mare, Dom- 

nul Moldovei, în anul 1495 şi 

care în 1592 deveni Episcopie. 
„Iată-i istoricul după Cronica 

Huşilor de Episcopul Melhi- 
sedec: 

Înființarea acestei din ve- 

chime a patra Episcopie a Bi- 

sericei Moldovei, datează de la 

finele veacului al 16-lea. 

«Aceasta rezultă din urmă- 

toarele combinări: a) Pănă la 
finele veacului al 16-lea, ori 

unde se găsesc scriși Episco- 

pii ţării prin documente, nicăirea 

nu se pomenește de al-Hușilor, 
ci numai de al-Romanului și de 

al-Rădăuților, împreună cu Mi- 

tropolitul. 2) De la finele vea- 

cului al 16-lea se găsesc împre- 

ună cu cci doi Episcopi, și al 

treilea — Episcopul Hușilor. s) 

In sinodicul Episcopiei de Huși, 
cel întiiii Episcop se pune Ioan, 

„contimporan cu Ieremia Movilă, 
care a început a domni în ze- 
cimea de pe urmă a veacului 

al 16-lea. 4) Temeiul cel mai 
mare este uricul lui Ieremia 
Movilă. Prin el pentru întiia 
dată se dati de la Domnie mo- 

„patra ' eparchii 

  

î. pentru întreţinerea” lipisco-! 

piei, și Episcopia de Huşi 'se 

numește în el: «noii zidită (adică 

creată) Sfinta Episcopie de 

Huşi». 

«Motivul înfiinţărei acestei a 
în Moldova nu 

se arată în documentele Episco-. 

piei. Dar se înţelege, că n'a 

putut fi altul de cît înlesnirea 

privigherii și administraţiei bi- 

sericești în partea despre răsă- 
rit a ţărei, care era mai mult 

ameninţată de Mahometanizm. 

Afară de ţinuturile Cetăţei-Albe 

şi Chiliei, care căzuse sub stă- 
pinirea turcească încă de la 

1489, : din timpul Marelui Ște- 

fan, la anul 1392, Aron-Vodă 

pronumit «cel răi», spre a 'că- 

păta a doua oară domnia de 

la Turci, le a mai cedat Ben- 

derul, cu 12 sate de prin pre- 

* giur(« Descrierea Mold.», de Can- 

„temir, f. 29, 30, 1851). 

«lată uricul lui Ieremia Mo- 

vilă, de care s'a pomenit mai 

sus. El este în limba slavonă 
şi este reprodus în condica A, 

a documentelor, f. 19 — 22, îm- 

preună cu traducerea romînă! 

pe care o reproducem şi. noi 

aici. Originalul acuma nu se 

află între documentele Episco- 
piei, dar cînd s'a reprodus în 

condică era. Copietorul spune 
că uricul era scris pe perga- 
ment: <uric de la Irimia Mo- 
vilă-Vodă pe toate moșiele Epis- 
copiei Huşilor, ce este pe per- 
gament», — aşa intitulează: el 
acest uric; apoi începe așa: 

«In numele 'Tatălui și a fiului și a 
Sfintului Duh, Troiei Sfintei dcofiinţei 
și nedespărțitei. Iată eii robul Stăpînului 
mei Domnului Dumnezeii și Mintuito- 
rului nostru Iisus Christos și Inchinătur 
Sfintet 'Troiţet, Ioan Ieremia! Moghila 
Voevod: cu mila lui Dumnezeii Domn 
Ţărei Moldovei, Iată Domnia mea bine 
am voit, cu a noastră bună voire, cu 
curată și luminată inimă, şi cu tot gîn- 
dul, şi cu tot sufletul nostru şi cu aju-
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torul. de: la Dumnezeii și cu sfatul și cu Ș 
blagoslovenia părinţilor noştri a Archie- 

reilor Moldovei, kyr Gheorgie Moghila 

Archiepiscop și Mitropolit Sucevei și kyr 

* Agathou,- Episcop Romanului, și kyr 

“Theodosie Tpiscop Rădăuţulut, și. kyr 

"Ioan Episcop Ilușului, şi cu sfătuirea a 

tot sfatului nostru, am făcut întru cinstea 

şi slava Domnului Dumnezeii, făcăto- 

riuluă ceriulut și a pămîntului, și am dis- 

pus pentru mântuirea sufletelor celor mat 

înainte întru fericire răposaţilor, moşilor 

şi strămoșilor şi părinţilor noștri, şi pen- 

tru a noastră sănătate trupească și mîn- 

tuire suiletească, și pentru sănătatea și 

- mântuirea Maice! Domniei mele Mariei, 

și pentru sănătatea și mîntuirea a Doam- 

nuci Domnici mele, -i de Dumnezeii dă- 

ruiţilor fii Domniei mele Ton Constantin 

Voevod și pentru toată casa noastră și 

pentru pacea a toată ţara -noastră a 

Moldovei. Am dat şi am miluit a noas- 

tră Sfintă rugă cea făcută nouă Sfintă 

Episcopia Ilușului, unde este hramul 

Sfinţilor întru tot lăudaţilor Apostoli Petru 

şi Pavel, cu aceste sate: satul Plopeni 

și satul Cozieci și. și . Rășești și Siliştea, 

Creţești și Spăriaţi, ce sunt în ţinutul 

Fălciului, şi Căcăceni lasţinutul Lăpuș- 

nci, și cu mori la Pănoasa, ce sunt 

„la girla Prutului, ce aceste mâi sus scrise 

sate aii fost drepte ale Domnici mele și 

_sub ascultare la ocolul tirgului nostru 

-Iuşului, ca să fie de la noi Sfintei Epis- 

copii neclătite nici-odinioară în vecii 

vecilor, pănă cînd va sta acea Sfintă 

Biserică, și. cine vor fi acolo preoţi că- 

lugări într'acea Sfintă Episcopiă, cu tot 

soborul, să aibă a ruga pre Domnul 

Dumnezeii neîncetat ziua și noaptea, pen: 

tru sănătatea Domnici melc, și a Maicei 

Domnici mele, și de Dumnezeii dăruită 

și prea iubiţi fiii Domnici mele, și pentru 

mântuirea sufletelor și pentru 

ertarea păcatelur moşilor; strămoșilor și 

noastre 

a răposaţilor părinţilor noștri. "Poate acele 

scrise mai sus ca să fie de la noi uric 

de acum și pănă cînd va sta acea mai 

sus numită Sfînta Episcopiă. lar hotarul 

acelor mai sus numite sate, anume Plo- 

Cozieci, 

Creţeşti şi Spărieţi, .care sunt la ţinu- 

tul Vălciului, și Căcăceni care sunt la 

a agonia Gl: 
peni și și Răşeşti și Siliştea 

ținutul Lăpuşnei, și cu mori la Pănoasa 

ce sunt în gârla Prutului,” şi ca să fie 

hotărîrea acestor moșii tuturor după a 

lor cele vechi hotare, pe unde din veac 

aii umblat. Iară spre aceasta este credința 

Domniei mele celui mai sus scris Ion 

Iremia Moghila Voevod, şi credința prea 

iubitului fiului nostru on Constantin 

Vocvod, şi credinţa boerilor noștri, cre-   

adina: Dummisale lui Ureche vornicul de 

ţara de j6s, credința Dumisale” Cirste 
vornic de ţara de sus, credința Dumi: 

sale Georgi Pircalab Ilotinului, credința 
Dumilor sale lui „Georgi și Ionașcu Pir- 

călabii Neamţului, credinţa Dumilor sale 

Cirste şi German "'Pîrcalabii Romanului 

credința Dumisale lni Greze Iatman și 

Pircălab Sucevei, credinţa -Dumisale lui 

Oriniovschi, credința Dumisale lui Veve- 
riță * Spătariii,- credința Dumisale . Ursul 

Medelniceriii, credința Dumisale Cării- 

man Păharnic, credința Dumisale, Simion 

Stroiciii: visternic, credința Dumisale Gli- 

. gori Stolnic, “credință Dumisale lut Vor- 

cotariii Comis, și credinţa a tuturor bocri- 

lor noștri a Moldovei, a mari și a mici. 

Jară după a noastră viaţă și mutare ori 

"pre cine va alege Domnul Dumnezeii să 

FRI 
„și iutărirea, 

domnească, ori din feciorii noștri, sati 

din neamul nostru, sai oră pe cine va 

alege Dumnezeii să fie Domn țărci noas- 

tre a Moldovei, acela să n'aibă a strica, 

ci să mai întărească la a noastră rugă 

Sfinta Episcopia Iuşului. lar cine s'ar 

ispiti a strica a noastră danie și miluirea 

unul ca acela să fiă bles- 
temat de Domnul Dumnezeii, făcătoriul 

ceriului și al pămîntului, și de Preacurata 

Maica lui Născătoarea de Dumnezcii și 

de. Sfinţii Verhovnicii și întru tot lău- 

daţii Apostoli Petru și Pavel, și 

lor-lalți Apostoli, și de patru Evange- 

lişti, și de S1S părinţi de la Nichea, să 

aibă parte cu trecletul Iuda și cu Jidovci 

cei ce aii răstignit pe Christos și ai zis: 
sîngele “lui asupra noastră și asupra fe- 

ciorilor noștri. Acest blestem să fie asupra 

celor, cari vor strica şi vor rumpe 

ceastă scrisoare a Iomniei 

a ce 

mele. 

pentru mai mare încredințare, cătră 

ceastă adevărată carte a noastră am legat 

și pecetia -Domnici mele, U Ias, vlet 

7100 (1592). 

Eparhia Episcopiei Fluşilor. 
«Eparhia Huşilor ce se compu- 
nea din : 1. Ținutul Fălciului din 
stînga Prutului cu reşedinţa în 
Fălciu. 2. Ţinutul Lăpușnei, par- 

tea ce rămăsese după luarea 
Tighinei sai a Benderului, cu 

cele 12 sate sub stăpînirea tur- 
cească, care mai înainte făcea 

parte tot din ţinutul acesta. Ca- 

pitala ținutului mai înainte fu- 

sese la Tighinea, iară apoi s'a 
strămutat la tîrguşorul Lăpuşna, 

unde reședeaii Pircălabii dom- 

neşti, cari administraă ținutul.   

UȘI (EPISCOPIA:DE-) 

(e Descr. Î Moldovei», f. 29). Tot 
în acest ţinut -era şi târ guşorul 

Chișinăul. («Arh istofică», tI,: 
par. 1; f.' 172). Intr'o_ cores: 
pondență din anul 1593, 'vedein, 

că protopopul ținutului î îi avea” 

reşedinţa în. Chișenăii, iară în . 

Lăpușna era Nemesnicul, saii 

Blagocinul. 3. Ținutul Orheiul-i 

cu reşedinţa în tîrgul Orhei, de 

o întindere nu prea mare (ibid, 

f. 30). 4: Ținutul Sorocei, cu re- 
'şedinţa în Soroca, situat pe ma- 

lul- Nistrului, cu 'cetate, la care: 

se rînduiau de Domnie doi cîr- 
muitori. După luarea Benderu- 

lui, Cetatea Sorocei avea mare 
însemnătate strategică (ibid., f. 
31, 32). Sub Inocentie, în anul 

1757, în Soroca, Episcopia și-a 

făcut metoh. 
«Miron Costin ne spune că. 

judeţul Fălciii se întindea pănă 

“la Dunăre, în cît cuprindea tîr- 

guşoarele Reni şi Troianul. A- 
ceastă parte, de loc pe la 1769: 
forma un deosebit ţinut, numit 

Hotărniceni sai Greceni, şi era 
administrat de un Căpitan. (cAr-- 
hiva rom.», t. I, 1860, f. 141), 

pentru. care și ţinutul acesta se 

numea pe la 1800, Căpitănie. 

In Cond. III, f. 236, se pome.:.- 

nește de un «Ioniţă Gafencu . 
biv căpitan de Greceni», la 

anul 1778. Deasemenea ţinutul, 

Fălciului cuprindea Codrul nu- 
mit Chigheciul sai Tigheciul, 
(Arh, istorică», t.I, p. I, f. 172), 

care era din stinga Prutului, 

şi se întindea pănă la hotarul 
Bugeagului saii al Basarabiei 

adică pănă la șanțul lui Traian. 
Din vechime acolo locuiaii 
mii de locuitori, cari se aflau 

în necontenite lupte şi supărări 

cu Tătarii de Bugeag. («Descrie- 
rea Moldovei», f. 58). În timpu- 

12 

rile mai din urmă, precum se 

vede din anaforaua Adunării 

obşteşti din anul 1812, ţinutu- - 

rile de peste Prut se modificase: 

. 

. 

.
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Orheiul şi Lăpuşna se întru- 
“nise. întrun singur ținut, numit 

âl Lăpușnci, sai al Orheiului 
* cu reşedinţa î în „Orhciii, a că- 

"ruia diregători se numeaii 'Săr- 
"dart. Cel puțin, aceasta. se gă- 

„ seşte în documente de pe: la 
1800. Codrul Tigheciului dea. 
semenea forma un ținut a par- 

te. (Uricar., part. III, f. 343). 
" «Cu curgerea timpului, Epar- 

“hia' Hușilor a suferit mai multe 
„Schimbări în întinderea sa. Ie. . 
remia Movilă, la 1596, spre a'și 
atrage amiciţia Hanului tătăresc, 
şi prin el a Sultanului, care ordo- 
nase a'l alunga, pentru că o: 
cupase tronul cu ajutorul Le- 
şilor, a dat Hanului 7 sate mol-. 
dovenești din Bugiag ca să-i 

„fie de cîșle, care s'au numit «sa- 
tele hănești», (Letop., tom. |., 
î. 217). La anul 1668, sub Dom- 

„nul Alexandru Iliaş, Turcii aă.. 
„luat tirgul Rebi, cu tot locul 
de prin prejur, şi ai făcut a- 

„colo giamiă. (<Arhiva romînă», 
„t. II, f. 360, 1860. Vezi de a- 
semenea Letop., t.1, f. 253, Ar- 
hiva istor. t. 1. part. 1. f. 26 
No. 
'stantin Cantemir (1685—1693), 
Tătarii cuprinseseră ţinuturile 
Orheiul . și Lăpuşna, de unde 
abia s'a scos de Antioh Cantemir 
(1696—1700). (Letop, t. II, f. 

43,49, 292). La anul 1712, 
Lupul Vornicul, în timpul în- 
teregnului, dăduse Tătarilor o 
parte din Moldavia despre E., 
dar oareînturnat Mihay Racoviţă.. 

“ (Letop.t. II, f. 147, 396). Lia în- 
voiala ce a încheiat Grigorie Ghi- 
ca cu Tătarii de Bugiag, în anul 
1732, a fost nevoit să-le mai 
dea din pămîntul Moldovei: o 
întindere cale de o oară (Letop,, 
t. II, f. 408). Toate aceste lo- 

Curi ce treceaii sub stăpînirea 
politică a Tătarilor: sai a Tur- 
cilor, se înstrăinat şi bisericește, 
trecind în Eparhia Proilabiei, 

19). Pela timpul lui Con-' 

—
 

„fară de- Hotinul, 

- Benderul: 

“întindere a Eparhiei Hușilor a 

ținut numai pănă la încheerea. 

  

  

- care cuprindea toate: teritoriile 

Inate de Turci de lâ Romiîni. 

«In ânul 177,1, cînd oștile ru- 

seşti coprinseseră toate cetățile 

” ocupate în Moldova de - 'Lurci, 

cu' ocazia „morţii Mitropolitului 
Proilav, Mitropolitul Gavriil Ca- 

limah a „lipit la Eparhia Huși-. 

„lor toate. teritoriile cetăților Tur- 

cești de la Dunăre. şi Nistru, a- 

adică. Reni, 

Ismailul, Chilia, Akerman: al şi 

Insă, această mare 

păcei în anul 1774, cînd acele 
cetăți iarăși s'aii redat Turcilor . 

și în urmare iarăși s'a restabilit 

Eparhia Turcească Proilabia, și 

Episcopia de Huși a rămas ca 
şi mai înainte. 

«In anul 1812, Rusia, luînd de 

la Moldova toată partea despre” 

E., dintre Prut și Nistru, îm- 

preună cu Bugeagul sai Basa-: 
rabia și cu toate olaturile Tur- 

cești din acele părţi, a . redus 

Eparhia Hușilor mai la totala! 

desființare, răminîndu-i numai '|' 

partea din ținutul Fălciului ce 
este de-a dreapta Prutului. Spre 
a putea exista această lEpar- 
hie a fost necesitate a. se a- 
dăogi ţinutul Vasluiului, de la 
Eparhia Romanului. Aceasta mi- 
se pare că s'a fâcut cu ocazia 
morţii Episcopului Gherasim în 
1826. Cel puţin din anul acesta 

„se găsește o scrisoare a Epis- 
copului de Rădăuţi, Isaia Bălă- 
şescu, către Episcopul de Ro- 
man, Meletie, în chestia unui 
preot de la satul Dumești, ţi- 
nutul Vasluiului, „care, ca vechil 
de Protopop se adresase de-a 
dreptul către Egumenul din Su- 
cevița. Episcopul de Rădăuţi a 
găsit această urmare a vechi- 
lului necanonică şi-l acuză la E- 
piscopul săii Meletie ; însă, fiind 
că ţinutul Vasluii nu mai fă- 
cca parte din Eparhia sa, re- 

.. 
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comandă acei cpistolă Episeo- 

pului de Huși. (Acta'corespond. ” 
cu Lpis. de Roman). 

«La anul 1852,.sub Episco- 

pul Melstie Istrati, S'aii 

adaos încă două ţinuturi, Tu. 

tova şi Covurluiii, la Eparhia 

de Huși, tot de la acea-de Ro: 

man, care avea şase ținuturi, și 

cu chipul acesta S'a făcut amîn- 

două Episcopiele cu Eparhii 

egale în numărul ținuturilor, fie- . 
care cuprinzind cîte 4 ținuturi. 
In anul 1864, formîndu-se noua 

Episcopie a Dunărei-d.-j., sa 

„dat la această din urmă ținătul | 

Covurluiului, iar la Episcopia 
de Huși, s'a alipit ţinutul Ca- 
hul, prin care iarăși s'a redat 

o parte din locurile de: peste 
Prut ce le avusese pănă la anul 
1812. După retrocedarea Ba- 

- sarabiei în 1877, s'a luat de la 
această „Eparhie ținutul Cahu- 

. lului. 

Episcopul de. Huși în. ordi- 
“nea ierarhică a Episcopilor o- 
cupă locul după Episcopul de 
Rădăuţi, fiind că Episcopia 'de 
Huși, ca cea înființată mai în, 
urmă, se socotea inferioară ce-. 
lor.V'alte, și era mai săracă în- 
tre colegele sale. Locul cel d'in- 
tii după Mitropolit, la parade, * 
îl ocupa Episcopul de Roman, 
apoi al Rădăuţilor şi în fine al 
Hușilor. La sărbătorile cele mari 
cind se aflau toți Episcopii în 
Capitală, precum: la' Nașterea 
Domnului, la Botez, etc. Și ve- 
nea Domnul la biserică, Mitro- 
politul' și Episcopul de Roman 
sta în laturea dreaptă, iară, E- 
piscopul de Rădăuţi și de Huși 
în laturea stîngă.'(Letop., t. III,. 

_f. 297). La cazuri de vacanțe 
la vre o Episcopie, obicinuit 
se păzea această regulă: pis- 

" copul de Huși trecea la Rădăuţi, 
„acesta la Roman, iară Romanul, 

la Mitropolie, în cît alegerea și 
chirotonirea de Episcop noi 

mal.



„cădea pentru Episcopia de Huşi. 

E Huştiul, sat, în jud. “Tutova, pl. 

Mușul, irită, | format din piraele: 

„Broşteni și Riești, 

_-preună în partea de E. a tirgu- 

- pîrtul Hușul, se varsă în girla. 

- tului, după ce primește mai în 

fuenţii Răcea și Păhnești, cari 
“vin din partea de N. a plășei 

-Podoleni. 

- Huta, ziriă, jud. Dorohoii ; izvo- 

Culiceni ; primește în stinga pi- 

- raele Savinești şi Bîrzeni ; curge 

"mijlocul satului şi comunei Tir: 

-mauca, pl; Herţa, şi.se varsă în 

Hutupeni, cătun. Vezi Valea-Sa-. 

- HUŞTIUL. es 

Insă această regulă nu se ur- 
ma tot-d'a:una cu stricteţe. Aii 

„fost cazuri cînd Episcopul de - 

Huşi a trecut imediat la: Epis- 
- copia de Roman, ba încă şi dea- 

- dreptul la Mitropolie. După măr- 

- turia Domnitorului 

atit Episcopul 'de. Huși, cît și cel 

de Rădăuţi, de şi purtai numele 
de Episcop şi aveai chirotonia 

canonică archicrească, ni aveai 
voe de a purta Mitră, . rămtind 

___ această prerogativă numai Mi- 

* : tropolitului. și : Episcopului de 
Roman. «Descrierea Moldovei», 

f. 293, din ânul 1851). 

«Această mărginire cu tim-:. 
pul s'a desființat. Mitra și en- 
" golpiul Episcopului Ihocenţiii, ' 

răposat la 1782, se păstrează 
pănă “astăzi la Episcopia de 
Huși». . a] ” 

Pereschivul, com. Liești, spre 
N. -E. de satul Liești,, 

cari se îm- 

lui Huşi; apoi sub numirea de. 

Isaia, formată din vărsarea Pru- 

sus, în partea din stinga, pe a- 

reşte din dealul Hutei, despre 

de la V.:spre E., prin șesul din 

piriul Holeacul. 

"tului, sat, 

Cantemir, | 

Huţanului (Dealul- ), deal, ş! 

„com. Colonești, pe care , 

Huţoaia, deal, în ju  Taşi, pl. 

- Bahluiul,' com. Cotr! începe 

din Valea-Groazei șn€e!S€ pănă 

Huţul, sas, fcînd parte din cota. 

o vale, le 12 lil. de reședința   
= SFÎRȘITUL AO 
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"com. 
pl. Funduri, jud. Vasluiă. * 

Huturele, îeser, în partea deE: 
- a com: Vizirul,. între Canalul 

“ Vilciul,  Dunărca-Vechie, . lacul 
" Tituloaia şi. „privalul Băndoiul, 
"cu care comunică în partea de 

S. prin privalul Huturele. 

: Huţani, saț, în cențrul-com. Bre- 
huești, pl.' Siretul, jud. Boto- 

- şani, -situat pe'loc șes, în stinga 

„Siretului, 'cu o suprafață de 404 

- hect, și cu o populaţie de 102 
familii, 'sai 371 suflete, Ruși, 

" din cari 120 contribuabili. 

Teritoriul moșiei este mare 

parte şes și acoperit cu pă- 
dure.. - 

Numărul vitelor e de 432:.124 

boi și vaci, 18 cai, 220 oi, 10 

bivoli și 60 “porci. 
Sunt 18 stupi cu albine, 

Huţanul, deal, cu ponor, pe mo: 

şia Grămești, com. Grămești, pl. 

„_ Berhometele, jud; Dorohoi ; în- 

"cepe din măgura Cudrina și se 

termină la satul Rudești. 

a 

se- 
Tecuciii, la marginea de 

„pară de com. Tulești, a:jud. 

Tutova. 

la hotarul moşierUl mi; com. 

Belcești, unde se Sfirşește, fă 

cînd şi hotarul 1tr€ satul Cir- 

„joaea, din com Băiceni și com. 

- Cotnari. 

. Găiceana, id. Tecuciii, situat pe   
comunei 

   

           

Valea- Satului, | 

E iza) 

Ss, 4 ErTIa Să 
scie 

DR Sugune SE 

IIUZUNUL 

Are o. populaţie :de 72 £. 
milii,- sai 285 suflete, din e 

66 contribuabili. L.ocuese î, : 

case, |. tă ” 
„Are o şcoală, care de - 

„de la 1892. şi e frecuer, nul 
38 copii; o biserică; e de. 
Cuvidasa Paraschiv ş ă Gun . 
Nichita Rusu -la 179c! 

se vede în inscripţi 

pe catapeteazmă. 

anul 1853. Se î 

„._cuitori,. avînd - 

pămînt arabil de un» “drum 
Este străl 

- „ce vine 'dir” 

se află 

jeparat la :. 

„ne de le 

bn fălci . 

„ceana şi trece, 

în jud, Befoşti clăcași, sunt : 

; Locuit,y la 1864. şi stă-. , 

Împropr hect,,. iar proprie- i 

Pa fe D-nul- Dimitrie A. 

rula re 2409 hect., - din: 

Stupe. parte pădure,” : 
ca: 

1 piriă, trece prin mijiocul 

ului cu același nume, com: 

„săiceana, nd. Tecuci.   
Tuzmul, baltă, pe: moşia Ripta, 

com. FHreaţca; pl. Herţa, jud. - 

Dorohoiiă, E n 
“ 

“Huzun-Ada, insulă, pe Dunăre, 

"pl. Silistra-Nouă, pe teritoriul”. | 

" comunelor rurale Aliman: Şi Mir-. Pi 

leanul, jud. Constanţa; este mai - 

mult o prelungire de V.-a ma- 

relui Ostrov-Lung, cu care € 

legată prin o îngustă limbă de: 

pămînt; are o formă! lunguiaţă 
1 a... 

îndoită, cu o lungime de 3k::: 

kil., o lărgime de 300 :m., 0. 

întindere de 108 hect.; este-ne- . 

productivă, de oare-ce tot pă: * 

mîntul săi este format din alu- 

viunile. nisipoase ale riulai. 

Huzunul, piriiaş, format în mun--. 

„ţii com. Poiana, se varsă în Put... ăi 

na, jud. Putna. 

ULUI AL l-a. — 
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