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-rea de coasta Ialomiţei, iar
despre E. și S., numai simvamire

de

coastă.

nt în' judeţ,

şi cu

deose-

pe cîmpul Bărăgan, multe
„le... artificiale. Modul

Iablaniţa, com. rur. şi saţ, în
jud. Mehedinţi, pl. Dumbrava,
la 35

kil. de orașul T.-Severin,

situată pe două dealuri și o
vale și mărginindu-se la E.
cu com. Podul-Grosului, la S.;
cu com. Padina-Mare și Padina.
Mică; la V.,, cu com. Paroina-

Mare

șila N., cu comuna

Stig-

nița.

"com.

sunt:

Balaurul, Iepurele,

Vulturul, Batovul, Sculele şi
Geanta.
Dealuri mai însemnate sunt:
Cuca-lui-Rădoi, Dealul - Mălinului, Boca și Sculele.

300 case,
- Locuitorii posedă: 70 pluguri,
165

care

cu

boi,

26

căruţe

cu

cai; 70 stupi: cu albine,
Are:

o șosea

o leagă de com.

care

Oreviţași Pa-

roina-Mare ; o biserică,

cu hra-

mul Sf. Gheorghe, deservită de
2 preoți şi 3 cîntăreţi; o școală,
„condusă de un învățător, fre„cuentată

de

26 elevi şi 3 eleve..

| Budgetul com.
la venituri

şi

e
de

de

3736

2936

de

cunoaște

1

olacul

kil.,

se

află

lei

lei
la.

cheltueli,
Contribuabili sunt 246.

Vite: 690 vite mari cornute,
330 boi, 60 cai, 700 oi şi 600
rimători,
Cimpiile mai principale din

o înălțime

Dealului-Marc,
de

148

m,

are
domi-

se

vechii,

rur.

Turcoaia;

este

deal

fără legături cu vre-un alt deal,
„ așezat în partea de V. a pl. și
a com. care se întinde la poalele
sale de V.; ede natură stîncoasă,

acoperit pealocurea cufineţe; are
o înălțime de 336 m., care poartă
numele

de Turcoaia,

dominind

asupra sâtului Turcoaia,, asupra

Dunărei şi asupra drumului judeţean Măcin-Satul-Noii-Ostrov;
are ca prelungiri dealurile : Igli_şoara-Mare, Iglişoara-Mică, Ma:
nole și Gorgova; este acoperit

cu fineţe și pășuni.

comunal

Mal-

Iacob (Piscul-lui-),
pisc, în com.
rur. Govodarva, pl. Motrul-d.-s.,

Iacob (Dealul-lui-), ea/, în jud.
com.

coci și drumului

fîn-

Tulcea, pl. Măcin, pe teritoriul

comunală

pe muchea

coci-Agi-Ghiol; este naturală şi
acoperită cu verdeață.

locul numit PodulLa V. com., la o de-

tina numită Poșta, pe unde

în

Tul-

sului,
la
Iablaniţci.
pârtare

locuind

jud.

nîind asupra văilor Sari-Ghiol şi
Valea-Mare, asupra satului Mal-

vind

locuitori,

movilă,

cea, situată în partea centrală
a plășci Tulcea, şi cea de S.
a com. rur. Malcoci; așezată

Văi: lablanița și Boca, pe care
curge piriul Iablaniţa şi care
se unește cu apa Podul-Gro-

Satul formează comună cu
mahalalele: Doseşti și Țaţa, a1600

Iacob-Mog,

cum,

jud. Mehedinţi. Aci se află urmele unei vechi cetăți romane.
Se află pe partea dreaptă a pi.riului Govodarva și în apropiere de șosca,

Iacob-Suhat, gir/ă, în jud. Tulcea, în partea de N. a plășei
Tulcea şi a com. rur. Malcoci, şi.in partea de S..V. a
plăşei Sulina şi a com. urb, Chilia-Veche ; se desface

din lacul

„ Costin; curge spre E. d'alungul
malului nordic al grindului Stipocul; trece pe lîngă lacurile
Costinciuc şi Buciul,
scurge în el, și, după

de

care se
un curs

12 RIl., se pierde în

întin-

IACOBENI

IAILA-DERE

sele stufării de lîngă lacul
purnicul. .

Pe.

Iacobeni, saţ, în partea de E.
_.A com. Șipotele, pl. Bahluiul,
|

|

SO oana

a

înventer
|a

m

E

Sa

sătune:

io Taţie
|

"2

a

[Yari fac

A

de

itori.
ul sunt

ouatuauităp in anul 1880, Iaco-

beni este sat vechiii,
Are o biserică zidită de un
preot, Andrei.
„ Vite sunt: 239 vite mari cornute,

30 cai, 723

oi, 9 capre și

75 rimători.
Iacobeni,

dea/,

celași nume,

lîngă satul cu a-

com.

Bahluiul, jud. Iași.
Iacobeni-Noi,

Șipotele, pl.

Iadului

(Gura-),

/oc izolat, în

jud. Buzău, com. Nehoiașul, pe
moşia Jariștea, în poalele mun-

telui Cumpenile,

unde

se

află

o mulțime de izvoare cu ape
minerale, exalind un miros sulfuros, ce i-a determinat numirea.

statului Iacobeni.

Are

o

familii, sati 264 suflete.
Numărul vitelor e de 1240:
422 boi şi vaci, 81 cai, 702 oi, 35
porci.
In sat se află: 1 cîrciumă, 2
comercianţi și 2 meseriași.

Iacobeni-Vechi, sas, în centrul
com. Diîngeni, pl. Jijia, jud. Botoșani, pe partea dreaptă a ]ijiei, cu o suprafață de 993 hect.

și cu o populație de

şo fami-

lii, sai 250 suflete. Moșia este
proprietatea Statului,
Are o biserică făcută de locuitori și deservită de 2 cîntăreți.
lacoboaia, pădure,

în jud.

Ba-

căi, pl. Siretul-d.-j., com. Tămași, cu o întindere de 28 hec-

iar populația, compusă din Bulgari şi Romini, este de 57 familii, sai 215 suflete. Prin el
trece drumul comunal Hasanlar-

Orta-Chioi,
Iaila-Bair,

/oc, în jud. Bacău, pl. Taz-

lăul-d.-s.,

com.

Bucșești,

situat

Iaguda-Ceair, va/e, în jud. Constanţa, pl. Silistra-Nouă, pe teritoriul com. rurale Almaliul ; se

desface din poalele de E. ale
dealului Sari-Meșea-Bair ; se în-

dea,

în jud. Tulcea,

pl. Babadag, pe teritoriul com.
urb. Babadag; se desface din
dealul Asmilar-Bair ; se întinde
spre E., avind o direcţiune ge-

nerală de la S-E. spre NE,
brăzdind partea de N. a plășei
şi a com.; lasă spre S. dealul Ghel-Tepe; pe la poalele de
E. merge drumul județean Babadag-Alibei-Chioi ; este de natură stincoasă ; se ridică la 138
m.,

Iaga,

saz, în partea de

Suprafață de 436 hect. ale locuitorilor și o populație de 70

tare.

Iadul, zac, izvorește de la E.
de com. Mioveni, pl. Riul-Doamnei, jud. Muscel și se varsă în
riul Argeșelul,pe malul stîng.

la confluența piriului Cernul cu
Tazlăul-Mare.

NV. a com. Dingeni, pl. Jijia,
jud. Botoșani, pe coastă de deal,
în dreapta Jijiei. S'a înființat la
1579 cu noii împroprietăriți pe
moșia

Iacovile, saz, făcind parte din com.
“zur. Mădulari, pl. Cerna-d.-.,
jud. Vilcea. Are o “populaţie
de 202 locuitori (102 bărbați și
1090 femei).

dominind

satul

Satul-Noiă,

balta 'Topra-Chiopru și drumul
judeţean ; este acoperit cu păduri și finețe.
Iaila-Dere, ziriii, în jud. Tulcea
pl. Măcin. Izvoreşte din poalele
de V. ale dealului Ciubucluc-Bair
şi Orta-Bair, și se îndreaptă mai

întiiii spre N.-V. și apoi spre V.,

dreaptă spre E., într'o direcțiune

avind o direcțiune
spre V.; trece prin

generală de la S.-V. spre NE,
mergind printre două prelun-

a satului

Iaila, de unde și-a

luat numele;

curge de la poa-

giri ale dealului Sari-Meșea-Bair,
cari poartă

același nume;

brăz-

dează partea de N.-V. a plășei
și pe cea de S.-E. a com.; taie
drumul judeţean și cel comunal
ce duce de la Almaliul la EseChioi,

şi,

după

un

mers

de

6

N.

de la E.
partea de

lele de N.ale dealului Ortabuirac și Hasanlarului, și, după un
curs de 12 km., se varsă în

“ piriul Cerna, pe partea stîngă, lingă satul Satul-Noi, pe
care-l udă prin mijloc. Brăzdează

partea

de

S. a plășei, și

kil., se deschide în valea piriu-

pe

lui Almaliul, numită Beilic-Ceair,

Noi. Basinul săă, cu o intindere

ceva mai jos de locul numit Ciş. meaua-Ostrovenilor ; malul

săă

sting este acoperit cu vii,
Iaila, sas, în jud. Tulcea, pl. Măcin, cătunul com. Cirjelari, așezat în partea centrală a plășci
şi cea de N. a com,, la 12 kil,

spre N.

de

reşedinţă,

pe

am-

bele maluri ale văii Iaila-Dere.
Intinderea sa este de 45 hect.,

cea de N. a comunei Satul-

de 2400 hect., coprinde cite o
parte din teritoriul comunelor
Satul-Noi şi Cirjelari, și este
cuprins între dealurile: Hasanlar,
Dijcadael-Bair, Ciuciuc-Cara, Or-

ta-Chioi, de-oparte, Carapcea şi
Ac-Punar, de altă parte. Ca afluenţi are pe dreapta: DereaAc-Punar, și pe stinga DomusCulac. Malurile sale sunt în general ripoase, pănă la confiu-

IALOMIȚA (JUDEȚ)

IALOJIȚA
ența

cu

pîriul

Pe valea lui merg drumurile comunale: Jaila-Satul-Noi, Ac-Punar, Satul-Noii, Homurlar.laila.

Ialojiţei (Virful-), piscu/ mantelul cu acest nume, între com.

ge spre E., trece prin valea piriului Sărata și pe la N. satului Gir-

de N..S, și E., iar partea de
V. formează o continuare a cîm-

bovi,

piilor din pl. Cîmpului și din judeţul Ilfov. Coasta de N. poartă
numirea de coasta Ialomiţei, iar

apoi

Strachina,

Şarul-Dornei și Broşteni,
jud. Suceava, avind 1616 m. altitudine.

Ialomicioara, sa, jud. Dimbovița, plaiul Dîmboviţa-lalomiţa,
căt. com. Moţăeni.
Ialomicioara, zîrîă, jud. Dimbovița, care izvorește aproape de
“muntele L.eoata, și primește în

piraiele:

mărginesc acest cimp în părțile

satul

Grindul,

de

unde se coboară spre N.-E., despărţindu-se de judeţul Brăila pă- nă în dreptul satului Murgeanca,
unde teritoriul comunei CioaraDoiceşti din județul Brăila, se
coboară spre S. pănă în lacul

Ialojiţa, zârîă, în jud. Suceava,
com. Șarul-Dornei ; afluent al piriului Călimânelul.

sine

decom. Jilavele, mer-

„despre N.

Domus-Culac.

Ialomicioara-Fru-

formind

un

cot

în

mai

varsă

și

riteană, ziriă, jud. Dimboviţa,
ce izvorește

de sub muntele Pă-

duchiosul, despre Prahova și se
„varsă în partea stingă a Ialomiței, din sus de Moroeni, în dreptul Glavei, care este o poeană
frumoasă.

Ialomiţa, Judej, numit ast-fel
după riul Ialomiţa, ce-l udă
de la V. spre E. Este situat
pe țărmul stîng al Dunărei, în
unghiul ce formează acest fluviii în curgerea sa despre N.
udind partea de V. a Dobrogei.
Limite. Spre N., judeţul se mărgineşte cu judeţele Buzăi şi Brăila. Linia despărțitoare. începe

artificiale.

Modul

cum

bine

Limita județului spre S. o
formează Dunărea, ce desparte
judeţul de Bulgaria din dreptul satului Vărăști, pl. Borcea,
pănă în dreptul pichetului Chiciul, saii pănă la un kil. spre

va că movilele

E. de Silistra;

pămint pentru a se ridica aceste
movile, căci prin prejurul lor,
nu se văd gropi. Săpindu-se .
unele movile, nu s'ai găsit într'u- -

de aci, Dunărea

Ialomicioara-Mică, sai Răsă-

se

movile,

năre.

S..E., tăind d'a curmezișul văile
Ileana, Ilie și Bulumezi și trecînd

Ialomicioara

raionul
de com.
partea
numele
Tot în

bire pe cîmpul Bărăgan, multe
sunt aranjate nu pare
a fi ceva
întîmplător; așa, în partea de

Valea-Ţiţa, din sus de Moţăeni.

altele, apoi trece prin
com. Runcul, și, aproape
Moțăeni, se varsă în
dreaptă a Ialomiţei, sub
de Ialomicioara-Mare.

E. şi $., numai sim-

pla numire de coastă,
Sunt în' județ, şi cu .deose-:

județul Ialomiţa în formă de
dreptunghi, de unde iarăși ia
direcțiunea spre E. pănă în Du-

desparte judeţul Ialomița de județul Constanţa, formînd și li-:
mita despre E., pănă intră în
judeţul Brăila.
”
Marginea de E. este o linie
convențională, care începe din
limita judeţului de N., desparte
acest județ de județul Prahova,
mergind spre S. pănă în riul
Ialomiţa și de aci merge spre

moasă, lalomicioara-Văei
saii
Valea-Vacei, Siliștea, Lili, Giurculeţul, Chincioaca, Tanţea şi

cele despre

pe la Moara-Săracă, prin ValeaArgovei, prin lacul Mostiştea,
pănă în Dunăre, în dreptul satului Vărăști,

Suprafaţa judeţului, cu o întindere de 805529 hect,, este
o cîmpie vastă, tăiată în două
părţi de riul Ialomiţa, presărată
„de o mulţime de movile și crestată în partea de N. și de S.
de mai.multe văi. Din rîul Ialomiţa, spre S.; în lățime ca de
35 kil. și din Borcea, spre V,,
în lungime ca de 75 kil., se întinde cîmpul Bărăganul, a cărui
suprafață prezintă niște 'ondulaţiuni largi, nesimţite în urcare
şi coborire. Trei mari coaste

E, a Bărăganului, unde sunt mai
conservate, se poate obser-

sunt ast-fel dis-

puse, că formează patrulatere,
dintrun centru, format dintr'o

movilă mai mare, se întind mai
multe raze în diferite direcțiuni.
Nu

se cunoaște de unde

s'aluat

nele nimic, iar într'altele numai

cărbuni.

Cele

mai

principale.

movile sunt: Movila-Voevodului,
Movila-lui-David, Drăgaica, Cacomeanca, Baurul, Ciunga, Pă-

-una, Copuzul, Gemenile, a-Neac-

şului, etc.
Ape. Dunărea curge spre S.,
apoi spre E., formînd mai multe
" braţe, din 'cari cele mai mari

sunt: Borcea și Gura-Balii. Ialomiţa străbate judeţul. despre '
V. spre E., unde se varsă în
Sărata, pirii, curge
Dunăre.
_din judeţul Buzău, spre $,,
şi se varsă

în riul Ialomiţa.

Ghi-

ghiul, un mic pirtă, vine din jud,
Prahova şi se varsă în piriul
Sărata. Lacuri principale sunt:
Boianul,

Jegălia,

Călărași,

Ca--

bilul, Strachina, etc,
Dunărea, în curgerea

sa, for-

mează mai multe insule, din
cari cele mai marisunt: Balta, Tulchia-Mare, Strimbul, Hopa, Balaban, Aleonte, Atirnaţi și Vaca.

. Clima, În timpul iernei, clima

.
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„este aspră, din cauza vînturilor
ce suflă despre N. şi cari, negăsind nici un obstacol, produc

viscole ce pun adesea în primejdie d'a se nămeți turme întregă de vite; Primăverile sunt
adesea umede și reci și din

cauza ploilor şi a topirii zăpe
zilor. Dunărea ese din albia sa
și inundează

pășiunile

şi pădu-

rile de pe țărmurile sale. Verile
sunt

călduroase,

încetează,

Dunărea

adesea
scade şi cu

ploile

dînsa, braţele şi lacurile
mează nlaştine.

ce for|

Toamna, cînd nu cad ploi
şi zăpezile:nu vin de timpuriii,
“este timpul cel mai frumos.
Proprietăți. Sunt trei serii de
proprietăţi în acest judeţ: prima serie începe din Dunăre pănă
în mijlocul Bărăganului; a doua
serie începe din riul Ialomița
spre S$., pănă în mijlocul Bă:
răganului; a treia serie, din riul
Ialomiţa, spre N., pănă în judeţele Brăila și Buzăii.
Statul posedă 59 proprietăți
şi anume: Cărăreni saii Ilagicni,
-Cuneșşti
Crăsani,

saii Bizcanca, Fundul:
Jegălia, Strachina, Broș-

teni-Vechi, Rogozul, Bucşti, leteşti, Făurei, Găunoşi, Vărăști,
Vlădeni, Blagodeasca, 'Piersica

saii Rordușelele,
nului,

Piscul-Carapa-

Ciocăneşti -Mihaiii- Vodă,

(Nucet),

Culcaţi
van),

Culcaţi

Dintre păsări

(Răz-

Pisculești, Pisculeasa, compusă
din Cotul-lui-Cocoș și Cotul-lui-

nelor se produc anual pănă la

Bobul sait Corneanca,

[26000 kilog. miere şi 6800 ki-

Surdeasca - Glogăneasca şi Ar-

log. ceară.
" Din Dunăre, Borcea şi de prin
lacuri, se pescuesc: crap, somn,

”

mășeşti.

Eforia Spitalelor Civile din București, posedă opt proprietăţi, şi
anume: Călărași-Lichireşti, Cîrnulisa, Crăsani-d.-j.; Dudești, Lu-

morun, cegă, șalăii,

De

ciul cu Giurgenişi Gura-Ialomiţei,
Popeni, Piersica-Mierlani și Stel-..
- ciul.
[|

Producjiniiză. Pămîntul judeţului, propriii zis pentru cultură,

o mare canti:
plante alimen-

tare. Cultura tutunului se face
în pl. Cimpului.
Pe insulele ce Dunărea for
mează în curgerea sa, se află
multe păduri cu lemne de salcie
și plop, iar pe amîndouă malurile rîului Ialomiţa, se află
păduri, cari, pe lingă salcie şi
plop, mai conţin și stejar, anin,
carpen,

frasin,

ctc.

Suprafaţa județului, fiind o întinsă cîmpie producătoare, este
favorabilă creșterei animalelor.
Viteîn jud. Ialomiţa sunt: 49009
cai, 92032 boi, 257737 oi, 1960
capre, 49578 porci, 147 asini.

Dichiseni, Trimșeanca, . Săpuia
lui,
- Protopopu
nari sai Oda

Este cunoscut că

numărul
trecute

şi

Berbeci - Popeşti, Cocora, Mileasca, Slobozia, Ciocăneşti-Mărgineni, Bogata, Ceacul saii Valea.
Plopului, Iazul saii L.ata-Sănata,
Lupşani, Ulmul, Copuzul sai
Odaia-Călugărului, Găiţa, Săpunari, Călărași-Vechi, Coslogeni,
Bucul-Mătuseşti, Curești, Cotullui-Epure, Stelnica-Pirţani, Reviga, Căzăneşti, Călărași, Oraşul
sati Piua-Petrei, Cotorca, Grindul-cu-Rogoazele, Cotorca-Mică,
Bărăganul,
Petroiul,
Cuneşti,
Buciumeni cu Frățileşti, Bucşa,

chiar până pe la jumătatea

a-

telor era în secolele

vi-

cestui secol mai mare şi că vitele erai de o mai bună rasă;
aşa că guvernul turcesc cum-

păra de aici cai pentru armată
şi alte vite, din hergheliile și tur.

mele ce popula cîmpiile jude:
ţului Ialomiţa; acum însă transformarea suhatelor în locuri de
cultură,

a făcut ca numărul

vi-

telor să se înpuţineze.
Dintre animalele sălbatice se
“găsesc: lupul, mistrețul, vulpea,
iepurele,

vidra,

viezurele,

știucă,

etc.

este

spe-

şi agricultura

ciala ocupaţiune a
totuşi și industria a
așa, în fabrica din
teni-Noi se fabrică
Măcinatul cerealelor

locuitorilor,
luat avint;
satul Broşmult alcool.
se face în

mai multe mori de vint, de apă

formează un strat argilo-nisipos
amestecat cu substanţe organice şi produce
tate de cereale,

vulturul,

dropia, cocorul, lebăda, pelicanul, becața, gisca și rața sălbatică, ete. Din cultivarea albi-

Frăţileşti, Motilva, Sforile,

Drăgan,

se află

etc.

şi cu aburi, din cară cele mai
sistematice şi cari daii zilnic o
mai mare cantitate, sunt cele
din Broşteni- Noi, Lehliul şi
Călineşti. Fabricarea brînzeturilor,a pastramei, a peştelui sărat,

apoi a cărămidei, a obiectelor
de lemn şi de fier, precum și
țesăturile

de

lină, de cinepă, de

bumbac și de mătase, etc., formeazii una din principalele ocupaţiuni ale locuitorilor.
Comerciul. la judeţ, comerciul
se face cu cereale, animale, piei
nclucrate,

lină,

alcooluri,

seii,

pește sărat și proaspit. Comerciul cu

cereale,

care

formează

primul izvor de bogăţie. al locuitorilor jud., se face în fie-care
com., dar mai mult în porturile
Călăraşi şi Gura-lalomiţei. Comerciul de vite și de manufactură se face în fie-care comună

şi cu deosebire în bilciurile ce
se țin peste an în următoarele
localităţi: în Călăraşi, dela 1—10
Septembrie şi la 9 Martie; în Slobozia, la 23 Aprilie, 24 Iunie
și la Inălţare ; în Urziceni, unde,

în deosebi de tirgul săptăminal, e
tirg la Duminica Floriilor şi la 14
Octombrie; în Lehlii se face

tirg săptăminal; în Giurgeni, la
14 și 26 Octombrie; în Ciochina,

la 8 Septembrie şi Duminica-

i
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Floriilor; în Jilavele, la 20 Iulie
și la Pogorirea Sf. Duh; în
Broşteni Noi, la 25 Martie, 29
Tunie, 27 lulie, Duminica To.
mei şi 14 Octombrie; în Grin-

dul, la 9 Martie, 15 August, 26
Octombrie şi la Pogorirea Sf.
Duh.
Că: de comunicaţie. Jud, Ialomița e străbătut de căi ferate,
şosele

și căi navigabile. Căile fe-

bani și pentru
47394

școalele urbane

lei, 60 bani.

Pentru învățămîntul secundar
se află un gimnaziă real în orașul Călărași,.cu 9 profesori.
oi
satul. -Armășești este o
școală” mixtă de meserii şi agricultură practică, în care se află
internați 40

avind

elevi

și 40

eleve,

14 profesori, profesoare,

maeştri

şi

maestre.

rate străbat judeţul în lungul
și latul săi, avînd
o lungime de

Personalul sanitar al județului se compune dintr'un medic

167

primar, patru

kil., din cari linia Bucureşti-

Fetești,

cu

77

kil.,

avind

sta-

țiile: Lehliul, Dilga-Mare, Ghimpaţi, Ciulniţa, Mărculești, Elena
şi Fetești; linia. Slobozia-Călărași-Port, cu 47 kil., cu stația
Siliștea ; linia Feteşti-Făurei, cu

43 kil., avind staţiile Hagieni,
“Țindărei şi, Murgeanca.
Şosele acoperite cu pieatră
sunt pe o întindere de 1ş kil.,
iar neîmpielrite sunt foarte numeroase pe o mare întindere.
Căi navigabile sunt: Dunărea,
cu brațele sale Borcea și Gura-

Două

escadroane

fac parte

medici de plăși,

un medic al orașului Călărași,
doi medici la spitalele din Că-

călărași cu reședința

Cultul.

cea

Urmează

cursurile

6oo elevi și 300 eleve. Personalul didactic se compune
din 104 învăţători, S institutori, 24 învățătoare și 5 insti-.
tutoare,

ceea

ce

formează

un

total de 141 membri ai învățămiîntului primar. Cu
întreți:nerea

acestor

şcoli

s'aă

chel-

tuit de stat, judeţ și com,, într'un singur an suma de 200367
lei, 10

“școalele

bani,

rurale

din

care

152972

61975, Afarele Diețtonar

pentru

lei,

Geografie,

şo

ol. IV,

în Călăraşi,

și care

depinde

mai

Populaţiunea. După statistica ”
oficială din 1887, se află în ju-

patru

află patru
moaşe.

vaccinatori
Un

medic

și

vete-

rinar îngrijește de starea sanitară a vitelor în caz de epizootii. Sunt trei farmacii, din cari
două în Călărași și 1 în Urziceni, cari procură medicamente

bolnavilor din spitale şi particularilor.
!
Justiţia. Se află în județ un

liei din

și în fie-care comună cîte o judecătorie comunală.
Administraţia. Se află o prefectură, trei subprefecturi și în
fie-care comună cire o primărie.
Siguranţa publică în orașul Călăraşi este pusă sub privigherea
unei poliții. Reşedinţa sub-prefecturilor este în: Călărași,
bozia și Urziceni.

Slo-

Armata. Este în judeţ un regiment
de infanterie, care poartă
denumirea de al ş-lea, Ialomița.
No. 23, şi depinde de corpul III
de armată cu reședința în Galaţi.

Regimentul are trei. batalioane,
din cari unul permanent și două
teritoriale, avind și 12 companil.

de

Eparhia

Mitropo-

Bucureşti.

deţ 132936 locuitori, cu 20134
capi de familie, din cari 15092
persoane ştiii carte și 117844
nu ştii,
—

După recensămîntul făcut în
1894, populațiunea județului con-

stă din
146630 locuitori, cu
33962 capi de familie, și 112668

judecătorii de ocol cu reședințele
în Călărași, Slobozia și Urziceni

în şcoalele rurale 4000 elevi
și 800 eleve, iar în cele urbane

3 circomscripții;

lăraşi și Urziceni, precum şi un
medic la spitalul Armășești. Se

mare urbane, din cari 22 de
băeţi, 24 de fete şi S2 mixte;
iar din acestea, 62 sunt între-

de judeţși comună și 56 numai

biserici,

subprotoierii este o protoierie cu

reședința

membri

de comună.

140

şi subprotoieria Bălții coprinde
5 circomscripţii. Peste aceste

bărbaţi

10

află

lomiţei coprinde 5 circomscripții

de curtea

comună,

Se

coptinde

de apel din Bucureşti; o curte
cu jurați, care funcţionează la
începutul fie-cărui trimestru, trei

și

în Ploești.

subprotoieria Cimpului coprinde
4 circomscripţii
; subprotoieria Ia-

tribunal, care depinde

stat

ş de

cu 1S1 preoți, divizate în patru
subprotoierii: subprotoieria Bor-

Instrucţiunea.
lostrucţiunea
se predă în judeţ în 124 scoli
primare rurale și 4 şcoli pri-

de

călărași

In Slobozia se află un regiment
de cavalerie permanent.

Balii.

ținute

de

din regimentul

de familie, saii 75679
și

profesiuni

70951

femei.

se află: 38487

După

agri-

cultori, 1185 meseriași, '85 industriali, 1273 comercianți, 800

cu profesiuni libere, 6080 muncitori şi 3231

servitori,

.

Budgetul pe 1898 — 99: Zecimi : venituri, lei 540710, bani :
70;

cheltueli,

lei 537428, bani

95. Drumuri și prestații: venituri, lei 283302, bani 19; cheltueli lei 280313, bani 60. Spitalul rural Țindărei, la venituri
ca și la cheltueli, lei 32189;
bani 54.

Istoric. Pe timpul domniei lui
Alexandru Ipsilante (1778), județul avea altă formă și altă împărțire ; așa în partea de N. se
limita cu raiaua Brăilei și județele: Slam-Rimnic, Buzău, Săcueni și Prahova; spre S. şi E,,

cu Dunărea și spre V., cu Ilfovul.

|

y
1

7

Nenişori,

O-

Stelnica,

Lichirești,

plăși:

sate,

cari

hova şi Ilfov. Plasa Oraşului co-

- prindea sate din judeţul Slam-

Rîmnic; iar, satele din V. plăşei Borcea formaii plasă separată, numită a Ciocăneșştilor, ce

raionul

Adcastă împărțire a durat pă-

Corneşti

şi Cim-

pul, strămutindu-se capitala judeţului la Călărași. Plăşile Iaşi Balta s'aii unit în 1882,
plasă cu

nu-

înainte

:335,

de

era cre:

ştină, locuiaii pe aici şi în restul

ţării,

cetate
listrei,

Geţii,

de lemn,
la

cari

o

în dreptul

Si-

de

oră

sferturi

trei

aveaii

departe de Dunăre. Acea cetate a fost prădată şi arsă de
Macedoneni,

nărea

cari trecuseră

Du-.

sub

co:

noapte,

într'o

Alexandru-cel-Mare,

manda lui
regele Macedoniei.

Pe la jumătatea secolului al
şaselea, ţara fu invadată de
Slavi şi părţile cele mai populate de acel neam eraii laturile
riului Ialomiţa și cu deosebire
locurile de pe lingă gura riui
lui Jalomiţa.

Ca locuri istorice în judeţ sunt:

Rovine,

unde

și

şi

Frasinul.

Această

și la S, și S-E. cu jud. Ilfovul.

mele Ialomiţa-Balta.
La

Răleni-Romini

la
plasă se învecineşte: la E. şi
Tirg
pl.
ova,
Prah
NE. cu jud.
prin
arte
desp
şorul, de care se
ul Cricovul-Dulce, aflnent al
Ialomiţei; la N.E., ca pl. Dealul-Dimboviţei, jid. Dimboviţa.;
la V. şi S-V., crpl. Bolintinui

nă în anul 1832, cind judeţul
a fost divizat în patru plăși:

singură

cîte-va delulețe în

com.

Mircea-cel-Mare

Clima acestei plăși

dulce

este

şi sănătoasă, pămintul este ferurtil şi este udat de riurile

mătoare:

Ialomiţa, cu afluenții

osăi Piscovul, Crivăţul şi Cric
în
ă
vars
se
vul, cari cîte-trele

partea stiigă a Ialomiţei; Colintina, Ilfovul şi în partea de
V. sul Dimboviţa, care servă
de limită între pl. Ialomiţa şi
pl. Bolintinul. Pl. Ialomiţa. ca şi
pl. Bolintinul

şi Cobia, fiind si-

tuată pe cîmpii întinse, este una

din cele mai productive în ce-

„reale, griă, porumb,
şi meiii;

mai

0rZ,

produce

5000 arii la Podulsooo arii la Cornă-

ţel, 25000 arii la Frasinul-Pir
0
8000
,
gani
Gher
lita, ş250arii la
10900 arii la
arii la Mărcești,

O
cîte-va vălcele, precum şi cite
timîn
tă
movilă artificială făcu
a,
pul .rezbelelor vechi la Fint

pitala județ lui era Urziceni.

o

Bolovani,
Bărbierul,

Crăsani, Iazul, Ulmul,

Vind numai

de-Floci, Berlești, Plopi, Stelnica, Timbureşti şi Călărași. Ca-

formînd

în a-

oIalomiţa, p/asă, în jud. Dimb
vița, care şi-a luat numele de
la riul Ialomiţa. Această plasă
ocupă partea de S.-E. a jud.
Dimboviţa, fiind situată numai
pe lac șes și cîmpii întinse, a-

peste care era și o polcovnicie.
„. Schele principale erai: Orașul

lomiţa

Armăsești,

mal ales oi şi vite.mari cor,
nute.
Păduri sunt:. 105000 arii la

ctc.

militare: a-Scaunului, a-Lichi-reștilor, a-Stelnicii, a-Oraşului,
a-Slobozici, a - Grindului -Făgă'răşeanului şi a-Fundul-Danciului,

Ialomiţa

azi

numit

tea-Fetei,

depindea de judeţul Ilfov. Din
_punct de vedere militar, judeţul era împărțit în 7 căpetenii

Balta,

pe Turci;

teazul bătu la 1595 pe Turci.
Urme de cetăţi sait întăriri militare, despre cari istoria nu
spune nimic, mai sunt la Ceta:

azi sunt în județele: Buzăii, Pra-

Borcea,

13983

nul 1639 pe Vasile-Lup; Orașul-de-Flocă, unde Mihaiii-Vi-

şi Dridul. Plășile: Girbovi, Jilavele
coprindeai

anul

unde Mateiii-Basarab bătu

rașul, Slobozia, Girbovi, Jilavele
şi Dridul

în

bătu

127 sate împărţite în

Coprindea
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Ovăz

cinepă,

în
fineţuri întinse, legume și
păcu
ă
citeva. locuri e acoperit
duri.
Animale în această pl., sunt

Mavrodinul, 57000 arii la Vizureşti-Pirlita, 11750 la Boanga,
|
ete.
rîuri
de
afară
,
miţa
In pl. Ialo
şi piraie, sunt şi cite-va lacuri
şi heleștae, precum: două heleştae

şi un

bierul,

cete.

lac la Băleni,

mare

un heleşteii la Cornățel, unul
la Ghergani, unul la Podul-BărCa industrie această pl. are:
o fabrică de spirt şi o fabrică
de făină la com. Băleni-Romini,

o fabrică de spirt la com. Ghe-

Băboaia, o moară de apă la
i
abur
cu
ă
moar
- leni-Romini, o
o
ști,
iure
şi trei brutării la Bilc

moară de apă şi o brutărie la
com. Cătunul, o moară de apă
la Corneşti, o brutărie la Con.Corteşti, o moară de aturi Ja
Frala
apă
nățel, o moară de
Gher
la
i
sinul, o moară e abur

gani, o moară de apă şi o piuă
la Tătărăi şi o moară de apă
la Vizurești.
Comerciul este activ -și ca
centre de desfacere a diferite

obiecte peste an

sunt:

Cornă-

care
țelul, un mare tirg anual,
ie,
embr
Sept
$
la
na,
se face toam
rcome
și
lume
ă
unde se adun

“ cianți din diferite părți
rel;

apoi

Băleni,

unde

ale ţă- -

se

face

tirg la Drăgaica, adică la 24
lunie. Cu toate acestea, produc”
ţiunea

aceste.

plăși

se vinde şi

se exportă şi în alte părți depărtate: așa spirtul din Băleni
s'a exportat

anii trecuţi tocmai

pe pieţele Ispanieiîn Barcelona
şi alte părţi ; făina, de asemenea,
fiind

de

o

prea bună

calitate,

se trimite în multe părţi ale ţă-

i
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IM -

-rei; un depoii însemnat este şi
"în Tîrgovişte.
„Pentru înlesnirea comunicaţiei
sunt: şoseaua naţională Tirgovişte - Fundata - Bucureşti, care

trece prin

comunele:

Bildana,

“Podul-Bărbierul, Ghergani, Con-

țeşti,

Bolovani și intră în pl.

Dealul, mergind la Tirgovişte;
șoseaua județeană Tirgovişte-Butimanul, care trece prin cătunele
şi comunele: Butimanul, Fintinelele, Bujoreanca, Cătunul, O.-

chiul-Boului, apoi prin Cojasca,
Bilciureşti, Dobra, Băleni, după
care intră în pl. Dealul, mer.
gînd iarăși la Tirgovişte; şoseaua vecino-comunală care trece
prin comunele:: Bolovani, Cor-

_rești, Aci

este și

IALOMIŢA (PLAI)
reședința

tre Romiîni și Turci sub MihaiuViteazul (15835—1599). Finta este loc memorabil pentru lupta,

care şi-a luat numele

de la rîul

Ialomița și care pănă la 1883
coprindea toată partea de N.

aceste

plaiuri s'ai unit și astă-zi este
unul cu numele Plaiul Ialomiţa.
Dimboviţa cu reședința în com.
Şerbănești-Podurile, unde se află
și Băile-Pucioasa. Acest plaiu

și: unul

lintina în raionul

com.

două po.

pe

Co-

Bălteni,

un mare pcd peste Dimboviţa
și două peste l[lfov. în raionul
com. Bolovani, un podpelIalomiţa
şi unul pe Crivăţ la com. Cătunul, două poduri per. Crivăţul
la Cornești, patru poduri la Con- eşti peste riurile Ilfovul, Colintina și Dimboviţa, un pod la
Gheboaia, pe rîul Pișcovul, unul
"la Mărcești “tot pe Pișcov, și
unul în centrul com. Vizureşti,

peste riul Colintina.
Pl. Ialomița se compune din
19 com. rur. și anume: Băleni-

Ialomiţa;

spre

căci

E.

de rîul

spre V. de Ia-

unit este situat numai pe munţi,
dealuri, văi și vălcele și co-

prinde toată partea de
județului. Se mărginește
cu

Prahova,

parte

de

care

se

N. a
la E.
des-

prin munţii Furnica, Pă-

duchiosul, Pleșul, Pleșuva, Gurguiatul, Secătura,. Poiana-Lupu.
lui, Măgura, Sultanul și alții; la
V., cu jud. Muscel, de care se

despaârte prin munții: Meterezul,
Muchia-Leoatei, Marginea-Dom-

Romini, Băleni-Sirbi, Bălteni, Bolovani, Bilciurești, Cojasca, Cătunul, Cornești, Conţeşti, Cornăţelul, Dobra, Frasinul, Finta,

nească, Plaișorul, Valea-Brebului

Gheboaia,

Mărăști,

Caraimanul, Bătrîna și altele; iar

Podul-Bărbierul, Tătărăi şi Vizu-

"la S., cu plasa unită Dealul-Dimboviţa. Clima acestor plaiuri unite

Ghergani,

Munţii mai însemnați, cari brăzdează aceste plaiuri sunt: Munţii despre E. de partea dreaptă
a Ialomiței, cum mergi. 'de la
Moroeni în sus: Plaiul-Domnesc,
Priporul, Gilma-Ialomiţei, Brînduşi, Orzea, Marginea-Cirligului,

Ialomiţa, p/azz, jud. Dimboviţa,

lomița cra
plaiul Dimbovița.
De la numita dată, aceste două

se află:

toate

muntele Pietroșița, Nucetul, Blana, Lăpticul, Cocora, Furnica
și Obirşia. In virful Obirşiei

munală Ghergani-Colacul-Cojosea. Peste riurile pe unde trec
șosele

cu

Surlele, Dichiul, Păduchiosul, O-

a judeţului,

pe 'Iifov

|.

şi împodobite

podoabele naturei. Pămîntul'acestor plaiuri este fertil și în
sînul săi conţine multe metale
şi minerale de mare valoare.

dintre Mateiii-Basarab şi VasileLupu, la 1653.

năţelul, Dobra, Gheboaia, Finta
și Frasinul; șoseaua vecino-co-

duri

flori

ju-

decătoriei de ocol a plășei.
Școli sunt în toate comunele
acestei plăși. La căt. Cocoșul
din com. Cornăţelul
: este un
mare spital, întreţinut de Eforia Spitalelor Civile.
La cătunele Stănești, Boanga
şi Mavrodinul au fost lupte în-

și

alții; la N. cu Transilvania,

de care se desparte: prin culmea
Carpaţilor cu piscurile sale Omul,

rești, avind peste tot o populație
de 26069 locuitori Romini și
„ciţi-va Bulgari în com. BăleniSirbi.
Reședința subprefecturei a-

este foarte dulce şi sănătoasă, de
- aceea în toate verile mulțime
de vizitatori din București, Giurgiii, Ploești, Tîrgovişte, etc.,

cestei. plăși este în com. Bilciu-

cutrceră aceste locuri pline de

boarele,

care

se

numește

și

este Piscul-Omul, lingă Bucegi,
- Munţii pe partea stingă a Ialomiței, de la Moroeni 'în sus
sunt: Gilgoiul, Piscul-cu-Brazi,
Măgurile, Raciul, Cufuritul, Răteiul, Lespezi, Zănoaga, .Lucăcila,
Deleanul, Plaiul-Mircei, Tâtarul,
Pădina, Colţi, Bătrîna și Doam-

nele. Munţii despre V. și apro-

piați de Muscel:: Orlea, Vaca,
Rătuneiul, Marginea-Domnească,

Leaota,

care

este cel mai

înalt munte din Dimbovița după
Omul,

Mitărcea, Șutila, Dudele-

Mari şi Dudele-Mici. Munţii despre E. de Moroeni: In vecinătatea Runcului: Podul-Frumos,
Tonţea, Piscul-Vulturului, Piscul-

Lacului,

Faţa,

Cătinele,: Gilma

şi muntele Orlea zis mai sus;
în vecinătatea
Moroenilor şi

Pietroșiţei:

Suhatul-Maliu, -Pla-

iul - Plopilor, Dealul - Porumbei,
etc.; în vecinătatea Bezdeadului:

Virful-Măgurii-Morii, Virfal-Runcului, Virful-Gruiului, Vîrful-Urseiului,

Virful-Voinei,

şi alții.

Plaiul Ialomiţa-Dimboviţa
este
udat de o mulțime de cursuri
de apă, dintre cari mai însemnate sunt: Ialomiţa ce izvorește

din

curge

spre

muntele

unite

și

Obirșia;

S. printre plaiurile

primește

în

sine:

în -

partea de E.: Ialomicioara-Mică,

IALOMIŢA (PLAI)
IALOMIȚA (PLAIU)

izvorește

care

din muntele Păduchiosul şi de
sub virful Pietricica, şi vine de
se varsă din sus de Moroeni;

miţa
Lupului, care se varsă în lalo

năţelul,
35000.

fabrica de praf de puşcă.-In
partea de N., Ialomiţa primește
Valea-Ţiţei, Ialomicioara- Mare,
etc.

Afară de Ialomiţa şi afluenții
săi, plaiurile unite mai sunt udate:. spre E., de rîul Cricovul-Dulce, care curge prin racomunelor : Urseiul,

Vişi-

neşti, Valea-Lungă și Colibași, şi
primește în sine afluenții: Ur-

a r, Valea- Lacurilo
şeiul, Vale
Valea - luil,
rosu
Putu
“Traistei,
, Valeambul
Stri
Natul, Tinoasa,
ngă și
a-Lu
„Rea, Cordunul, Vale

apoi întră în jud. Prahova. Spre
V., plaiul Ialomiţa-Dimboviţa mai

este udat o mică parte de riul
Dimbovita, în care se varsă Riul-

Alb aproape de comuna Izvoarele şi primește în sine afluenții:
,
Valea-Bărbuleţul, Valea-Runcul

și alţii.

oviţa
Dimbţa
In plaiul [alo-mi

se

află

vegetale

tot

felul

de

şi minerale,

animale,

cari

pot

ale
exista “în Rominia. Ca anim
cu
sunt: boi, cai, vaci, şi mai
Se
seamă porci şi capre multe.

pe
cresc turme mari de porci,
pe
âcea
desf
le
cară altă-dată
ov,
Braș
:
pieţele Austro-Ungare

Sibiu,

Pesta şi altele. Asemenea

şi turme mari de capre. Păsări
încă se cresc în aceste plaiuri,

,
precum: găini, curci, rațe, gişte

bibilici, rațe leșeşti, etc. Rîurile
conţin

peşti

gustoşi.

gîndacul de mătase

Albina ȘI

sc cultivă.

la

în Gemenea,
în Cucuteni,
în Moroeni,

75009

Runcul,

6 în Valea-Lungă,
Pandeli

nale cu

iie, cămăși,
muscţe rară; precum.

fote saă

în

sunt:

a

şi în pădurile

orul;
munților Brinduşile şi Prip
re, la
pietre de moară în exploata
Izvoare,
Pietrari ; var, la Rrăneşti,

anaRuncul, Țiţa, Vişineşti, Vilc
Pandeli,

sorţuri, bete,

Pietrarii,

unde

'se face

;
pilciu ta 29 ulie şi la 17 Januarie

în
proprietarului Dobrogeanu,
Mola
eni,
Glod
ne exploatare: la

reni, pe munţii

catrinţe,

în
ştergare, etc., cari se vind
diferite părți ale ţărei.
aComerciul este foarte vii în
aceste plaiuri și ca centre de desf
uni
ucți
prod
cere a diferitelor

-salifere,
de sunt şi „băile iodo
pămînt,
Vişineşti;-; cărbuni de
una,

fluturi şi cu fir de aur,

numai
argint, sai bronz, sai
o frude
ore,
icol
cu lînuri mult

., unCucuteni, căt. Vălcana-d.-j

și

Afară

oAlb, se lucrează costume naţi

Colibaşi,
exploatare, la Glodeni,

a statului

1 în Vilcana-

şi 2 în Voineşti.

Riultroșița şi mai ales la com.

oasă, la
nești și Glodeni; puci
roșița,
Piet
Bezdeadul, Glodeni,
cu
mai
şi
Virfurile, Vişineşti,
com.
,
seamă la băi la Pucioasa

una

3 în

Piede acestea, la com. Pietrari,

plaiuri.
nele şi cătunele acestor
conCa minerale terenul săi
Brăţine: sare, la Bezdeadul,

două
în exploatare: la Șotînga

1
1
3

4 în
Rîul-Alb, câte-va în Runc,
neşti,
Țiţa, 4 în Urseiul, 2 în Vişi

uţuică aproape prin toate com

mine,

com..

5 în Izvoarele,
1 în Colibași,
3 în Moţăeni,

în Pietroșița, 6 în Poduri,

arii
arii la Vilcana-d.-j., 145000
loalte
la Vileana-d.-s., şi prin
iţa
curi. Plaiul Ialomiţa-Dimbov
pă,
mai produce porumb, cîne
ales
mai
şi
me
poa
in, tot felul de
ică
prune multe, din care se fabr

Şerbănești-Podurile ; păcură

o-

se

de
Runcul, etc.; apoi: 3 mori
1
,
apă în Bezdeadul, 1 în Bela
7
în Bărbuleţ, 3 în Brăneşti,

175000 arii la Îzvoare,

arii

locuitorii

în -Pietroşița, cite-va în

e CorAlbe, 29500 arii pe muntel

căîn dreptul Brăneştilor, între
sati
tunul Podurile și Pudrăria

unde

turi
cupă cu tot felul de ţesă
pivă
o
;
lină
de
şi înpletituri
pive
ă
dou
e,
în comuna Izvoarel

,
ste 200000 arii la Valca-L.ungă
00
250
77000 arii la Glodeni,
relearii pe munții Mitărcea şi Piet

între Moroeni și Pietroșița, Bizdidelul, care primeşte în sine
Valea - Coporodului și ValeaLeurdei, şi se varsă în Ialomiţa

ionul

Moroeni,

ra,
zi, Măgurile, Brîndușile, Coco
m-Do
iul
Pla
Deleanul, Dichiul,
ulPlai
nesc, L:ăpticul, Lucauţul,
SurMircei, Nucetul, Oboarele,
pe
;
a
oag
Zăn
şi
lea, Vînturişul

pîrîul Ruseţul, care se varsă tot în
apropiere de Moroeni; Valea-

Vilcana,

ru
etc.; o pivă şi o dirstă pent
în
lînă
fabricarea ţesăturilor de

ure
Preste 9680 hect., 50 arii păd
raul-B
Pisc
a,
Blan
sunt în munţii

despre Prahova

etc.

praf
Se află: o mare fabrică de
a-Romi:
de puşcă, singura din Țar
com.
le,
leţe
Lăcu
nească, în căt.
Iaal
ng
stî
„Glodeni, pe malul
|
eişt
gov
Tir
lomiţei şi pe şoseaua
i de tăiat
„Pucioasa; un herestrăi
ti, cinci
scînduri în com. Brăneş
cite-va în
herestrae în Moroeni,

e CuRuncul, cite-va pe pirael
teiul,
Bră
şi
furitul, Valea-Raciului

la FloVoineşti la $ Noembrie şi
riPodu
e;
Juli
20
rii; Brăneşti, la

le, la 27 Iulie şi
lîngă acestea se
ceste plaiuri în
ale țărei tot felul
mai importante,
de

puşcă,

var

la 6 August. Pe
exportă din adiferite părţi
de producţiuni
precum : praf

păcură

şi

gaz,

şi
ţuică, scânduri, lemne de foc
de
turi
de cherestea, fructe, ţesă
lină, ete. Căi de comunicație prin
pl. lalomiţa-Dimboviţa, sunt: soranscaua națională Tirgovişte-T

osilvania, care pleacă din Tirg
Lăcu
viște spre N., trece prin
leţe, (Pudrăria),

Gura-Bezdede-

Ţiţa,
lului, Podurile, Moţăeni,
spre
apoi
şi
Pietroșița, Moroeni
mun
ă
ling
Sinaia, trecînd pe

4
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tele Păduchiosul; șoseaua jude- ţeană Tirgovişte
- Cimpul-Lung,
care după ce iese: din plasa
Dealul
- Dimboviţa, apucă spre
N.-V. şi trece prin comunele
: Izvoarele, Voinești și Gemenea
şi apoi intră în Muscel; șosea:
ua - vecino-comunală
Izvoarele-

Pietrari-Bărbuleţul și altele. Pla-

tre jud. Prahova şi Ilfov. Spre
N. de com. Butimanul, din pl.
Znagovul, intră în jud. Ilfov. De
la căt. Turbaţi, o ia spre S$., udă
un colț al jud. Prahova. Apoi
de

la

com.

Micșuneşti

curge

spre E. şi intră în jud. ialomița lingă satul Panţoiul, com.
Moldoveni, unde primește pe
partea stingă riul Prahova. De
aci are cursul săi spre E,

Frumoasă,
Valea-Vacei,
Siliștea, Valea-Lilei, Giurculeţul, Va-

lea-Țiţei şi alţii; piriul Văleana
care izvorește de sub dealurile
de E. ale com. Pietrari şi primește afluenții Valea-Cheii, Văl-

cănița, Valea-Sticlăriei
lea-Baciului,

cu: Va-

Valea-Glodului

cu

iarăși pe partea stingă

Valea-Popii și apoi se varsă în
riul Ialomiţa între Vilcana-Pandelei şi Şotinga. In stinga Ialomiţei se varsă: Ialomicioara.

buleţul, Brănești, Gemenea, Glodeni, Izvoarele, Cucuteni, Colibaşi, Moroeni, Moţăeni, Pietroşiţa, Pietrari, Riul-Alb, Runcul,
Șerbănești
- Podurile, Tiţa, Urseiul, Vișineşti, Vîrfurile, Valea-

piriul Sărata, lingă satul Alexeni și după ce face mai multe

Mică care vine despre N.E. şi
se varsă din sus de Moroeni;

coturi, din cari cele mai mari
sunt la satul Malul, la Căzănești

şi la Bucul, sc unește cu Dunărea la capătul de N. al satu-

Valea-Lupului, între Moroeni şi
Pietroșița; Bezdedelul cu afluenţii săi Valea-Leurdei; Valea:
Coporodului se varsă în Ialo-

Lungă, Vileana-Pandelii și Voi„neşti, avind peste tot o popu-

lui Piua-Petrei.
Unirea la acest punct cu Du-

mița între Poduri și Lăculeţe;
Răzvedeanca ; Slănicul, care se

nărea, datează de pe la anul
1860, cind malul care despărțea

varsă din jos de Săcueni ; Pis-

iul Ialomiţa-Dimbovița se compune din 23 comune rurale și
anume: Bezdeadul, Bela, Băr-

lațiune

de

34867

locuitori

Ro-

mîni. Reședința sub-prefecturti
"acestor plaiuri unite este în com.

Șerbănești-Podurile, . unde

este

primind

“cele două upe, a fost rupt
Dunăre

şi reședința judecătoriei de ocol.

noii

La Pietroșița este o sucursală de
vamă.
-

numit,

Școli

sunt

22,

adică

prin

toate comunele sus numite cite
una, afară de Vişinești. In Şerbăneşti este un local mare de

şcoală făcut din fondurile județene, precum și la Pietrari.
Mănăstiri sunt trei: Bunea,
Fusea și Peștera.

reşte : de sub coama munților
Carpaţi, care desparte în jud.
_ Dimboviţa, Rominia de Transilvania,

din

de sub

muntele

Obir-

apropiere de mănăsti.

rea Peștera-Obirșiei

care se nu-:

. mește şi Izvorul-Ialomiţei. Curge
-în jud. Dimboviţa spre S.pănă
aproape de Tirgoviște, la com.
Șotinga ; de aci se îndreptează
spre

S.-E., făcînd diferite coturi,

- mai cu seamă în apropiere de
Finta şi Bilciurești; apoi, printre
com.

Cătunul

punct
după

pentru
vechea

şi Tătari, intră în-

care vine

văile

com.

un

lingă Bucşiani,

_se

schelă, tot

boaia ; .Crivăţul,

varsă

în Dunăre.

Riîul Ialomiţa, începînd de la
N. spre S.-E,, are pe malurile
Moroeni, Petro-

şița,: Șerbănești-Podurile cu băile Pucioasa, Lăculețele cu fabrica de praf de pușcă, Doiceşti, Răzvadul, Săcueni, Bucşiani, Mărceşti, Gheboaia, Finta,
Cătunul şi cu căt. săi OchiulBoului, Țiţa, Moţăeni, Brăneşti,
Vilcana-Pandeli, Şotinga, Tirgovişte, Comişani, Hăbeni, Băleni, Dobra, Bilciurești, Cojasca,
“Tătari, Crivina, Slobozia, 'Țindărei, etc. etc. -

In tot cursul săă, Ialomiţa are
„o mulțime de afluenţi atît în

dreapta

cit și în stînga. Cei

din dreapta sunt: IalomicioaraMare cuafluenţii săi Ialomicioara-

trece

Mărceşti

varsă

în

din pădurile și

Adinca,

debarcare,

Gura-lalomiţei.
De aci, apa Ialomiței amestecată cu a Dunărei, curge spre
N., pe vechea albie a rîului și
la 6 kil. spre N. de Piua-Petrei

sale comunele:

Ialomiţa, 7%, jud. Dimboviţa,
„Prahova, Ilfov și Ialomiţa, izvo-

“șia,

și ast-fel s'a format

covul

de

Ialomiţa

lingă
care

pe

și

se

Ghe-

vine

tot

din apropiere de Adinca, trece
printre Finta şi Frasinul şi se
varsă în Ialomiţa din jos de com.
Cătunul.

Cricovul-Dulce,

care,

după ce primeştz;:: uenții: Urseiul, Valea- La'urilor, Valea-.
Trăistei, Puturosul, Valea-luiNatu, Tinoasa, Strîmbul, Valea:

Lungă şi altele în jud. Dimboviţa, în jud. Prahova piriul
Proviţa și un Iaz-de-Mori rupt
din

Prahova,

se varsă

în

Ialo-

miţa în fața com. Tătărăi din
jud. Dimboviţa și în apropiere
de com. Poenari-Burchii din jud,
Prahova. In Ialomița se mai.
varsă şi alte riuri cari udă jud.
Prahova,

precum:

Prahova

cu

“trei mari afluenți ai săi, adică:
Doftana, care. se varsă în Prahova din jos de Cimpina, Telea-

jenul, care se varsăla com. Palanca și Cricovul-Sărat la com.
Adincata, după care apoi Prahova se varsă în Ialomiţa la com,
Dridul. In jud. Ialomiţa, la A-

.

trei

Terenul

din

cauza apei sale, care mai în
tot timpul este turbure gălbipicioasă ; iar în timpurile mai
vechi s'a numit Naparis.
După etimologia d-lui B.P.
Hasdeii, numele de Ialomiţa ar
veni

de la termenul

slav ialov,

care înseamnă pustii, deşert,
precum era şi este încăîn parte
cîmpia Bărăganuiui.

lalomița-Balta,

plasă,

situată

în partea de N.-E. a judeţului
Ialomiţa. Şi-a luat numirea după

riul Ialomiţa, de care este udată

„şi după mulțimea bălților ce
|
are,
Până la 1832, judeţul Ialomița
fusese împărțit în 7 plăşi şi
această plasă coprindea trei
plăşi:

Stelnica,

Orașul

şi

Slo-

bozia. De la acea dată, judeţul
a fost divizat în patru plăși și
din cele trei plăşi, arătate mai
sus, s'aii format numai două:
Ialomiţa şi Balta. In anul 1882

aceste. două plăşi s'aii unit, for-

care coprinde cea mai mare
parte a cîmpului Bărăgan.
Prin această plasă curge: Duudă

0

despre

S:

spre N., din dreptul satului Dudeşti pănă întră în jud. Brăila;
aproape

curge

care

Borcea,

paralel cu Dunărea riul Ialomiţa, care udă plasa prin mijloc,
curgind despreV. spre E. Lacuri mai

însemnate

covata, Strachina, Bucul,

Fundata.

şi

Coş:

sunt:

Aceste

Amara

două

formată

sa-

din

Ha-

și Frăţileşti.

dăreşti

plăşei este puţin ac-

care

9. Chioara,

.

dintrun

12. frăţileşti, cu satele: Ghiz-

china şi Fleanca şi în fine, par_tea despre S,, de rîul Ialomiţa,

nărea,

formată

11. /lagieni, cu satele:
gieni şi Gura-Jigăliei.

lomiţa;, partea despre N. de riul
Ialomiţa şi brăzdată de văile Stra-

picioa-

Galbeniţa,

care se

cile Dunării, Borcii şi a riului [a-.

lingă satul Slobozia și altul lingă "Țindărei.
Ialomiţa a purtat şi numirea
și

de

cidentat și coprinde trei părți:
partea băltoasă formată de lun-

Ploeşti, lingă stația Crivina, altul

Galbenul

N.,

desparte de judeţele Brăila şi
Buzăii, o formează capătul moşiilor din ambele judeţe, care
formează o linie neregulată.

rele de piatră și supra-structură
de fier, unul pe c. f. București-

de

despre

plăşii

liniștit

cu

poduri

pl. Cimpului. Limita

la V., cu

$. Vlădeni,
singur sat.

le
tele: Bobul, Cojoaca, Sf. Vasi
şi Chioara.
10. Piua-Petrel, Cu satele:
Brăiliţa şi Piua-Petrei.

Buzău şi Brăila; la S., cupl.
Borcea; la E., cu Dunărea și

sadar repede şi din dreptul
i
tului Hagieni şi pănă se varsi
în Dunăre are aspectul unci ape
stătătoare. Lăţimea rîului ajunge
la 60 metri.
Peste rîul Ialomiţa sunt construite

la N. cu jud.

Se mărginește

:
stîng este mai în toată lungi
la
să
supu
ă
lunc
mea rîului o
este

în Slobozia.

cu reşedinţa

şi albia rîului. Malul

dese inundaţiuni.
Cursul Ialomiţei

subprefectură

singură

o

mînd

exeni, Ialomița primeste piriul
Sărata,
„Malul drept al rîului Ialomiţa este cînd înalt format de
coasta rîului, cînd jos, mărginit
de luncile cari sunt formate între coastă
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din

13. „Mărculești, cu satele: Mo-

rile, Cealic şi Mărculești.

diţi.
15.

și

Caraman

Măsăli,

gea,

Sara-

satele:

cu

14. Sudiţi,

cu

Ograda,

satele:

Su-

O.-

și Dimieni.

_grada

Țindărei, cu satele: Țin-

16.

a,
dărei, Cotul-Epurelui, Strachin
aVale
şi
a
Nicoleşti, Căineasc
Tronii.

17. J/urgeauca, cu satele: Du-

.
mitreşti, Pribegi şi Murgeanca
18. Zasul, formată dintr'un
singur sat.
; 19. Zmirna, formată din sa-

tele: Griviţa și Zmirna.
20, Giurgeni, formată
tr'un singur

din|

sat.

formată

miţei,
laloa
2:. Gu- r
sat.
ur
sing
dintr'un

dintr'un

formată

urmă lacuri conţin ape
|
rale. .
iţa-Balta sunt
Ialom
plasa
In
din 107 sate
ate
form
ne,
48 comu

23. Luciul,
singur sat.

“sau

ghe-Lazăr, Sărățeni şi Bucul.
25. Pribegi, cu satele: Lata
şi Pribegi.

minc-

cătune:

1. Dudești,
singur sat.

formată

diatr'un

2.

Feteşti,

formată

dintr'un

singur

sat.

3. Stelnica,
tele:

Maltezi

Cegani,

4.
tele:

Pirţani

formată

din sa-

27.

formată . din
5. Bordușani,
satele: Borduşani-Mari, Borduşani-Mici şi Lăteni.
6. făcăeni, formată dintr'un
singur sat..

7.

Găiţa,

singur

sat.

formată

26. Perieți, cu satele: Perieți,

Bordea,

şi Cegani,.

dintr'un

Slo-

ă.
bozia, Amara şi Slobozia-Nou
rGheo
24. Bucul, cu satele:

din sa-

și Stelnica.

formată

23. Slobozia, cu satele:

Botarul,

Brătescul

Lata.

Andrăseşti,

Andrăsești

cu

și

satele:

şi Orboeşti.

283. Ciochina, formată dintr'un

singur

sat.

20. Căzăneşti, formată dintr'un singur sat.
30. Sărăfeni, formată dintr'un
singur sat.
31. Fundul-Crăsani,

cu

sa-

IALOMIȚA-BALTA

tele: Vadul-Pietros, Sudiţi și Fun-

dul-Crăsani.
32. Balaciul, cu satele: Balaciul-d.-s., Balaciul-d.-j. şi Cranțoşul.

33.

Crunţi,

singur sat.
34. Reviza,

format

cu

dintr'un

satele:

Re-

viga şi Munteni-Buzăi.
35. Cocora, formată dintr'un
- “singur sat. '
36. Colelia, formată dintr'un
singur

38. Cosîmbeşti, cu satele: Gimbășani, Popești 'şi Cosimbeşti.
30. Bora, formată dintr'un
singur sat.

Ciuluiţa, cu satele: Ciul-

'niţa și Livedea.
41. Poiana,

“în mari cantități: porumb,
sole,

orz,

ovăz,

mei,

etc, Prin

griă,

fa-

cu satele: Ghim-

pați şi Poiana.
42. Larga, cu satele: Larga
şi Ivănești,
43. Albeşti, cu satele: Buești, Socoale, Batalul și Albești.
44. Marsiteni, cu satele : Mar-

sileni saă Dilga- Mare, DilgaMică și Neamţu.
45. Borduşelul, cu satele:
Bordușelul, Orezul şi Persica,
46. PDormăruut, cu satele:
Dormărunt, Sibireanu, Pelinul
şi Grindul-Pietrei,
47. Raşi, cu satele: Rași și
Cărăuşi,

48, Copusul, cu satele: Cră.
sani şi Copuzul.
După recensămîntul din 1894,

populațiunea constă din 15020
- familii, saii 69196 suflete: 36000
bărbați şi 33196 femei; 18036

și

Găiţa, Bucul-Mătăsești, Cotul-lui-

„pe amindouă țărmurile riului Ia- lomița sunt păduri de diferite
esențe. Păşunile, care altă dată
erai atit de întinse, acum sunt
reduse aproape cu totul din
cauza întinderei ce se dă agri-

Iepure, Stelnica şi Pârţani, Căzănești și Reviga, Blagodeasca,

culturii;

totuși în

266639
nul

insula

Balta

1887

Piua-Pietrei saii Orașul, Buciumeni și Frăţileşti, Bucșea, Fră.
țilești, Motilva, Sforile-Pisculea-

sa, compusă din Cotul-lui-Cocoloș şi Cotul-lui-Drăgan și “Bobul
saii Corneanca.

ai fost

capete de vite și în a-

1888

aii fost 275780.

de

Corpurile

Legiuitoare,în 1892. Această pla-

comună, Micul comerciii se face
cu băuturi, manufacturi în fiecare comună și cu deosebire în
Slobozia, unde se fac trei tîr-

prinde comunele: Poeana, Lar-

să are reședința în Slobozia şi coga, Ciulniţa, Bora, Cosîmbeşti,
Mărculești, Sudiţi, Frățileşti, Ograda, Bucul, Iazul, Smirna și

guri anuale: la 23 Aprilie, la
„ Pribegii.
Inălţare şi la 24 lunie. Tirguri |
“ anuale se mai fac în Giurgeni,
Ialomiţa-de- Sus,
la 14 și
Ciochina,

"şi la 8 Septembrie.
Linia București-Fetești, intră

în plasă în dreptul satului Dor- )
mărunt şi are staţiile: Dilga-.|Elena

și

Fetești; îinia

.

Ciulniţa - Slobozia și linia Feteşti-Făurei cu staţiile: Hagieni,
Țîndărei și Murgeanca.
Reședința plășei e îu Slo-

cari

28

reni sait Hagieni, Fundul-Crăsani, Strachina, Buești, Feteşti,

|

Vlădeni, Persica cu Piscul-Carapanului, Berleşti și Popești,
Cocora .și

Mileasca,

Slobozia,

cătun, în jud. Te-

leasa.

tribuiți de stat şi 45 de comune

- Statul posedă în această pl.
următoarele proprietăţi: Cără-

Milo-

pl.

Căl-

„măţuiul, format din însurățeii împroprietăriți în anul 1880 pe
moșia Statului Şipotele-Bădu-

re-

servenţi.

Reviga,

„ leorman;, com. Băneasa,

Are: 73 şcoli primare rurale,
frecuentate de 2174 elevi și 711
eleve, conduse -de So învățători
din

Crunți,

sești, Cocora, Colelia, Căzănești,
Borduşelul și -Marsilieni,
lamandinul,

bozia.

Și învățătoare,

z/asă,

legei organizării administrative
votată de Corpurile Legiuitoarei
în 1692. Această plasă are re„şedinţa în Ciochina și coprinde
„comunele: Perieți, Andrăseşti,

Mare, Ghimpați, Ciulniţa, Măr-” | “Albeşti,
culești,

fostă

a jud. Ialomiţa, formată conf.

26 Octombrie și în
la Duminica Floriilor

Știu carte 11749 persoane.
Pămintul plășii, propriii zis
pentru cultură, este format ca
_şi al întregului județ, de un strat
și produce

nistrative, votată

în portul Gura-lalomiţa, în sche"lele de pe Borcea şi în fie-care

şi judeţ; 67 biserici, cu 202 de-

argilo-nisipos

Ialomiţa-de-Jos, fostă
p/asă, .
a judeţului Ialomița, formată
conf. legei organizării admi-

realele și vitele, comerciul constă esclusiv numai din aceste
două articole, care se desfac

agricultori, 502 meseriași, 9 industriași, 490 comercianţi, 298
cu profesiuni libere, 4347 muncitori și 1581 servitori.

negru

Iazul sai Lata şi Sărata, Copuzul sai Odaia
- Călugărului,

secară,

Producţiunea plășei fiind ce-

sat.

37. Afilosești, cu satele: Nico.
leşti, Pastraina şi Milosești.

„40.

JÂNCA
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|

“Pe locul unde se găsește.
acest cătun a fost de 11 ori
sat; dar locuitorii eraii siliți a'l
părăsi,
de frica și de jafurile”
Turcilor.

Siliștea satului vechii

se vede și astăzi,
Janca, Z/asă, jud. Brăila,

situată

în partea de S.'V.a judeţului. Se
mărginește la N. cu pl. Vădeni,
la S$. cu pl. Călmățuiului, la E.

JALOMIŢA-BALTĂ

1-

IALOMIȚA-BALTA

subprefectură

singură

o

mînd

lexeni, Ialomiţa primeste piriul

în Slobozia.

”
Sărata.
rîului Ialoal
„Malul drept
format de
înalt
miţa este cînd
mărginit
jos,
coasta rîului, cînd
de luncile cari sunt formate în-

cu reşedinţa

tre coastă

desparte de judeţele Brăila şi
Buzăii, o formează capătul mo-

cidentat şi coprinde

cile Dunării, Borcii şi a riului Ia-.

lomiţa; partea despre N. de riil
Ialomiţa și brăzdată de văile Stra:

înseamnă

ialov,

urmă lacuri conțin ape minerale. .,
sunt
alta
In plasa Ialomiţa-B
48 comune, formate din 107 sate

deșert,

fusese

plasă

această
plăși:

Stelnica,

1. Dudești, formată

și

coprindea

trei

şi

Slo-

Orașul

bozia. De la acea dată, judeţul
a fost divizat în patru plăși și
din cele trei plăşi,
sus,

s'ai

Ialomiţa

format

şi Balta.

arătate
numai

In anul

cătune:

sai

„şi după mulțimea bălților ce
|
are.
Pănă la 1832, judeţul Ialomiţa
plăși

mare

curi mai însemnate sunt: Coşcovata, Strachina, Bacul, Amara
şi Fundata. Aceste două din

riul Ialomiţa, de care este udată

7

mai

Borcea, care curge aproape
paralel cu Dunărea riul Jalo'miţa, care udă plasa prin mijloc,
curgînd despre V. spre E. La-

Ialomiţa-Balta, plasă, situată
în partea de N.-E. a județului
Ialomiţa. Și-a luat numirea după

în

cea

spre N., din dreptul satului Dudești pănă întră în jud. Brăila;

precum era și este încă în parte
cîmpia Bărăganuiui.

împărțit

riul Ialomiţa,

de

parte a cîmpului Bărăgan.
Prin această plasă curge: Dunărea, care o udă despre S:

tot timpul este turbure gălbinicioasă ; iar în timpurile mai
vechi s'a numit Naparis.
După etimologia d-lui B.D.
Hasdeii, numele de Ialomiţa ar
care

S,,

coprinde

care

Ialomiţa a purtat şi numirea
de Galbenul şi Galbeniţa, din
cauza apei sale, care mai în

slav

despre

_tea

şi în fine, par-

şi Fleanca

china

de fier, unul pe c. f. BucureștiPloeșşti, lingă staţia Crivina, altul
lîngă satul Slobozia și altul lngă "Țindărei.

pustii,

trei părți:

partea. băltoasă formată de lun-

struite trei poduri cu picioarele de piatră şi supra-structură

la termenul

care

formează'o linie neregulată.
Terenul plăşei este puţin ac-

în Dunăre are aspectul unei ape
stătătoare. Lăţimea rîului ajunge
la 60 metri.
Peste riul Ialomiţa sunt con-

de

și

care se

judeţe,

ambele

din

şiilor

sa- dar repede şi din dreptul
varsă
se
tului Hagieni şi pănă

veni

de

despre N.,

plăşii

liniştit

este

Dunărea

cu

pl. Cîmpului. Limita

la V., cu

stîng este mai în toată lungimea rîului o luncă supusă la
Cursul Ialomiţei

E.,

Borcea; la

și albia rîului. Malul

dese înundaţiuni.

la N. cu jud.
la S., cu pl.

Se mărginește
Buzău și Brăila;

mai

două:

1882

aceste. două plăşi s'aii unit, for-

singur

sat.

2.

Feteşti,

formată

singur sat.
3. Stelnica,
tele: Maltezi şi
4. Cegani,
tele: Pirţani şi

formată . din

Borduşani-Mari,

şani-Mici şi Lăteni.
6. Făcăeni, formată
singur sat.
7. Găifa, formată
singur

sat.

dintr'un

formată din saStelnica.
formată din saCegani.

ş. Bordușani,
satele:

dintr'un

Bordu-

3. Vlădeni,
singur sat.

formată

9. Chioara,

formată

dintr'un

sa:

din

Bobul, Cojoaca, Sf. Vasile

tele:

şi Chioara.

satele:

cu

Piua-Petrel,

10.

Brăiliţa şi Piua-Petrei.
11. /fagieni, cu satele:

Ha-

gieni şi Gura-Jigăliei.
12. Frăzileşti, cu satele: Ghizdăreşti şi Frăţileşti.

13. Mărculești, cu satele: Mo-

rile, Cealic şi Mărculești.

diţi.
cu

Ograda,

15.

şi

Caraman

Măsăli,

gea,

Sara:

satele:

cu

14. Sudiţi,

Su-

O-

satele:

și Dimieni.

grada

Țindărei, cu satele: Țin-

16.

a,
dărei, Cotul-Epurelui, Strachiu
aVale
şi
a
easc
Căin
Nicoleşti,
Tronii.
17. Jlurgeanca, cu satele: Du-

mitreşti, Pribegi şi Murgeanca.
"18. Zasul, formată dintr'un
singur sat.

Zmirna, formată din saGriviţa şi Zmirna.
Giurgeni, formată dinsingur sat.

19.
tele:
20.
"trun

formată

21. Gura- Ialomiţei,
dintrun singur sat.
22. Luciul, formată
singur sat.

dintr'un

Slo:

23. Stobozia, cu satele:

bozia, Amara şi Slobozia-Nouă.
24. Bucul, cu satele: Gheor-

Sărăţeni: și Bucul.

ghe-Lazăr,

25. Pribegi,
şi Pribegi.

Lata

cu satele:

26. Perieți, cu satele: Perieți,

Bordea,

Botarul,

Brătescul

Lata.

27.

Audrăseşti,

cu

Şi

satele :

Andrăsești şi Orboeşti.
28. Ciochina, formată dintr'un
singur

20.

sat.

Căzănești,

dintrun

tr'un singur

dintr'un

singur

din:

formată

Sat.

30. Sărăfeni, formată dintr'un
3.

sat.

Fundul-Crăsani,

cu

sa-

IALOMLŢA-BALTA
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tele: Vadul-Pietros, Sudiţi și Fundul-Crăsani.

32. Balaciul, cu satele: Balaciul-d.-s., Balaciul-d.-j. și Cranțoşul.

33.
singur

34.

Crunţi,

format

dintr'un

sat.

Reviga,

cu

satele:

Re-

“în mari cantități: porumb,
sole,

orz,

ovăz,

meiui,

etc,

Prin

grii,

fa-

insula

Balta

esențe.

Pășunile,

care

eraii atit de întinse,
reduse aproape cu

altă dată

acum sunt
totul din

culturii; totuşi în 1887 ai fost
266639 capete de vite și în a-

36. Colelia, formată dintr'un

nul 1888 ai fost 275780,
Producţiunea plășei fiind ce-

singur

sat.
sat,

37. Afiloseşti, cu sateie: Nicolești, Pastrama și Milosești.

38. Cosimbești, cu satele: Gimbășani, Popești şi Cosimbești.
39. Bora, formată dintr'un
singur sat.

„40.

Ciulnifa, cu satele: Ciul-

nița și Livedea.
41. Poiana,

cu satele: Ghim-

42. Larga, cu satele: Larga
şi Ivănești,

43. Albeşti, cu satele:

Bu-

ești, Socoale, Batalul și Albești.
44. Alarsileni, cu satele : Mar-

sileni saă Dilga
- Mare, DilgaMică şi Neamţu.
45. Borgușelul, cu satele:
Bordușelul, Orezul și Persica.
46. Dormăruut,
cu satele:
Dormărunt, Sibireanu, Pelinul

şi Grindul-Pietrei,
Raşi,

Rași

şi

dustriași, 490 comercianți, 298
cu profesiuni libere, 4347 muncitori şi 1581 servitori,

Ştii carte 11749 persoane,
Pămintul plășii, proprii zis
cultură,

este

format

ca

_și al întregului județ, de un strat
negru

argilo-nisipos

și produce

Ialomiţa-de-]Jos,

se

desfac

Inălţare

Aprilie,

şi la 24 lunie.

fostă

z/asă, .

a județului Ialomiţa, formată
conf. legei organizării administrative, votată de Corpurile
Legiuitoare, în 1892, Această plasă are reşedinţa în Slobozia şi coprinde comunele: Poeana, Larga, Ciulniţa, Bora, Cosimbeşti,
Mărculești, Sudiţi, Frățilești, O-

comună. Micul comerciii se face
cu băuturi, manufacturi în ficcare comună şi cu deosebire în
Slobozia, unde se fac trei tir-

grada,

la

Bucul, Iazul,

Smirna

și

„Pribegii.

Tirguri

|

" anuale se mai fac în Giurgeni,
la 14 și 26 Octombrie și în

Ialomița-de -Sus,

fostă . plasă,

a jud. Ialomiţa, formată conf.
Ciochina, la Duminica Floriilor
legei organizării administrative
"şi la 8 Septembrie.
votată de Corpurile Legiuitoarei
Linia Bucureşti-Fetești, intră
în 1892. Această plasă are reîn plasă în dreptul satului Dor- | . „şedinţa în Ciochina şi coprinde
mărunt și are staţiile: Dilga- |”, comunele: Perieți, Andrăsești,
Mare, . Ghimpați, Ciulniţa, Măr
culeşti, . Elena și Feteşti; îinia

Ciulniţa - Slobozia și
tești-Făurei

cu satele:

Cărăuşi,
48. Copusul, cu satele: Crăsani şi Copuzul.
După recensămîntul din 1894,
populațiunea constă din 15020
familii, sai 69196 suflete: 36000
bărbați și 33196 femei; 18036
agricultori, 502 meseriași, 9 în-

pentru

care

Sărata,. Co-

saii Corneanca.

în portul Gura-lalomiţa, în sche"lele de pe Borcea și în fie-care

guri anuale: la 23

pați şi Poiana.

47.

articole,

şi

Odaia - Călugărului,

sa, compusă din Cotul-lui-Cocoloș şi Cotul: lui- Drăgan și „Bobul

realele și vitele, comerciul constă esclusiv numai din aceste
două

sai

Găiţa, Bucul-Mătăsești, Cotul-lui- .
Iepure, Stelnica și Părţani, Că-.
zănești şi Reviga, Blagodeasca,
Piua-Pietrei sai Orașul, Buciumeni și Frățilești, Bucșea, Frăţilești, Motilva, Sforile-Pisculea-

și

„pe amîndouă țărmurile riului Ia- lomița sunt păduri de diferite

dintr'un

„ Singur

Iazul saii Lata

puzul

secară,

cauza întinderei ce se dă agri-

viga și Munteni-Buzăă,.

35. Cocora, formată

IANCA
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Reviga,

Milo-

cu staţiile: Hagieni,

școli primare

lamandinul,
Slo-

de stat și 45 de comune

şi judeţ, 67 biserici, cu 202 deservenți.

* Statul posedă în această pl.
următoarele proprietăți: Cărăreni saii Hagieni, Fundul-Crăsani, Strachina, Buești, Feteşti,
Vlădeni, Persica cu Piscul-Carapanului, Berlești și Popești,
Cocora și Mileasca, Slobozia,

cătun, în jud. Te-

„ leorman; com. Băneasa, pl. Caăl-

* mățuiul, format din însurățeii împroprietăriți în anul 1880 pe
moșia Statului Șipotelc-Băduleasa.

rurale,

frecuentate de 2174 elevi şi 711
eleve, conduse -de So învăţători
şi învățătoate, din cari 28 retribuiți

Crunţi,

sești, Cocora, Colelia, Căzănești,
Borduşelul și “Marsilieni.

linia Fe.

Ținidărei şi Murgeanca.
Reședința plășei e în
bozia.
Are:

dă „Albeşti,

|

„Pe

locul

unde

acest

cătun

a

se

fost de

găsește
11

ori

sat; dar locuitorii eraii siliți al
părăsi de frica și de jafurile!
Turcilor.

Siliștea satului vechiii

se vede și astăzi,
Ianca, 4/asă, jud. Brăila,

situată

în partea de S. V.a județului. Se
mărginește la N. cu pl. Vădeni,
la $. cu pl. Călmățuiului, la E.

N

dt
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IN
a
I

TANCĂ

Î

o

și

Buzău

cari se

- Sărat,

de

desparte prin riul

Bu-

Rimnicul

ce

nești,

plășei și
ată aproape în centrul
acelaşi
în apropierea lacului cu
nume.
rur. şi
Coprinde 13 com.
me:
47: de sate şi anu

urmînd

satele: De

3. Zonești-Berleşti,

cu

satul

ține
trece
satul
nuă
toi
de

oneşti-Berleşti.
6. Alovila-Airesel,
Movila-Miresei.

cu

satul

ca;

pești.
3. Filipești, cu satul Fili

şi

işo7. Perişorul,cu satele : Per
Jipeşti.
rul, Plopul, Oprişăneşti şi
satele:
cu
l,
eşu
8. S/obosia-Cir
i.
jan
Slobozia-Cireşul și Cir
im9. Strimbul, cu satul Str
bul.
Cu sa10. Surdila- Găiseauca,
ul,
teş
Bra
,
nca
tele -Surdila-Găisea
Dăs
şi
tul
Mareş, Stravolca, Mor

călești.

satele:
11. Surdila- Greci, cu
Făurci,
Surdila-Greci, Vizireni,
şi Gura-Făurei.

i
12, Suteşti, cu satele : Suteșt

Sasul,
Constantineşti, Oncea,
Irimești.
Găguleşti, Grigorești și
: Ur13. Urleasca, cu satele
Burea,
Ezn
,
ușa
leasca, Căldăr
cci
Ten
taBur
i,
dușaai, Ciscăneşt
şi Bălăneşti.

Suprafaţa pl. este de

hect.,

din

65400

cari 56409 hect.

drept

Locuitori împroprietăriți în această plasă, după legea din
1864 sunt 1720; după cea din
1878, sunt 203; neîmproprietăriți sunt

riu-

al

ara-

păbile și 9000 islaz. Calitatea

aceasmîntului esce mai bună în

ta şi
tă plasă de cit în pl. Bal
a
Călmăţuiul.
străbătută
este
pl.
ă
Aceast
spre
prin mijlocul ci de la E.

şi 5o debite de tutun.
Are: 13 biserici, cu 20 pre:
ăoţi, 18 paracliseri şi 17 cînt
le
şcoa
7
cari
reţi; 18 şcoale, din

lanca,

„Sunt 17570 vite cornute (din
265
cari 9862 boi, 5986 vaci,
6520
i),
"tauri, 2340 viței, 58 bivol

Buzăul curge pe hotarul de
N.
V. al plăşei, de la V. spre
ul
tori
şi se varsă în Siret pe teri

cai, Li

Perișorul

ce

pleacă

spre
din orașul Brăila, continuă
ă
intr
S.-V. prin satul Cazasul,
pe la
pe teritoriul plăşei lanca
N. com.

“Tudor-Vladimirescu

şi

$. com.
Scorţarul-Vechiii, pe la
satul
la
sci pănă
la
- Mire
Movi
“podul
Suţeşti şi de aci peste
în' jud,
de la Gradiştea întră
|
R.Sărat.
ă nu
Păduri în această plas
rîului
sunt de cît prin coturile
Buzău

şi sunt numai

de

oi, 3590

în
aburi

sa:
şi

13 mori de vint.

Buşi Făurei, apoi în judeţul
Brăană
eţe
jud
zăă;, pe șoscaua
Sărat,
- ul
ila- Rimnic

35 560

3 mori

tul Ianca;

Comunicaţia în plasă se face
ce
pe calea ferată Brăila-Buzăui
pe
ind
intr
ei,
trece prin S. plăs
diteritoriul comunei Tudor-Vla
saă
mirescri şi trecînd pe ling
Ianca,

măgari,

rimători și 30 capre.
Este fabrică de spirt

Cotul-Lung.

Traian,

6

e şi
şcoale de fete, cu 175 elev
elevi
5 şcoale mixte, cu 190 de
şi eleve.

b,.
Coada-Encei, Iazul, Lutul-Al
.
eşul
Brat
şi
ca
Sea
,
Plopul, Ezna

tele:

de elevi;

380

cu

de băeți,

ascom. Scorţarul-Vechiii şi Urle

com.

500.

Prin comunele de plasă sunt
125 licenţe de băuturi spirtoase

de ţărmul Buzăului-Sec,
în pl. Călmăţuiul pe la
Vizireni şi apoi se contiîn jud. Buzăii. Acest pla
este întrerupt prin mijloc
Valea-Ianca, care străbate
de dealurile: sărate:

37

Știu carte 1750 persoane.

lui Buzăul, pănă la Piscul-Negru
se
din com. Deduleşti, de unde

ni, Gherdulești, Bagdat, Vişine
ghișani şi Vlăduleşti,
Ianca

ţărmul

felul

tot

sai
plăşi este de 3550 familii,
rib.
cont
2599
cari
14340 sufl. din

şti
Săratși pe urmă prin com. Sute

:Batogul,
1. Batogul, cu satele
Ghioneşti şi
Coţica,
Mocani,

produce

Pămintul
de cereale.
Populaţiunea totală a acestei

la N.

pe

țiunea spre S.V.. pănă la com.
Romanulunde se pierde; apărind
din noii pe teritoriul com. Gurşi
gueți, după care se întrerupe
lţaru
Scor
com.
riul
apare peterito
Noii, de unde trece pe teritoriul
din jud. Rimniculcom. Domnița,

, lanca, situcomunei de reședință

cu satele

pl.

|

vitelor.

tru creşterea

Vădeni,

pl.

prin

csatului Nazirul, de unde ia dire

ele
Această plasă poartă num

4. Janca,
Niculești.

vine

intră în această

zăul.

Mangiurești,
2. Deduleşti, cu

cu păşuni şi fineţuri întinse pen-

V., de muchca numită Baldovi-

judeţul
cu pl. Balta şi la V. cu

de salcie,

ile şi
răchită şi plop- Țărmur
erite
luncile Buzăului sunt acop

Brăila,
lanca, com. Fur. în jud.
nume,
reşedinţa plășci cu acelaşi
lacul
așezată pe şes, la V. de
il.
ri
la
și
cu acelaşi nume

la E.
depărtare. Se invecineşte

cu Decu com. Perișorul, la V.
și la
duleşti, la N. cu Suţeşti

com.
S. cu Urleasca. Suprafaţa
ţiuula
Pop
.
hect
cste de 6250
1483
saii
nea este de 320 familii,
sufiete,

730

bărbaţi

mei. Știii carte

347

şi 753

fe-

persoane.

Sunt 231 contribuabili.
lei,
Venitul com. e de 16080
55
159
a
sum
în
iar cheltuciile sunt
lei anual.
cîrciumi.
Sunt 12 debite şi 20

vaci,
Vite sunt: 673 boi, 457

2 tauri,
510 câ,

216
1498

viței, 28 bivoli,
0, 202 rîmători.

“IANCA
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"Loc. posedă 20 stupi cu albine.
" Suhatul vitelor e de 75o:hect.:
Are:

mul

2 biserici, una

Sf. Treime,

cu

hra-'

zidită, la 1834,

baţi și 690 femei; 547. căsătoriţi, 800 necăsătoriți. Știti carte

varsă în apropiere în balta Po-

347 persoane..
.
,
Şunt 1200 vite mari cornute,
460 cal, 1400 oi, 170 rîmători,

Ianca-Nouă

telul.

Se

(650

învecinește

cu

com.

a

Dăbuleni și Potelul, la 25 Kil.
de Corabia, iar de Caracal de

Bots-

37 kil. Altitudinea terenului d'a-

albine.

zătorul, zidită la 1885 de locui-

supra nivelului mării este de
62 m...
Are o populaţie de 516 fam.,
sati 2214 suflete: 1121 bărbați

In timpul verei se face tirg
în fie-care Duiminecă.
Are o şcoală -de băeţi, înfiin-”

de

C. Drăgănescu,

I cîntăreț,

„doua,

şi

2

cu

1 preot

paracliseri;

cu hramul

” tori,.cu

Sf. Ion

1.preot,

2 cîntăreţi

3 paracliseri; 2 școli, una

băeţi înființată la 1863
_cuentată

de :69

In

com.

se

elevi,

află:

și

de:

și frea

doua

de fete, înfiinţată la 1877,
cuentată de 42 eleve.
1

" moară de. aburi;.

12

-. vint. .

„şi

fre- |

fabrică
mori

1.
de

|

Drumuri: la gara “Ianca spre

NE,

pe lingă

1093

femei;

947

lacul Ianca (2

„il.); la Brăila, spre N.-E., (40

și 1266 necăsătoriți.
379 contribuabili.
Budgetul com.
la venituri “și de

locuitori, la 1834 şi a doua, la

“Sunt 2449 - vite. mari, 7543
vite mici și 200 porci. .
Are: o școală primară mixtă

572)

rici: Sf. Ioan

(9.kil.);

frumoasă grădină.
|
Sunt 2 biserici, una zidită de

cheitueli.

la Suţeşti,

N.V.,

stupi cu.

şi Sf.

2 paracliseri.

.

|

Ianca,

srafie” de

dr-d-f., jud.

Brăila, pl. Vădeni,

com.

Perişo-

Ni-

rul, pe linia Făurei-Brăila, pusă

(1843),.
cu 2 preoţi şi 4

în circulaţie la 13 Sept. 1872. Se

_cîntăreți,
La această comună, situată. pe

află între staţiile Deduleşti (10.2
kil.), şi Urleasca (8.5 kil.). Inăl-

- (20RIl.) ; la Ionești-Berlești, spre

partea de N. nişte gropi în pă-

S$., traversînd c. f. Brăila-București, pe la Cantonul. 117 (17

şeliște pe vremea Tătarilor. Se

kil.); la Perișorul, spre

mai văd.un

S., tăind

c. f. Brăila-Bucureşti, (5 kil.);
"la Urleasca, spre E., prin tirlele Oprișenești și Jipeşti, (14
kil.); şi la Silistrarul prin Urleasca, spre E.

In com. €.0 singură

stradă

„dreaptă, lată de so metri și iluminată și 12 strade mai mici.

Aci se: face tirg: în toate: Du__minicile. In partea de N-V. a
„.com.- era staţia poștei vechi
„ Brăila-București.
"Com. s'a înființat la. 1834 și

şi-a luat numele - de la lacul
Ianca, situat în apropiere.

o

coastă

mint,

trec

com.

zu, “1

S.

plășei

unde

peste

deal, se observă în

se

zice

că

a fost

şir de măguri

toate

măguri

Ianca, saf, înfiinţat la 1834, în
jud. Brăila, la S. E. com. cu
același

nume,

pe malul de V.

al

lacului Ianca, lingă drumul de fer
Brăila-Buzăii, ca la 40 kil. spre
N.

de orașul Brăila.

Numit

.ast-.

fel după: numele lacului.
hect., avînd 820 case; 20 prăvălii cu diferite

băuturi

manufacturi

spirtoase;

și

8 mori. de

2 mori de aburi; o fabrică

mare de spirt; 2 băcănii și ma:
nufacturi.

formată. din Ianca-Vechie (1264
locuit.) unde se află primăria și

Are o populaţie de 328 familii,. sai 1347 suflete: 658 băr-

pe anul 1896 a
"lei, 57 bani.

Tel. IV.
Cazarslă Untretahară
=

Bucuresti

e

|.

-

fost de 155755

Ianca, lac sărat, jud. Brăila, avind

aproape aceeași compoziţie ca lacul-Sărat de lingă Brăila. La N.:
V. gărei Ianca, prin mijlocul lui
trece hotarul între com. Ianca
„şi Perişorul.. Rare-ori seacă în
„timpul verei.. Are două insule”

mici: una în partea de N. şi a
doua în partea de S. In marginea de. V. a lacului se, află . -un îzvor, care, curge în lac:

Ianca, moșie, particulară, în jud.
Brăila, „pendinte de com. cu
“acelaşi nume,. în suprafaţă de .
6000

hect.,

52000 lei.

dînd-un

venit

de:

”

„.

[a
Geografie.

mării:

26 m. 69.. Venitul acestei stații

Suprafaţa satului este de 400

"Balta-Oltul-d.-j., jud. Romanați,

. 61275. Marele Dicționar

țimea d'asupra nivelului

cari

moșiele - din

apropiere; între aceste
este şi Jidova.

vînt;

Ianca,

de

.-

cu 2 preoți, 2 cîntăreți și

(7 kil.);
prin căt,
Surdilaspre S,,

la. Dedulești; spre V.,
la Filipești, spre S,-V.,
Bagdatul, (11 kil.); la
„Greci, prin Filipești,

colae

(1842)

.

cu 46 eleve, întreținută de com.
„Ambele școli âi un bun local
de zid. Şcoala are o întinsă și :

de 5358 lei
5167 lei la

gradul II,. cu 1 învăţător, frecuentată de 41 băeţi; 2 bise-

kil.) ; la Movila-Miresei, spre N.-

15

_ţată la 1863, cu 69 elevi, şi o.
şcoală de fete, înființată la 1877,

căsătoriţi

E., prin căt. Golăşei, (14 kil);
spre

şi 2 capre. Sunt

Știă carte 76 persoane. Sunt

de spirt, înființată “la 1878;
„.

locuitori),

situată pe o apă mică, câre se

„din

Ianca, vale, jud. Brăila, “'care
pleacă de la S. com. Roman și

IAPA
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il, merge spre S., strîmtorindu-se şi trecînd pe lingă satul
Comăneasca, peste c. f. BrăilaBuzău, pe lîngă satele “Traian
şi Burdujeni, Coada-Iencei şi
Bălănești; de aci se îngustează
mai mult, trece pe lingă satele
“Morotești,

Vămei

și

primăria com. anca, la 25 lil.
învecineşie

cu

şi Potelul. Are

Janca-Nouă, căuz, al comunei
Ianca, pl. Balta-Oltul-d.-j-, jud.
Romanați, situat spre N. de

- Tanca-de-Deal. Se învecinește la

N.-V. cu moşia domenială Sadova și cu alte cîmpii întinse.
Are 950 locuitori.
deal,

în jud. Tul-

cca, pl. Babadag,

urbană

com.

Babadag; se desface din dealul Iaila-Bair, se întinde spre
S. în o direcţie de la N. la S.,
brăzdînd partea de N. a plășei
şi a comunei; pe clină merge
Babadag-Alidrumul judeţean
bei-Chioi;

din el izvorește valea

Doruchi-Dere;

are

(prival),

“în

insula

112

m.

braț

Ialomiţa.

jud.

primi

te

do-

„minînd asupra orașului; este acoperit cu păduri şi pășuni.
_ Iancina, ca, în iezerul Razelm,
situat în partea de E. a plășci
Babadag și ajudeţului Tulcea;
se află pe ultima prelungire E.

plasa

orașul

kil. de

Are o populaţie de 495 su:
filete: 251 bărbaţi și 244 femei,
cari se indeletnicesc cu industria, agricultura, exploatarea terenurilor. şi a pădurilor.

Are: 1 biserică, cu 1 preot
şi 2 dascăli; 18 „pive pentru făcutul

9

sucmanclor;

mori

de

apă; 2 cariere de pieatră vărărie; depozitul unci fabrici de
cherestea.

Iapa, sătișor, jud. Bacăii, pl. Siretul-d.-j., com.

Botești,

situat

la 2400 m. de satul Botești.
Are S familii, sai 34 suflete.

Iapa, fîr/ă. Veză Gulieni şi Nesi
purile, din com.

Cioara-Doiceşti,

jud. Brăila.
Iapa,

fîrle,

stingă

situate

pe

partea

a Vilciului, în Baltă, pcn-

dinte de com. Berteşti-d.-j., jud.
Brăila;

aii 20

case.

îna-

de ajunge la locul de unde

iapa a căzut şi a murit,

tigă moșia.

situat pe valea piriului cu accla 21

mai

dar

iar Mihaiu alergă pe jos si ciş-

Piatra-Muntele, com. Calul-lapa,
lași nume,
Piatra.

lui Mihaiii, dacă

prinsoarca,

plecase,

Iapa. Vezi Calul-lapa, co. 747.
în pl. Piatra-Muntele, județul
Neamţu. Iapa, saţ, în jud. Neamţu,

să fie a

în timpul cit va oficia preotul
Jeturghia în biserică, va putea
Mihaiii să ocolească cu iapa lui
moşia, iar de nu va putea, iapa
să fie a proprietarului. Mihaiu

Ianoli, deal cu pădure, jud. Bacăi, pl. Tazlăul-d.-s., com. Slo:
bozia-Luncani, situat pe limita
„satelor Dubaşul și Şărpeni.

chie), sat, în pl. Balta-Oltul-d.-].,
jud. Romanați, în care se află

Ianchi-Bair,

moşia

gea, pl. Borcea,

in - Deal (Ianca - Ve-

com. Dăbuleni
1264 locuitori.

e loc

Balta, teritoriul comunei Cocar-

vara,

Se

azi

lane,

toată întinderea acestei văi, se
formează, multe lacuri cari scad

Corabia.

tarul spre Moldova;
izolat.

Burta-len-

mai nici o dată, iar primăvara, în

de

la ho-

com.

Orașului,

lacul Coada-Iericei, care nu seacă

i lanca-

Virteşcoi,

pl. Borcea, lingă satul Mihaiu
Viteazul. In ce priveşte această
.
movilă este o legendă poporană:
prino
Mihaiă-Viteazul ar fi avut
soare cu proprietarul moșiei, ca

Iancu- Caramel, aechiă fichet,
cu No. 29, în jud. R.-Sărat, pl.

cei, de unde ia. direcţia spre
N. şi continuă pănă în dreptul
satului Căldăruşa unde se pierde.
In căpătiiul de N. al văei este

Ialomita,

jud.

în

movilă,

Iapa,

lingă

a dealului: Chizil-Suhat,
digul Chizil- Cum.

Gurgueţi, pe o lărgime de 2!/

In locul unde a căzut iapa;
s'a ridicat această movilă.
*

ins
Iapa, ostrov, jud. Brăila, copr

sa,
între: Vilciul, la E.; Coitănea
Măşi
ea
men
Cre
viroagă, la N:
$.
la
at
situ
nușoaia, la V. Iiste

de ostrovul Popa.

eIapa, ostrov, între Dunărea-V
coul
tori
teri
pe
chie și Vilciul,
munelor

Bertești-d..s., şi Luciul,

din Ialomiţa, jud. Brăila.

|

Du:
Iapa, pichet de frontieră, pe
. : *
năre, în pl. Boreca, jud. Jalomiţa
ţul
Iapa, pădure, situată în jude
cole,
Neamţu, pl. Piatra-Munte
muna

Calullapa,

cu

0

întin-

”

e |
dere de 2946 pog. (socotindu-s
şi acele de pe moşia Calul).

în
Iapa, îsior cu apă minerală,

jad. Neamţu, pl. Piatra-Muntele,

com. Calul-lapa, situat pe Va-:
lea-lepei, la 3 ore depărtare
.
de oraşul Piatra, în apropiere
giferu
api
de gara Roznov;
noasă-suifuroasă.

Iapa,

Vezi

Calul,

moşie,

jud.

Brăila,

începe

moșie.

jud. Neamţu.
Iapa, japse,

„!

IAPA

TARÎM-MEȘELIC

19

-

de la coada privalului.lui Moş-

în partea de N. V. a plășei și
cea de V. a comunei; se des-

Stanciu şi dă în partea 'stingă

a Vilciului,la N. de căt. Iapa.

face din

Iapa, -prival, care uneşte iezerul

" Iapa cu privalul Baicul, judeţul
Brăila.
jud. Neamţu,

vorește dintre

ce

deal, în .

Nouă, comuna Hairan-Chioi, că-

tunul Sevendic, pe muchea dea-

Almaltul;

lasă

spre

lului : Ghiol-Punar; -are-196 m.

înălțime; prin: el trece hotarul
Dobrogei în spre Bulgaria.

E,

Bugeacul,

iar spre S., Dealul-Cărămizei ;
este acoperit cu semănături,

şi Doşelul, curge în direcţiune

2î/ de

Constanţa, „plasa Silistra-

dealul Ieral-Ceea-Bair,

ca prelungiri, dealul

îz-

ramurile Tarcăul

jud.

se întinde spre E., avind o direcţie. generală de la N.-V. spre
S.-E., printre fluviul Dunărea și
valea Trincoviţa, afluent al piîrîului

lapa, iri,

Iarim-Başa,

Iarîm-Culac, za/e, în jud. Constanţa, plasa Silistra-Nouă, com.
Hairan-Chioi,

cătunul Sevendic,

V„S.-E., pe teritoriul comunei
Calul-Iapa, strins în îngusta vale
numită alepei, formată de munții
Doşelul şi Iepei (în partea stingă
a piriului) şi culmile Tarcăul,

puţine pășuni, iar la poalele de
N. şi N.-V. se găsesc așezate

jud. Constanţa; pleacă din dealul Iarim-Bașa și se coboarăîn -

viile orașului

valea Sevendic; malurile sale :
sunt acoperite cu păduri.

Porfirul,

o atinge în virful Ostrovul (102

Nechitul,

Alunișul

și

Neguleşti (în partea dreaptă a
pirîului), vărsindu-se pe dreapta
“rîului Bistriţa în fața satului
Roznovul,

după

un

curs

Ostrovul;

însu-și

orașul este situat la poalele sale
nordice ; înălțimea cea mai mare

apro-

m),

fost

punct

de rangul I-ii;
el se

trigonometric

din cauză

că

termină brusc lingă Du-

“năre,

malurile

Auviului

sunt în-

ximativ de 12 kil.
Afluenții din stinga sunt: pi-

nalte și ripoase; este tăiat deo
mulțime de drumuri: spre Silis-

“riul Catargul, Chiliile, Tochilele

tra, spre Cuzgun, și apoi de
drumuri comunale spre satele
Almaliul, Bugeacul,-etc., și care

(care se varsă la marginea satului Iapa).
Afluenții din dreapta sunt:
piriul Minza,

care

se întretaie în diferite senzuri,

Iarbă-Dulce,

Jabolanul,

Mălina,

ramura Porfirul,
-din ramura

cari ies

din

pl. Negulești,

cu. același

nume,

. -

pe teritorul

ză, jud. Brăila,
com.

Piatra
- Muntele,

jud.

Neamţu,

cunoscută pentru multele pive,
mori, cariere de piatră, vărării,
depozite și fabrice de cherestea. Dealungul piriului Iapa se
întinde un canal foarte lung,
care servește

pentru

de 13 hectare, cu o populaţie
de 24 familii, sai 97 suflete.
Vite

sunt:

cornute,

300

65
oi

cai,
și 25

230 vite

lapa-Albă, gea/, jud. Muscel, pl.

culme

de deal, jud.

Constanţa, pl. Silistra-Nouă, pe
teritoriul

com.

urb.

Ostrovul,-

nic-Bair, se întinde spre N.,
într'o direcţie generală de la S.-V.
“spre N.-E., brăzdind partea centrală

a plășei

munci;
m.

pe teritoriul comunei

Bordușani,

pl. Ialomița-Balta, jud. Ialomiţa,
Iarca, cot pronunțat, al Călmăţuiului,

la N.

N.

a co:

o înălțime de. 206

al

3-lea, “dominind

satul

Inan-Ceşme; acoperit cu finețe.

Iarim-luc,

movilă, în jud. şi pl. .

Constanţa, ' com.

'Techir-Ghiol,

cătunul Hazi-Diuliuc; situată pe
“ muchea dealului Hazi-Diuliuc; .
are o înălțime de 44 m., dominînd satul Hazi-Diuliuc.

piovilă, în jud. Con-

stanța, plasa Silistra-Nouă, comuna Hazarlic, cătunul Ghiol- .

Punar;

are

105 m.

înălțime;

este acoperită cu verdeață, iar
la poale sunt păduri,

de satul Insurăţei,

jud. Brăila, unde a fost podul
peste
Călmăţuii, 'pe vechiul
drum al Brăilei.
Iarca, movilă, jud. Brăila, în marginea de V. a satului Vizirul.
Aci

are

şi: de

punct trigonometric de ran-

Iarîm-luc,
Iarbă-Roşie, /ac, în insula Balta,

Podgoria, com. Văleni.
lapce-Bair,

acela al cătunului săi Inan-Ceş-me; se desface din dealul Rim-

porci.

transpor-

tarea dulapilor (lemnelor) de la
fabrici la depozite prin ajutorul
apei.
"

în jud. Tulcea,

Filiul, la 9!/2

kil.'spre N. de satul Filiul saii
Budișteanca, pe drumul de la
Filiul la Perişor. Are o întindere

Iapa, za/e, situată de-a lungul pi- rîului Japa, com. Calul-Iapa, pl.

geaf,

plasa Istrului, pe teritoriul comunci Cogelac, și anume pe

gul

izvorește din

ramura Tarcăul, piraiele Pecela,

Iarim-luc,

se' întîlnesc

Iarîm-luiuc,

movi/i, în jud. şi

plasa Constanța, comuna CaraHarman,

cătunul

Peletlia ; 'are

73 m. înălțime; e acoperită cu
verdeață; este așezată”pe dealul:
Peletlia,
i

moșiile:- Gro-

„zeşti, Vizirul și Domeniul Brăilei.

Iarim-Meşelic, p/atoii, pe dealul

|

r
“Istrului, pe. teritoriul comunelo
t
situa
lac,
Coge
și
E rurale Beidant
şi
i
plăși
a
"în partea centrală
acoeste
„de N. a comunelor ;

de la Iaşi.

perit. jumătate cu tufărișuri, jumătate” cu fineţe.

e
_ capitala sa. Formează o part
spre
E.
la
din hotarul Țărei
Rusia, în partea de sus a Mol"
podovei. E aşezat pe valea şi

Constanţa.

dişul

în braţul Chilia,

Suceava,

Siretul-de-Sus,

iceni
le
. Chit
sate

direcţie

“Berbenceni, în

şi

SN.

şi apoi întră: în judeţul Roman,
„prin com. Poiana-luraşcu, spre
"a se 'scurge în Siret, d'a stinga,

dimpreună „cu Pirîul-Odobului.

laşanca,

deal,

pe

moşia Dara-

bani, com. .cu aceeaşi numire,
pl. Prutul-de-]os, jud. Dorohoiii,
în: hotar cu' satul Griviţa, din
”
com. Păltinișul. -

'o
laşanca, piriil, izvorește dintr
an:
Bule
l
“ fintină, de sub dealu

dra, com. Darabani, plasa Prutul-de-Jos, - jud.

Dorohoiii,

cur-

ge spre S., şi după ce formează.
iazurile:

lașanca,

de

Slobozia -Doiana-cu - Cetatea,
ncibrovăţului, Tirgușorul - Poe
tre.
şi de la satul Comarna,

care

la N.V.,

cînd pe marginea pl- Braniş;
tea. Din şoseaua județeană, din
marpe
înce
jos de Costuleni,
ginea jud. Fălciu, avînd - hotar

se

de-a

dreapta riului Bahluiul, din marşi
ginea de S. a jud. Botoșani

jud. Bacăii, care
" com. Berbenceni,

prin

de

prelungesc

fiind acoperită cu stuf.

curge

din hotarul

şi pe şirul de dealuri,

" de 480 hect. este neproductivă,

pl.

și

lepăria şi al-

Turcului, se varsă în piriul Podriga.

"- Taşanca (Valea-), va/e, formată

lingă dealul cu acelaşi nume, pe

" “moșia Darabani, com. Darabani,

lăsindu-se

spre

“apa Jijiei, pănă

răi

mărgineşte

şi Fălciii.

la
Limitele. — Se mărginește
de
N. cu jud. Botoșani, linia
t
drep
l
malu
din
hotar începînd
ăBăd
l
satu
la
de
al rîului Prutul,
(com.

Bivolari,

pl.

Turia) şi

înclinindu-se spre S.V., pe marginea pl. Turia, pănă în malul stîng al rîului Jijia, din sus.
de satul Andrieșeni, (com. Epuînreni, pl. Turia); de aci se
,
uiul
Bahl
pl.
dreaptă pe marginea
Şi.
(com
prin punctele: Onești
potele), Lupăria (com. Bădeni),
Hirlăul (jud. Botoșani) şi Zagavia, pănăîn dreptul satului Sticlăria (com. Bădeni). La V. se

din
a,
mărginește cu jud. Suceav
prin
a,
dreptul satului Sticlări

punctele:

Viriţi

(com.

nița), Zbiereni (com.

Ceple-

Cotnari),

Valea-Racului, Cirjoaia, Băiceni,
Cucuteni,

Secărești

și Dădeşti

" (com. Băiceni), pănă în marginea Tirgului-Frumos; de acolo
cu jud. Roman, pe marginea de

din jos de sa-

ultul Măcăreşti, la satul Colţ
se
Cornei (jud. Fălciii). L-a E,

S.E.,

pănă în marginea de N. a jud.
Vasluii

Sineşti, "Po.

pești şi Păuşeşti, iarde la'satul
Bojila, lăsîndu-se pe margihea
jupl. Stavnicul pănă în șoseaua
lipe
înce
deţeană; mai în jos
-c:
pun
mita cu jud. Vasluii, prin
și.
a,
tele: Ţibana şi Mironeas
:
din şoseaua judeţeană de pe dealul Bordei, de la satul Spericţi
pe marginea “pl. Codrul, merPo- .
gînd hotarul prin punctele:

a
S. al jud. Botoşani; pe vale
.
Jijia
le
riuri
şi podișele dintre
ui
uiul
Bahl
și Bahluiul; pe valea

toriul' comunei urbane Vilcov,
din Basarabia-Rusească; are.0
e
. lungime de 8 kil. și.o întinder

pir,

Prutul

rîurile

dintre

Jijia, începînd

jud. Tulcea, coprinsă între braul “principal şi cele secundare,
- Solomonof şi Vilcov, pe teri-

Tarul,

de. la

laşi, județ, numit ast-fel

jud. Constanţa. aflător lingă valul roman de pămînt, lingă moVila Avreliuc, la 3 kil. spre N.

insulă,

Dorohoiii.

de-Jos, jud.

ruinelor unul tic castru roman,

Goeşti,

munelor:

Iaşanul, deal, pe moşia Puţu
ul:
Prut
reni, com. Coţușca, pl.

Turci,
- Jarîm-Tabia, name, dat de

Iarmac,

S.apl. Cirligătura, prin punctele: Buznea,. Gănești şi Brănești. La S. se măgineşte cu jud.
- Roman, linia hotarului conti
coa
S.
nuînd' pe marginea de

pl. Prutul-de-jos, jud. Dorohoiii,
pe care se află: vechea. seliște,
Jaşanca, undese spune că odinioară a locuit o colonie venită

Rimnie-Bair, jud. Tulcea, plasa

de orașul
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„. TARÎM-TABIA

cu

Basarabia,

de

,
care se desparte prin riul Prut
Băl
satu
la
hotarul începînd de
mar- dărăi (com. Bivolari), din
ginea
|

şi

Botoşani

S. a jud.

de

l
mergind pănă din jos de satu
lui
Măcărești, în marginea satu
Colţul-Cornei,

jud.

din

Fălciu,

udind de-a lungul marginele deBrași
a
spre E. ale plăşilor Turi

Di
niștea.
Forma. — Forma. teritoriului
judeţului este aceea a'unui romb

: .
neregulat. Aspectul săii topo
trei
prin
grafic ni se înfăţişează
e,
șiruri de dealuri longitudinal
ucu diferite ramificări, ridicind

se de la N-V.
cu

S.-E.,

trei

care curg trei

şi inclinînd spre
văi

mari,

riuri, In

prin

două

: Jijia
puncte, la intrarea riurilor
, se
ului
Prut
şi Bahluiul în şesul
ri,
şiru
termină două din aceste

judeiar al treilea, care încinge

. în
"“țul pe toată partea de S.-V
, prin
rclasă
se
formă de semi- cepf
...
”

-

Î

[Î

-

.

IAŞI QUDEȚ)
diferite ramificări în jud. Vas"lui

și Fălciu,

-

Regiuni. — Teritoriul judeţu--

noasa,

mele

ența piriului cu rîul ' Bahluiul.
Ramura din dreapta riului
“Bahluiul încinge toată partea, de.
V, şi de S. a jud,, fiind cea

de

Podișul-Turiei, . care:

parte din sistemul dealurilor cu-

prinse între Siret și Prut, for-

şesului Prutului. Din acest podiș

mind două regiuni: una se în-

(pe întinderea .căruia se află un
drum vechii, numit al Furilor),

mai tot deluros, și face

tinde de-a dreapta Bahluiului,
"ale cărui dealuri mari, formate

din straturi de piatră, sunt
coperite

cu

păduri,

a-

vii şi livezi;

iar alta de-a stinga rîului Bahluiul,

numită

zona

cimpeană,

formată din dealuri

mai

mici,

podișuri și șesuri, acoperite cu
fineţe, imașe și semănături. -

Țutiuderea. — Suprafaţa
toriului este de

291137

_terihect.,

__saă de 2911 kil. p., după
dastrul publicat
de către

caDi-

recţia Statisticei din Moldova,
la anul 1860, calculată.

Clima.
— Clima

în

general

este sănătoasă și dulce; partea
Prutului este mai umedă primăvara și toamna, partea pădurilor:

mai răcoroasă în timpul

verci.

Calitatea solului în genere e
bună şi productivă.
Pentru înălțimea terenului de
la nivelul mării, se poate lua ca
punct de plecare orașul laşi,
„care este la o înălțime de 318
metri; cu cît însă ne vom sui
spre N., nivelul va. fi. mai ridicat,
|
Orograjia. — Dealurile cari
se prelungesc de la N.-V. la

se desfac

alte ramuri,

formînd

diferite văi, culmi şi dimburi,
cari se sfirșesc în marile văi.
aflate la dreapta şi stînga lui.
Tot din lanţul cel mare de
dealuri din linia Siretului, se
desfac alte două ramuri, din sus

de satul -Deleni, din jud. Botoşani, aproape de Hirlăui; una
pleacă pe dreapta și alta pe
stînga rîului Bahluiul.

Ramura care intră în judeţ,
printre rîul Jijia şi stînga rîului
Bahluiul, ocupă cea mai mare parte a terenului pl. Bahluiul, precum și tot terenul pl. Copoul,ter-

tind

din

Carpaţi,

între Siret

şi Jijia, din

sus de

și

Do-

rohoiă, trece prin jud. Botoșani
-și apoi intră în acest judeţ, terminîndu-se în șesul Prutului,la

satul Cărniceni, pl. Turia, unde
i riul
ec
UR
În d

intră în

gi AN

Alee

Ngucupz i

acest

șes.

dela intrarea

conflu-

tre riul Bahluiul şi piriul Bahlueţul, începînd din- satul Zagavia (com. Bădeni). Această cul:
me se întinde prin comunele:
Cotnari, Bâiceni, Tirgul-Frumos

și se termină în tirguşorul Po-:
dul-lloaei, la confluența piriului
Bahlueţul cu riul Bahluiul.; Altă
ramură începe din com. Buznea, din capătul de V. al plă-.
şei Cirligătura, desfăcindu-se din .
ramura cea mare de dealuri

din

jud. Roman și anume de la satul
Poenele-Oancei ; această culme
cu variatele sale ramificări, se -

întinde sub numele

de Dealul: :

- Mare, de alungul plășei Cirligă-

tura, între pîraele Bahlueţul pe

în .şesul

tăiată, în diferite. direcțiuni, de

stînga, pănă la Podul-Iloaei,
iar
de acolo între rîul Bahluiul și pe .
dreapta piriului Șacovăţul, de: la
pădurea Boghicea (jud. Roman),

un

Această

ramură,

fiind întrede

ce face mai în jos hotarul jud.

pîraie, prezintă mai multe culmi.

Vasluiii ; apoi din com. Păuşești

Ast-fel

trece în pl. Stavnicul, prin două
culmi, din care una pleacă printre piraiele Stavnicul. și Șaco:

număr

de văi,

este

formate

cuimea

dintre

riul

Jijia şi piriul Miletinul, care se prelungește din jud. Botoşani,
com. Șipotele, pănă din jos de
satul

Vlădeni,

unde

Miletinul,

piraiele:

cît ramificări din lanţul nepre“curmat al dealurilor cari se în-

la

Prutului,

minîndu-se

Prutul

de

Birlești,

„pe toată întinderea de la intrarea în acest șes a riurilor Ji:
jia şi Bahluiul,

Prut, pe toată linia Siretului,
Din acest lanţ se desface oramură, care pleacă printre riurile

sunt

com.

mai ridicată și acoperită cu păduri, din care o culme, cu-di- :
ferite ramificări,
se întinde în-

se varsă: în Jijia. Altă culme
se întinde printre piraiele: Miletinul şi Jijioara, care cuprinde
o parte a pl. Copoul, trece
prin com. Gropniţa, terminîndu-se în marginea de S.a com,
Movileni, unde 'piriul se varsă
în Jijia. O culme pleacă între

“S.E. a județului, nu

i 106

sa pe. teritoriul judeţului, ia nuformează pe dreapta culmea
despre V..a şesului Jijiei, iar
pe stînga culmea despre E. a

lui este

_

IAȘI (JUDEȚ)

21

Jijioara

„continuă pănă în

și: Hucul

șesul

și

Prutu-

„lui, întretaiată de alte mici văi
şi piraie, iar altă: culme sc în-

tinde: între piriul Hucul şi Ba.
„hluiul, trece prin com. Belcești și se sfirșeşte la satul Spi-

vățul,

trecînd

prin

com.

Miro-

neasa, în jud. Vasluiii, iar partea din stinga Stavnicului, se
prelungește

pănă

între riul

la vărsarea

lui

Bahluiul;

în Jijia,

- şi de acolo pe lîngă riul Jijia,
pănă în dreptul satului Măcăreşti, din marginea jud., de unde
trece în jud. Fălciu.
_Jdrograjia.
— Apele ce curg
pe teritoriul jud. în direcțiune

de la NV. la S.-E. sunt:

Rîul Prut, care udă toată partea: de E., de la satul Bădărăi,
- pe marginile plăşilor “Turia şi
"Braniștea,

pănă

rești, făcînd

la satul

hotarul

cu

Măcă-

Basa-
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rabia. Este cel mai mare rii
şi cel mai folositor pentru jud.;
căci, pe toată întinderea sa,
alimentează cu apă necesară, atit
satele, cit și întinsul șes, pe

care se prelungește, făcîndu-l
fertil în producţiunea erbei, Prin
debordările sale întreține apele
girlelor şi ale bălților, ce produc stuhării, papură, pești și
„raci, servind tot odată şi pentru adăpatul vitelor, cari se crese

pe întinsele iîmașe aflate pe șesul lui.
Jijia curge de la N, spre
S.-E. printre plăşile: Bahluiul,
Copoul şi Turia (hotar natural
între ele), formînd întinsul șes
al Jijiei, bogat în fineţe și imașe,

Jijioara, Hucul, Sirca, Buhalniţa,

73354 hect.

se cultivă

pentru

cereale, legume,
tubercule
și
plante olcioase; 4151 hect. este

pămînt, pe care se află vii; 44834
hect., pămînt acoperit cu păduri,

din cari: 31426

hect. sunt

particulare și 13408 a Statului ;
iar 178798 hect. se află ocu-

pate de orașe și sate și acope:
rite de ape, imașe, livezi și ripi,
Cultura cerealelore foarte întinsă. Aproximativ. cultura porumbului se face pe o întindere
de 41108 hect. a griuluipe 24931
hect., a orzului pe
a ovăzului pe :1799

5181 hect,,
hect.,a se-

cari înlesnesc creșterea vitelor.
Acest rii, de la trecerea sa
în
șesul Prutului, din pl. Braniștea,

70 hect.

pe dreapta, devine mat mult pă-

hect., mazărea, pe 44 hect,,

pe care-l udă în toată lungimea,

gubitor, atît pentru agricultură,
"cît şi pent- ru
climă, căci prin
multa sa apropiere cu rîul Prut,
curgînd paralel pe același șes,
mărește îndoit volumul apelor
în timpurile zlotoase, cari eşind
din

matca

lor,

acopăr

în

cea

mai mare parte șesul, producind

inundaţiuni foarte mari, cari
cîteo-dată îneacă iarba Şi semă
nă-

.
turile,
Bahluiul curge de la N. spre
SIE, prin mijlocul plășei Banh-

luiul, printre plășile : Cîrligătur
a,
Stavnicul,
Codrul,
Copoul și
Braniștea, (hotar natural
în unele

părţi); formează o vale întin
să,
bogată în imașe și finaţe;
ali.
mentează cu apa necesară toate

satele de pe ambele maluri, precum

și tirgurile: Podul.Iloaei și
orașul Iași.
Afară de aceste trei rîuri,

Sunt un număr mare de piraie

și piriiașe, care curg în diferite
direcțiuni, vărstadu-se unele la

dreapta și altele la stinga acestor rîuri, ast-fel sunt: Bahlucţul,

Cultura livezilor produce foar-

Cirjoaia, - Miletinul, ete.
Producțiunea. — Din 291137
hect.,, întinderca teritoriului jud.,

cărei pe 229 hect., a hriștei pe

lin-

tea pe 27 hect.
Tubercule: cartofele pe 482
hect.
Plante oleioase : rapița pe 111
hect., cînepa pe 134 hect. și
inul pe 3 hect.
Producțiunea cerealelor într'un
„an bun se poate socoti în termen mijlocii următoarea: 463000
hectolitri porumb, 252000 hectolitri griă, 65000 hectolitri 0rz,
26000 hectolitri ovăz, 1900 hecto-

litri secară, 500 hectolitri hrișcă.
cartofelor

este

aproximativ de 2500000 kilogr.
Producția plantelor oleioase:
rapița 1000 hectolitri, cînepa
1200 hectolitri.
Viile produc în termen mijlocii 100000 hectolitri vin.
Pe lingă agricultură, cultura
vitelor face bogăția jud. Numărul capetelor de vite ce se crese

pe întinsele imașe și finațe'este
de 240000, din cari: $4424 vite
mari cornute, 120457 oi, 1177
capre, 48 bivoli, 10207 cai şi

„24023

rimători,

cari pe lingă că se consumă în
țară, se exportă și în străinătate.
Cultura albinelor, este mai pu-

țin întinsă; din 12400 stupi, se
scoate : 30000 kilogr. miere și
1000 kilogr. ceară,
Cultura viermilor de mătasă
se face numai în cite-va sate.
Pădurile,

sunt întinse şi satis-

fac trebuințelor locuitorilor din
judeţ; din ele se scot tot felul
de lemne pentru construcţiuni
și foc, lemne care se transportă

și afară din judeţ.
În păduri se găsesc următoarele animale sălbatice: căprioare, porci, lupi, vulpi, jderi,

epuri, etc.

|

Din dealuri și piraie se scoate:

”

Dintre legume : fasolea pe 416

Producțiunea

te multe fructe alese și frumoase,

pieatră

văroasă,

pieatră

pentru

zidiri şi şosele, năsip și prundiş.
Apele ce se întind pe teritoriul judeţului, pe lingă că alimentează satele, şesurile şi cîm.-

piile cu apa necesară, înlesnind
vegetaţiunea plantelor și crește.
rea vitelor, conțin și pești, raci şi

scoici pentru hrană; stuh pentru

foc, acoperitul

caselor şi a

ocoalelor; papură, din care se
fac rogojini, etc.
Industria. — Sunt în judeţul
lași (afară de oraşul Iaşi), 3 velniţe, în care se fabrică rachiă, 38

mori de aburi pentru măcinat
făină, 88 mori de apă, S de vint
şi 3 cu animale, 1 fabrică de te.
racotă în satul Scobilţeni, 2 de
lumînări, una de scrobeală, în
com. Buciumi, și una de dubă-

lărie, în com. Galata.
Ca labricaţiuni primitive sunt:
olăria în com. Poeni, rotăria
în com. Voinești, butnăria în

com. Buciumi (şcoala de meserii).
Industria manuală: împletirea
de pălării de paie și împletirea loziilor, din cari se fac: panere,
coșuri, scaune, a început prin
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şcoalele rurale acum de

ciţi-va

ani,

Rogojini şi coșciuge, împletite din papură, precum şi mături se fac prin satele: Bosia,
Prisăcani, Vorovești și Uricani,
Industria casnică se înseamnă

teni,

Podul-Iloaei

şi Tirgul-Fru-

mos, prin cari se face comunicație și transportul productelor de prin judeţ. Altă ramură
pleacă de la Iași, spre Ungheni,
prin Cristești; această cale comunică cu Rusia, legindu-se cu

mijlocul pl. Codrul şi prin mar„ginea

de

N. a

pl.

Stavnic,

le-

gindu-se cu jud. Vasluiii deasupra dealului Bordea, la satul
Grajduri; e pietruită și are o
lungime de 18 kil.
De la tirgușorul Nicolina,
din marginea de S. a orașului

prin lucrul bumbacului, cînepei,

rețeaua

inului

pod mare de fier construit peste

Iași

rîul Prut, Comunicaţia

Iași-Vasluiii, pleacă altă ramură

fac:

şi

a

linei,

pînze,

ţoale,

din

cari

se

sumani.

ferată rusească prin un

şi tran-

şi

din

dreapta

șoselei

In raport cu industria rurală,
cea urbană a luat însă o desvoltare mai întinsă. In orașul
Iași, mai cu seamă, pe lingă diferitele meserii ce se exercitează,
pentru trebuințele orășenilor și

duce le Vasluiii și de acolo la
Birlad și Mărășești unde se
leagă cu întinsa reţea care stră-

chiar ale locuitorilor din judeţ,

bate centrul Moldovei. Această
linie are în jud. Iași staţiile la

la, Lingurari și Ghideni, la margi-

Iași, Ciurea

lungime în total. de so kil.
Din şoseaua naţională Iași-

se mai
de

înseamnă:

meserie,

cite-va

şcoli

ateliere de stolerie,

fierărie, tinichigerie, fabrică de
cartonaj, cortele, fabrici de bere,
sodă, etc.

„ Comerciul. — Se face în aces:
judeţ un întins comerciii, cu to*
soiul

de

seamă
Tă,

cereale,

cu

orz

dar

mai

cu

gri, porumb, seca.

plășei Codrul, prin tîrgușorul și

Ungheni.

podgoria Galata, apoi trece prin

O a:treia linie ferată

și Birnova.

Calea- Waţională. Ramura de
șosea pietruită ce se prelungește de-a lungul

ţărei dela S.

la N., trece prin jud. Roman
în jud. Iași, pe la Tirgul-Frumos, vine spre E., paralel cu
calea ferată prin tirgușorul Po-

boi,

cu

pici,

dul-Iloaei, pănă în orașul Iași,
de unde se ramifică, o parte

lină și brînză; cu lemnării de
tot felul, afară de brad; cu vi-

spre Vasluiii, iar alta pănă în
marginea Prutului, la satul 'Țu-

nuri de cele mai bune calități,
din podgoriile: Cotnari şi Iaşi,
precum şi.cu fructe.

țora.

oi

şi

cu

spre

tă linie prin staţiile: Cristești şi

vite:

vaci,

şi ovăz,

sportul grinelor se fac pe acea-

rimători;

Desfacerea

S.-V.,

mijlocul
de-a

Calea-Alixtă. Dela Tirgul-Frumos, din șoseaua națională, plea-

acestor

producte

că o ramură

pentru străinătate se

face mai

spre N.-V., prin mijlocul pl.
Bahluiul, pănă în marginea tîr-

de

şosea pietruită

pl.

de

N.a

Stavnicul,

curmezișul

trece

Dealului-Mare,

prin localitățile : Săcăturile, Bojinea de N. a jud. Roman, pe o

Țuţora, de la satul “Tomeşti,
pleacă pe dreapta o altă ramură de şosea, pe partea de N. a
plășei Codrul, și, din jos de satul

Comarna,

trece

pe

partea

de S. a plășei Braniștea, pănă
dincolo de satul Costuleni, de

unde se leagă cu jud. Vasluii,
Că: laterale. Drumul numit
al Braniștei,

munale,

:

pe partea

format

pleacă

din căi co-

de la N.

din

şoseaua judeţeană Iași- Botoșani,
anume de la satul Trifeşti, com.
Hermeziul,

pl.

Turia

şi se

pre-

Pentru
comerciul intern sunt
tîrgurile: Podul-Iloaei şi Tirgul.

gului Hirlăii, din jud. Botoșani,

luugeşte pe șesul Prutului, dea lungul plășei Braniștea spre
S., pănă în marginea satului

pe o întindere de 33 kil.

Măcărești,

Frumos, precum şi 12 iarmaroace anual în orașul Iași, pe
şesul Frumoasci;, patru iarmaroace la Podul
- lloaei şi unul,
mare la Tirgul-Frumos.

Că? județene. Din orașul Iași,

ales

în

pieața

orașului

Iași.

Calea-Ferată. O ramură pleacă din

orașul Iași spre V. şi tre-

ce prin

tirgurile:

Podul-lloaei

pleacă trei ramuri de șosele:
una spre N. prin pl. Copoul şi
Turia, pănă în marginea jud.
Botoşani,

la Bădărăi

din

com.

Bivolari ; această şosea este pietruită, avind o lungime de 53

eşind

kil. A doua pe o lungime de 65 kil.
pleacă de la Iași, spre N.-V., dea-

din județ pleacă spre Pașcani
(Suceava), legînd judeţul cu toa-

luiul, și, dincolo de satul Oneşti,

şi Tirgul-Frumos, de unde

te orașele

și localităţile

ce

aii

rețele ferate. Pe această cale
„sunt patru. gări: Iași, Cucu-

lungul plășilor.

Copoul și Bah:

com. Șipotele, se leagă cu județul Botoșani. O a treia pleacă
spre S$., de la orașul Iași, prin

com. Costuleni, unde

se leagă cu jud. Fălciu.
Drumul ce pleacă de la tirgușorul Podul-Iloaei, spre N.-V.,
prin pl.. Bahluiul, prin Belceşti,

Hodura, Cepleniţa, dincolo de
Bădeni se leagă cu șoseaua
mixtă, aproape de Hirlăi,
Împărțirea administrativă. —
Judeţul Iași se împarte în 7 pl.
şi anume:
1. Balhluiul, cu S com.,
tirguș. și 57 sate.
2. Braniștea, cu. 8 com,.,

tîrguș. și 38 sate,

1
1

IAȘI (JUDEŢ)

3. Cîrligătura,

cu 7 com.

tirg. urb. și 40 sate.
4. Codrul, cu 5 com.
ușoare și 23 sate,

1

Podul-Iloaei, Bivolari și Voineşti.

Medicamentele

|
3 tîr-

&uș.

Turia,
și 37

cu 5 com,

gușoare

tal, se

tîr-

nave

sate.

2 orașe

10 tir

te, din cari:

și 261 sate.

27520

70435 căsătoriți, restul
văduvi

și

divor-

țaţi; 119532 ortodoxi, 36425
cvrei, 4524 catolici, 399 protes-

tanţi, 232

gregorieni, 520 lipo-

veni,

etc.

etc.,

.

Cu știință de carte sunt 45290

loc.
Administraţia. — Puterea esecutivă a jud. este încredințată
unui Prefect, care are în ajutor
la administrarea plăşilor,

3 sub-

„prefecţi și 44 primari cu ajutoarele lor, pentru administrarea
comunelor;

poliția orașului Iași

esie încredințată

șului

unui

în Tirgul:

doi

Prefect,

ajutat de 6 comisari, mai mulți

5 medici

aceştia

mai

sunt

medicii

lelor din oraș, precum și acei
particulari,
|
|
Sunt două consilii de higienă:
unul al județului și altul pentru
oraş.
Justiția.

—

In

judeţul

Iaşi

sc află 6 judecătorii de ocol:
una în Tirgul-Frumos, pentru
plășile Bahluiul și Cirligătura;
una în tirgușorul Țigănaşi, pentru plășile Copoul și Turia; una
în tirgușorul Socola, pentru plăşile Stavnic, Codrul și parte
din Braniștea, iar 3 în orașul
Iași. In orașul Iași est
un;e
tri-

bunal divizat în -patru secțiuni,
cu

patru

președinți,

din

cari

unul prim-președinte, opt judeaflă poliţia judiciară, - formată
din Primul-Procuror și patru procurori de secții, doi dintre judecătorii tribunalului find în-

și 196791

la venituri

lei, 20 bani, la chel.

tueli.

Serviciul sănitar.— Acest serviciu se face în judeţ de către
un medic primar, ajutat de ş
medici

de plăși și unul

de oraș

în Tirgul-Frumos și de 42 moașe
comunale, avînd sub îngrijirea
lor 4 spitale în: Tirgul-Frumos,

Pe lingă

acest

se

sărcinați şi cu instrucția crimelor şi delictelor.
Se află o Curte de Apel,

cu două

secţiuni, cu

un prim-

președinte, un președinte, opt
membri şi doi supleanți, şi avind

sub jurisdicţia sa tribunalele din
judeţele:
Dorohoiu, Botoșani,
Suceava, Neamţu, Roman,
căii, Vasluiă și Fălciă,

Ba.

Parchetul Curţei este compus

259

1423

procese

242

doi

la corec-

civile termi-

procese

com.;

Cultul, -— Locuitorii
lui, sunt
ortodoxă,

74

judeţu-

mai toți de religia
avind bisericile lor.

prin sate și tîrguri, în număr
de 188, afară de g capele (pa-

raclise), cu 593 deservenți și anume: 223 preoţi, 24 diaconi,
231 cîntăreţi și 115 eclesiarei.

Afară de acestea mai sunt:
patru biserici catolice; una luterană,

una

armeană

și două [i-

povene. livreii, cari dintre străini
sunt mai numeroși în județ, au
mai. multe sinagoge.
Bisericile ortodoxe, cu 'deservenții ţin de Mitropolia Moldovei și a „Suceavei. Pentru judecarea clerului și administrarea
bisericilor se află un conzistoriii

la Mitropolia
toerei, unul
pentru oraș,
Bisericile
de

tribunal,

cu Jurați;

electorale,

spita-

veşte fondul zecimilor este de
620670 lei, 95 bani la venituri

lei, 7 bani,

nate;

şi 5 moașe

cători, patru supleanți.

202109

nite;

N

Iași,

şi

țional; 3200 cărți de jud. por-

orașul

sub-comisari și epistați.
Budgetul județului în ce prişi de 261437 lei, 73 bani la
cheltueli, iar în ce priveşte fon.
dul pentru drumuri, este de

curtea

veterinari: . unul

ale despărțirilor, puși la serviciul populației sărace; osebit de

sate

„Şi tirgușoare, iar restul în ora.
șel
: e
Iași și Tirgul-Frumos.
necăsătoriți,

sunt

Procurorul- (General

procurori de secții, care. exercită puterea judiciară asupra
întregi jurisdicții a Curţei de
Apel.
lată statistica judeciară din
1592: 41 indivizi preveniţi la

Afară de medicul de judeţ.
se află un Medic-Primar al ora-

familii sau

suflete, trăiesc în

Sunt:

află una

Iași.

Populaţia.—Sunt în. jud. Iaşi
32975 familii, sai 172935 sufle105400

mai

de judeţ şi altul pentru

Sunt în total 44com.,

din

popula-

Frumos și alta în Podul-Iloaei,
Pentru căutarea vitelor bol-

1 tir-

3

pentru

țiunea rurală se dai gratuit de
către judeţ şi comune. Pe lingă
micile farmacii din fie-care spi-

5. Copoii, cu 6 com., 2 tirguri
şi 30 sate.
6. Staunicul, cu ş com.,
- gușor şi 36 sate.

7.
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Stat,

mai

de Iaşi, doi propentru județ, altul
și 2 sub-protoerei,
se întreţin: parte

numite mănăstiri;

multe

de

comune

cele

și foarte

puține de epitropii și particulari...
Mănăstirile

din

județ

sunt:

Galata, Hlincea, Cetăţuia, Socola, Birnova, Hadimbul şi Aroneanul.

Justrucfiunea. — Sunt în judeţ
144 de școale, afară de acele
private,
peste

care

sunt

în

număr

de

20.

Dintre

şcoalele

publice

pri-

mare, 87 sunt rurale, cu 90 învățători, 6 învățătoare și cu o
populaţie școlară de 3105 băeţi,

724 fete.
Poştă şi Telegraf. — Ia jud.

IAȘI (ORAȘ)
Iași sunt oficii telegrafo-telefonopoştale în următoarele localități:
orașul Iași, 3 oficii, cu

nit de pesie

350

un

ve-

mii lei;

Po-

bărbați şi 32720 femei;

anual.

mani,

Iaşi, oraș, capitala judeţului Iași
și reședința Inalt-Prea.- Sfinţitului Mitropolit al Moldovei și
şi

vechia

77

și

Şorogari;

pe

111

Greci, 33

Francezi,

niol.
Știă carte

O

valea
se

şesul

și industria.

pe

care

Copoul la N., Braniștea la E,,
Codrul la S. şi Stavnicul, cuo

parte din Copoul, la V.
Poziţiunea acestui oraş este
frumoasă, fiind înconjurată mai
din toate părțile de dealuri a" coperite cu vii şi livezi.
Înălțimea. orașului de la nivelul mărei e de 3185 m.
Părțile cele mai principale
cari

e format

Iași

cu

persoane.

aceşti locuitori

agricultura, iar

trei părți cu

a-

comerciul

este:

croitoria, ciz-.

măria, zidăria, lemnăria şi ferăria.

Industria mare e reprezentată
prin cîte-va fabrici, precum: o
fabrică de cortele, una de cartonaj,

două

scaune;

de

mai

sodă,

multe

lumînări și săpun,

una

de

fabrici

de

o fabrică de

bere; două mori mari de aburi
pentru făină și mai multe mori
de cai.

Acest oraș este legat, cu judeţele

trei

linii

de cale-ferată: Pașcani-lași,

limitrofe,

prin

Un-

gheni (cu Rusia) și Iași-Vasluii ; prin calea naţională, cu
Romanul

și

Vaslui;

prin

șo-

sele judeţene cu Botoşani, FălVasluii, Roman.

Are

o stațiune

mare

de cale

ferată.
|
Se află în oraș sucursala Băn-

și în cantităţi mari în străinătate;
în cumpărare de mărfuri străine:
lipscănii, băcănii şi fierării, care

cei-Naţionale și a Creditului-Agricol, instituţiuni publice și mai

se desfac pentru trebuinţele o-

vate,

rășenilor

și

a. locuitorilor

multe

medeanul Sf. Spiridon, în partea de sus a orașului, alta la
centru, unde este o hală mare
frumoasă, și a treia, medenașul

case: de

economii

In privința administrativă

din

judeţ, iar în cantităţi mari, oraşelor din judeţele vecine.
Sunt trei pieţe: una numită

sunt:

tică în oraș

cii,

Comerciul constă în cumpărare de producte și vite; în vinderea lor în părţi mici prin localităţi

riul Bahluiul, o parte se prelungeşte peste piriul Nicolina,
pe podișul sudic al comunei
Galata, Se află între plășile:

din

ocupă

proape

trece

16276

parte din

dintre aceste două dealuri, prin
care trece piriul Căcaina şi pe
Bahluiul,

Lipoveni,

1 Belgian, 8 Olan-

dezi, 9 Bulgari, 5o Unguri, 6
Americani, 10 Turci și 1 Spa-

capitală

a Moldovei. Se află situat pe
capetele de S. ale dealurilor:
Copoul

21203

căsătoriți, 31814
necăsătoriți,
6170 văduvi și 240 divorţaţi;
24087 ortodoxi, 33141 mozaici,
1709 catolici, 113 grigorieni,
350 protestanți, 16 lipoveni și
9 de deosebite religiuni; 24780
Romini,
31829
Izraeliţi,
188
Poloni, 728 Ruși, 1533 Ger-

cu un venit de peste 4000 lei

Sucevei

Industria manuală ce se prac-

familii, sati 59427 suflete: 26698

dul-Iloaci, cu venit 10000 lei;
Tirgul-Frumos, cu un venit de
15000 lei și Bivolari (pl. Turia),

al
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rașul este divizat în ş
țiri. Pentru

paza

prio-

despăr-

și menţinerea

ordinei publice se află: un Prefect de Poliţie

mai

cu

6

comisari,

mulţi sub-comisari, epistați,

un căpitan de sergenţi
genţi de oraș.

şi

ser-

Pentru pază de foc sunt pa-

Tătărași, partea de pe dealul
Șorogari; Copoul, Țicăul (Sărăria) și Păcurari, partea așezată

din Tirguşor.
Pentru lemne de foc sunt de-

tru pompierii

pendinte

de

co-

pozite pe ulița gărei, iar pentru

mandamentul

corpului

IV

de

pe dealul

lemne

armată din Iași.
Comuna se administrează

de

Copoul; Podul-Lung,

Frumoasa şi Broscăria,
aşezată
pe Bahluiul;
şorul Nicolina, partea

partea
Tirgude pe

de

deanuri,

construcţii,

unul la

două

bariera

me-

Sără-

riei şi altul lingă Bahluii, la
Podul-Ipsilante.
Pentru
înlesnirea negoţului

către un Primar cu trei ajutoare
şi Consiliul Comunal,
Venitul com. e de 2086963

de vite, sunt statornicite 12 iar-

lei,

1846034 lei, 76 bani.

lale și strade.
Întinderea orașului este de
16235740 metri pătrați=—11$2

maroace anuale, cari aii loc pe
şesul Frumoasei, (situat în partea dreaptă a riului Bahluiul și
de a stinga piriului Nicolina);

fălci, 27 prăjini

osebit în

platoul Gălăţei.

|

Osebit mai sunt un număr
mare de alte numiri de maha-

şi

13

stînjeni

pătrați saii 1623 hectare și 5740
metri pătraţi.

Are

o

populație

61275, Darele Dicţionar

de
Geografie,

11049
Tol. IV.

toate

Joile,

la

locul

numit: Movila-lui-Cuza, în partea orașului ce poartă
Tătăraşi.

numele
-

19 bani;

iar cheltuelile,

Serviciul sanitar

al

de

orașului

se face de către un medic-primar, 5 medici de despărțiri, ş
moașe, 1 medic-veterinar și 1
vaccinator.
In Iaşi sunt 45 biserici ortodo-

xe și 8 capele, cu Si preoți, 18
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diaconi, 96 cîntăreți și 51 pa:
racliserj.
Se mai află 1 biserică catolică,

1 luterană,

1

armeană,

1

lipovană.
Numărul şcoalelor publice primare

de

băcți e de

institutori și cu

o

10,

cu

30

populațiune

IAȘI (ORAȘ)

Intre zidirile publice se înseamnă: Patatul- Administrativ
saii

Curtea-Domnească,

nat la Alba-Julia, în Transilvania.
Un

se află instalate: Prefectura județului,

tori

de

Instrucție,

Curtea

de

numit

al-lui

acest judeţ, vine prin

Comitetul - Permanent,

Tribunalul cu 4 secţiuni, Parchetul tribunalului, doi judecă-

val

Traian,

care trece din jud. Botoşaniîn

în care

re de Iași,

pe sub

apropie:
dealul

Po-

canilor, pe șesul Prutului, trecind riul pe la satul Şendreni
și merge pănă la Nistru, Dacă
ar trebui să dăm crezămînt unei
cronice slavone, apoi pe la începutul secolului al XIV exista

școlară de 1400 elevi ; 8 şcoli pri-

Apel

și 863 eleve;
2 gimnazii, 2
licee, 1 universitate, cu 4 fa-

Acuzaţie, Curtea cu Juraţi, Cor.
pul Portăreilor, Percepția Statu-

un

lui, Medicul-Primar al județului,
Avocații-Statului, Casieria, Te-

trăia în legături de prieteșug
cu domnul Țării Romîneşti (To-

mare de fete, cu 30 institutoare
cultăți, avind un. cabinet de

fi-

zică şi chimie și o bibliotecă; Se.

minarul Veniamin, -Școala Normală Superioară, Școala Norma:
lă Vasile-Lupul, pentru învățători, Școala

Tehnică,

Comercială, Școala

Școala Fiilor-de-Mili-

tari, cu un cabinet de fizică şi
chimie, Școala Copiilor-de-Tru-

Mitropoliei și biserica

Școalci

Sunt: Liceul-Institutele-Unite, şi,
pentru domnișoare, Liceul Nor-

mal Humpel. Osebit încă se mai
află un număr de institute cu
elevi interni şi externi

de

am-

bele sexe.
Pentru procurarea şi tipăritul
cărţilor sunt: 10librării, 10 tipografii și 2 litografii.
Institute de bine-facere sunt:
spitalul Srîntul Spiridon, cel mai
mare

şi

mai

avut

din

țară, ad-

ministrat de către o Epitropie ;
Spitalul Pașcanul, Spitalul-Militar,

Spitalul-Evreesc,

Institutul.

Gregorian, pentru creșterea copiilor găsiți, și Institutul pentru
femei nebune.
Sunt 17 farmacii, și mai multe
droguerii.

și de

nul Moldovei. In centrul oraşului
se ridică Măreaţa Catedrală a

Meserii a comunei, Școala de
Meserii a Reuniunci - Femeilor,

cietăţei pentru Învățătura Poporului Romin) și un Muzei pentru Științele-Naturale.
Școli private mai de seamă

Parchetul

legraful și Poșta, Arhiva Statului,
In fața palatului se află sta.
tuia lui Ștefan-cel-Mare, Dom.

cu

ră, 2 şcoli Frăbeliane, (unaa So-

secțiuni,

Curţei, Camera Depunerei

pă, Şcoala Normală de Fete, Externatul Secundar de fete, Școala
Profesională de fete, Școala de

Conservatorul, Școala de Pictu-

cu 2

Trei-Ie-

rarhi, apoi biserica Sf. Spiridon,

măreața zidire a spitalului.
Palatul Universităței, palatul
militare,

Liceele,

Banca

Naţională, Primăria și Gara drumului de fer. Cazarmele de pe
platoul Copoului unde se află şi
cimitirul militar.
Printre casele particulare se gă-.
sesc zidiri mari şi frumoase,

Grădini publice sunt : Copoul,
Ghica-Vodă, în marginea de N.
a orașului,

Cimitire

unul lternitatea în

suut

două,

partea

de

E. a orașului, şi altul afară de
raza orașului, în com. Galata.
Intrarea și eşirea din oraș se
face prin şapte barieri şi anume:

Copoul, Sărăria, Hotinul, Moara-

de-Vint, Sahana, “Țuţora, Socola,
Nicolina, Trei-Calici și Păcurari.

Vofiuni îstorice.— Numirea o„rașului se crede de unii, însă fără

nici-un temeiii,că ar fi fost din vechime <Municipium Iassiorum»
,
şi că pe atunci . staţio
na aîn el
Legiunea a XIII Romană. Un
atare municipiă n'a existat, de
cit numai în fantazia interpre-

“tatorului

unei

inscripțiuni,

iar

legiunea XIII gemina a stațio-

principat

cilescu,

al

Istoria

Iașilor,

Romină,

care

1886,

p. 120).
Dela formarea

Principatului

Moldovei,

cu

și mai

cînd Iași deveni

scamă

capitală

de

prin

strămutarea scaunului Domniei
de la Suceava, de către Ale-

xandru- Vodă
1565,

el are

Lupușneanu

în

o importanță isto-

rică foarte. mare.
Inainte de a fi capitală afost

ars de Betgherei,

fiul Hanului

Tătăresc, cind a prădat și ţinutul Cirligăturei, la 1513.
La 1600, suferi jafuri din
cauza războiului dintre SimeonMovilă cu frații Buzești.
La 1621, Libozmischi, Hatma-

nul,

Va

cu

4000 Leșşi, a jefuit și

ars în

dru-Vodă,
La

1624,

timpul

lui Alexan-

fiul lui Ilieș.
a ars palatul Dom-

nesc și Radu-Mihnea a strămutat reședința la Hirlăi.
La 1650, Hmil-Hatmanul, cu
Tătarii, a ars orașul cu curtea
Domnească și biserica Trei-le-

rarhi, în timpul lui Vasile-Lupu.
La

1672,

Sultanul

Mehmet,

în timpul trecerei sale a cetatea Cameniţei, s'a preumblat
prin orașul Iași şi pe dealul.
Cetăţuia, după care 'a mazilit
pe Duca-Vodă, punindu-l în
fiare,
-La 1687, armatele
bieschi, Craiul Leșesc,

lui

So-

care în-

trase în Țară, a ars mănăstirea

IAȘI (ORAȘ)

La 1878, în războiul cu Turcii,

Trisfetitele, . Mitropolia vechie,
Golia şi Feredeul-Turcesc.
Tot atunci, Dosoteiui, Mitro-

“Țarul,

toaie

în “Țara Leșească

odoarele

scumpe

ale

și ale

Sfintului,

în

Mitropoliei

tre-

1676,

a fost reparată

biserică
cînd

La

1821,

Şuţu,

La

1828,

au

orașul în războiul

La
ocupat

1848,
Iașii

Rușii

ocupat

Rușii

cu Turcii.

din noii ati

în războiul ce aii

avut cu Ungurii.
La 1849, fu ocupat de Turci.
La 1853
— 1855, fu ocupat
de Austriaci.

La 1859, sa
Principatelor.
La 1862,
aici capitala

făcut

Unirea-

s'a strămutat de
ţărei în București,

rămănînd oraşul Iași numai capitală a judeţului.

Vasile-Vodă

Mănăstirea

la 1635.

Sfinţilor

rarhi, zidită la 1639

sa

Anastasia,

şi terminată

1887, sub Domnia
rol |.
Mănăstirea

a

în anul

Regelui Ca-

Dancul,

Mănăstirea s'a

această

Mitropolie,

tropolitului Veniamin-Costache,

zidită de

Jurie-Dancul, în anul 1541, pe
timpul lui Petru-Rareș; a fost
închinată la o mănăstire din

”

Domnitorul

Doamna

restaurată

La 1769, Rușii au ocupat iar

în unire cu Ipsilante, înstrumen:
tul Rusiei, ati ucis pe toţi Turcii
din oraș,

de

Catedrală a Mitropoliei, începută a se zidi prin stăruința Mi-

Frumoasa,
La 1753, ai ars, împreună cu
Curtea-Domnească, biserica catolică și cea luterană.
orașul.

la Suceava,

a servit

zidit Mitropolia vechie, pe a
căreia, ruine, s'a ridicat măreața

stricară Curțile Domaești de la

cît-va timp

de

“pănă în timpul lui Duca-Vodă,

care o avea pentru Ghica-Vodă,

vit de

Trei-lede Vasile-

tă, zidit în 1638, care turn fiind
dărămat s'a refăcut în 1804.—
1806.
|

pitalei

sub Generalu! Minih, şi în ura pe

novschi-Voevod.
Biserica Sf. Ioan Botezătorul
s'a început a se zidi de MironBarnovschi-Voevod, și s'a ispră-

Vodă-Lupul, cu turnul de la poar-

La

zitat Iașul cu Impărăteasă, închinîndu-se pe la toate bisericile.
La 1723, au ars Curțile Dom:

Sărăria și mănăstirea Golia, în
timpul lui Constantin
- Mavrocordat.
:
La 1740, ocupară Ruşii Țara

Mănăstirea Barnovschi, zidită
anul
1627, de Miron-Bar-

1493.

şi reformată de Antonie-RusetVoevod. După strămutarea ca-

La 1733, a ars Tirgul-de-Sus,

la

Stefan cel-Mare, la anul 1491—

timpul lui Cantemir-Vodă.
La 1711, Petru-cel-Mare, care
a venit cu oastea în Ţară, avi-

nești, cu mai multe case și biserica Sf.. Dimitrie, în Domnia
lui Mihail. Racoviţă.

.

Rusiei,a

Ia lași se mai află un număr
de monumente religioase, de o
importanță mare istorică, precum:
|
Sfintul Nicolae sai biserica
Domnească, zidită de Domnul

le cumpărase de la păgini la
1415 şi care au stat în Țară
300 de ani. Atunci s'a dus și

Mitropolitul

Impăratul

cut prin lași cu Marii Duci.

_politul, a dat moaștele Sf. Ioan
Novi, pe care Alexandru-Vodă

cu

IAȘI

PA

către

Stat,

restaurat

fiind una

de

din

cele

mai frumoase monumente din
ţară. In ea se află moaştele Sfintei

Mucenice

Paraschiva,

”

Mănăstirea Sf. loan Gură-de- .
Aur (Beilic), zidită de Duca-o
Vodă la 1683, pe locul unei
biserici de lemn, ce a existat
din timpul lui Tomșa-Voevod.
Această biserică a fost închinată mănăstirei Cetăţuia din
com. Galata.
Mănăstirea

Golia,

zidită

la

1640 de Vasile-Lupul-Vodă. In
ogradă se află institutul de ne-

Rumelia, de către Duca-Vodă,
în a doua Domnie.
Mănăstirea Bărboiul s'a zidit

buni; la poartă este un turn,
lingă care se află şi casa apelor

pe la începutul secolului al XVII

orașul.

de unde apa se împarte în tot

,

și a

Mănăstirea Sf. Spiridon, foarte

fost închinată Mănăstirei Vatopedul, în timpul Domniei lui
Duca-Voevod. La 1837, călugării

vechie şi cea mai bogată, din
a căreia avere se întreţin spi-

de Marele-Vornic Bărboiul,

greci aii dărămat-o, şi pe urmele
ei, au zidit actuala mănăstire,
foarte frumoasă, în stil Byzantin.
Mănăstirea Sf. Sava, zidită

în întiia jumătate a secolului
XVII, s'a reinoit de boerul Jora
Postelnicul la anul 1623.In a
doua Domnie a lui NicolaeMavrocordat s'a înființat aci o
școală și o tipografie, sub epitropia Patriarchului de Ieru-

salim (1714).

Această

mănăs-

tire a fost închinată Sft. Mormint,

talele și ospiciile din Moldova.
In curtea bisericei se află zidirea măreaţă a Spitalului Central,
unde

este și reședința Admini-

strațici Epitropiei.
Mănăstirea

Frumoasa,

zidită

de Grigore-Ghica-Vodă, unde a
fost un palat Domnesc și o
grădină foarte frumoasă.
Iaşi, com. rur., în partea stingă
a Jiului și la S. com. Romăneşti,
pl. Ocolul, jud. Gorj. Se compune din cătunele Iași si Drăguţești,

Situată pe șes, are o supra:

.

IAȘI
față
1700

98

de

2910

hect.

hect.,

arabile,

din
8ro

cari
hect.

pădure, 400 hect. finețe, izlaz
şi livezi cu pruni. .
Are o populație de 200 familii, saii 725 suflete,
I7I contribuabili,

din

cari

Locuitorii posedă : 9o pluguri,
120 care cu boi, 4 căruţe cu
cai; 820 vite mari cornute, 120
Oi, 44 cai și 120 porci.
Venitul com. e de 1225 lei,

iar cheltuelile de 1016 lei.
Apele ce udă această com.
sunt: Jiul, Amaradia, ce izvorește din plaiul Novaci și Slaș
tiul.
|

Comunicaţia în această com.
se face prin şoseaua naţională:
Filiași-Pietroșani și prin șoseaua
comunală care o pune în comu-

nicaţie cu
Are: 1
35 elevi,
făcute în
1868,

Urechești lu S.-E.
școală, frecuentată de
și 5 eleve; 3 biserici,
anii 1839, 1842 Şi

de locuitori,

deservite de

1 preot și 1 cintăreț; 1:moară
pe apaJiului; 4 puțuri, 26 fintini;

Iaşi,

1 cîrciumă,

cătun

de reședință

al com.

cu același nume, pl. Ocolul, jud.
Gorj. Situat pe partea stîngă
a Jiului, are o suprafață de 1460
hect., din cari 900 hect. arabile,

360 hect. pădure, 200 hect, fineţe și livezi cu pruni,
Are o populaţie de 10 familii, saii

525

suflete,

132 contribuabili,
Locuitorii posedă:

din

60

cari

plu-

guri, 80 care cu boi, 3 căruțe
cu cai; 600 vite mari cornute,

So oi, 30 cai și 70 porci.

Iaşi,

sfafie

de

36".89,

în jud.

Iaşi, pl. Iași (despărţirea I), com.
Iași, pe linia Pașcani-lași, pusă
în circulație la 1 Iunie 1870.
Se află între

staţiile Ciurea

8.6

kil.) şi Cucuteni (14.2 kil.). Inălțimea d'asupra nivelului mării

Venitul

domină prin înălțimea sa drumurile Hazaplar
- Gherengic și
Cara-Chioi-Copucei.

acestei sta.

ţii peanul 1896
a fost de 1368279
lei, 63 bani.

Iași, frup de moşie, nelocuit, din
jos de valea Călniștea, pendinte
de com. Strimba-Mare, pl. Călniștea, jud. Vlașca, proprietatea d-lui

Em.

Grădișteanu,

suprafață de 2025

Iazi- Orman, dea, în judeţul
Tulcea, pl. Babadag, pe teritoriul com. rur. Atmagea și BașChioi, tăiat fiind de hotarul lor;

se desface din

în

hect.

Călniștea,

jud.

suprafață de

Vlașca;

are

o

150 hect.

Iaşi, va/e, în jud. Vlașca, proprietatea Strimba-d.-s., ce ese
din cîmpul Iași şi se scurge în
Călniștea în jos de satul Stoe-

Canara.-

nei Baș-Chioi, și cea nord-estică

a comunei Atmagea; se prelungește cu dealul Echili-Orman;
are 276 m., dominind valea Musafir-Culac și drumul AtmageaBaș-Chioi; e acoperit cu păduri.

Iazi-Orman,

neșşti,

dealul

Ceiu; se îndreaptă spre E., într'o direcție generală de la V.
la E., brăzdind partea centrală
a plășei și cea vestică a comu-

laşi, pădure de stejar, situată pe
ambele coaste ale văii Iași, pe
proprietatea Strimba-d.-j.,
pl.

pădure, în jud. Con-

stanța,

Iazil-Iuiuc, mov;/ă, în jud. Con" stanța, pl. Mangalia, pe teritoriul com. rur. Hazaplar şi anume pe acela al cătunului CaraChioi ; e așezată la sudul acestui cătun, la 1! kil.; face parte

din dealul Cara-Chioi, pe a cărui culme se află și este punctul

culminant

al acestui

deal;

are o înălțime de 117 metri,
dominind prin înălțimea sa satul Cara-Chioi în întregime, partea de N. a cătunului Hazaplar
şi văile Arta,

Burunul

şi Dere-

Alceac; este situată în partea
centrală a plășei și a com.
Iazil-luiuc, zzovzlă, în jud. Con:
stanța, pl. Mangalia, pe terito-

riul com.. rur. Gherengic, la hotarul acestei com. cu com. Hazaplar;

de dr-def.,

TAZUL

este așezată

pe culmea

dealului Cogea-Sirt-Bair ; arc o
înălțime de 102 m. și este punctul cel mai înalt al acestui deal;

este situată în partea centrală
și puţin estic
a plășei
ă și în partea de

V.

a plășei;

este artifi-

cială și acoperită cu verdeață

pl. Silistra-Nouă, com.
Garvan, căt. Veli-Chioi, așezată

pe ramificaţiile estice
lului

Ciriagi-Orman;

ale

dea-

formează,

cu pădurea Cara-Ali-Corusu, pădurea

numită

Veli-Chioi ; are o

întindere de 80 hect.; esențe
principale: fag și mesteacăn; e
tăiată de drumul Veli-Chioi-Cra.
nova.

'Iazi-Orman, pădure, în jud. Constana, pl. Medjidia, com. Enige,
căt. Polucci; așezată pe ramificațiile şi poalele orientale ale
dealului Uzun-Culac-Bair, lingă
satul

Polucci,

o întindere
esențe

la E.

cam

de el;

de

principale:

are

110 pog,,

stejar şi fag.

lazoşti, vale, în com. rur. Băsești, plaiul Cerna, jud. Mehedinţi.
Iazul,

com. rur.

în jud.

Ialomița,

pl. lalomiţa-Balta, situată în par
tea de N. a pl., la hotarul spre
jud. Brăila.
Teritoriul com. are o suprafață
de

11500

hect.

și

se

întinde

IAZUL

“ între comunele: Murgeanca, Mi.
losești, Slobozia

și Cioara,

prietate

a

statului,

Contribuabili sunt 135.
Vite: 470 cai, 776 boi, 643
oi, 5 bivoli și 300 rimători.

din

judeţul Brăila. Moșia este

pro-

Venitul

cunoscută

sub numele de Iazul și LataSărata. Înainte de seculariza-

- rea mănăstirilor închinate aparținea mănăstirei Slobozia
: din
acest județ

și

a fost

pe anii 1885—95

arendată

cu 127700 lei.

Pe această moșie,

deosebit

„com.

află

Iazul, se

"Smirna.
După
s'aii

legea

mai

rur.

improprietărit

și

de
com.

din

1864,

pe

moșie

220 locuitori, iar după legea
din 1878 s'aii mai improprietărit

IAZUL-FETEI

29

113;

neimproprietăriţi

se

comunei e de 4193

lei și cheltuelile,
Iazul,

sa/, jud.

de

pl.

din care a rămas numai vatra
şi iezetura ce se întinde în cur-

mezișul şesului Jijiei, din dealul
Dimăchenilor în dealul Corlătenilor. Are o singură deschi-

5444 lei.

Bacău,

nume, pl. Coşula, jud. Dorohoiii,

Bis-

dere pe unde curge

trița-d.-j , com. Dealul-Noi, situat lîngă Petricică și în valea
piriului Răchitișul. Are o populaţie de 64 familii, sai 259

Tradiţia spune

suflete.
:
Vite sunt: 4 cai, 122 vite
cornute și 46 porci.
Siliștea satului se află la Rădiul-Iazului.

tirziă devenind în

namire

dată

părții

din

Jijia.

fost făcut din -ordinul lui Ștefan-Vodă-cel-Mare, pe cind moşia

era Domnească. Moșia

boerului

mai

proprietatea

Hatmanul Balica,

elar

fi reparat iezetura ce se stricase. -

Iazul-Domnesc,
Cebălăul,

Iazul,

riul

că acest iaz ar fi

pe

iaz, numit
moșia

şi

Văculeşti,

com. cu același nume,

pl. Co-

mai găsesc 201 locuitori. Acest
număr de locuitori împroprietăriți se găsesc pe întreaga mo:

“lacul Bilhacul, ce străbate com.

şula,

Cilibia, jud. Buzăii.

vechiii şi afost renumit odinioară.

şie Lata-Sărata, adică în două
comune, iar în com. Iazul se

Iazul, /ac, jud. Brăila, situat la
V. de lacul Coada-Encei și la
N.-V. de Lutul-Alb. Are o su-

află împroprietăriți 141 locuitori
şi neîmproprietăriți 114.
Teritoriul com.
de

valea

este brăzdat

Strachina,

numită

Tătarului și Maţe-Arse.
Se compune dintr'un singur
sat, situat pe partea de N. a
coastei văei Lata-Sărata.
o şcoală de băcţi, cu

foarte

A fost dăruit mănăstirei Molda-

prafață de 45 hect. Apa
conţine substanțe minerale.

sa

viţa din Bucovina, de către Bog-

dan Ștefan-Vodă, prin uricul
din 20 Maii 21570. Mănăstirea»
a stăpinit pănă la 1785, cind
se vindu moşia.

şi

Lata-Sărata, pe care se află lacurile: Feroiul, Uşurelul, Lacul-

Are:

jud. Dorohoiii. Este

3o

Iazul, os/rov, jud. Brăila, coprins
la $. între Vilciul şi Brezoiasa,

Iazul
- Dracului

(Lingurari),

sat, jud.,Vasluii, com. Poeneşti,

la E. şi V. între privalul Ulmul

pl. Racova,

și Gingărășoaia

Racova.
|
Se zice că șia luat această
numire de la un iaz, unde în
fie-care an se înecai cite un

şi

la

N.

între

iezerele Șerban și Lungulețul.
Iazul, gîrlă, abătută

din riul 'Te-

pe valea

piriului

învăţător

leajenul, trece prin mijlocul co-

număr

salariat de stat și comună; o
şcoală -de fete, cu 14 eleve, o

munei Bucovul,
pl. Cricovul,
jud. Prahova, şi se varsă iarăși

pentru aceea l'aii botezat Iazul:

învățătoare salariată de

în Teleajenul.

elevi,

condusă

de

un

com.

Localul școalei este clădit de
comună.
Este o biserică, deservită de

2 preoţi și 2 dascăli,
Populaţia com. este de
familii, sai 1046 suflete;
bărbaţi şi 482 femei; 1035

243
564
Ro-

miîni, 2 Greci şi 9 de alte naţionalități;

1037

și O mozaici;

şi 16 servitori.
persoane.

Iazul-de-la-Rediu,

7a5, pe mo-

şia

258

lui, pl. Berhometele, jud. Dorohoiii, în suprafață de 50 hect.

agricultori;

Ştiii carte 169

com.

Iazul-Domnesc,
Dimăcheni,

oameni,

şi

Are o populaţie de 20 fami-

Iazul, iri, jud. 'Tecuciu, format
din izvoare, curge printre satele Barna şi Poiana, comuna
Godineşti. Conţine pește și conduce o moară.
”

Hapii,

de

Dracului,
lii, sati

creștini ortodoxi

6 meseriaşi, 6 comercianţi, 5
profesiuni libere; 5o muncitori

oare-care

Virful-Cimpu-

725, pe . moşia

comuna

cu

acelaşi

100 suflete, locuitori ţi-

_gani lingurari neîmproprietăriți,
locuind pe moşia numită Siobozia-Străjescu.
Locuitorii posedă: 10 oi, 3
capre și 1 cal.
Iazul-Fetei, gîr/ă, jud.

Prahova,

îşi îa începutul din riul Teleajenul, mai jos de satul Plopeni,
face mai multe zigzaguri, străbate

comunele:

eni,

Pleașa

josul căreia

și

Boldești,
Bucovelul,

se varsă

Scădin

iarăși în

MAZUI-N ALI

30

Teleajenul. Pe acestrii,
ionul

com.

Scăeni,

în

sunt

late: 2 pive; 3 mori;

ra-

insta-

1 fabrică

de făină şi o fabrică de hirtie.
La două mori se macină şi

coaje de copaci pentru
rie,

tăbăcă-

Iazul-Mare, pisc de deal, pe
moșia Broscăuţi, com. cu același nume, pl. Coșula, jud. Dorohoiii.

Pl. Bașeul, jud. Dorohoii, înfiinţat cu vre-o 30 ani în urmă
de proprietarul Vasile Drosu.
Are o suprafață cam de 1072
hect. şi o populaţie de 22 familii, sai

Zas, în

șani, com.

jud.

Dobîrceni,

Boto-

pl. Jijia.

Iazul-Mare, zas, jud. Botoșani,
format de pîrîul Corogea, în
partea de V.a com. Boduleşti.
Iazul-Mare, za, la întâlnirea
văilor Blăgeşti și Gugești, pe
teritoriul com. Gugești, plasa
Crasna, jud. Fălciu.
Iazul-Morii, az, format din piriul Hliboci și piriul Broscăria și Seliştea,

lîngă

moara

de

aburi din Raii, pe teritoriul sa-

92

din sus

de

2000

izvoreşte
Ibănești,

sat, com.

din
mai

în

Ibănești,

la

Iepureni,

Botoșani.

Botoșani.

74 contribuabili; locuesc în 105
case.

retului,
comuna

zaz, pe albia Si-

moşia Virful-Cîmpului,
cu acelaşi nume, pl.

Berhometele, jud. Dorohoi,
suprafață de 1ş hectare,

Iazul-Noi
saț, în

în

centrul

com.

la

prietăriți,

de satul Minzaţi-Răzăşi.

Ibăneasa,

sas

celași nume,

pe

moșia

cuentată de 29 copii (26 băeți, 3
fete), din numărul de 57 copii
în virstă de şcoală. Știi carte
39 persoane.
Locuitorii în maioritate sunt
moșneni;

pl.
N.

.
cu

Negreanu, din comuna Vaf.deEi, zugrăvită al doilea la 1833,

tuește anual 1242 Lei, şi care fre-

dreapta și Sterileuca la stînga;
înfiinţat în 1879, cu noi împroIbana, sa, în jud. “Tutova,
Simila, com, Mînzaţi, spre

Are: o biserică, fondată la
anul
1786 de locuitorul Ion

cu întreţinerea căreia statul chel:

Șipotele,

Meletinul

383 suflete, din cari

deservită de un preot; o școală,

pl. Bahluiul, jud. Iași, pe un po:
diș, între piraiele:

sai

cînd s'a reparat din noi, și acum

(Şipotele-de-Sus),

a-

comuna Știubeeni,

cu

Ibănești, com. rur., pl. Oltul-d..,

familii,

numai

II

Sai

îm.

proprictărit la 1864, pe moşia
statului «Secuţa», azi prin vinzare a D-lui D.
du-li-se 50 hect.

Birsescu, dinVite sunt: 20

cai și iepe, 140 boi, 32
530 oi și 64 porci.

vaci,

şi Soo

decal,

Șoseaua județeană atinge comuna pe la capul de N,., înlesnind comunicaţia între Ibănești

jud.

jud. Olt. Este situată pe valea
riului Cungrea-Mică, la 2ş kil.
de capitala județului și la 20
kil. de a plășei.
Comuna de la început a fost
așezată tot pe această vale, însă
nu în linie dreaptă, ci cu locuințele răspîndite pe coastele văci,
pănă la alinierea satelor, cind
S'aii adunat toți, fâcîndu-şi locuințe unii lingă alții.
Are o populaţiune de So

vin

Veniturile şi cheltielile com.
se urcăla 1820lci, 14 bani, anual,

și Vorniceni, şi se varsă

riul Jijia,

decal.

ţuică din drojdii și tescovină.
Comerciul se exercită de 3
persoane.

pl. Prutul-de-Sus,
jud. Dorohoii;
curge în jos pe la Leveni, Cor.

tului Orăşeni, com. Curtești, jud.

Iazul-Morilor,

Iu raionul comunei e o moară

cu aburi a D-lui 1. Dulujan din
Slatina.
Toată comuna se întinde pe o
suprafață de 412 hect,
Se fabrică în termen mijlociă

suflete.

Ibăneasa, /irii,
pădurea de pe

dăreni

Iazul-Mare,

IBANEȘTI

Urluiasca,

și Ibănești cu Ră-

dești și Oporelul, la S.-E.
E brăzdată de dealurile: Viei
și Ursului şi udată de girla
Cungrea-Mici și vilcelele : Micul,
Mirioara,

Nanul

și Ursul,

cari

se varsă în Cungrea-Mică, în raionul

comunei

Ibănești.

Se mărginește

cu comunele:

Urluiasca, la N.; Cucueţi, la $.;
Rădeşti, la E.; și moșia Ibăneşști, la V.

băneşti,

cop: rur., în jud. Do-

rohoii, pl. Prutul-d.-s., formată
din

satele:

Cristinești, Dănileni

şi Ibănești, cu reşedinţa primăriei în Ibăneşti. Are: 1690 familii, sai 4117

suflete;

ș

bise-

rici, cu 4 preoți, 8 cintărcți și
4

pălămari;

2

şcoli,

conduse

de 2 învățători și frecuentate
de 140 elevi; 3134 hect. 36ar,
pămînt sătesc; 7779 hect. 69
ar. cîmp și 1900 hect. 96 pădure,
ale

proprietarilor;

8

iazuri

812 pogoane de vie.
Budgetul comunei e

Şi

de lei

10283, bani 86, la venituri, şi
de lei 9631, bani 20, la cheltueli.

Vite mari

cornute

1445,

oi

5800, capre 16, cai 320, porci
725; stupi cu albine

110.

Ibănești, sa, pe moşia cu același nume, com. Ibănești, pl.

Prutul-d.-s., jud. Dorohoiă; are

IBĂNEŞTI

$oo

3l

familii,

sai

2019

suflete.

Aşezările sătenilor în mare parte

sunt bune, cu livezi și grădini.
Proprietatea moşielor Ibănești
și Cristinești, acum. unite, în
vechime era a Mănăstirei Sucevița din Bucovina, pănă cînd
s'au vindutla 1785; iar acuma
este a D-nei Ema de Bouillot,
născută N. R. Roznovanu,

Sunt în sat 3 biserici, cu 2
preoți, 4 cintăreţi și 2 pălămari,
din

cari: una

mare

de

zid,

cu

hramul Sf. Mihail și Gavriil, făcută la. 1860, cu cheltuiala repos.
Marele Visternic N. Rosetti-Roznovavu; a duua cu hramul Sf.
Nicolae, este mică, de lemn, făcută din vechime de niște călugări; a treia, tot de lemn,
mică, cu hramul

nului,

făcută

Inălţarea Dom-

la 1789,

de către

săteni. Are o școală primară, con-

dusă de un învățător și frecuentată de

80 elevi.

Sătenii împroprietăriți au:
2003 hect. 64 arii pămînt, iar
proprietarul moşiei are: 6261
hect.

55

arii cîmp şi 1421 hect,

20 arii pădure, cu diferite esențe
de arbori. Îngrijirea și esploatarea pădurei se face după regulele

silvice. Aceasta este una

din pădurele insemnate din plasă,
limitrofă cu pădurele:; Pomirla,
Tirnauca, Herţa,
Orofteaha.
Pe moşie sunt:

un

şere:

de

şi hambare

Dămileni

şi

ICHIMENI

Pieatră calcarică şi grasă se
găsește în multă cantitate, și
se estrage de săteni de pe locurile lor cînd

tirgoveții de
Drumurile
la Herţa la
la Herţa la

este căutată

de

Dorohoii.
principale : acel de
Dorohoiiă şi acel de
Săveni.

Hotarele moșiei sunt cu: Po.
mirla, Tirnauca, He:ţa, Dămileni, Liveni şi Trestiana,

Localităţi

însemnate : Mor-

aicea,

a lui

Vodă,

cu

oastea

Ștefan
ce

tru a mai

aduna

din

Petriceicoavea,

pen-

noii

oști

Miron Costin, carii însoţiaă pe
Petriceico, s'aii desbinat de el
şi s'aii retras în jos la satul Cicăeni, astăzi numit Dimăcheni.

Ibănești, com. 7ur. și sat, în jud.
Tutova, pl. Simila, pe pîrtul
Minzaţi, spre N. de Birlad. Are
614 locuitori și 158 case.

.

și Pietrosul.

în

sat, jud. Dimboviţa, pl.

Ialomița, căt. com.

Frasinul.

mzoșze particulară, cu 2

trupuri, unul de 429 hect. și
altul de 250, în com. Tulucești,

pl. Siretul, jud. Covurlui.
Ibrişorul,

dea/,

în jud.

Tulcea,

pe teritoriul com.

Slava-Rusă ; se desface din dea:

lul Ciucurova ; se întinde spre
N., printre piîraiele Slava-Ru-

Satul

sească și cea Cerchezească, într'o

- direcție generală de la N, la $.,

900

loc.,

carte;

175

cari

128

contribuabili;

brăzdind partea centrală a pl.
și a com,; pe muchea lui merge hotarul dintre cătunele Slava-Rusă

și

Baș-Punar;

la poa-

231 case. Se cultivă viermii de

lele de S. se află frumoasa mă-

mătase, Are 52 hect. vii, din
cari 2,25 nelucrătoare și 14 hect.

este acoperit cu păduri, tufări-

Are o şcoală primară de băeți;
2 biserici,

Hlibocul

Ibrianul,

Bulgaria,

formează o com. (com. Ibănești)
cu cătunele: Puţul-Olarului, Cor.

mază sunt: Dragulea, de 21 hect.

neasa,

mărăști şi com. Potelul,în faţa sa-

pl. Babadag,

ştiii

toate produc pește și raci,
Este o vie în suprafața de
6!l pogoane.
|
Piraiele principale sunt: Ibă-

şi depinde de com. Ianca,

Ibrianul,

strîns

maj

dure

cii, cari fusese bătuţi la cetatea
Hotinului. Boerii în frunte cu

din

cari

din 2 trupuri. Are 100 pog. pă-

Ibrianul, saţ, jud. Dimboviţa, pl.
„ Ialomiţa, căt. com. Finta.

48 arii; al-Morarului, de 8 hect,
60 arii și Cristescu, de 6 hect.;

din

znsală, în Dunăre, compusă

şi provizii, așteptind pe Poloni
ca să vină. Aceasta a urmat
după râzboiul din 1673 cu Tur-

livezi cu pruni,
Comerciul se face de 16 persoane. -

Sunt 6 iazuri,

Ibra,

tului Ostrov din
jud. Romanați.

sunt:

cei

ști, pl. Oltul-d.-j,, jud. Olt,

Straja.
Ca fapt istoric este: Retragerea de la satul Tătărășani

rateș, co-

nița cu toate dependenţele
şi grajduri de ernat vitele.

statului, în întindere de 130
hect., pendinte de com. Ibăne-

se află în dreptul pichetului A-

În toată com.

și

băneşti - de - Seaca, pădure, a

mîntul-Urieșului, Măgura, Movila
- Mare, Seliștea
- Vechie, şi

neiul și Ghicani,

păstrat productele; magazii de
păstrat uneltele plugăriei; vel-

Brincoveni, care, pe periodul
1886—96, s'a arendat cu 570
lei anual. -

Veniturile com. sunt de 5375
lei,

14 bani.

Ibăneşti, moșze, a statului, jud.
Olt, fostă pendinte de schitul

năstire
şuri

Uspinia;

are

241

m.;

şi pășuni.

Ichim, pădure, pe moşia Cucoreni, com. Cucoreni, pl. Tirgul,
jud. Botoşani; are o întindere
de 386 hect., populate mai mult
cu stejar,
Ichimeni,
saţ, în jud. Dorohoiii,
pl. Bașeul, com. Drăgușeni, for-

ICHIMENI-PISOSCIII
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mat din două cătune: Ichimeni-

lului,

Pisoschi și Ichimeni-Softa, cu 81

dia.

familii, sai 344 suflete.
Proprietatea moșiei este parte
a D-lui Todirel Pisoschi, iar par„te a erezilor defunctului Softa.
Sătenii înproprietăriţi ai 185
hect. 60 arii pămînt; iar pro:
prietarii moșiei
1466 hect. 56

Pisoschi,

partea
arii și

Softa,
partea

1373 hect. 91 arii.

Are o biserică, cu hramul
Sf. Vasile, mică, de lemn, făcută de săteni.

Sunt 4 iazuri pe moșie, din
cari cel mai mare este acel numit
al-Volovăţului.
Piraie sunt: Volovăţul, ce trece pe hotarul despre Adășani,
şi Bodeasa peste moșie,
Drumurile principale: acel de
la Darabani ce duce la Ștefă-

nești și acel de

la Coţuşca la

Săveni.
Hotarele moşiei sunt cu: Avrămeni, Drăgușăni, Adășani,
Nichiteni și Bodron,
Ichimeni-Pisoschi.
meni,

Vezi

Ichi-

sat.

Ichimeni-Softa.

Vezi

Ichimeni,

sat,

Ichimeşti (Minzăleşti),

că/un,

de reședință, al com. Minzălești,

jud. Buzău,

cu 220 locuitori și

40 case. E locuit din vechime
de familia Minzală, care a dat
numele nu

numai acestui cătun,

dar chiar întregei comune.
Icleanul,
Vierșani,
ție N.-S.
rilor ce

dea/, aparţine comunei
jud. Gorj. Are o direc:
E o prelungire a dealuvin pe la Licurici, in-

tră în hotarul Musculeşti, între
Vălceaua-Deșului la V. şi Hurezani-d.-s. la V. şi se termină

în valea Jiului, întinzindu-se spre
-S. pănă la Işalniţa din Dolj,
sub numire de Dealul-Chiciora-

retezindu-se

ICOANA

de

Amara:

6o viței și minzaţi, 30 cai, 1200
oi,

Icleanul, gea/, jud. Dolj, pl.
Jiul-d.-j., com. Poiana-Floreşti,
ramificațiune a dealului Chicioarei (Gorj). Are o înălțime de aproape
curile:

400 m. și prezintă pisBobicinului şi Cocoşa-

tului. Este acoperit
și puţine

cu

păduri

vii,

100 porci.

Tot teritoriul comunei ocupă
o suprafață de 1698 hect.
Are

o biserică,

Comerciul
Icoana,

com.

rur., în

jud.

Olt,

pl. Mijlocul, situată în luncă, pe
malul drept al riului Vedea, la
30 kil. de capitala județului și
la 5 kil. de reședința plășei.
Se compune din 2 cătune:
Icoana

și

Călugăreasca,

cu

o

populaţiune de 140 familii, sai
702

suflete

(395

bărbaţi și 312

deservită

de

un preot și un cîntăreț, plătiți
din budgetul comunei.
Școala s'a renființat la 1 Septembrie 1896. lEste frecuentată
de 29 băeţi. Statul cheltueşte
cu ea 756 lei.
se

esercită

de

2

persoane.
Budgetul comunei e la venituri și cheltueli de 2260lei,19
bani.
Se leagă printr'o șosea vecinală
la N. cu com. Buzeşti,la S.cu
com. Florul; la N.-V. cu com.

Ursoaia, :
Teritoriul comunei se limitează

femei), din cari 135 contribuabili;

la E. cu riul

locuesc

com. Timpeni, la N.V. cu com.
Ursoaia și la: N.-E. cu com.

în 120

case

și 21

bor-

Vedea,

deie.
Se zice că în aceste locuri
aii fost păduri mari, seculare,
în care oamenii băjeniți găseaii
locuri de ascuns. Aci aflară ei

vre-o

un

verdeață și păduri.

copac

mare

și foarte

bătrin

în care se afla o sfintă icoană
aproape acoperită de coaja lui,
care crescuse peste dinsa. Oamenii adăpostiţi aci formară cu
timpul un sat, numit Icoana.
Mult timp s'a numit și Dumbrăvioara, sait Dumbrăvița.
Cătunul Călugăreasca s'a înfiinţat cu mult mai tirziii,
Dintre locuitori, sunt 2 croitori, 2 fierari, 2 viorişti şi un

dulgher. Moşia e proprietate
particulară. Proprietarii cei mai
însemnați sunt moştenitorii lui
C. Plopeanu, cari posedă 1290
hect. arabile și 150 hect. pădure. Locuitorii împroprietăriți

după

legea

rurală

din

1864

sunt: 55, în Icoana, cu 280 pogoane saii 140 hect. și 35 în
Călugăreasca, cu 340 pogoane
sai 170 hect,
Vite sunt:

So

boi,

3o

vaci,

Buzești.

Paralel

cu

la V.

cu

riul Vedea

se întinde, de la N. la S. DealulVedei, care are o înălțime de

Icoana

sută

metri,

acoperit

cu

(Palanga-Obedeanu-

lui), saţ, face parte

din

com.

Tur. Stoenești-Palanga, pl. Sa.
barul, jud. Ilfov. Cade spre E.
de Stoeneşti. Are locuri smircoase; iar la N. de aceste lo-curi se întindeo culme de deal

care se termină lingă riul Ciorogirla, spre E. de Bolintinuldin-Deal.
Se întinde pe o suprafață de
196 hect., pe cari le cultivă !ocuitorii, afară de 6r

hect. cari

rămîn sterpe. Populaţia satului
e de 294 suflete,
Are o biserică, cu
Sf. Nicolae, deservită
preot şi un cîntăreț.

Comerciul

se face de

hramul
de un

1 cir-

ciumar.

Numărul vitelor mari e de
287 şi al celor mici de 302,

ICOANA
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Icoana, sat, face parte din com.

partea de S. a comunei Poeana-

"zur, cu același nume, pl. Mijlocul,

Lungă, pl. Siretul, jud. Botoșani,

jud. Olt, situat pe luncă și malul

cu o suprafață de 760 hect. și
o populațiune de şo familii sau

drept al Vedei.

Are o popula-

ţiune de 304 locuitori,

35

sunt

din cari

împroprietăriți

după

315

sus de com. Nanovul, jud. Tenumai

Acest

de

strămutat

sat

era

Bulgari

locuit

și

a

pe Valea-Vedei,
vre-o

de ani, cind i s'a redat numirea

de Nanovul-d..j. Locuitorii însă
îi păstrează și astăzi numirea cea

vechie de Icoana,

locuitori

din

com.

Salcia,

pl. Podgoria, jud. Prahova.
Icoana, mute, în partea de N.
a com. Star-Chiojdul, plaiul Teleajenul, jud. Prahova, acoperit
cu pădure

și izlaz.
Vezi

Piciorul-Icoanei, jud. Neamţu.
Icoanei (Virful-), munte, în com.
Pănătăul, jud. Buzăii; are pădure,

fineață şi mult pietriș.
Iconiţei (Virful-), Zea/, în partea
„de

N.

a com.

oi, 30

Bordeni,

pl. Pra-

fa-

cai și 136 rimători, |

Idegla, fară, jud. Dolj, pl. Cimpul, com.

Ciuperceni,

spre

Se scurge în Dunăre prin Riiosul. De Idegla ţin: Topilele-Mari
şi Topilele-Mici.
com.

rur., în partea

de

S-E. a pl. Crasna, jud. Fălcii,
așezată pe văile și dealurile Dolheni și Albeşti, mărginită: la N,,
cu satul Vladnicul; la S., cu comuna Roșești; la E., cu comuna
Vutcani și la V.,cu comuna Albeşști. Este formată din satele:
Dolheni, Idriciul, Rădiul și Til-

hărești, pe o suprafață cam de
1702 hect. și cu o populaţie de

hova, jud. Prahova, acoperit cu
pădure. S'a numit ast-fel de la

300 familii, sai 750 suflete, din

oicoană, ce se află și azi într'un

Locuitorii parte sunt răzeși,
iară parte clăcași, înproprietăriți

copacii bătrin,

cari 200

prin legea

Iculeşti, ame, ce purta în vechi„me satul Drăgoaia, jud. Dolj, pl.
Dumbrava-d.-j., com. Tîncănăul.
Icuşeni,

sa,

situat pe deal, .în

„61275. Marele Dicţionar

Geografie.

Vol. IF.

din 1864.

Unii sunt

Focșănenii,

Balaur,

etc., alții din Muntenia și de
peste Dunărea, ca: Vălenii,
“Șerban,

bani

și de

lei

75, la cheltueli,

mart

cornute

500,

oi

_200, cai 130 și porci 150.
Idriciul, sa, în centrul com. Idriciul, pl. Crasna, jud. Fălcii,
spre partea de S.-V., așezat în
partea dreaptă a piriului Idriciul, pe o suprafaţă de 858 hect. şi cu o populaţie de 80 familii,
saii 300 suflete. Locuitorii sunt

răzeși.
|
Aici este reședința com. Are
o

școală

cuentată

înființată

de 40

în

1869, fre-

elevi;

o

bise-

rică, fâcută de locuitori în 1860,

cu

1 preot și 1 dascăl.

Spre S. de sat, este o movilă înnaltă, pe care se zice că
a fost din vechime un schit,

Idriciul, zîriă, izvoreşte din Rediul-Viadnic,
Crasna, jud.

lungul
Roşești;

com. Corni, pl.
Fălciu, curge în

comunelor:
udă

satele

Idriciul

și

Tilhărești

şi Idriciul, unde primeşte ptraele : Răroaea și Girneţoaea;
apoi trece prin satele: Roșiești,
Bogheni,

şi de la Gura-Idriciul,

„se lasă spre V. şi se varsă
stinga rîului Birladul.

în

Idriciul, șes, după numele piriului Idriciul, se întinde pe o suprafață de 2 kil., în partea de
S. a com. cu acelaşi nume, pl.
Crasna, jud. Fălciă, înfundindu-se sub Dealul-Roșieștilor.

contribuabili.

coboriţi din partea muntelui, ca:
Muntenii,

e udat de

S.

de comună, cu o întindere aproximativă de 8ohect. Conţine pește.

Idriciul,

Icoanei (Piciorul -), ze.

satul Lu-

Vite: 237 vite mari cornute,
92

Icoana, moșie particulară, pe
care la 1864 s'aii împroprietărit
83

jos de

ceni, cu o populaţie de 46

20

pănă acum

Jijiei, mai în

milii, sai 202 locuitori.
Are o biserică; o școală, înființată la 1865, frecuentată de
29 elevi, cu local propriii, făcut
de Stat,

de

Icoana,

Icuşeni, saţ, jud. Iași, pl. Braniștea,
com. Stînca, pe malul sting al

fost
tot

40, la venituri

3570,
Vite

la 4

kil. Satul a păstrat numele

bani

|

Sunt 3 iazuri şi 2 mori de apă.
Numărul vitelor e de 442 boi.

160 vaci, 52 cai, 195 oi și 35
porci, Sunt 20 stupi cu albine.

“ Icoana, pumirea unu? sat vechii,
pe valea Nanovului, ceva mai
leorman.

contri-

buabili.

legea rurală, cu 140 hect. Are
o biserică, deservită de 1 preot.

şi 1 cîntăreţ.

suflete, din cari 111

Teritoriul comunei

pîrîul Idriciul,
|
Budgetul com. e de lei 3900,

Muruz,

Dragoslav,

etc.

Idris-Cuius, sa, în jud. Constanța, pl. Medjidia, căt. com.
Mamut-Cuius ; situat în partea
centrală a plășei și cea vestică
a com, la 2 kil., spre N.-V. de
reşedinţă, pe valea cu același

nume ; are o întindere de 1829
hect., din cari 15 hect. ocupate

-

IDRIȚA
de vatra

satului,

cu

64

case;

populaţia sa, în maioritate Turci
şi Bulgari, este de 69 familii,
saii 201 suflete, ocupîndu-se cu
păstoritul şi agricultura.
Idrița,

mov:/ă, în jud. Constanţa,

pl. Medjidia, la hotarul

dintre

comunele

rur.

Cocargea,
Cara-luiuc;
147 metri
verdeață ;

pe culmea dealului
are o înălțime de
şi este acoperit cu
fost punct trigono-

metric

observaţiune

de

Mamnt-Cuius

și

de ran-

gul al II-lea; este situată în partea estică a plășei şi a com, Cocargea şi cea vestică a com.
Mamut-Cuius, la 2 kil. spre $.
de căt. Idris-Cuius ; domină prin
înălțimea sa satele Idris-Cuius,
Mamut-Cuius, precum și ruinele
“satului Spapinar.
Ieniceri, gea/, în jud. Tulcea, pl.
Babadag,

com.

Ceamurii-d..].,

căt. Caugagi; este o ramificaţie
orientală a dealului ChiuciucChioi-Bair ; se îndreaptă spre E,,
avînd o direcțiune generală
de
la N.-V. spre S.-E., brăzdind
partea sudică a plășei şi vestică
a com.; lasă spre S.-E. dealul
Cara-Burun; ramificaţiile sale
estice se termină pe malul piriului Slava, și pe sub poalele
lor trece şoseaua națională Babadag-Constanţa, iar cele ves-

tice se termină în malul sting
al pîrîului Valea-Satului; pe sub
poale merge drumul comunal
„ Ciamurli-d.-s.
; şi şoseaua națională Tulcea - Constanţa; are
147 m., dominind asupra satelor
Ciamurli-d.-s., Hamamgi, văilor

Slava și Satului; punct trigonomctric de observaţie de rangul
al 3-lea; este acoperit cu fineţe
și semănături,

Ienoşești

IEPEL (VALEA
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sai

Ienuşeşti,

rur., în partea de E.
Olteţul-Oitul-d.-s.,

jud.

co.

a plășci
Roma:

nați. Se compune din satele Ienușeşti (300 locuit.), Criva (200
locuit.), Gabera (182 locuit.)
şi Spurcaţi (200 locuit.). E așezată pe malul drept al Oltului,
pe dealul la poalele căruia începe valea acestui rii, la N.
de com. Piatra și mai jos de
Slatina, pe țărmurile rîului Corneșul. Ocupă porţiunea de teren
coprinsă
între şoseaua, linia
ferată Corabia-R.-Vilcea şi linia
ferată Slatina
- Craiova și riul
Corneșul. Se află la 14 kil. de
Balș şi la 28 kil. de Caracal.

Altitudinea terenului d'asupra nivelului

Are

mării

este

de

145

o populaţie de

milii, sau 8$2 suflete,
190 de contrib,

Budgetul com.

242
din

m.

facari

tura

și

se ocupă cu agriculcreșterea

vitelor.

Vite

mari cornute 675, vite mici 1300.
Are:

7 stabilimente

o școală, condusă

lepăria, dea/, în jud. Iaşi, pl.
Turia, com. Bivolari, pe care se

află o pădure de stejari,

plopi

și ulmi.

Iepăria, 725, pe teritoriul satului
Onești, com. Șipotele, pl. Bahluiul, jud.

Iași, numit ast-fel de

la hergheliile de icpe ce se creșteaii prin împrejurimile acestui
iaz.

Iepei (Dealul-),

zzoșie, în jud.

Buzăii, com. Minzălești;
căt,
Gura-Bădicului, are 100 hect.,

din care ş hect. pădure, restul
curături şi fincaţă.

e de 2808 lei

la venituri şi de 2765 lei la chel-

tueli.
Sătenii

în această Tablă, cetatea romană
Acidava.

comerciale;

de un

lepei

(Munţii-),

ramură

de

munţi, situată în prelungirea ramurei Doşelul, com. Calul-Iapa,
pl. Piatra-Muntele,
jud. Neamţu.
Se întinde în direcţia V.E,,
pănă la izvorul piriiașului Sta-

învă-

hie, iar de acolo, spreE.-N., către

țător și frecuentată.
de 40 elevi,

satul Calul, apoi spre S.-E. pănă
în drumul care unește satul Calul
cu drumul ce duce la satul
Iapa, formînd ast-fel aproape
două unghiuri drepte, cel în-

din 71 copii în virstă de şcoală.
Are 3 biserici: Sf. Ilie (1819)
în Enești, Sf. Nicolae (1840)
şi Sf, Nicolae (1875) în Criva,
cu 2 preoți și 4 'cîntăreți. In
centrul com. se află un zid gros
de 3 palme, care închide un
spații de 100 m. pătraţi, și în
coasta dealului pe unde trece
calea ferată s'a dat de ziduri

de piatră mică și cărămidă mare
ceea-ce

probează

spre N., iar cel de:

Iepei (Valea-), (Cozieni), căzu,
al comunei Bălănești, județul
Buzăă,

cu

180

locuitori

şi 5o

case.

un așezămint

roman ; în adevăr în coasta dea-

lului tăiat s'a destăinuit

lucră-

torilor și azi e vizibilă o secţiune a căii romane, construită
cu pietriș și cu întărituri şi pardoseală de cărămizi late, care

este acea însemnată pe Tabla
lui Peutinger cu direcția de la
Romula la Apulum. La Ienoșeşti, d. profesor Tocilescu aşează

tiiă deschis

al doilea, spre S.

pe baza distanţei indicate

Iepei (Valea-), va/e, pe

_terito-

riul com. Cudalbi, pl. Zimbrul,
jud. Covurluiii, în partea despre
E. a com.; începe de la hotarul moşici AMlăcișeni și sc termină

în .Valea-Gerului, pe moșia Ciubucciul.
Iepei (Valea-),
zzoor, în jud.
Buzău, com. Bălăneşti; începe

parte

din

muntele

Virful-Jun-

IEPEI (VALEA-)
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cului, parte din Virful-Predealului, amîndouă ramurile se îm-

preună în cătunul Valea-Iepei;
se scurge în riul Sărățelul-Bă-

Jepureasca, pădure, în jud. Ialomiţa, pl. Cimpului, pe lunca
rîului Ialomiţa și pe teritoriul
com.

Buzăi,

com. Bălănești, căt. Ber-

cești;

face

un

corp

cu

Teişul

şi Tisa, a moșnenilor Bălănești.

Iepureasca, za/e, în jud Teleorman, începe din cîmpia moșiei
orașului Roșiori,
se coboară

mul-lui-Traian

țţeană
Iepei

(Virful-)

zzate,

în jud.

la

piere

despre
vale

N.-V.,

tăind

și şoşeaua

'Turnul-Roșşiori,
de acest

din

Dru-.

jude-

în apro-

urmă

Berceşti şi Valea-lepei, acoperit
cu păduri şi izlaz.
Iepei (Virful-), cu//minaţie a mun-

Iepurele (Iezerul-), /ac, în jud.

telui

Bălăneşti, cătunele

Blidișelul,

în jud.

Buzăi,

Ialomița, pl.

Pruteţului

rîul

teritoriul

Prutul,

co-

girla

și piraiele Lohanul și

Sunt: 2 biserici, din
catolică; o școală.

Budgetul

comunei

cari una

e de lei

5733, bani 27, la venituri şi de
3551, bani 93, la cheltueli.
Vite mari cornute 1587, oi.
2105, cai 158 şi porci 296.

oraș.

Gura acestei văi este în ValeaUrluiului, aproape de comuna
Belitori.

Buzăii, com.

ce udă

Valea-Grecului.

Condeești.

lăneștilor,

Jepei (Valea-), zâzure, în jud.

Apele

munci sunt:

Ialomiţa-Balta,

în

com. Colţi, căt. Muscelul-Cărăi-

insula Balta, pe teritoriul comu-

mănesc.

nei Stelnica.

lepureni,

co,

rur., în partea de

N. a pl. Turia, jud. Iaşi, formînd și limita despre jud. Botoșani, Se prelungeşte de la N.
la S., pe partea stîngă a riului Jijia. “Teritoriul săii e accidentat și face parte din podișul dealului Turia. Este acoperit
de finațe, imașe și locuri de cul:

Jepuraşul, zz0vîă, în jud. Constanţa pl. Silistra-Nouă, peteritoriul com.

rur.

Oltina,

şi anume

Iepurele, va/e, izvorește din muntele Clăbucet și se varsă în

riul Teleajen,

pe

malul

tură; are puţine - rădiuri și vii.

stîng,

Se compune din satele: Iepureni, Glăvănești, Broșteni, Stol-

pe acela al cătunului săii Cișla ;
este situată în partea de N. a

în raionul com. Măneciul-Ungu-

niceni, Viişoara, Andrieșeni, Fin-

reni, plaiul Teleajen, jud.

plășei

hova.

tînelele sai
neni-Vechi.

și cea

pe una
ale

din

centală
a comunei,

ramificaţiile de S$.

dealului

de

la

Merchez,

la un kil. spre E. de balta Oltina;

Pra-

are o înălțime

de 143 m.,

fost punct trigonometric de observaţie rangul 3-lea, dominind
iezerul Oltina și drumul conunal ce
duce dela Ghiuvegea
la Oltina și un altul ce duce
de la Cișşla la Caranlic; este

naturală și acoperită cu verdeață.
Iepuraşul, rîușor, care împreună
cu piriul Stanca se varsă în riul
“Teleajenul, jud. Prahova, la poalele mănăstirei Sinaia.
Iepureasca, moșie nelocuită, în
jud. Ialomiţa, pl. Cîmpului, pe
teritoriul com.

Condeești.

Iepureasca, 7z0șîe, situată la N.
de satul Matca, pl. Nicorești,
jud. Tecuciii, pe partea stingă
a piriului Corozelul,

lepureni, co. rur., în capătul
de N. alplășei Prutul, jud. Fălciă.
Se întinde din apa Prutului spre

V-S., pănă în hotarul pl. Crasna,
partea de E.
cea de V. pe
la N. cu pl.
orașul Huși
la E.,cu

apa

așezată pe șes, iar
dealuri. Mărginită
Podoleni, la S. cu
și com. Stănilești;
Prutului

și la V.

cu pl. Crasna. Este formată din
satele: Bobeşti, Corni-Unguri,
Iepureni și Voloseni.Se întinde
pe o suprafață cam de 14,325
hect. și cu o populație de: 594
familii, saii 2095 suflete, din cari
584 contribuabili. L.ocuitorii sunt

parte Romiîni, parte Unguri.
In comună

sunt

două

mari

proprietăţi: una a Statului, numită moșia Episcopiei de Huși,
pe care se află satele: Bobeşti,

Spineni-Noi şi SpiAre o suprafaţă

cam de 5336 hect., cu o populaţie de 636 familii, sai 2503

suflete,
Are: 4 biserici, cu 4 preoţi,
6 cîntăreți şi 2 eclesiarci; 2
școli, conduse de 2 învăţători și
frecuentate de 70 băcți și 4

fete. Sunt 2 mori de apă.
Budgetul com. e de
19480
lei, 64 bani, la venituri și de

109436 lei, 63 bani, la cheltueli.
Vite: 6928, din cari: 2219
vite mari cornute, 3785 oi, 343
cai și 581 rimători,

lepureni, sat, situat pe dreapta
Jijiei, în partea de S. a com.
Ungureni, pl. Jijia, jud. Botoșani,
cu o suprafață de 1716 hect.
și o populație de 122 familii,
sait

436

suflete,

din

“cari

92

și Voloseni; iar

contribuabili.
Are: 1 biserică fâcută de lo-

a douaa D-lui Colonel Iamandi
pe care se află satul Iepureni.

cuitori, cu 1 dascăl; 2 cîrciumi;
I moară de aburi.

Corni-Unguri

IEPURENI

36

Vite: 298 vite mari cornute.
112 cai, 1420 oi, 6 capre, 2.bi-.

voli, 32 mascuri, Locuitorii posedă 26 stupi:cu albine.
Iepureni, saț, în centrul com.
Iepureni, pl. Prutul, jud. Fălciu,
la 4 kil..de

orașul IHuși,

așezat

JEPUREȘTI-SÎRBI

Copoul, jud. Iaşi, situat pe coasta
„ dealului cu același nume, pe o
întindere de 2897 hect. și o!
populație de 152 familii, saii:
692 suflete. Are o biserică, zidită la 1802, cu 1 preot, 1 cîn„tăreț și un cclesiare; o şcoală

pe valea piriului Cirţa. Suprafața

întreţinută de comună, înființată
la 1880, frecuentată de 36 elevi.

vetrei satului e de 18 hect., 64
arii, iar a moșiei, de 3625 hect.

407,

Vite

mari

cai 49

cornute

604,

și rimători

oi

112.

cari

contribuabili.

256
|

Este reședința com. Are o
școală, înființată în anul 1868,
o

bi.

serică, făcută de proprietar

în

mună,

1830,

și

deservită

copii;
de

„2 dascăli,

1

preot

|

deal,

numit

Piscul-lui-Vodă.

„Aici a avut loc una din luptele răsculaților, cari aveai în
cap pe Hinceştii, ce se răsvrătise asupra .lui Ioan Duca-Vodă
şi a grecilor lui, cari-l conducea
în administrația Țărei. DucaVodă, pentru ca să înlăture
răscoala ce izbucnise de la
Orhei şi Lăpușna, a adus: în
Țară Tătarii, cari, trecînd prin

Huși în
lepureni

sus, s'ai încăerat
cu. insurgenții.

la

pl. Turia,

jud.

Iaşi,

situat

pe

șesul și malul stîng al riului
„Jijiei, pe o suprafață de 1716
hect. și cu o populaţie de 68
“familii, saii 268 suflete, romiîni
răzeși, Areo biserică de lemn,

făcută la

1837, deservită de

1

preot și 1 cîntăreţ. .

lepureni, saz, în partea de
-a com. Rădiul-Mitropoliei,

V.
pl.

cu cătu-

toată

com.

și Hor-

sunt

1853

Se cultivă via pe o suprafață
de 88 hect,, 50 arii.
Comerciul se face de 15 persoane.

Are o școală primară de

băeți; 4 biserici;

o fabrică

de

spirt. Prin acest sat trece şoseaua

judeţeană Birlad-Fălcii. Venitul
com. e de 13903 lei, şi bani.
Iepureni,zădure, în jud. Tutova,
com. cu

același

nume.

Iepureşti, com. rur., jud. Vlașca,
pl. Cilniştea, compusă din cătunele: Iepurești-Sirbi, lepurești-

și Matei-Basarab,

ce-i

zice şi Walter-Mărăcineanu. Este

fa-

-

Vite sunt:

bivoli și boi 640,

vaci 45, oi 1700,

rimători

30,

asini 3 şi capre 10.
Are o școală mixtă, cu 4 clase,
Stravolea,

condusă

de

învățător şi frecuentată de

1

57

copii.

Constitue

parohia

Iepurești, .

avind o biserică în cătunul Iepureşti-Sirbi,

zidită

la

1866,

cu

hramul Sf. Nicolae, cu 3 preoți
şi 2 cîntăreți,
Sunt 11 circiumi. Case și pătule bune pentru arendași.
Mai toate casele locuitorilor
sunt învelite cu tinichea.
Comunele cu toate cătunele
ei constitue proprietatea Iepurești-Curuteşti şi Fintina-Popii,
ce aparţine statului,
Această

moșie depindea, înainte de secularizare,de Mitropolie. Arenda
anuală este de lei 31000.
Pe această proprietate este o
pădure de stejar de 228 hect.
dependinte de ocolul silvic Ghimpați.
Aci este și o moară de apă
pe riul Neajlovul cu 2 pietre;
două poduri,
Pe această proprietate sunt
văile Bălăria și Bălăria-Seacă.

situată pe coasta dreaptă a Neajlovului,

la 58

kil. de

Giurgiu,

la 10 kil., de Ghimpați, reședința plășei, şi la 3o kil., de Bucureşti, la N.-E. judeţului, departe de limita judeţului despre
Ilfov la Copăceni, de 9 kil.
Are

Vite: 31ovite mari cornute,
42 oi, 35 cai și 63 rimători.

Iepureni,

locuitori, din cari 69 știii carte;
318 contribuabili;
3094
case.

_Romini
Iepureni, sa, din com. Iepureni,

com.

nele: - Bărlălești, Bursuci

ga. In

„Spre S. de satsunt 2 iazură;
spre E. e:locul numit Benţa,
unde se zice că a fost tîrg secuesc, iar alăturea un pisc de

cheltueli.

todor

Iepureni, com. rur. şi sat, în jud.
Tutova, pl. Tirgul, spre E. de
Birlad. Are 707 locuitori, din
cari 134 ştiii carte; locuesc în
109 case. Satul formează o co-

frecuentată. de 45

325

în bună stare, făcută de Chris-

Are o populaţie de 256 familii,

saii 940 suflete, din

Are o populaţie de

milii, sai 1674 suflete, din cari
290 contribuabili.
Budgetul com. e de 6530lcă
la venituri și de 3Sog9 lei la

şosea

comunală ce duce

la Bucureşti prin satul Stilpul.
La 1864, conform legei rurale, statul a datlă 212 locuitori
1884 hect., iar la 1882 s'a dat,
la 50 însurăței, 250 hect,

Iepureşti-Romiîni, căzuu, cu 120

contribuabili, pendinte de com.
Iepurești, pl. Cilniştea, jud. Vla-.
şca.

Se

numește

ast-fel pentru

ca să se deosebească de cătunul
vecin lepureşti-Sirbi ce ține tot
de aceeaşi comună. Ambele cătune sunt apropiate între ele şi
se pot considera ca mahalale,
despăţite de apa Neajlovului.
Iepureşti-Sirbi,

căzu,

sai

ma:

TERAL-CEA-BAIR

.

hala, cu 110 contribuabili, com.

Tepurești, pl. Cilniștea, jud. Vlașca; s'a numit așa după naţionalitatea locuitorilor Sirbi, ce-și
păstrează încă. portul și obiceiurile. E situat ca și IepureştiRomiîni pe proprietatea statu-

lui Iepurești-Curutești și Fintina-Popii.
7

Ieral-Cea-Bair,

culme

de

dea-

Jură, situată în jud. Constanţa,
pl.

Silistra-Nouă,

-com.

rur.

urbane

pe teritoriul

Almaliul

Ostrov,
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și

jud.

al

celei

Constanţa,

"diș, iar parte pe şes. Și-a luat
numirea dela abundența erbei,
ce se afla

pe

com. Ohaba, pl. Jiului, jud. Gorj,

formînd în acea parte ValeaOhabei, pe coasta despre com.;

șesul Bahluiului,

pe timpul înființărei satului, cu

e acoperit

vr'o 120 ani în urmă, cînd un
număr de locuitori se aşezase

pe. creastă cu pădure; vine din

acolo, veniți din părțile de jos
ale Moldovei, pribegiţi din cauza
invaziunilor turcești. Teritoriul
" acestui sat are o întindere cam
de 4000 hect., din cari 800
sunt ale locuitorilor, iar restul

proprietatea
Cantacuzino.
de 231

Doamnei
Lucia
Are. o populaţie

în partea de N.-V.a plășei şi
cea de S. a comunelor. Se des-

romîni şi. cite-va familii ţigani,

face din

cu lucrarea pămîntului, Viticultura e foarte răspîndită. Se

dealurile

Silistrei,

de

pe teritoriul bulgăresc al Dobrogei. Intră în jud. Constanţa,
pe la locul numit Topzii-Olu și
se întinde spre E., avind o direcțiune generală de la S.-V.
spre N.-E. 'şi ultimele sale ondulaţiuni de N. se sfirșesc pe
malurile

fluviului

cindu-i-le înalte
el.se desfac
rile Iapce-Bair și
poalele sale de
Almaliul

Dunărea,

fă-

și ripoase. Din
spre E. dealuTrincoviţa. Din
E. pleacă valea

și adiacenta

sa

valea

Trincoviţa, iar din spre V. valea
Rege-Deresi-Ceair și alte două
puțin însemnate. Are o înălțime
cu 135 m. la virful Silistra.
Este acoperit cu izlazuri, semănături și pe clinele de N. se
găsesc o parte din viile ora.
şului Ostrov. A jucat un rol însemnat

în războaele Rușşilor cu

Turcii,

pe

muchia

sa

de drumurile

Este tăiat

Silistra-Ostrov

şi

Silistra-Almaliii,

foştii robi,

face mare

Babhluiul, jud.

Iași,

de vin,

în

în afară. Boii cei

unui po-

il.

afluent

lernatica,

sat, în jud.

R..Sărat,

pl. Rimnicul-d.-s., căt. de reșcdință

al. com.

Pardoși,

aşezat

partea de N. a satului, pe o ridi-

biserică.

şi oile cele mai de

rasă sunt producțiunile
localităţi.

acestei

Aici este reședința comunei.

„Are

o școală înființată la anul

cătură de deal, sunt situate ca:
sele

proprietăţei,

zidire

mare

și frumoasă, proprietatea familiei
Pășcanu; în curte este o bise-

rică zidită la 1848, iar pe
lele dealului se întinde un
de arbori și pomi roditori,
suprafaţă de 69 hect., care
podoaba. satului.
Vite:

poapare
pe o
face

118 cai, 5262 oi şi 270

lernatica,

dea,

în jud. R.-Sărat,

-pl. Riîmnicul-d.-s., com. Pardoşi,
pe care o străbate prin mijlocul
ei, pe lingă căt. Iernatica; e acoperit cu fineţe și pășuni, proprietate a com.
lernatica, zîriă, în jud. R.-Sărat,

1343 vite mari cornute,

rimă-

tori,

pl. Rimnicul-d,-s. Izvoreşte din
dealul Ternatica, .trece prin mijlocul

Tot aici se află o moară deapă.

com.

Iernatica, şi,

Pardoși,
după

udă

căt.

un mic

curs,

-

se varsă pe partea stingă a riului
Ierburoaia,

în

vafe, în jud.

suprafață

de

Fălciu,

215 hect.

întinde la N. de Valea-Măna,
în ramificarea dealului Birladul,

partea
com.

de

E.,

spre valea
și

biserică.

JIericiul,

dea/,

Ierosloveşti, trup de moşie, făcind parte din moșia Tirnavad.-s., pl. Cilniştea, jud. Vlașca.

Tirzii, pl. Crasna.

Aici se găsesc urme de sat
de

Cîlnăul.

Se

Ieruga, gîrlă, în jud. Dolj, pl. Dumbrava-d.-j., com.

pe. malul stîng al riului Bahluiul,
situat parte pe coasta

11

1865, frecuentată de 59 elevi. In

frumoși

Crasna,
Birleşti, pl.

firii,

al Siretului, în jud. Suceava.
com. Pășcani; învîrtește trei mori.

în partea de mijloc a com., la
poalele dealului lernatica, pe
pîriul lernatica ; are o întindere
de 32 hect., cu o populație de
70 familii, saii 340 suflete, din
cari 62 contribuabili. Știii carte
21 persoane, Are o şcoală și o

mai

pe

Ierbiceni, saf, cam în centrul com.

com. Ohaba; în partea despre
Jilţul-Mare se resfringe spre S.
şi urmează spre com. Borăscu,
unindu-se cu dealul Carpenul
al acestei com.

cari se ocupă

comerciii

țară şi chiar

se gă-

sesc şi azi ruinele întăriturilor turcești, ca Arab-Tabia, Amedia-Tabia, etc., şi vre-o cite-

va pichete militare.

dintre

și vii, iar

spre V., din jud. Mehedinţi, de
la com. Costeni, la extremitatea

Iermolia,

familii, sai 1098 suflete

cu pruni

în partea

de S.a

Caraula și

pl. Băilești, com. Galicea-Mare,
Izvorește în com. Caraula, curge
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de la V..E.şi după ce iese din sat
sc împreună cu micul piriii Ciocănari. Pătrunde în com. Rudari
și de aci în pl. Băilești, com.
Galicea-Mare, curgînd pe la poalele dealului Smirdăceţiul. Se
pierde pe moșia Galicea-Mare,
aproape de Fintăna-Niţă. Are
un pod pe dinsul în com. Caraula.
Ieslele, /oca/zzaze, pe pîriul SuhaMare, jud. Suceava, aproape de
poalele muntelui Stinişoara. Are

lezăreni,

moșie, în jud. Iași, pl.

Stavnicul, com. Miroslava, pe
care se află satele: Jezăreni,
Găureni, Dancaș, Balciul și Va-

lea-Lupului ; fostă pendinte de
mănăstirea Socola, apoi devenită proprietatea statului, iar
acum

a

com.

urbei Jaşi,

de Stat

pentru

de zece

milioane.

cedată

plata

datoriei

lezeni, saţ, face parte din com.
rur, Dirmăneşti,
pl. Filipești,
jud. Prahova.

cîţi-va locuitori (6. 7 case). Pe
aci trece șoseaua Fălticeni-Broş-

teni
- Dorna.
brică

Aci se află o fa-

sistematică

de

scînduri,

una dintre frumoasele instalațiuni ale Domeniului Coroanei,
avind 3 juguri cu mai multe
pînze (15—20), un circular şi
un

alt herăstrăii

pentru

Iezercanul, /ac, în jud. Ialomiţa,
pl. Ialomiţa-Balta, în insula Balta,
teritoriul com. Bordușeani,.
ac, în jud. Ialomiţa,

rofteana-Frunzete,
rohoiii.

Vezi

O.

saf, jud. Do-

leşul, mzaute, în jud. Gorj, plaiul
Novaci; face parte din com. Aninișul ; este situat între munţii:
Coasta - Pietroasă,

Setea-Mică,

Picleasa și Roșiile, ale AustroUngariei.

Stavnicul,
tuat

pe

sa/,

în

com.
dealul

jud.

nute,

Chioara.

lezerelul, saz, jud.
Racova,

com.

Vasluiă,

Coșești,

pl.

așezat

de dealul

Are o
din care
populație
suflete.
Vite:

suprafață de so hect.,
28 hect. pădure, şi o
de 20 familii, saii 101
43 vite

100 oi, 3 cai și

mari
15

Locuitorii posedă:
şi IO care

cu

sa,

cornute

rimători,

5 pluguri

boi.

spre :S.-V.

com.

Dumești,

_si-

lui. Și-a luat numele de la lacul

o

Iezerul. E situat între” dealul
Chetrosul
şi Măiineşti,
pe o

S cai și 9 rimători.

In acest sat, pe deal, în partea despre E., pe unde trece
drumul dela Vasluii spre Iași,
aii eşit boerii întru întimpina-

pl. Funduri, jud. Vas-

plaiul Cozia, jud.

Vilcea, lingă

de

Mircea-Vodă

Ciobanul

și

soția sa Chiajna, la anul 7061.
Această

sîntă

biserică

și

mănăstire,

unde se prăznuește hramul Intrărci în
biserică sati Ovedenia, făcutu-s'ait dintru
întiiii de răposatul Mircea Voevod cu
Doamna sa Chiajna, la leatul 7061 și
prin trecerea timpurilor, din necăutare
S'aă surpat, iar mai pe urmă s'a prefăcut de iubitorul de D-zeii ir Ilarion
Episcopul imnicului: biserica, clopotniţa
chiliile împrejur şi zidul, iar mai în
urmă în zilele Episcopulut Damaschin
al Rimnicului s'a zugrăvit și s'a înfrumuseţat pe din lăuntru, ch 722S (1720).

Petre Șchiopul dărui,la anul
-1562,

mai

multe

moșii Episco-

care

Astă-zi se întreţine
cornute

106,

oi

100.

cova, jud. Vasluii, situat la
S. de pădurea Iezerului, pe o
întindere de 429 hect., avînd

fiul

lezerul, căzu
(tîrlă), în jud.
Ialomiţa, pl. Ialomița-Balta, pendinte de com. Bucul.

suflete.
Vite mari

Cantemir-Vodă, în anul 7213,
luna Maiă 21, pornind cu mare
alaiă spre Iaşi.

Antioh-Vodă,

şi

suprafață de 157 hect. Are o
populaţie de 28 familii, saă 159

lezerul, suţ, la S.-V. de satul
Huşeni, com. Ivănești, pl. Ra-

luf

de piîraiele Pănoasa

piei de Rimnic, pentru a întreține acest schit ce servea ca
loc de sihăstrie.

lui

rea

și udat

Săul.
Are o suprafață de 275 hect.
şi o populaţie de 11 familii, saii
36 suflete.

Buscata.

Miroslava,

populație de 12 familii, sau 51
suflete. Are o biserică,
Vite sunt: 36 vite mari cor-

Iezerul, saţ, în partea de N.
a com. Borăști, pl. Funduri, jud.
Vasluii, așezat pe dealul lezerul

lui, în mijlocul pădurei.
După cum se constată din
următoarea inscripţie, s'a zidit

comunei

pl.

cu

$

ta, teritoriul

Iași,

lezăreni,

18, cai

riul Cheia, la 6 lil. de vatra satu-

Iezerul,
lezăreni,

Vite mari cornute
şi rimători 8.

saă

pl. Ialomiţa-Balta, în insula Bal-

pe o curbă, formată

leşiţi-din-Orofteana.

o populaţie de 25 familii,
107 suflete, ţigani.

lezerul, sc/i4, ţine de com. Cheia,
Iezercanul,

retezat

căpătiele butucilor. E luminată
cu lumină electrică,

SAU LACUL-DOROIIOLU

săii

înscrie
1070

anual

în

de

stat,

bugetul

lei.

lezerul, saii Lacul-Dorohoiu,
lac, cel mai întins din judeţul
Dorohoiu

și al

doilea

în

Mol:

dova după lacul Brateș de lingă
Galaţi. După tradiție el este

IEZERUL

39

format prin iezărirea pămîntului,
în locul căruia s'a ivit această
baltă mare. .
Se află la mică distanță de
tirgul Dorohoii, în partea de
N.V.
Suprafaţa apei are o întinde„re de 430 hect., iar adincimea

la mijloc este de 12—14 m.
Incepind de la mal treptat, se

mari

mîncături

JEZERUL

în

laturi

și

în

adincimea. canalului săă.
Propietatea lacului ce din vechime

era a

M-rei

Suceviţa,

a

fost luată în schimb de la M-rea
Moldoviţa, ambele din Bucovina,

după cum rezultă

din hrisovul

lui Radu-cel-Mare-Vodă, din 15
Ianuarie, 1617, prin care res-

Apa estelimpede şi fără vre

pingind pretenţiile făcute de
Grigore Curlic și loan Meschinescu cu Mihalcea, menţine stăpinirea M-rei Moldaviţa. Acum
|
,
A
partea de lirigă maluri este a pro-

un gust deosebit; după observa:
ţiile chimice, s'a găsit că conține
elemente de: pucioasă, fier și

prietăților limitrofe: Şendriceni,
Buhaiul, Hilișăul, Pomîrla, TreStiana şi tirgul Dorohoii; iar

tot sporește înaintînd în luciul
apei, pănă ce deodată se dă de

cea mai mare adincime.

iod. Despre acestea se spune
că: părțile sulfuroase în mare
parte provin de la descompunerea plantelor acuatice; feruginoasele provin de la izvoa:rele ce sunt la poalele dealurilor de lingă maluri, unde
se văd

mari

depozite

de oxid-

feruginos, îar iodoratele provin

luciul

din

functului

centru,

a erezilor de-

magistru

de

farmacie

din Botoșani, rămas lui de la părintele

săn Panaite

Duca,

covinala 1875, cînd s'aii vindut
toate moșiile mănăstirilor Bucovinene ce esaii în Moldova,

de la izvoarele şi viţele de apă
din fundul lacului, ca proveniențe marine, cari probează că

cum rezultă din jurnalul

lacul este format

socul

Apa

acestui

prin iezărire.

lac provine

nu

numai din propriele izvoare, ploi
și omete,

dar și

din

curentele

piriului Buhaiul şi al riului Ţijia.
Cel d'întăiu întră în iezer la partea S.-E., de la un timp de cînd

vechia lui matcă

fu părăsită;

și cel de al doilea intră prin
partea N.-V. Buhaiul prin milul

ce

neîncetat

aduce,

dimi-

nuază treptat adîncimea. basinului; Jijia trece

prin lac și eşind,

îşi urmează curgerea în jos sub
propria sa numire. Curentul Țijiei se observă pe luciul bălții,
cînd este lin, avind un

altcolor.

Buhaiul prin sporirea depozitelor de mil, micșurind adîncimea,
sporeşte reducerea lacului, și

Jijia prin scurgerea sa, neavind
vr'o stavilă, să-i domoale furia,
în timpurile de şuvoaie, face

cum-

părat de la administrația fondului religional romîn din Bu-

tribu-

nalului de Dorohoiii No. 3023
de la 28 Oct. 1843; din ispi-

lui Alexandru-Iliaș-Vodă

de la 12 Maiii 1632

(7140)

și

din ispisocul lui Moise Movilă
şi Barnovschi-Vodă, de la 23

Aug., 1739 (7138).
Legenda
«Pe

populară

timpurile

senine

spune:

și

line,

pe

la

miezul nopţii, s'aud unc-ori din adîncul
lacului eşind resunetul de glasuri femeești şi o cruce se poate zări, cînd apa
este bine scăzută. Multă vreme nu s'a

știut de la ce provine aceasta, pănă
cînd îndrăzneţul boer Condea, s'a pus
cu hotărîre, să pătrundă ascunsa taină,
Porunci

oamenilor.

săi

a

găti

năvoade

mari și tari; apoi într'o dimineață, după
ce mai întii a dat sărindare pe la multe
„biserici, și a pus preoţii să facă sfinţirea

apei, a lăsat să se bage năvoadele în
2pă. Oamenii, aleși puternici și zdraveni, craii la trasul năvoadelor, cîud
simțiră și greutate, de abia putură a
le mai urni, părindu-le că ce-va greii s'a
prins ; cu multe

ostenele

înfiorător s'aude din adincime ; privitorii
adunaţi pe țărmuri, fug speriați de acestea, iară Condea stă nemișcat, îndem-

nînd și priveghind pe pescarii săi de a
lupta cu greutatea

și a

nu

se

lăsa.

In

fine iată că o fecioară tînără şi frumoasă, cu

părul negru și umed, cu fața searbădă dar
senină, se ivi pe luciul apei, și cu ochii
la Condca,

îl zice:

<mare

noroc avut-ai

Conde, de nu te-a înghiţit iezerul, ca pe
toți cel ce s'a ispitit a-i afla taina. Norocul tăi vine: pentru că ai invocat
ajutorul lui D-zeii, începînd această cercetare, și pentru că în trupul tăi curge
singe

de

al

strămoșilor. noștri,

Acuma

dar ascultă povestea lacului, după care
umbiind, ţi-ai pus cu viața în primejdie. Iat-o:
«Pe locul unde se află
acum iezerul, era în vechime un schit
de călugăriţe, fondat de fiica unui mare
și puternic
milia

Domnitor,

care

părăsind

și lumea, cu toate deșertăciunile

faci,

adunind şi mai multe fecioare, se așeză
la schit și cu toate jurară dea nu-lpărăsi vre-o dată. Imprejurul schitului eraii
păduri intinse și dese, pe unde picior
de bărbat nu călcase. Intr'o dimineaţă ne
pomenirăm cu cîte-va fete tremurind de
groază, căutindu-și adăpost în schitul
nostru ; ele ne spunesii că în ţară aii
năvălit dușmanii; că prefac orașele și
satele în cenușă: oamenif, parte aii scăpat la munți, iar parte aii devenit robi.
Auzind noi acestea, înprijat, și îndată cu
toatele ne-am strius la rugăciune; abia
bine începusem ruga noastră, că iată
auzim

tropote

de cai și sunete

de arme,

îndreptindu-se spre schit. Ne am înspăimîntat dar ne-am pus toată nădcejdea

în

D-zeii,

urmîndu-ne

cu rugăciu-

nea. Ce și cum, saii întîmplat nu știm,
destul că a doua zi de dimineaţă razele soarelui ne-ai luminat fața, dar
ochii noştri în loc de pămînt vedeaii
numai apă în toate părţile. Vii suntem
noi de atunci și vii ne păstrează D-zci,
pănă la învierea de apot, Ceea ce auziți
voi în nopțile senine și line sunt rugăciunile noastre, ce le facem la razele
duioase ale lunei>. Acestea zicînd, se

afundăîn unde iar apa bolborosi, și spumegă în urma ei»,

Iezerul, zane, în jud. Gorj, plaiul
Novaci,

situat

la N.

între

Cărbunele

com.

munţii:
şi

Novaci.

E

Mohorul,

Călcescu.

Face

parte din com. Pociovaliștea,

și opintele, sti-

ruind a scoate plasele, văd că faţa apci
începe a fierbe ș'a bolboresi ; un muget

Iezerul,

moșie,

a

statului,

fostă

IEZERUL
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pendinte de Episcopia Rimnicul,
situată în com. Cheia, plaiul
Cozia, jud.

Vilcea,

care

Ilezerul, zădure, în marginea căreia e situat satul lezerul din
Ivănești,

se găseşte în el, se prinde
ancvoiă

din

cauza

cu

stuhărici.

s'a a-

rendat, afară de părțile vindute
de veci, cu 2000 lei anual,

com.

IGLICIOARA-MARE

pl. Racova,

jud.

Vasluiii. Se întinde pe dealurile
Măngălăria şi Butucăria.
Iezerul, zirii, în jud. şi pl. Tu:

Iezerul-Mare,
Muscel,

punte,

plaiul

în

jud.

Nucşoara,

cu

2470,6 m. d'asupra nivelului Mării Negre. In acest munte, la o
înălţime de 2129,2 m. d'asupra
nivelului

mării

mire vechiă ce purta parte din
moşia "Țigănești - Calomfirești,
jud. Teleorman.

este un lac,

nu-

mit Lacul-Iezerului.
Masivul este compus din şis-

Ifuteşti, fostă numire a satu/u?
Chiriac, jud. Vlașca, pl. Marginea. Numele de Chiriac l'a
luat în urmă, după numele vechiului proprietar Başa Chiriac.
Igeşti, cătun,

în jud.

formează cea mai veche

tuat în cîmpia ce purcede din
vale de la Țifești şi merge pănă
în Siret,
Are o populațiune de 148

gcologică.

”

Bătineşti.

Este

pl.

Șuşiţa,

grupă

com.

Putna,

turile cristaline metamorfice, care

si-

tova ; izvoreşte de pe teritoriul
com. Obirșeni, luîndu-şi naștere
din 6 izvoare, cari curg mai

Iezerul-Mic, pante, în jud. Mus-

întîiii separat cit-va loc, pe urmă

cel, plaiul Nucșoara, Are 2393,3

suflete,

sereunesctoatepe teritoriul com.
Obirşeni, luîndu-și numele de

m. d'asupra nivelului Mării-Negre.

Copiii urmează la şcoala din Bă-

Iezerul. Curge de la N. spre $,,
udă teritoriile com. Obirșeni, Voinești, Lălești şi Puieşi și se

varsă în piriul Tutova, de-a stinga, în dreptul satului Gura-lezerului,

statului,

ritoriul acestei comune, curgînd
de la $. spre N. și se varsă
în riul Birladul,

la locul

Moara-Gindulesei, în
de piriul Pietrosul,

numit

lac, jud. Ilfov.

Iezerul-Mare, Zac, pe teritoriul
Hodora,

com.

Cotnari,

pl. Bahluiul, jud. Iași, în partea
de V. a dealului Breazul; alăturea cu acest Iezer e un altul,

numit Iezerul-Mic; se
unul de altul prin un
Apa din aceste două
ste acoperită cu stuh,
centrul

Iezerului-Mare,

de

hect., pendinţi de com.
ști, pl.

Cozia, jud.

Muscel,
muntele

2000

Zac, în jud.

Nucșoara,

lezerul-Mare,

pe

rii-Negre.

Suprafaţa acestui lac e de 4
pog. p.

despart
delușor.
iezere cafară de
unde

în

forma unei circonferințe se vede
apa limpede și curată, numit
Ochiul-Iezerului și care se zice
că este foarte adînc. Peștele ce

Iezureni, câtuu, al com. Curtișoara, pl. Ocolul, jud. Gorj, situat în partea de V. a cătunului
Curtişoara, pe loc șes.
Are o suprafață de 300 hect.,
din care 100 hect. arabile, 130
fineţe,

5o hect.

izlaz,

13

hect. pădure și 7 hect. vatra
satului,
Are o populaţie de 32 familii,
sai 137 suflete, din cari 23 contribuabili,

L.ocuitorii

posedă:

10 plu-

guri,

18 care cu boi;

150 vite

mari

cornute,

40 capre,

Are

Ifimești,

10

cai,

130

oi,

62 rimători;, 10 stupi.

1 puț și 4 fîntîni,

sai

se

trag ramure

răzășeşti

din

Catargi

și

Igeşti, saz, în' jud. Tutova, pl.
Tirgul, com. Blăgeşti, spre N.
de satul Blăgești. Are şIo locuitori și 117

case.

la o înăl-

țime de 2129,2 m. d'asupra Mă-

hect.

aci

familiile
Sturdza.

Olăne-

Vilcea.

(Lacul-),

plaiul

ale

apropiere

lezerul-Grecilor. Vezi Greaca,

satului

păduri,

în întindere

Iezerului
Iezerul, pirîi, izvorește din dealul Mălinești, com. Dumeşti, pl.
Funduri, jud. Vaslui, udă te-

tineşti.

De

Iezerul și Bradul,

cari locuesc în 37 case.

Ifimeasca,

za:

Igiroasa, com. rur. şi sat, în jud.
Mehedinţi, pl. Ocolul-d.-j., la 33

kil. de

orașul Turnul-Severin,

situată mai mult pe deal. Formează com. cu satele: Arvătești și Băltanele,

avind

o

po-

pulație de 1216 suflete, din cari
194 contribuabili; locuesc în
250 case.
L.ocuitorii posedă: 41 pluguri,
$4 care cu boi, 5 căruţe cu cai;
112 stupi.

Este în apropiere de șoseaua
naţională Virciorova-Bucureşti,
de care este legată prin o şosea
comunală. Are 2 biserici, cu 1

preot şi 2 cintăreți.
Budgetul com. e de 1802 lei
la venituri,
1574 lei.

iar la cheltueli,

de

Sunt 670 vite mari cornute, 13
cai, 700 oi și 500 rimători.
Iglicioara-Mare,

dea/,

în jud.

IGLICLOARA-MICĂ

Tulcea,

41

pl. Măcinul,

riul com.

pe

face din dealul izolat
întinde spre S., âvînd
generală de la N. la
dind partea vestică a
a com.;

terito-

rur, Turcoaia ; se des-

se întinde

Iacob; se
o direcție
S., brăzplășei și

de-alungul

iezerului 'Turcoaia; lasă spre
E. prelungirea numită DealulIglicioara-Mică şi stă în legătură cu: dealul Manole;

natura

lui e stîncoasă pe alocurea; la
poalele nordice sunt şi cîte-va
vii; iar pe la poalele estice
merge drumulcomunal Turcoaia-

Picineaga ; este acoperit în cea
mai mare parte cu fineţe și
pășuni.
Iglicioara-Mică,

gea/,

în

jud.

Tulcea, pl. Măcin, pe teritoriul
com.

rurale

“Ţurcoaia;

este

o

prelungire S.-V. a dealului Iglicioara-Mare; are o direcţie generală de la V. la E., brăzdind
partea V. a plășei şi cea centrală
a comunei,

stă

în

legătură

cu

dealurile: Manole şi Gorgova;
pe la poalele-i E.. trece drumul vecinal 'Turcoaia.Igliţa şi
cel comunal Turcoaia-Picineaga;
este acoperit cu finețe,

Brăila, com. Chiscani, lung
de ş kil. și lat ca de 5oo

ca
m.

Acest

de

ostrov

sas,

în jud.

Tulcea,

pl.

este

format

un munte-de piatră..Aci sunt
cariere însemnate
de pieatră

situată în jud. Brăila, pl. Vădeni.
Se mărginește la E. cu DunăreaMăcinului, la V. cu cîmpul bălței.

Ignat, ziriă, izvorește

brută pentru pavagie, şosele și

com.

construcțiuni.

jud. Olt, și se

Mereni,

Fiul, pe
Iglița, /ac,
Măcin, pe

în jud. Tulcea, pl.
teritoriul com. tur,
și anume

pe

acel

duce peşte abundent ce se consumă în comunele: Măcin, Carcaliul și Turcoaia.

In-Vale, cu hramul

panet

observaţiune,

trigonometric

de

de rangul I-ii, în

- raschiva,
Deal,

fondată

de 32

familii sati

115 suflete, cari se ocupă cu
agricultura şi cu pescăria. Acest
sat este așezat pe'o

locuitorii și-aii ficut casele. Aci
s'au găsit o mulțime de inscrip--

țiuni vechi romane.
de

Dună-

rea-Vechie și canalul Igliţei, jud.
61278. Marele Dicţionar

Iglița, pădure de salcie, în suprafaţă de 75 hect,, jud. Brăila, pl.
Balta. Se mărginește la N. și
E. cu Dunărea-Măcinului,

la S.

şi V. cu veriga Igliţei,

format

fondată

la

1813

de

cu

hramul

la

Sf.

1838

Dumitru,

de 1. Buşe

și

alții.
Cătunul Igoiul forma în vechime o singură com., apoi s'a
unit cu cătunele Alunul și Bodești și astă-zi formează comună *

cu Alunul. Acisunt mai multe
carieri de pieatră,

parte din

ruinele vechii cetăți romane Troesmis, cu ale cărei sfărimături

Iglița, osfrov,

nu departe de ruinele vechii cetăți romane Troesmis; are 36 m.
şi domină satul Iglița, Dunărea,
drumul județean Măcin
- Satul:
Noii, și pe cele comunale IgliţaCarcaliul şi Igliţa-Turcoaia.

Cuvioasa Pa-

enoriași și a doua a Igoiului-din-

toriul com.
rur. Turcoaia (și
anume al cătunului Igliţa), situat

o populație

Mereni.

532 locuitori:
269 bărbați și
263 femei.
Are 2 biserici: una numită

jud. “Tulcea, pl. Măcin, pe teri-

E format din vre-o 25 case.
Areo întindere de 40 hect. şi

girla

al

Măcin, căt. com. Turcoaia, situat

ţului Măcin sai Dunărea-Vechie,

în

stîng, tot în

cătunelor Turcoaia și Igliţa. Are

în partea V. a pl. şi cea N.-V.

a com., pe malul drept al bra-

varsă

țărmul

raionul com.

de la E.

pl. Vedea-de-Sus,

Ignat, iri, în jud. R.-Sărat, pl.
Riîmnicul-d.-s., format pe teritoforma a două dreptunghiuri unite
riul com. Racoviţeni, pe care o
la capetele lor; este format de o:
udă prin mijloc; se varsă în
revărsare anterioarăa Dunărei;
riul Cilnăul, pe partea dreaptă
are o întindere de. 250 hect.,
a lui, mai sus de cătunul Nisipeni.
aparţinînd ambelor cătune ; între
ea şi Dunăre se întinde mlașIgnat-Carni, func/ trigonometric
tine, iar pe malul E. sunt ciîtede rangul al 3-lea, în jud. Tulcea,
va vii ; în partea S. se află aşezat
pl. Sulina, pe teritoriul com.
satul Iglița; iar în cea N., pe'
rur. Sf. Gheorghe, în partea
malul drept al privalului CarS. a pl. și V. a com. pe malul
caliul, prin care balta Igliţa se
Mării, dominind
grindul Cravarsă în Dunăre, se află așezată
sowski pe o mare întindere. comuna Carcaliul; pe malul E.
se termină ultimele ondulaţiuni
Igoiul, sa, face parte din com.
ale dealului Carcaliul, şi drumul
Tur. Alunul, pl. Olteţul-d.-s,,
judeţean Măcin-Satul-Noi, Projud. Vlașca. Are o populație de
Turcoaia

Iglița,
Iglița,
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Iglița

și

Catargeaua,

Igoiul,

tului,

moșie,

cu pădure,

pendinte

de

Horezul, situată în com. Alunul,

căt. Igoiul, pl. Olteţul-d.-s., jud.
Vilcea.

păzure,

de salcie, în suprafață de 8 hect.,

a sta-

mănăstirea

,

Igoni, munte, în jud. Gorj, plaiul
Novaci, în

sus de

com.

Baia6

IJDILENI

4

de-fier, în direcţiunea N., lingă
muntele Bălescul,

Ijdileni, sas,
pl. Prutul,
77 familii,

în jud. Covurluiii,
com. Frumușiţa, cu
sai 331 suflete; are

vii frumoase cu pomi fructiferi,
în speciali nuci; prin sat trece
șoscaua judeţeană,

Ijdileni,

oșie

particulară,

vr'o 3000 hect., în
muşiţa, jud.

com.

de

ILEANĂA-PAPADOPOLU

direcție generală de la N.-V.
spre S.-I. printre văile MamutLusta și Ilanlic, brăzdează partea
$. a pl. şi cea S.-E. a com,
trece prin satul Ilanlic și ondulaţiunile sale se sfirșesc pe malul Mării;

are 66

m.

înălţime;

este presărat cu vre-o 14 movile;
e tăiat de drumul comunal Acangi-Mangalia; acoperit cu semănături și fineţe.

Fru-

Covurlui.

Ilcovăţul,

gea/, la V.

de

satul

Fălcoiauca,
pl. Sabarul, jud. Ilfov,

ljdilenilor (Valea și Dealul-),
vale și deal, în jud. Covurluiii,
pl. Prutul, com. Frumușița.
Ilaciul, sa/, face parte din com.
rur. Coltești, pl. Olteţul-d.-s.,
jud. Vilcea. Are: o populaţie
de 390 suflete: 200. bărbaţi şi
190 femei; o biserică, fondată
la 1791 și reparată la anul 1Ss1.
Ctitori sunt locuitorii satului.

„2 kil. departe de el. Este lung
cam de 60 kil. Incepe dela
Crevedia-Mare, jud. Vlașca, trece

pe la cătunul Podișorul, face o
curbă mare spre E., trece pe
la căt. Hobaia, pe la V. de
satul Fălcoieni,

intră

Pe

şi cea V.

a

com.

la

12

kil.

spre S.-E. de căt. Sari-Ghiol,
reședința com., pe malul Mării,
la 6 kil. spre S. de orașul Man:
galia; este închis la V. de dea. lurile Ilanlic

și

Acangi;

S., în virful Ilanlic-Tepe, se

termină hotarul Dobrogei spre
Bulgaria. Inatinderea lui este de
"1470 hect., din cari 45 hect.
ocupate de vatra și grădinile
satului. Populaţiunea totală e de
42

familii, saii 124 suflete,

care

se ocupă cu pescuitul,
Ilanlic, dea/, ce face parte din
culmea Ilanlicului, în jud. Constanța, pl. Mangalia, com. SariGhiol, cătunul Ilanlic; se desface
“din culmea de la virful Tașli-

Iuc; se îndreaptă

Ilcovăţul, ziriz, jud.
V. de

satul

şi tutun.
Ilfov, spre

Fălcoianca

și la 2

kil. Are o lungime de 6 kil.
Pe valea acestui pirii nu sunt
de cit sălcii, trestie și rogoz.
Se varsă în riul Neajlovul. Curge
încet,

și locuitorii 43 hect.

Pro-

sterpe,

10

pădure.

izlaz,

1

Locuitorii

vie

și

466

cultivă

tot

terenul.

Numărul vitelor mari e de
63 și al celor mici de 23.
Ileana-Ghermani,
sas, face parte
din

com.

rur.

Ileana-Suliman,

pl. Mostiștea,

jud.

situat

de

la

E.

Ilfov.

Este

București,

spre E., avind

Ileana, va/e, în jud. Ialomiţa, pl.
Cimpului, pe teritoriul com. Frumușica;

are direcţia

spre

S.-V.

și se întinde înjud. Ilfov. Această vale conține în unele părți
apă și stuf,

Ileana

(Brobojiţi),

sas,

face

parte din com. rur. PopeștiBicu,pl. Sabarul, jud. Ilfov. Este
situat la S.-E. de Joița, pe malul
drept al riului Dimboviţa. Locul
în partea de E. e smircos,
Se întinde pe o suprafață de
602 hect., cu o populaţie de 92
locuitori,
D-l D.1. Apostolescu are 537

la

extremitatea județului despre
jud. lalomiţa. Aci este reşedinţa
primăriei.

Se întinde pe o suprafață de
2324 hect, cu o populație de
243

locuitori.

D.nii frați Ghermani aă 2157
hect. și. locuitorii 167 hect. Proprietarii cultivă 1452 hect. (75
sterpe, 130 izlaz, 500 pădure).
Locuitorii cultivă tot terenul.
Are

o

biserică,

cu

Adormirea, deservită de

hramul

1 preot

şi 1 cintăreț; 1 moară cu aburi;
1 mașină de treerat; 1 heleștei;
1 pod; 1 şcoală mixtă, frecuen-

tată de 21 elevi şi 3 eleve, cu
întreținerea căreia statul și comuna cheltnește anual 2100 lei.
Comerciul

se face de 1 hangiii.

Numărul vitelor mari e de
356 și al celor mici de 1220,

valea

Ilanlic trece prin el; este punct
important, pentru-că la 6 kil.
spre

în

coasta acestui deal se cul-

tivă griă, porumb
Ilanlic, saţ, în jud. Constanţa,
pl. Mangalia, căt. com. SariGhiol, așezat în partea S. a pl.

iarăși

jud. Vlaşca, răspunde în rîul
Neajlovul și se uneşte cu Dealul" Bulbucăței.

hect.

prietarul cultivă 75 hect.; 5 sunt

Ileana-Ghermani, pădure, de
500 hect., pl. Mostiştea, jud.

Ilfov, proprietatea fraţilor Ghermani.
lleana-Papadopoiu,

sat,

face

parte din com. rur. Ileana-Suliman, pl. Mostiștea, jud. Ilfov.
Se întinde pe o suprafață de
844 hect., cu o populaţie de
270

locuitori.

D-l 1. C. Papadopolu are 710
“hect. şi locuitorii 134 hect. Proprietarul cultivă ş1o hect. (125
izlaz, 75 pădure). Locuitorii cultivă tot terenul.
Are

o biserică, cu hramul Sf.

Nicolae,

deservită

şi 1 cîntăreţ;

Ilfovăţul sau Coteni, za/e, pe
- proprietatea Gisteşti ; dă în Valea-Giștei, pl. Neajlovul, jud.

de 1

preot

1 heleșteii,

1 pod

se face

1 cir-

stătător.

Comerciul

ILFOVUL (JUDEȚ)
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ILEANA-SULIMAN

de

Ostrovul-Mare, Ostrovul-Frumos

Vlașca.

ciumar și 1 hangii.
Iifovul, judet,

Numărul vitelor mari e de
318 și al celor mici de 630.

Ileana-Suliman,

deele,

în

Pămîntul săii se înclină începind dela N. şi N-V. pănă în
Dunăre, unde se preface într'o
cîmpie orizontală numită terasa
dunăreană,

Latura de E. a judeţului, adică linia de demarcaţie între
jud. Ilfov şi Ialoraiţa, este para-

Forma şi limitele judejulul,
Forma judeţului Ilfov e a unei
patru-later drept-unghiular, a"plecat spre stinga.
Se mărginește la N. cu jud.

lelă cu cea de V., adică cu linia

Ileana-

în

cari

locuesc

253 case.
contribuabili.

Se întinde pe o suprafață de
6353 hect. D-nii [. C. Papadopolu, D-nii frați Ghermani şi moş-

Dimboviţa

şi Prahova, la E. cu

jud. Ialoiniţa, la S$. cu fluviul
Dunărea, la V. cu jud. Vlașca
şi Dimboviţa.
Latura de N.-V. are forma

tenitorii lui C. Blaremberg, ati
5650 hect. și locuitorii 703 hect.
Proprietarii cultivă 3995 hect.
(1so sterpe, 930 izlaz, 575 pă-

arc

și

se

între

întinde

dure). Locuitorii cultivă tot te-

unui

renul.
Budgetul

judeţele Dimboviţa și Prahova.
Dela rîul Argeș(V.) şi pănă
la rîul Ialomiţa (N.), adică dela
com. Stoeneşti şi pănă la satul
Văleni (com. Cociocul) se mărgineşte cu jud, Dimboviţa, com.

com.

e

de

lei la venituri și de

4270

4228

la cheltueli.
Are: 3 biserici,
şcoală

la

lei

Ileana:

şi Odăile-Podari;

mixtă;

2 mori cu

1

Florești,

aburi;

vitelor

mari

e

de

la rîul

boi, 628

16 tauri,

22 bivoli

vaci şi viței,

și bivolițe)

şi al celor mici de 3644
297 porci, 3338 oi).

(0 capre,

şi căruțe:
cai.

91

cu. boi și 121

cu

Locuitori împroprietăriți sunt
106

Prahova (N.), adică

Bojdani, Rădulești

Locuitorii posedă: 83 pluguri
cu boi şi go cu cai; 212 care

şi neîmproprietăriţi,

189.

" Comerciul se face de 6 circiumari şi 2 hangii.
sai

Coteni,

căzu,

pe

proprietatea Gistești, jud. Vlașca.

dela

|

şi Maia, ser-

vind de limită).
De la rîul Prahova (N.) și pănă
în Danăre ($.), adică de la com.
Dridul şi pănă la com. Mănăstirea, se mărginește cu jud.
Ialomiţa, com.
Roșiori, Drăgoeşti, Ileana, Obilești și Mănăstirea, servind de limită,

Dela S$. com.
Iifovăţul

şi Butimanul,

căt. Văleni (com. Cociocul) şi
pănă la Maia, se mărginește cu
jud. Prahova, (satele Herasca,
Piscurile, Turbaţi, Gruiul, Lipia-

1638 (558 cai şi epe, 3 armă
sari, 411

Brezoaia

servind de limită.
De lariul Ialomiţa (N.) și pănă

2 mașini de treerat cu aburi;
6 heleşșteie;
6 poduri stătătoare.
Numărul

la rîul Argeș, de unde am plecat, se mărginește cu jud. Vlașca,

din satele: Bor-

I1Iy

Papadopolu

şi însula Lunga.
De la V. insulei Lunga și pănă

la

şi
de

259

cam

centrul Romîniei Muntene. Și-a

rur., jud.

Papadopolu, Odăile-Podari
Sulimanul, cu o populație

Sunt

cîmp,

ceni, Dărăști, Cornetul, Bălăşoieni, Malul-Spart, servind de
limită.

co.

Ileana-Ghermani,

suflete,

de

luat numele de la apa Ilfovului, care se varsă în riul Dim:
boviţa.

Ilfov, pl. “Mostiştea, situată
E, de București, la 46 kil.

Se compune

linie de demarcaţie, care împarte
Dunărea în lung şi care trece
pe la $. de insulele: Albina,

“pănă la V.

Mănăstirea. și

de insula

Lunga,

se limitează cu Bulgaria printr'o

com.

Prundul, Colibași,

de demarcaţie

între jud.

și Vlașca.

Ilfov

.

Linia pe
Dunărea,

între

Copă-

care o face

cu

linia de demarcare

jud.

Prahuva,

fluviul

Dimboviţa
par

şi

asemenea

jud.
para-

lele.
Întindere, Suprafaţa totală a
solului e de 446609

hect.,

din

cari s'a cultivat în anul agricol

1809, o întindere

de 263506;

restul rămînind necultivate, ocupate de păduri, izlazuri, bălți,
etc,
Orografie. Teritoriul judeţului
prezintă aproape.
un șes întins,

întrerupt numai de văile apelor,
afară de partea de S. şi E. unde
pămîntul este mai accidentat.
Partea coprinsă între țărmul
drept al rîului Argeșul și lacul
Greaca are un aspect frumos și
e toată înconjurată de dealuri.
Principala culme

din jud. Vlașca,

vine dela $,,

intră în jud.

Ufov pe la căt. Coeni, trece pe
la $. de Ciumați, Ciurari, 1zvoarele, Fătoaia, Herăști, Crivă-

țul și Radovanul,
V.

de

căt.

Stupinele

şi

trece

Coadele,

Chirnogi,

pe

la

Clătești,

cotește

spre V.,pe la N. bălții Greaca,
şi după ce atinge în partea de
S. satele: Căscioarele,
şi Flăminda, întră iar

Greaca.
în jud.

Vlașca, pe la $. de com. Prundul.
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Această culme este mult productivă în vin și formează mai
multe văi, între cari valea Burazi
și Valea-Zboiei sunt cele mai
principale.
O altă culme de deal se întinde dela N. Olteniţei și se
desparte în două: o parte principală apucă spre V., pe lingă
Ulmeni,

Spanţov,

Surlari,

Chi-

selet, Mănăstirea, Cocani, merge
spre N. pe la Curătești, Tăriceni,
Ciofliceni, Gurbănești, PreasnaNouă, Pirlita, Dirvari, Drăgoeșşti

şi se

pierde

în jud.

Ialomiţa;

ILFOVUL (JUDEŢ)

3. Acea care vine din jud.
Dimboviţa, taie pl. Dimboviţa,
de la N.-V. spre S.-E. și trece
pe “lingă satele: Ciocăneșşti,

Budești,
Vasilați,
Lămoteşti,
Frunzinești, Brănești, Pasărea,

Afumaţi, Ștefănești, se pierde
în pl. Dimboviţa, jud. Ilfov.
Prima culme principală, la V.
de

Gurbăneşti, se ramifică

şi se

picrde în pl. Mostiştea, după ce
trece pe lingă satele: Codreni,

Sulacul, Manciul și Plătărești,
Toată această culme, de la

Dirvari, se ramifică și se pierde
în pl. Dimboviţa, după ce atinge
satele : Măriuţa, Piscurile, Crătuneşti, Stoeneşti, Surlari, Creaţa,

Leșile,: Gagul şi Dascălul.
_A doua culme principală se
pierde spre S.-E. de Bucureşti,
după ce trece pe lingă satele:
Buciumeni, Frumuşani, Orăști
şi Popești.
|
Ca culmi secundare avem:
I. Acea dela N. judeţului,
care

vine din

jud.

Dimboviţa

şi trece pe lingă satele: Poenari,
Butimanul, Tincăbești, Izvorani
şi Ciofliceni (pl. Dimboviţa) și
se termină în balta Znagovului,
la satul Ghermănești.

2. Acea

care se întinde

în

jurul văei Pociovaliștea și trece

comunele:

riuri mari

din Muntele Negoiul, jud. Argeș,
intră în jud. Ilfovul pe la satul

sunt

geșul

pl. Sabarul,

așezate

ser-

următoarele

Ordo-

sate: Crivina, Țegheșul,

Măxineni,

goșeşti,

şi se pierde în jud. Ialomiţa.

udă

vește de limită între pl. Oltenița și pl. Negoeşti, apucă
spre S. de satul Budeşti și se
varsă în fluviul Dunărea la V.
de Olteniţa.
El primește pe stinga, în
jud. Ilfov, rîul Dimboviţa și Sa.
barul.
Pe țărmul stîng al rîului Ar-

reni,

Sărindarul

de la înălţime

de 38 m. peo distanță de 780
kil,
Cursuri de ape principale în
jud. Ilfovul sunt:
1. Riul Argeș, care izvorește

pe lingă satele: Corbeanca, Ba:
lotești, Răduleşti, Căldărușani,
Tierbinţi,

și mici, cari-l străbat

„Dunărea curge

Stoeneşti,

Buda,

Ciurari, Izvoarele, Iotarele, Criveţile, Radovanul, Coadele, Clă-

teşti, Chirnogi (din plasa Olteniţa),
2, Riul Dîmdoviţa, izvoreşte

și Bobeşti,

mai în toate direcțiunile.
„El este coprins între basinul
riurilor Argeșul și Ialomiţa.
La S. fluviul Dunărea udă
județul Ilfov, dela insula Lunga
şi pănă la com.
Mănăstirea.
Intre Severin și Marea-Neagră,

Cornetul,

Copăceni-Carada,

Dărăști,

Copăceni-Mo-

Colibaşi, Gostinari

(din

pl. Sabarul); Ghimpați, Herăști,

pl.

ceni, Buturugeni, Drăgăneşti
(din
pl. Sabarul); Coeni, Ciumați,

şi după ce atinge

Leurdeni

(din

sate:
Malul-Spart, Ogrezeni, Bălăşoeni, Hobaia, Ciocanul, Grădinari, Fălcoianca, Plopi, Prisi-

satele; Cosoba, Arcuda, Dragomirești, Chiajna, Roşul, Cotroceni, întră în București, formînd
Dealul-Spirei, al-Mitropoliei, Radu-Vodă şi Văcărești și ese afară

se pierde spre Plătăreşti.
Idrografie. Teritoriul judeţului
Ilfov este udat de mai multe

Negoești

Curcani, Mitreni, Ol-

tenița-Rurală și Olteniţa-Urbană
(din pl. Olteniţa.)
Pe țărmul drept al rîului Argeşul sunt așezate următoarele

4. O culme paralelă cu cea
de sus, care intră în județ pe la
com. Brezoaia, trece pe lingă

pe la Vitan,

şi

Negoești);

Bucoveni, Buciumeni, Mogoșoaia
Colintina, Pantelimon, Cernica
şi Frunzinești.

iar a doua culme principală apucă

spre N. de Olteniţa și după ce
trece pe lingă satele: Mitreni,

Budești

din muntele Oticul, jud. Muscel,

udă pl. Znagovul, trece prin
București, străbate partea din
pl. Dimboviţa și Olteniţa, şi se
varsă în riul Argeșul lîngă satul
Budești. În el se varsă piraiele
Ilfovul,

Pasărea

şi Colintina.

3. Riul Jalomiţa izvoreşte de
sub coama munților Carpaţi, jud.
Dimboviţa, intră în jud. Ilfovul,
udă pl. Znagovul, o parte din
jud. Prahovași în apropiere de
com. Dridul primește riul Prahova și Pociovaliştea, la E. de
Fierbinţi.
4. Riul Prahova, care vine
din jud. Prahova, udă partea
de N. a județului Ilfov, trece
pe lingă satele: Rădulești şi
Maia și în -apropiere de com.
Dridul se varsă în rîul Ialomiţa.
5. Riul Sadarul format din
piraiele: Ciorogîrla și Răstoaca,
se varsă în. riul Argeșul, între căt. Ghimpați şi Izvoarele,
după ce udă satele: Sintești,
Creţești, Vidra, Străini-Dobreni,
Vărăști şi Obedeni.
|
6. Piriul Răstoaca îşi ia naş-

tere din dealurile com. Bogaţi,
pl. şi jud. Dimboviţa, unde
poartă numele de Valca-Seacă.
La

com.

Virtejul, jud.

Ilfov, se

împreună cu piriul Ciorogirla
și formează riul Sabarul.
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7. Ptrîul Ciorogirla în trecut
era o mică viroagă care

şi-a luat

“ naştere de lingă com. Lungu” leţul, jud. Dimboviţa. Dela canalizare: a devenit un braț al râului
Dimboviţa, și-și împreună apele
cu

pirîul

Virtejul,

Răstoaca,
dind

la

com.

naștere

riului

Sabarul,

8. Piriul Ilfovul, izvorește de
" lingă Tîrgovişte, curge pănă în
apropiere de com. Bolovani,
jud. Dimboviţa, de unde se
desparte în două părți: o parte
curge la vale sub numele de

productiv, mai ales pe luncile
Sabarului, Dimboviţei și Arge-

sămiînţa;

şului, cari produc 4—5 chile po-

matice și peste 5000 în stare
primitivă,
30 moricu aburi, zocuapă, .
1 de vint și 16 diferite fabrici (3

fier

560

şi de

moșoroitoare

lemn

de

(rarițe) siste-

rumb de pogon.
Pămîntul se împarte în arabil,
de finețe, băltos şi păduros.
Cimpiile de pe lingă Dunăre daii

- de spirt, 1de oţet, 1 dedrojdii de

cea mai bună pășune pentru
„vite. Viile, mai ales cele de lingă
București și balta Greaca, daii

bere, 3 debrinzeturi, 1 de rahat
şi halva, 1 de luminări de ceară,
2 de săpun, 4 sistematice de

struguri buni şi gustoși.
este

Vinul

bun,

dar

nu

ţine mult.

Bălţile,

mai

cu seamă

cele de

lingă Dunăre, dai mult

pește.

Din Dunăre se pescuesc: morun,

Colintina și întră în jud. Ilfov,

nisetru și cegă.

prin plasa Znagov, formează la-

se mai scoate trestie și papură.

477598 loc.

cul Ciocănești

Pe lingă Dunăre şi pe lingă
cele-l'alte rîuri sunt locuri întinse

„Ocupaţia locuitorilor. Ocupaţia
de căpetenie a locuitorilor este”

de richită,
industrie.

agricultura și creșterea vitelor.

şi Colintina

și se

varsă în balta Cernica şi d'aci
în riul Dimboviţa.
Cea-l'altă apucă partea dreaptă, sub

numele

de

Iifovăţul, în

care

Tot

din

servă

bălți

cărămidă și mai multe în stare.
primitivă).
" Populatia. Populaţia judeţului
Ilfov e de ş45.766 locuitori. In
1859 era. de 277407 loc.; în 1884,
de 351571 loc.; în 1894, de

mult

în

Pădurile, în întindere de peste

jud. Ilfov și lingă com. Dragomi-

60000

reşti-din-Vale

lemne de foc și de construcţii.
Insulele Dunării sunt acoperite
cu păduri de plută și salcie. In

se

varsă

în

riul

Dimboviţa.
9. Piriul Colintina. Vezi piriul Ilfovul. 10. Pasărea,

piriă,

izvoreşte

din pl. Znagovul şi se varsă în
rîul Dimboviţa lingă satul Piţigaia, pl. Dimboviţa.
11.

A/ostiștea, girlă, izvorește

de lingă satul Vărăști, pl. Dîmbovița,

comunică

cu

Valea-Pa-

sărea şi se varsă în balta Mostiștea, lingă com. Tăriceni, pl.
Oltenița. 12. Pociovaliștea, girliță, formează

balta Căldărușani

şi

se

scurge în riul Ialomiţa, la E. de
com. Fierbinţi.
Afară de acestea mai sunt
mulțime de văi şi vilcele (trecute la literile respective), lipsite
în cea mai mare parte de timp
de apă şi cari ai apă pe ele
numai în timpuri ploioase, sai
în timpul topirei zăpezei şi cărora
cu drept cuvint le putem zice
periodice.

Producţiunca. Pămîntul județului Ilfov este cît se poate de

hect.,

dai

tot felul

de

O bună parte din populaţie se:
ocupă cu pescuitul și cultura
viței.
Dintre

locuitori, 45713

sunt

judeţul Iifov, statul are 47 moșii,

(rotari, dogari,

cari îi aduc un venit anual de

dulgheri, zidari, etc.) căci, dealt-

1204522

fel, mai fie-care locuitor pentru
trebuinţa lui casnică, lucrează

lei.

In anul agricol 1895—99 s'aii
semănat în tot județul 263506
hect., din cari 11 1496 hect. griiă,
166 hect. secară, 94034 hect.
porumb, 7945 hect. orz, 13110
hect, ovăz, 12186 hect.meiii, 4643

hect. rapiță, 746 hect. cînepă,
"549 hect, in, 1851 hect. tutun,
14030 hect. cartofi, fasole, linte,

şi mazăre, 2750 hect, livezi artificiale (lucernă, trifoi, etc.).
iaşină agricole. Pentru diversele trebuințe ale agricultorilor
găsim în judeţ următoarele maşini
40
cu
de

agricole: 35 de semănat;
de secerat ; 140 de treerat
aburi; 140 de vinturat; 69
bătut porumbul, cu aburi; 70

“de bătut porumb cu manivelă;
19712 pluguri; 426 grape de
fier; 38 tăvăluguri; 11 grape
de strins finul, mișcate cu vite;
140 trioare sau

mașini

de ales

.

plugari, 1210 circiumari şi hangii, 843 industriași proprii zis
olari, rogojinari,

lemnăria, zidăria, etc.și 5960
aii diferite profesiuni (pescari,
morari, servitori, îngrijitori pe
la diferite autorități, etc.).
Instrucţiunea publică, Funcţionează în jud. Ilfov 173 şcoale
rurale: 110 plătite de stat (7
de băeţi,

7 de fete, 96

mixte),

şi 63 plătite de judeţ și de comune (2 de băeţi, 2 de fete și
59 mixte).

Numărul elevilor cari urmează
şcoalele rurale din judeţ se ridică la aproape 6000 băeţi şi
2000 fete.

Acest număr represintă 59%
" băcţi

total

și 70

al

fete

din

numărul

copiilor. în vîrstă

de

şcoală.
Cu instrucțiunea publică rurală din judeţ statul cheltuește
112592 lei, judeţul 37000 lei

.
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și comunele 99312 lei, ceea ce
înseamnă că instrucția din județ,
afară de Bucureşti și Oltenița,
a costat anual 248904 lei,
Dacă la această sumă mai
adăugăm banii daţi de judeţ și

pune din: medicul primar al
județului, medicii de spitale,

comunele

pentru construirea de

și 13 moașe, însărcinate a asista

localuri, repararea școalelor, pla-

la faceri prin comunele rurale.
Că? de comunicaţie. Teritoriul județului Ilfov este străbătut de căi ferate în patru diferite
căi
direcțiuni. Aceste

ta de

chirii,

clădiri

din

mobilier,
noi,

ajutor

cumpărare

la
de

cărţi şi alte obiccte pentru pre:
mii,

burse,

etc.,

vedem

că

cu

instrucția publică primară în județul Ilfov (afară de capitală și
com. urb. Oltenița) se cheltueşte anual peste 260000 lei.
In anul 1860 personalul didactic rural în județ era compus din 160 învățători, cu 3502
clevi şi 41

În ce

eleve,

privește

București,

instrucția

în

medicii

de

arondismente,

cari.

aii reşedințele la
Domnești, Budeşti,

Buciumeni,
Olteniţa și

Pantelimon,

vaccinatori

pleacă

din

din

7

București

și-ai

mai

multe stațiuni unde se încarcă
şi se. descarcă

tot felul de măr-

furi şi se transportă
O linie ferată pleacă
curești (gara Filaret) la
spre S., şi se oprește
Jilava şi Vidra,
A doua linie pleacă

călătorii.
din Bu
Giurgiu,
în gările
din Bu-

curești (gara de Nord) la Pitești,

vezi București,

Serviciul medical. In județul
Ilfov, afară de spitalele din București și de cel de la Colintina,

Slatina,

preşte

Craiova,

etc,

in jud. Ilfov

şi se o-

la Chitila

și Ciocănești,

Pantelimon și Ospiciul de la
Mărcuţa, mai sunt 4 spitale
rurale :
-

De la Chitila o altă linie apucă spre N. prin gările Buftea

I. Cel din Olteniţa, cu 18
paturi, numite Regina Elisabeta»,

A patra linie,
București (gara
pe la N. de oraș,
la Călărași, și se

întreținut de judeţ, cu care cheltueşte anual 22132 lei. Acest
spital s'a construit în anul trecut
şi sc află în bune condițiuni
higienice ;

|

2. Spitalul de la Fierbinţi cu
14 paturi şi încă 4 de rezervă,
pentru boalele contagioase, întreținut de judeţ cu care cheltueşte
anual 31241 lei. Acest spital
s'a inaugurat la 2 Septembrie
1890;

și Perișul, la Ploești, Buzăiă, etc.

goşoaia,
Brănești,

Pantelimon,
Fundulea. ,

sun.:

1. Calea naţională Bucureşti-

Tincăbeşti, după

cheltuește anual 31,241 li;
4. Spitalul de la Cocioc, pen-

ciovaliștea

tru care statul
anuală

“Personalul

Băneasa,

București de jur împrejur este
înconjurat de cale ferată.
Transporturile se mai fac și
prin căi naționale, judeţene și
vecinale. Căile cari leagă orașul
Bucureşti cu capitalele judeţelor

3. Spitalul de la Budești, cu
14 paturi și încă 4 de rezervă
pentru boalele contagioase, care
s'a inangurat în Octombre 1890,
cu întreținerea căruia judeţul

une

plecind tot din
de Nord), trece
apucă spre E,
oprește la Mo-

dă

o subvenţi-

de 30000

lei.

medical

se

com-

Ploeşti,

care

apucă

spre

N. de

București, trece peste girla Colintina, pe lingă Băneasa, O.topeni şi Săftica, spre V. de
tica și Tincăbeşti
şi valea

ce

între

Săf-

taie girla PoZnagovului,

trece pe la E. de com. Ciolpanul, pe lingă mănăstirea Țigănești și intră în jud. Prahova

pe la satul Lupăria (Prahova).
Această cale străbate la S. pl.
Dimboviţa și la N. pl. Znagovul.
2. Calea națională Bucureşti” Pitești, care apucă spre N.-V.
de București, trece pe lingă
com. Chitila, Hanul-de-lămînt,
Tartășeşti, Bujoreanca, Pajera

şi pe la căt.

Băleanu întră în

jud. Dimboviţa, pe unde își
continuă drumul pănă la Pitești.
Această cale străbate pl. Znagovul dela N.-V. spre S.-E.
3. Calea naţională BucureştiGiurgiu, care apucă spre S$. de
București, trece prin com. Jilava,

peste girla Sabarul, şi prin com.
Copiiceni-Carada. Corpurile Le-

giuitoare aă votat în anul 1890,
lei 870,000 pentru construcţia
unui pod peste riul Argeș, între Copăceni-Carada și AdunaţiCopăceni (Vlașca). Această cale
străbate pl. Sabarul de la N.
spre S.
4. Calea mixtă Bucureşti-Alexandria care apucă spre S.-V.
de București și trece prin

com.

Bragadiru și Cornetul.
Corpurile Legiuitoare aii votat
1650000 lei în anul 1890 pentru construcția „acestei şosele;
iar pentru construcţia podului
peste riul Argeș între Cornetul
și Mihăileşti

(Vlașca) aă alocat

în budget 870000 lei.
Această cale străbate pl. Sabarul de la N. spre S.-V.
5. Calea judeţeană

Bucureşti-

Tîrgovişte apucă spre N.-V., trece pe lingă satele: Mogoșoaia:
Buftea, Atirnaţi, Rebegeşti, Crevedia-d.-j., Crevedia-d.-s,, Bărbăteasca, Luceanca, Butimanul

şi apoi intră în jud.
Lungimea

Dimboviţa.

acestei șosele este

de 28 kil. şi costă anual pe
jud.:(personal şi material) 36000
lei.
6. Calea judeţeană Bucureşti.
Olteniţa apucă spre S..E., trece
pe lingă

satele:

Văcărești,

Po-
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pești-Conduratul, Orăşti, Gruiul,
Budeşti, Negoești, Curcani, Ol-

In
Jliov

tenița-Rurală și Olteniţa-Urbană.
Lungimea acestei șosele e de
58 kil. și costă anual pe jud.
(personal și material) 61600 lei.
7. Calea județeană București-Brăila apucă spre E. de
Bucureşti, trece prin satele : Pan-

protoerei cu reședința în București, ajutat de mai mulţi pro-

telimon,
Ileana.

Tămădăul,

Călăreţi
,

și

Lungimea șoselei e de 21 kil.
şi costă anual pe jud. (material
și personal) 45000 lei.
$. Calea judeţeană
București-Piteşti apucă spre V. de
București, trece pe lingă satele:
Cotroceni,

Militari,

Ciorogirla

Bolintinul-din-Deal,

Bolintinul-

din-Vale, Drugănești.
Lungimea

șoselei este de 33

kil. și costă anual pe jud. (material și personal) 36000 lei.
9. Calea județeană Bucureşti
- Craiova,

care

trece

prin

satul Clinceni și Prisiceni și intră în jud. Vlașca,
Comunele

rurale

sunt

legate

între

ele prin căi vecinale, parte

bine

şoseluite,

nate,

parte

Cultul.

parte

numai

în

Locuitorii

netermiproecție.

județului

sunt aproape toţi creștini-ortodoxi, avînd bisericile lor prin

sate

și

tirguri

în

număr

de

294, dintre cari funcţionează
numai 282; iar cele-l'alte sunt
parte în construcţie, parte ruinate,

La aceste biserici deservesc 313

preoți, din cari 2 sunt diaconi.
Cit pentru bisericile cari n'aii
preoţi din. cauza micului număr
de locuitori, ele s'aii atașat la
bisericile vecine, cari sunt mai”

în apropiere, obligindu-se preoţii
respectivi cu îngrijirea lor.
Judeţul Ilfov face parte din
eparhia Mitropoliei cu reședința
scaunului în București, capitala
Regatului,

și are de cap pe Mi-

tropolitul

Primat

al Rominiei.

afacerile bisericești, jud.
este administrat de un

estoși de plăși.
Bisericile sunt lăsate în

sar-

„cina comunelor, Statul întreţine
numai următoarele biserici : (ex-

ceptind pe cele din

București)

bovifa- Mostiștea sait: mai obicinuit pl. Dimboviţa-Mostiștea,
Cele

5 plăși sunt:

-

1. Plasa Dimbovija- Mostiştea
coprinde
37 com,

153 sate, cari formează
rur. şi una urb., Bz-

cureşti. (Plasa Dimboviţa are 83
sate și Mostiștea

70);

2. Plasa Wegoeşti,

coprinde
16 com.

Văcărești,

Mărcuţa

- Balamuci,

53 sate, care formează

„ Znagovul,

Codreni,

Plumbuita,

rur.;
|
3. Plasa Olteniţa, coprinde
34 sate, care formează 17 com.
Tur. și una urb., O/zenifa.
4. Plasa Sabarul, coprinde

Plătărești și Sineşti, cu cari chel- tueşte anual 21024 lei,

“-Mănăstirile din jud. sunt: Căl“dăruşani, Cernica, Pasărea, Samurcășești și Țigănești, cu cari
statul cheltuește anual 142908
: lei, avînd 594 călugări și călugărițe.
Poşta şi telegraful. Poşta da-*
tează de la Alex. Ipsilante. În

jud. Ilfov sunt 4 biurouri telegrafice: la Fierbinţi, Domnești
și Budești

plătite

de jud.

și la

„ Olteniţa plătite de stat. Acestea
fac şi serviciul poștei rurale. Pe
lîngă gara Buftea şi gara Pantelimon sunt biurouri poștale
rurale plătite de jud. Ilfov.
Afară

de acestea,

la fie-care

gară sunt biurouri telegrafice ale
căilor ferate: la Chitila, Ciocănești, Buftea, Perișul, Mogoșoaia,
Pantelimon, Luceanca, Fundulea,

„Sărulești, Jilava şi Vidra.
Vitele

de

muncă.

Este:

cu

mult

mai

mari,

care formează

32 com

rar. ; și

5. Plasa Znagov, coprinde
99 sate, care formează 20 comune rurale. In total judeţul
Ilfov are 437 sate, cari formează
122 comune rurale și 2 urbane,

Puterea administrativă a judeţului este încredințată unui prefect, ajutat de 5 subprefecţi și
122 primari,

Consiliul județean, ales de
locuitorii judeţului, reprezintat
prin

comitetul permanent, îngri-

jeşte de starea județului, După noua. lege :pentru
Xarea

circumscripţiilor

fi-

admini-

strative

promulgată și pusă în

aplicare

la 1

Noembrie

1892,

județul Ilfov s'a împărţit în 10
de

'observat că în jud. Ilfov vitele
sunt

98 sate,

mai

puterniceși mai bine îngrijite
ca în multe alte judeţe ale ţărei.
Vitele mari ating numărul
de 337266; cele nici (capre și

„0i) 264817 şi porci 35645.
Împărțire administrativă. Dugetul județului. Judeţul Ilfov
pănă la 1 Aprilie 1882 se împărțea în şase plăşi. De la această dată s'a alipit pl. Mostiștea
la pl. Dimboviţa şi se adminis:
trează de sub-prefectul acestei
plăși, iar circumscripția poartă
numirea de plășile-unite Di

plăși:

Plasa Afumaţi, cu reședința
plășei în com. Belciugatele; pl.
Argeșul, cu reședința plăşei în
com. Bolintinul-dinVale; pl.

Dimboviţa, cu reședința plășei
în com. Tinganul; pl. Ilfovul
cu reședința plășei în com. Bucoveni;

pl.

Mostiștea,

cu reșe-

dinţa plăşei în com. Fierbinţi;
pl. Negoești, cu reședința plășei
în com, Budești; pl. Obileşti, cu

reședința plășei în com. ObileștiNoi; pl. Olteniţa, cu reședința
plășei în com. Olteniţa; pl. Sabarul, cu. reşedinţa plășei în
com. Jilava; pl. Znagovul, cu
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reşedinţa

plășei
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în

com.

Co-

cioc.

Fie-care din aceste plăşi coprinde următoarele comune:
I. Plasa Afumaţi, cu reşedinţa
plășei în comuna Belciugatele,
cătunul Belciugatul-de.-]os.
„
1.Com, Afumați, cu cătunele:
Afumaţi și Boltași.
2. Com. Belciugatele-Cojeşti,
cu cătunele: Belciugatul-de-Jos,

Belciugatul.de-Sus, Căndeasca și

Cojeşti.
3. Com. Călăreți-Șeinoiul,

cu

cătunele: Brătășani, Călăreți, Pi.
tișteanca-Polcești şi Șeinoiul.

4. Com. Crîngul-Fundulele,cu
cătunele: Cringul, Fundulele și
Gostilele.
|
|
5. Com. Hagieşti-Mariuţa, cu
cătunele: Boteni, Hagiești, Mariuța şi Mataraua.
6. Com. Ileana-Sulimanul, cu
cătunele: Bordeele, Ileana-Gher-

man, Ileana-Papadopolu, OdăilePodari şi Sulimanul.
7. Com. Moâra-Domnească,
cu cătunele: Găneasa,
Moara-

Domnească și Șindriliţa.
8. Com. Piteasca-Pasărea,

cu

9. Com. Ștefănești-Lipovăţul,
cu cătunele: Boldul, CreţuleascaLipovăţul, Ștefâneşti-de-]os, ȘteSus,
'10.

Com.

și Ștefăneşti-de-

Tămădăul-Dirvari,-

cu cătunele: Dirvari, Tămădăul-

„de-Jos și Tămădăul-de-Sus.
II. Plasa Argeșul, reşedinţa
plășei: comuna Bolintinul-din- *
Vale, cătunul Bolintinul- Moșteni:
I. Com. Bolintinul-din-Dealcu
cătunele: Berceni şi BolintinulBăleanu,
2. Com. Bolintinul-din-Vale,

cu

cătunele:

„neasca,

Bolintinul-Drugă-

Bolintinul-Moșteni,

lintinul-Băleanu
3. Com.

Bo-

şi Malul-Spart.

Bălășoeni,

cu

Bălășoeni,

Bolovani şi !

cătu-

Bobeşti,

Hobaia,
4. Com. Buturugeni-Prisiceni,
cu cătunele: Buturugeni, Plopi,
Prisiceni şi Sacsoni.

6. Com. Domneşti-de-Sus,

Șerbănica.
3. Com. Brănești, cu cătunele:
Brănești și Vadul-Anii,

4. Com.
urbană).

cu

7. Com. Domnești-Călțuna,cu

:

cătunele: Ciutaţi, Domnești-Căluna, Domneşti-deJos, Dom-

|

Olteni

şi Vatra-Mă-

.8. Com. Floreşti, cu cătunele:
Florești-de-Josși Floreşti-de-Sus.
9. Com. Grădinari-Fălcoianca,
cu cătunele: Ciocanul, Fălcoian-

II. Com. Poenari, cu cătunele:

Bolintinul-Spiridon,

Poenari- E-

- nuță, Poenari-Florescul, PoenariMoșteni și Ulmi-Orneşti.
tunele: Arcuda, Gheonea, Ileana,

Popești-Bicul și Zoiţa.
13. Com. Slobozia-Clinceni, cu

Pitarului, Progresul şi Renaşterea.
S. Com. Dudeşti-Cioplea, cu
cătunele: Bărzești, Căţelul, Cioplea, Dudești, Progresul, Văcă-

rești şi Vitanul.
9. Com. Frunzinești, cu cătunele Frunzinești, Lilieci și Orasca.
10. Com. Otopeni, cu cătu-

nele: Otopeni-de-Jos și Otopenide-Sus.
It. Com.

cu cătunele: Deleni, Drugăneşti,
Gogora, Icoana, Palanga, Pălăn-

guța și Stoeneşti,
15. Com. Tîntava, cu cătunele :
Tintava-Banului și Tintava-Bălă-

şoaia.

|

16. Com. 'Țigănia-Crivina, cu
cătunele: Crivina şi Țigănia.
III, P/asa Dimboviţa, reşedința plășei: comuna Tinganul,
cătunul Tinganul:
1. Com. Băneasa-Herăstrăul,

Popești-Dragomi-

rești, cu cătunele: Dragomireşti"din-Deal, Dragomirești-din- Vale,

Gulia, Popeşti-Manuc, PopeștiMănăstirea, Săbăreni şi Zurbaua.

cătunele: Clinceni, Olteni, Ordo-

. reanul și Slobozia. .:
14. Com. Stoenești-Palanga,

Com. Roşiul, cu cătunele:

12.

Bojea, Catanele, Cringași, Fundul-Cringași, Giuleşti-Țigănia şi
Roșiul.
13. Com. Tâărtăşești, cu cătunele: Bujoreanca, Călugărul,

Hanul-de-Pămînt

şi Pajerea.

14. Com. 'Tunari-Dimieni, cu
cătunele: Dimieni şi Tunari.

IV. Plasa Alostiștea, reşedinţa
plășei: comuna Fierbinţi, căt.
Fierbinţi-Tirgu:
cu

1. Com. Cătrunești-Măineasca,
cătunele: Cătrunești, Cloşca,

Măineasca,

Lilieci,

cu cătunele : Băneasa, Dămăroaia, Floreasca, Grefoaicele, He-

și Sinești-Vechi.

răstrăul și Pipera.
2. Com. Bobești-Bălăceanca,

cătunele:

cu cătunele: Bălăceanca, Berceni,

(comună

cu cătunele: Cucueţi-Moara, Cucueți-Sudiţi, Plătărești, Podul:

năstirei-Cotroceni.

ca și Grădinari,
10. Com. Ogrezeni, cu cătunul Ogrezeni.

Bucureşti

5. Com.
Cernica-Căldărarul
cu cătunele: Căldărarul, Cernica
şi Mănăstirea Cernica.
6. Com.
Colintina-Fundeni,
cu cătunele: Colintina, CătunulNoi, Fundeni, Plumbuita, Teiul
şi Viile-Colintina,
7. Com.
Cucueţi-Plătărești

cătunele: Domnești-de-Sus și Ţegheșiul.

nești-Sirbi,

Glina Gherman, Glina-

Macri, Manolache, Potoceanca și

5. Com. Ciorogirla-Dirvari, cu
cătunele: Caţichea, Ciorogiria,
Dirvari şi Mănăstirea - Ciorogirla,

„12, Com. Popești-Bicul, cu că-

cătunele: Cozieni, Mănăstirea
Pasărea, Pasărea și Piteasca.

fânești-Pasărea

nele:
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2.

Com.

Sinești-Noi

Creaţa-Leşilor,

|

cu

Creaţa -Pătrăchioaia,

Gagul, Leşile, Merișeasca, Stoinoaia, Surlari şi Vinători.

(JUDEȚ)

3. Com. Drăgoești-Biţinile, cu

cătunele? Biţina-Pămiînteni,

Bi-

ţina-Ungureni, Chiroiul- Pămînteni, Chiroiul-Ungureni, Drăgoești-de-]Jos, Drăgoești-Znagov

și

Drăgoeşti-de-Sus,
4. Com.
Dridul-Sărindarele,
cu cătunele: Dridul-Movila, Dridul-Znagov, Moviliţa, Sărindarul-

de-Jos, Sărindarul-de-Sus.
5. Com. Fierbinţi-Stroeşti, cu
cătunele:
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Fierbinţi-de-]os, Fier-

7. Com. Lămotești-Gălbinași,

2. Com. Bucoveni, că cătunele: Atîrnaţi, Buciumeni, Bufta,

cu cătunele: Gălbinași,. Lămoteşti, Moara-Nouă, Ştefăneasca.
8. Com. Nana, cu cătunul
Nana.
9. Com. Sohatul, cu cătunele

Chitila, Flămînzeni, Mogoșoaia
şi Odăile.
3.

,

Com.

Chiajna, cu cătunele:

Chiajna,
Dudul, Giulești: Sirbi
şi Rudeni.
4. Com. Ciocănești, cu cătunele:
Aleşi. Ciocănești,
Ciocănești,

Creţul

5. Com.

"Dona, Măcelarul şi Sohatul.
I0. Com. Vasilați-Popeşti, cu
cătunele: Pirlita,
neşti, Teșgheaua

şi Urziceanca.

Corbeanca,

cu cătu-

nele : Corbeanca, Mecheaua,

Os-

binţi-de-Sus, Perbingi Viral șiș

tratul,

Stroești,
6. Com.

Tămași și Tămași- -Orăscul.
6. Com. Cosoba-Trestieni, cu
cătunele : Cosoba-Golescul, Cosoba-Hristi și Trestieni.

cătunele:

Sus

Greci-Grădiştea,
Grădiștea,

cu

Greci-de-

şi Măxineni.

7.

Com.

Maia,

cu

cătunul

Maia.
$. Com. Meri-Petchi-Netezești,
cu

cătunele:

zeşti,

Nuci

9. Com.

Meri-Petchi,

Nete-

şi Sudiţi.

Greci-de-Mijloc,

Micșu-

neşti-Mari, Micşunești-Moara.
10. Com. Pundeni-Gherasi, cu
cătunele

Băduleasa,

Fundeni,

Com.

nele:

Creţuleşti,

cu

Creţulești-Dirzea,

nele:

Com.

Crevedia,

Cocani,

cătu-

Creţu-

cu

cătu-

Crevedia-de-]os,

" Crevedia-de-Sus și Dirzea.
9. Com. Militari, cu cătunele:
Caracaș,
Ciurelul,
Griviţa și
Militari.
10. Com. Rădulești-Resimnicea,

cu

cătunele:.

Căldărușani,

Perișorul și Zoicarul.
11. Com. Leurdeni, cu cătutunul: Leurdeni.
12. Com. Pantelimonul-Dobroeşti, cu cătunele: Aleşi-Pasărea, Dobroești,
Mărcuţa și
Pantelimonul.

Movileanca, Răduleşti-Căldăruşani,
Rădulești-Filitis, Resimnicea.
11. Com. Roșiori, cu cătunul
Roşiori.

13. Com. Popeşti-Conduratul,
cu cătunele: Popeşti-Pavlicheni
(Catolici) și Popești-Romini.

“Budești:

14. Com. Știubeiul-Orăști, cu
cătunele: Canela, Filastache, O-

răşti, Orasca,
Postovari

Piroaia, Piţigaia,

și Poşta.

15. Com. Tinganul, cu cătunele: Tinganul şi TinganulMoara.

V. Plasa Ilfov, reședința plăşei: comuna
Bucoveni, cătunul Buftea:
1. Com. Brezoaia, cu cătu-"
nele: 'Brezoaia, Cămăraşiul, Căs-

cioarele și Drăgăneasca.
61275, Marele Dicționar

Geografic.

1ol. IV

VI, Plasa Wegoești, reşedinţa
plășei

comuna

Budeşti,

cătunul

1. Com. Aprozi-Negoești, cu
cătunele: Aprozi, Frecaţi, LaculCocorului și Negoeşti.
2. Com. Budești, cu cătunele
Budeşti şi Negoești-Poşta.
3. Com, Curcani, cu cătunul
Curcani.
4. Com. Frumușani-Cuștureni,
cu cătunele: Cuștureni, Frumuşani, Pasărea și Petrăchioaia,
5. Com. Herăști-Buciumeni, cu
cătunele:

Herăști,
"6, Com.
Luica.

Buciumeni,

Luica,

Gruiul

cu

II. Com. Valea-Dragului, cu
cătunele: Ciocoveni, Ghimpați
şi Valea-Dragului.

Sarindăreanca,

leşti- Fălcoianul, CreţuleștiMănăstirea și Creţulești-Samurcaşi.
S.

Micşunești-Greci, cu

cătunele: Balamuci, Balta-Neagră, Fundul-Danciului,
Grecide-Jos,

7.

Oracul,

Popeşti, Stăși Vasilaţi,

și

cătunul

_ VIL. Plasa Obilești, reşedinţa
plășei: comuna Obilești-Noi, cătunul Obilești-Noi:
1.

Com,

nele:;

Chiseletul,

Chiseletul,

2, Com.

cu

Frăsinetul,

nele:: Cioruşel,

cătu-

și Surlari.

cu cătu-

Frăsinetul,

Ma-

vrodinoaia şi Noua-Văcărească.
3. Com. Gurbănești-Coţofanca, cu cătunele: Bălanul, Bel-

ciugul,

Coţofanca,

Paicul,

Preasna-Vechie,

Gurbănești,
Silives-

trul și Valea-Presnei.
4. Com. Mănăstirea, cu cătunele: Coconi și Mănăstirea,
ș$. Com. Obilești-Vechi, cu
cătunul Obilești-Vechi.

6. Com. Obileşti-Noi, cu cătunele:

Buzoeni,

Obilești
- Noi,

Orăşani și Pirliteni.
7. Com. Pirlita-Sărulești, cu
cătunele: Albeanul-Mănciulești,

Chircuța, Gologanul, Manciul,
Pirlita, Sărulești și Solacolul.
8. Com. Preasna-Nouă,
-cu
cătunele:
Nouă,

Codreni

și

Preasna.|

9. Com. Tăriceni, cu cătunele:
Curătești, Luptători, Odaia-Vlădichii,

Tăriceni

și

Valea-Căpi-

tanului.

VIII. Pfasa Oltenița, reședinţa plășei; com. urb. Olteniţa:
1. Com. Căscioarele, cu cătunele: Căscioarele şi Talaba.

2. Com. Chirnogi, cu cătunul
Chirnogi.
3. Com.
Greaca,

Greaca,

cu, cătunul

-
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4. Com. Crivăţul, cu cătunul
Crivăţul,
5. Com. Hotarul, cu cătunele:
Hotarul și Zboiul.
6, Com.. Izvoarele, cu cătunele : Ciumați, Ciurari, Coeni
și Izvoarele.

„7.

Com,

Mitreni-Clătești,

cu

cătunele: Clătești, Jăianul, Luica,

Mitreni și Valea-Roşie. .
$. Com. Oltenița (comună
urbană), cu Oltenița Tirgul.
9. Com. Olteniţa-Rurală, cu
cătunele: Atirnaţi şi OlteniţaRurală.
10. Com. Prundul, cu cătunul Prundul.
II. Com. Rădovanul, cu că-

tunul Rădovanul.
12. Com. Spanţovul, cu cătunele : Clinciul, Spanțovul, Tatina şi Valea-lui-Soare.
13. Com. Ulmeni, cu cătunele: Tăușanca, Ulmeni-Pămîn-

"teni şi Ulmeni-Ungureni.
IX. Plasa Sabarul, reședința
plăşci: comuna Jilava, cătunul
Jilava:
1. Com.

Berceni-l)obreni,

cu

cătunul Berceni-Dobreni.
2. Com. Bragadirul-Bulgarul,
cu cătunele: Bragadirul, Bul:
garul şi Cornetul-Glogoveanul.
3. Com. Buda -Prisiceni, cu
cătunele: Buda, Drăgănești și

Poșta,
4. Com.
Colibaşi.

Colibași,

cu cătunul

Cimpurelul și Do-

breni,
11. Com. Gostinari, cu cătunele: Gostinari-Belu și Gostinari-Văcăreşti.

12. Com.Jilava-Merlari, cu cătunele: Jilava şi Odăile.-Merlari,.
13. Com. Măgurelele, cu cătunele: Dumitrana,
Filipescu,
Ghermani și Oteteleşanul.

14. Com. Străini-Dobreni, cu
cătunele: Bragadirul și Vidra
(Străini-Dobreni).
15. Com. Vărăşti-Obedeni, cu
cătunele : Obedeni şi Vărăști,
16. Com. Virtejiul-Nefliul, cu
cătunele : Chirca, Nefliul, Pruni

şi Virtejiul.
N. Plasa /nagov, reşedinţa
plășei : comuna Cociocul, căt.
Brătuleşti :
1. Com.
Baloteşti, cu cătu-

7. Com. Cornetul-din-Vale,
cu

cu

„cătunele: Copăceni-Sf. loan, Crețești şi Sintești.
9. Com. Dărăști, cu cătunele:

Asan, Filipești și Mitropolia.
10. Com. Dobreni-Cimpurelul,

beşti - Filitis, Tincăbești - Mitro-

”

polia.

cu

Țigănești,

9. Com.

cătu-

nele Ciolpani, Lupăria-Sărăcincasca, Mănăstirea Țigănești și
Țigănești.
In 1893 s'a revenit la împărțire de 5 plăși.
Budgetul jud. Ilfov (1S9S—99)
prezintă

la

suma

venituri

de

lei 1934472 bani 17 și la cheltueli suma de lei 1713102 b. 45.
Marca județului. Marca județului e o biserică cu Sfinţii

Impărați

și Elena,

Constantin

semn că în capitala județului
se află Mitropolia ai căreia patroni sunt Sfinții Impărați.
Pe la anul 1602 acestui jud.
: judeţul
i se zic
ea Ilhovului, iar
la anii 1654 şi 1694 găsim: județul Elhovului. (Papiii, vol. 1).

nele: Balotești, Cacaleţi, Petrești,

Preotești și Săftica.
2. Com. Butimanul-Lucianca,
cu cătunele: Butimanul, LiniaL.ucianca,

Lucianca,

Pășcănean-

ca, Sterianul-deJos, Sterianul-

de-Mijloc şi Sterianul-de-Sus.
3. Com. Căciulaţi, cu cătunele:
Căciulaţi, Canela, Moara-Săracă,
Pirlita și Păşcani.

4. Com. Cociocul, cu cătunele: Bălteni, Brătulești, Cociocul, Perișul, Piscul, Piscul-Hereasca și Văleni-Buriaşi,
5. Com. Dascălul-Creaţa, cu

cătunele: Creaţa, Dascălul, Run-

5. Com. Copăceni-de-Sus, cu
cătunul Copăceni-de-Sus.
6. Com. Copăceni-Mogoșești,
cu cătunele: Copăceni- de-]Jos,
Mogoșești, Mănăstirea și Varlam.
cătunul Cornetul-din-Vale.
8. Com. Creţești-Sintești

cu cătunele:

(Pintih

cul, Vărăşti - de - Jos,
de-Sus,

6. Com.
tuncle:
nești,

Lipia-Bojdani, cu că-

Bira,

Dobroșeşti,

Vărăști-

Bojdani,

Coadele,

Fundul,

Ghermă-

Gruiul, Lipia,

Mănăstirea

Căldărușani, Șanțul - Florescu,
Turbaţi, Vlăsia.
7. Com. Poenari-Vulpești, cu
cătunele: Ciocănari, Movila, Poenari-Niculescu, Poenari-Polizu și
Poenari-Vulpești.
8. Com. Tincănești, cu cătunele: Ciofliceni, Izvorani, Tincă-

Ilfovul, ziriz,. izvorește spre N.V. de Tirgoviște, jud. Dimboviţa, din dealurile şi pădurile
cătunului Teișul ce face parte
din com. Șotinga, curge pe lingă
Tirgovişte

în partea

de

V.,

la

o mică distanţă de baricra Cimpul-Lung şi de bariera Ciocîrlanul, trece pe: lingă cătunele
Priseaca și Dumbrava, prin com.
Colanul, pe lingă com. Văcăreşti

prin cătunele Bungetul și Brătești-d.-s., pe lingă com. Cazaci
şi merge înainte spre S.-E. pănă
la com. Bolovani. Aci se des:
parte în două: un braț apucă
prin cătunele Călugăreni, Stănești, Colacul și prin com. Vizureşti și purtind numele de
Colintina,

intră în jud.

Ilfovul,

pe la N. de satul Creţul, pl.
Znagovul, formează lacul Ciocănești, merge spre S. de Buftea și Buciumeni, trece
N. de București, formează
Colintina și se varsă în
Cernica și de aci în riul

pe la
lacul
balta
Dina-

boviţa. Alt braț sub numele de
Iifovelul sai Ilfovățul trece prin

ILIE
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Conţeşti, pe lingă Bălteni, printre com.

Slobozia-Moara

şi Po-

dul-Bărbierului sub numele de
Ilfovul, pe lingă Băldana și apoi intră în jud. Ilfov, căruia
îi dă

numele

săi,

vărsîndu-se

apoi în rîul Dimboviţa între com.
Dragomirești-din-Vale și Ileana.
Ilie, zădure,

la Lacul-lui-]lie,

tuat pe proprietatea

si-

Blejești a

fraților C. şi Gr. Olănescu, pl.
Glavaciocul, jud. Vlaşca, în su-

prafaţă de 5o hect.

V.

de

com.

Satul-Noi,

lîngă Movila-llenei,

pl.

Nego-

baltă

cu

țărmi

mocirloși,
Ilie, vafe, jud. Muscel, izvorește
după proprietatea satului numită

Deal,

curge

prin

com.

nești, plaiul Nucșoara,

Dom-

dela V.

spre E. şi fiind furioasă în timpii
ploioşi,

Hieşti, sa, jud.
lăul-d,-s.,

Bacău,

pl. Taz-

com. Ardeoani,

situat

în valea Tazlăului-Sărat, la 1!
kil. de satul Ardeoani. Are o
biserică, clădită de Gr. Busuioc
pe la 1840, cu 1 cîntăreţ; 1

circiumă.

Are

91

familii,

sai

257 suflete.
Vite: 31 cai, 185 vite cornute
şi 30 porci.
căzu,

al com. Turceni-d.-

j» pl. Jiului, jud. Gorj, situat
în partea de S.a com. și la
poalele culmei Jiului din dreapta
și cam pe coasta dealului numit
Dealul-Roşiul.

Areo suprafață de 1250 hect.,
din

„munală

de IE.

care

și

trece prin

care-l pune

la N.

în legă-

cu

comuna

la S. cu com.

Ionești.

In cătun
fîntîni.
Are

partea
sa,

sunt 4 puțuri

1 biserică

iar

şi 2

de zid, făcută

de locuitori pe la anul 1870,
cu 1 preot și 1 cîntăreț.
Ilieşti, mahala, ţine de com. rur.
Grozești, jud. Mehedinţi, pl.

Ilieşti, zooîfă, jud. Bacăiă, pl.
Tazlăul-d.-s., com. Ardeoani, situată pe dealul IHemeieni, care
movilă se zice a fi ridicată de

Acum vre-o
găsit aici o

vechi,

40—50
mulțime

săgeți,

lănci,

ani, sai
de arme

săbii.

Pe

unele din ele se vede următoa-

rea.

inscripție:

Ştefan- Vodă-

Mare, Moldova. Cuvintul Moldova era scris cu litere mai mari.

Ilieşti, pădure, foioasă, jud. Bacăi,
pl. Tazlăul-d.-s., com. Ardeoani;

de

85

hect.

şi

este supusă regimului silvic,
Ilieșul, sau Iliaşul, saz,jud. Bacăi,
pl. Bistrița-d.-s., com. Ciumași,
situat d'a stinga Bistriţei, cu
case

dese

dită

la

și cu

1891

o

biserică,

și deservită

zi-

de

care 600

hect. pădure, 593

preotul din com. vecină, Racova.

fineţeși pășune,

Are 39 familii, saii 156 suflete.
Vite: 2 cai, 76 vite mari cor-

hect.

vii și 30 hect.

pruni,

la

de

7

kil.

Ciumaşi.

versează

satul

Gura-Văii

și

se

scurge d'a stînga Bistriţei.
Ilișeni, sa, în partea de N. a
com. Ringhilești, pl. Ștefănești,
jud.

Botoşani,

situat pe coasta

de S.-E. a dealului dintre Corogea şi Prut, lingă iazul Ilişeni,
pe moșia Ringhilești; are o
suprafață de 33 hect. ale locuitorilor și o populaţiune de 35
familii, saii 164 suflete, din cari
41 contribuabili.
Vite: 50 boi şi vaci, 14 cai,

172 oi şi 30 porci;

38

stupi

cu albine.

Ilișeni. Vezi satul Știrbăţul, jud.
Suceava,

llişeni, îas, lingă satul Ilișeni,
jud. Botoșani, are o suprafață
de

ş

hect., e bogat

în

pește;

are 1 moară deapăși 1 de aburi,
lliuţa,

zădure,

jud.

Bacăii,

pl.

Trotuș, com. Hirja, de pe muntele cu acelaşi nume.
lNiuţa, 247f de munte, jud. Bacău,

pl. Trotuș, de pe teritoriul com.
Hirja,

situat

lingă

muntele Păl-

tinișul.

hect. arabile,
27

este

Ilieșul, pri, jud. Bacăii,pl. Bistrița-d.-s., com. Racova,ce tra-

are o întindere
Ilieşti,

Distanţa

școala

rimătofi; 100 stupi cu albine.
Comunicaţiunea în acest cătun se face prin șoseaua co-

Ștefan-cel-Mare, spre a ţine mai
cu ușurință piept Maghiarilor,

face mari stricăciuni.

porci.
cu

llieşul, zzojze, jud, Bacăi, pl.
Bistrița-d.-s., pe teritoriul com.

Motrul-d.-j.
”

nute și 24
reședința

sait 586 sufl., din cari 106 contrib.
Locuitorii posedă:
19 pluguri, 30 care,cu boi, 2 căruţe
cu cai, 292 vite mari cornute,
17 Cai, 505 oi, 19 capre și 92

trece pe

ești, şi se varsă în Piriul-Vînăt,
La unirea cu acest pirîi for-

mcază o mică

parte e a statului și parte a
locuitorilor.
Are o populaţie de 130 fam.,

tură

ilie, pirîă, jud. Ilfov, spre E.;
izvoreşte din jud. Ialomiţa, dela

ILMICIORUL

lliuţa, zrup de pădure, al statului,
în întindere de 40 hect., care,
împreană

ca

trupul

Busducul,

13 hect., formează pădurea Cernelele, situată în com. Surpatele,
pl. Oltul-d.-s., jud. Vilcea.
limiciorul,

zichet

și fotecă "de

.:

IMAIL-IUC

ILOVĂȚUL
trecere

în

Transilvania,

merge pe lîngă

munții

şuştei, pe o pozițiune ridicată,
sunt niște rămășițe de zidărie
vechic ce se presupunea fi ale
unei mănăstiri, căci ogașul dimprejur poartă numele de Ogașul-

care

Surlele

și Cîrligatul, jud. Dimboviţa.

Iovăţul, co. rur., jud. Mehedinţi,
în plaiul Cerna, la distanţă de
27 kil. de orașul Turnul-Severin.
- Are o poziţie deluroasă, fiind
situată pe vale. Se mărginește:
spre E. cu com. Șovarna-d.-s.
și Șovarna-d.-j.; la S. cu com.
Sisești

şi

Crăguești;

la

V.

datează din timpul lui Nicodim.
La o depărtare cam de 300

la Cerneţi, căci la Puţinei, cătunul de Malovăţ, se vede peatră
şi zidării şi de aci trecînd riul
Pleşova, se îndreaptă spre Pieatra- Albă.

de m. de ruinele acestea, se
văd nişte morminte înconjurate

Ilovăţul, dea/, în jud. Mehedinți,

Mănăstirei

şi

bătrinii afirmă că

de jur împrejur cu lespezi de
piatră şi la capătul despre V.
de fie-care mormint este cite un
bolovan mare. Asemenea la ripa
înaltă se găsesc oseminte ome-

cu

com. Băsești şi spre N. cu com.
Balta, de care se desparte prin
munții Năvăţul.
Formează comună cu satele:

Gruba, care șosea trece la locul numit Berindeiul, de aci la
Crăgueşti și sespune că a mers

neşti despre

care

se

spune

plaiul Cerna, com. rur. Ilovăţul.
Ioviţa, saz, în jud. Mehedinţi,
pl. Ocolul-d.-s., com. rur. Virciorova.

că

Iloviţa, /recătoare în Bauatul-Te-

Racova,

ar fi din timpul Dacilor. Aci se

avînd reședința în satul Ilovăţul.

văd și urmele unui vechii drum.

mișoarei,

Dealurile

ticabilă pentru trăsuri,

Borcănești,

Firizul

şi

Are 3000 suflete, din cari 466

mai

principale

contribuabili ; locuesc în 570
case.
Locuitorii posedă: 124 pluguri, 269 care cu boi, 11 că-

această

ruţe cu cai; 3 stupi.
Prin această com.

cruce se vede, iar locul a luat
numele de Crucea-lui- Trocan,
dealul Nicoglava, Racova și dea-

trece

şo-

seaua vecinală Crăguești - Ilovăţul-Rudina. Are 2 biserici cu
2 preoți și 4 cîntăreţi; o şcoală
cu 1 învățător, frecuentată de
70 elevi și 2 eleve; 3 cîrciumi,
Budgetul com. e la venituri
de 3560, iar la cheltueli de 3000

lei.
Vite : 1160 vite mari cornute,
1200

0,

31

cai,

700

capre,

3

bivoli și 7850 rimători,
Se zice că com. Ilovăţul este
foarte vechie, și că proprietatea
acestei com, a fost a unei mănăstiri cu călugări. Pe urmă
a trecut în posesiunea unui Brădescu care a vindut-o proprietarului Glogoveanu. Acesta a
dat-o zestre
căsătorită cu

unei fiice a sa,
Filişanul, ai cărui

moștenitori o stăpinesc astă-zi.
In com. llovățul se află o
localitate ce poartă numele de
Schitul, povestindu-se de bătrîni
că aci a fost o biserică cu călugări.

In cătuna Firizul pe apa Co-

comună sunt:

din

la 1821, pe un Trocan, a cărui

sunt:

Racoviţa,

Iloviţa, ziriz, în jud. Mehedinţi,
pl. Ocolul-d.-s.; curge prin satul
cu același nume.

Ilovul, sa/, în jud. Mehedinţi, pl.
Motrul-d.-s.,
nășani.

com.

rur.

Ciovir-

Ilovul, zale, în jud.
pl. Motrul-d.-s.,
zănești.

Mehedinţi,

com.

rur.

Că-

Cu:

mătra, Ulmătul, Mohorna și Slătininul,
:

- Munţii principali sunt: Nevăţul, Opleşata, Cioara, Obleagul,
Cracul-Scurt,

prac-

Valea-

Babelor, Valea-Creieţilor, Nicoglava, Căieriul, Grubei, Bradului

şi Topolovăţul.
Cimpii sunt:

Mehedinţi,

Dealul-

Pogări, Borcănești, Vinogradul,
unde Tudor Vladimirescu a ucis,

lul Buliga.
Văi principale

jud.

Ploștinuţa şi Tut-

mănul cu păduri seculare,
Ape mai principale sunt: Co-

Iluţa, iaz, format de piriul Teioasa, pe pămîntul locuitorilor,
din satul Păltinișul, com. cu același nume, pl. Prutul-d.-j., jud.
Dorohoiii,
Imail-luc,

movilă,

în jud.

Con-

Racovei; iar platouri cu poziție
frumoasă sunt: Poiana-Popii, Po-

stanța, pl. Silistra-Nouă, pe teritoriul com. urb. Cuzgun, şi anume pe acela al cătunului săii

iana - lui - Mircea,

Cherim-Cuius,

șuștea,

Pirîul-Schitului

și Piriul-

Poiana - Nico-

. glavei și Poiana-Crucei.
tea de

N.

a

com.

între

In parhota-

rele comunelor Ilovăţul, Balta
şi Băsești, se află o cruce pe
locul unde a fost circiuma lui
Tudor Vladimirescu:
La E. de comuna Ilovăţul,
în Dealul-Căjmei, se văd urmele
unei șosele ca și la locul numit

situată

pe

una

din ramificaţiile nord-vestice ale
dealului Mulver-Acceuci, în partea estică

a plăşci și a com., la

2 kil. spre V. de satul CherimCuius; are o înălțime de 184 m,,
dominînd prin această înălțime
satul Cherim-Cuius, văile CuciucCulac și Diudiutliuc-Cucuciuc-Alccac și drumurile comunale Ca-

IMALACUL

ra-A mat-Cherim-Cuius

Amat-Ghiol-Punar;

și

Cara-

este acope-

rită cu verdeață.
Imalacul,

dea, în jud. şi pl. Tul-

cea, pe teritoriul com. tur, AgiGhiol;

se

desface

din

Dealul-

Mare, se întinde spre S. într'o
direcţiune generală de. la N.-V.
spre S.-I:. printre văile “Tulcea
și Sari-Ghiol, brăzdind partea
centrală

IMOASA
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a plășei şi cea nordică

Hoinari, jud. Brăila, înfințată
la 1854, pe lacul unde a fost
vechia circiumă Imina de pe
timpul 'Turcilor.
Vatra satului este de 18 hect.
avind 23 caseși o cîrciumă.
Populaţia este de 36 familii,
sai 160 suflete: 78 bărbaţi și
S2 femei, 93 căsătoriţi şi 67
necăsătoriți.
Vite: 104 cai,.250 vite mari
cornute, 560 oi şi 80 rimători.

a com. Se prelungește spre S.E. cu dealul Ciatal-Tepe; are
118 m. înălțime, dominînd cele
două văi și drumurile comunale

Tulcea-Sari-Ghiol şi Macoci-AgiGhiol, care se întretaie la poalele sale; este acoperit cu li-

vezi.
Imbinată (Movila-), mozz7ă, în
jud. şi pl. Constanţa, pe teritoriul com. .rur. Cicricci şi anume

pe acela al cătunului săi

Cogea-Ali, situată pe culmea
dealului Tepe-Bair, aproape de
extremitatea sa de N., în partea centrală și puțin sudică a
plășei și cea sud-vestică a com,,

la 2! kil.- spre N.-V. satului
Cogea-Ali; are o înălțime de
83

m.

şi domină

prin

această

înălțime satul Cogea-Ali și șoselele judeţene Canara-Cara-Murat și Canara-Cogea-Ali-Cicricci;
este artificială
pășuni.

și

acoperită
-

cu

Iminogul, gîr/ă, se formează pe
teritoriul com. Bălteni, pl. Siuld.-s., jud, Olt, în partea de N.
Apoi mărindu-și din ce în ce
matca, cu alte vilcele, străbate
teritoriul
comunelor:
Bălteni,
Perieți, Mierleşti, Izvoarele, Alimănești şi Viişoara, unde dă

în Olt. Cursul săii e periodic.
Parcurge o distanță de aproape
45

Toate comunele din pl. Siuld..s., afară

de Coteana, sunt si-

tuate pe valea saii pe lingă dealurile vecine ale acestei girle.
Imoasa, com. rur., în jud. Mehedinţi, pl. Motrul-d.-s., la 45 kil.
de oraşul Furnul-Severin. Este
situată pe văi, nu departe de

valea Motrului.
cu

Se mărginește:

com.

Văgiulești,

de

care se desparte prin riul Motrul;
la S. cu com. Corcova; spre
V. cu com. Girbovăţul; spre
N. cu com. Samarineşti

și com.

Imbra, z2su7ă, în Dunăre, compusă din 3 bucăţi, mai sus de
com. Celeiul, pl. Balta-Oltul-d.-j.,
jud. Romanați.

Lupșa. Formează

Imbrului (Valea-), za/e, în par-

59 care cu boi, 3 căruțe cu cai.
Prin hotarul acestei comune
trece şoseaua Strehaia.ImoasaBroşteni-Baia-de-Aramă. Are o
biserică, cu 1 preot şi 2 cintăreţi; o școală, condusă de 1

comună

cu

satul Berzești, avind 650 locuitori, din cari 112 contribuabili;
locuesc în 156 case.

Locuitorii posedă : 20 pluguri,
tea nord-vestică a com. Pechea,
pl. Siretul, jud. Covurlui; pe
această vale sunt vii numeroase.

Imina, fîr/ă, în hotarul de S. al
com. Osman, la 7 kil. spre S.V. de satul Osman, pe moșia

360

vite

mari cornute,.

oi și 450

rimători.

- Sunt 40 stupi cu albine.
Dealurile mai principale din
această

com.

sunt:

dealul Vîn-.

turișul;

dealul Poeniţa;

dealul

cu poiana Parincis; Dealul-Sama-

rineştilor, ce are ridicăturile:
Coasta-Boerească și Glămeia, '
care se terminăla Teiul-Pucios,
unde formează. Dealul - Bătrin ;
dealul Văiei-Albe, unde se află

o cîmpie numită Poiana-Solzei,
pe care sunt ridicăturile Comorăștia și Dealul-Cerului.

|

Văi mai principale sunt: ValeaCorbului, Valea-Casci, Valea-luiNeagoe, pe care se află satul
Birzești, Valea-Lazului,
valea
satului Imoasa şi Valea-Albei;

iar piraie mai principale sunt:
Matea-Corbului cu Izvorul-dinSaci, Izvorul-lui-Neagoe, Izvorul-.

Lacului și Izvorul-de-la-Fintina-

kil.

la E.

Vite:

20 cai, 416

învățător,

frecuentată

elevi şi 2 eleve;

de

o circiumă.

34

Benghii; piriul numit MatcaVăii.Caselor, care primește întrasul izvorul Fintinei-din-Anini,

izvorul Fintînei-Popii și izvorul.
Fintinei-cu-Rugina; pîriul Valealui: Neagoe, ce se varsă în Motru
la locul. numit Seliştea, care
- primeşte într'insul pirîul Fintinele-Mari, în care ai fost ascunși

cei 2 tineri din legendă; Piriul-

- Roșu ce udă Valea-Lazului
Valea-Roșie,

vărsîndu-se

și

în Mo-

“tru la locul numit Biltanul; piriul Matca-Imoasei ce primește
izvoarele din Saardan și piriul
Văii-Albe.
In această com. se află un
lac numit Dosul-Lacului, avind
o suprafață de peste 2 arii, care
nu seacă nici odată și 23 izvoare

din care 2 cu apă feruginoasă:
cel de la Fintina-cu-Rugina. și
Fintîna-Popii. Comuna Imoasa,
acum 300 ani, purta numele de

Săliştiuţa şi era situată în valea
Motrului, pe locul ce și astă-ză
se numește Săliștiuța.
Următoarea întimplare însă

.

INAN-BAIR

INDEPENDENȚA

Se spune căîn 1700, în ziua
de Sf. Paști, cînd locuitorii se
aflaii eșiţi la petrecere, a năvălit o ceată de Turci, tâinduii

- pe toți și dind foc satului, Din
întîmplare scapă un tînăr și cu

elementul predominător, ocupîndu-sc cu grădinăritul; 10 Romini,
10 Tătari. Are o școală; biserică. E legat prin o mulţime
de drumuri vecinale cu comunele şi cătunele din apropiere.
Inan-Dere,

va/e,

în jud. Tulcea,

o tînără, care de frică s'aă ascuns în o fintînă mare, de unde

pl. Istrului,

n'aii eșit de cît după 3 zile, plivi

face din poalele de E, ale dealului Sarim-luc ; se întinde pe la
poalele dealului Inan-Bair ; trece
prin Înan-Ceşme, de unde ia nu:
mele de piriul Duimgi; sub întîiul nume brăzdează partea cen-

de noroi (imoși)

și s'aii

așczat

în locul unde astă zi este com.
Imoasa. Locuitorii acum văzindu-i imoși, le zicea în glumă:
Hai pe la imoși, și de aci ar fi
rămas numele satului Imoși sati
Imoasa de astă-zi.

Locul unde eșiseră
cere se numește

unde

ose-

pl. Istrului, pe teritoriul com.
rur. Cogelac, și anume pe acela
al cătunului săti Inan-Ceșme, de
la care şi-a luat și numele; se

desface
Bair, se
direcție
brăzdind
“și V. a
184 m.,

din dealul Rimniculîntinde spre E. într'o
de la N.-V. spre S.E.
partea centrală a pl.
com.; are o înălțime de
dominînd satul Inan-

Ceșme, așezat la poalele E. ale
lui; e acoperit cu semănături

și fineţe,
Inan-Ceşme,

sa/, în jud. Tulcea,

dere de 4626 hect. din cari 110
hect. ocupate de vatra satului,

688 hect. izlaz, 30856 hect. pă„mînt parcelat, 650 hect. tapii,
101 hect. plantaţii ; populaţiunea
amestecată, este de 138 familii
suflete:

719

Bulgari,

precum și

sate Măxineni

țate

din

retului,

și Penei, desfiin-

cauza inundaţiilor Siîn apropierea

căruia se

găseau,

IE formată din trei cătune:
Independenţa (reședința), Vasile Alexandri (formată tot din
însurăței la 1879) și Braina (sat
mai vechii). Are o populaţie
de

534

familii, saă 2124 suflete:

ţine

1089 bărbaţi, 1037 femei, 1170
necăsătoriți, 870 căsătoriţi, 83
văduvi, 1 divorțat. Sunt 323
contribuabili, Știă carte 255 persoane.
Suprafaţa teritoriuluicom. e de
6544 hect,, din cari: 3576 hect.
$ arii arabile, 2391 hect. 26

Inăteşti, sc//4, jud. Vilcea, în mar-

neţe, 69 hect. păduri, 24 hect.
34 arii vii, 12 hect. 88 arii gră-

trală a
munei.

plășci

și

de

N.

a

co-

Inăteşti,

câfuu, jud.

Vilcea,

de orașul Rimnicul-Vilcea.

arii îmaş, 720 hect. 43 arii fi-

ginea orașului Rimnic,pe malul
drept al rîului morilor. Ține de
mănăstirea Cozia. Proprietatea
s'a vindut de

stat, şi schitul, azi

biserică de mir, a devenit proprictate particulară, la care oficiază un preot plătit din fondurile proprietarului.
Chiliileschitului
aii servit multă
vreme de arest preventiv,
Imprejurul schitului a fost o
pădure de vre-o 40 hect.
Independenţa, con. rur., în pl.
Siretul, jud. Covurluiu, la 24 kil.

partea de S. a plășei Istrul şi
în cea de N. a com. rur. Cogelac, pe ambele maluri ale
piriului Duimgi, zis pe aci şi
Inan-Dere, la poalele de S. ale
dealului Haidin. Are o întin-

739

com.

de oameni.

“ Inan-Bair, deal, în jud. Tulcea,

sai

teritoriul

la petre-

Măgură,

se găsesc și astă-zi multe
minte

pe

Cogelac, căt. Inan-Ceșme, se des-

an, în număr de 261,

din foști clăcași (135) ai vechilor

pe șoseaua

națională

ce merge

de la Galaţi în susul Moldovei;
se mărginește la N. cu com. Sl.Conachi și căt. com. Negri, la
E. Braniștea și la S.-V. rîul
Siret. Afară de Siret, udă această
comună şi piraiele Gerul și Suhaiul.

|

dini

de

zarzavaturi,

osebit

de

vetrele satelor. Statul posedă
moșiile Viorica și Măxineni.
Vite sunt 2851 capete.
In com. sunt: 13 cîrciume;
o moară

de aburi.

In

1889 s'a

înfiinţat un iarmaroc (bilcii) anual, care ține dela S Septembrie
(Sf. Măria Mică) pănă la 14 a
aceleași luni (Ziua Crucci). Pe
lingă reşedinţa comunei trece
drumul de fier, ce merge în susul Moldovei, fiind lingă sat gara
Independenţa.
Budgetul comunei e la venituri de 7470

lei, şi la cheltueli

de 72558 lei go bani.
Biserici sunt 3: Sf. Impărați
în Independența (zidită de la
24 Ianuarie 1886 și sfințită la
17 Septembrie 1889), Pr. Cuv. .
Paraschiva în Braina (vechiă) și
Sf. Treime în V. Alexandri; bise-

Independenţa este înființată
în anul 1679, pe moșia statu-

rica din Independența
fălci pămînt, cea din

are 17
Braina

lui Măxiuceni,

Si;

consti-

în amintirea

răz-

boiului pentru
independență
(1877/78) şi e formată din însurățci împroprietăriți în acel

întreaga

comună

tue o parohie, cu catedrala Sf.
Voevozi, un preot paroh, un
preot ajutor și 5 cîntăreţi,

INUȘORUL

en
ca

INDEPENDENȚA

" Sunt 2 şcoli: una

de

băieți

și alta de fete; cea de băeţi e
frecuentată de 66 elevi, cea de
fete e frecuentată de 27 eleve;

Ghium-

Ghirmeș;

se

îndreaptă

școala de băeți are 6 fălci pă-

spre S$., într'o direcţie generală
de la N. spre S$., brăzdind partea de V. a pl. și cea N.-V.a
comunei; merge pe la poalele

miînt.

dealului Baba-Bair,

Independenţa, saz şi reședința
comunei cu același nume, pl.
Siretul, jud.

Covurluiii,
are 451

familii, sai 1787 suflete ; eformat în 1879 pe un plan frumos, cu strade largi și drepte,
case aliniate și sistematic construite; are o biserică și o şcoală.

Suprafața teritoriului e de 4826
hect.

92 arii.

Independenţa,
din

com.

sat,

rur.

face

pl.

Cîmpul, jud. Prahova. Are o
populație de 68 locuitori (32
bărbaţi și 36 femei). Acest sat s'a
1877,

cu

ziunea împroprietărirei
rilor și se mai

oca-

locuito-

numeşte

şi

Independenţa, sfayie de dr.-d..f.,
jud. Covurluiă, pl. Siretul, com.
Independenţa, pe linia Tecuciuîn

circulație

la

13 Septembrie
1872. Se află
între staţiile Șerbești (7,5 kil.)
şi Vameș

(0,7

kil.).

d'asupra nivelului,

Inălțimea

mării

e

de

24.50 m. Venitul acestei staţii pe
anul
1896 a fost de 27153
lei 15 bani,

Independenţa,
năre,

No.

pice!

9,la N.de

pe

Du-

Ostrovul:

Mare, jud. Ilfov.

Inivelul,

sa/, Vezi

zî/cea, jud.

rur.

Coium-Punar;

desface

din poalele de S. ale

dealului

o leagă

Ceptura,

Rotari,

Cătunul, Colceagul, Degeraţi şi
Parepa.
E străbătută d'a curmezișul
de Izvorul-Inoteștilor, ce izvoreşte de la N. com. și trece pe

teritoriul com.

Colceagul.

Inoteşti, szafie de dr-a.f.,

jud.

pl. Cricovul, com. Ino-

tești, pe linia Ploeşti-Buzăă, pusă

în circulație la 13 Sept. 1872.
Se află între stațiile Albești
(9,2 kil.) și Mizil (7,4 kil.). Inălțimea ctasupra nivelului mării

pe care îl străbate dela N. către S$., pe aceeași vale, curgind

paralel cu Iminogul, în stinga
lui. Străbate com, Perieți şi apoi
se varsă în Iminogul.

de

123

Inoteşti, com. rur., în jud. Prahova, pl. Cricovul. Se zice că
„Sa înfiinţat pe la anul 1684.
Este

pitala

situată

jud.

la 26 kil. de ca-

și la 10 kil.

de

milii, sai

1000

Sunt

187

Vite

sunt:

D-lui

68

cai

boi,

Nae

şi

1033

iepe,

oi

și

148 porci.
Com. se întinde pe o suprafaţă de 980 hect.
Comerciul se exercită în com.
Budgetul com. e la venituri de
5013,63

și la

cheltueli

3357;36 lei.
La

2 kil. departe

trece șoseaua

o lungime

de 4 kil.

Inului (Dealul-), Zea/, la S. de

:

156 vaci, 439

chie și are

contribua-

frecuentată de 64 copii.
Locuitorii în număr de 135,
S'aii împroprietărit la 1864, pe
moșia Inoteşti, dindu-li-se 548
moșia

în dreptul orașului Călărași, spre
N. şi lîngă Insula-Vechie.

se mai numește şi Tulchea-Ve-

Are o biserică fondată la 1818,
deserviti de un preot; o şcoală,

din

Insula-Nouă, 7ps4/ă, pe Dunăre,

din cari

bili. Știi carte 58 persoane.

hectare
Burchi.

de

lei și 3o b,

Insula-Vechie, îusz/ă, pe Dunăre, în dreptul orașului Călărași;

4 familii de Țigani. Locuesc în
case.

acestei

fost

fa-

236

suflete,

1896a

a

plășei.

Are o populație de

m. 60. Venitul

stații pe anul
28905

lei

se

vecinale

Olt, se for-

Sileni, jud.

Ingi-Dere, va/e, în jud. Tulcea,
pl. Măcin, pe teritoriul com.

Șosele

comunele:

mează pe teritoriul com. Bălteni,

de 3 cîrciumari,
Ingăreşti,
Olt,

cu

Prahova,

267

pusă

ş

kil. prin păduri se deschide în
valea. piriului Coium-Punar pe
dreapta, pe limita celor două
judeţe.

Bo-

rusul dela numele locului pe care
s'a format cătunul.

Barboşi,

după

parte

Gherghița,

înfiinţat la anul

și

teşti.

de

com. Birzești, pl. Argeșelul, jud.
Muscel. Pe acest deal se cultivă
o dată mult in, de unde iară-

mas
Inului

și numele,
(Dealul-), zicea, izvore-

ște din raionul com. Birzești,

pl.

Argeșelul, jud. Muscel, udă coastele de E. ale dealului cu același nume și trece în com.
roveni.

Vo-

Inuri (La-), muucel, în jud. Bu:
ză,

com.

Sibiciul-d..s.,

rit de pădure; face
spre com. Pănătăul.

acope-

hotar

de-

de

|

com.

națională Ploești-

Mizil și la 1 kil. linia C.E.R.
Ploești-Mizil, avind staţia Ino-

Inurile, sas, face parte din com.
rur. Topoloveni, pl. Podgoria,
jud. Muscel.
Inuşorul,

câfuu, al com.

Ungu-

reni, pl. Olteţul-Oltul-d.-s., jud.

"Romanați, situat la N. de satul
Ungureni, pe valea Băleasa. Altitudinea terenului d'asupra ni:

velului mării
Are

IONAȘCU
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IOAN (SE.-)

este de

185

m.

în jud. Putna,

pe teritoriul com. Panciii, la cîte-va minute din sus de schitul

o direcţie generală de

la NE. spre S.V.; curge pe
la poalele dealului Uzum-Bair,
şi după un curs de 4 kil., merge
prin păduri de se varsă în valea

98 de locuitori.

Ioan. (Sf.-), scz,

S., avind

Slava-Cerchezească,

cele două Slave:
cercheză.

între

Slavă rusă și

Iolgan, saț, în jud. şi pl. Tulcea,

pe

coasta

cătunul

dreaptă a rîpei IHăulita.

Acest

schit, pus sub îngrijirea

a că-

partea N. a plășii şi a com,
la 10 kil. spre N.-I:. de cătunul
de reședință, Malcoci, pe malul
stîng al braţului Sulina, lingă
mila No. 41, şi în apropiere de
punctul trigonometric Păpădia
(3 m. 6). Este un mic sat de

Brazi,

care

e situat

tor-va maici

bătrîne, este înfiin-

ţat de un călugăr, numit Dumitru, în

1812.

Acest

schit

este

înzestrat cu cite-va pogoane de
vii,

:

com.

pescari,

Ioanei

(Piriul-), zîrâă,

Botoşani,

în jud.

izvorește din pădurea

Stincești, tree« prin satul Stîncești,

com.:

Curtești

şi se varsă

în piriul Dresleuca.

Ioaneşti (Ivăneşti),
com.
cu

Gura-Teghii,
100

locuitori

căzu,
jud.

și

1ș

Malcoci,

a cărui

este

tele abundent ce-l scot din Dunăre şi din lacurile apropiate se
transportă la Tulcea. -

case,

Ioaneşti, pădure, în jud. Buzăii,
com. Gura-Teghii, căt. Ioanești,
are 90 hect., proprietate moșnenească.

Iolganul,

ostro

din

Deltă, jud.

Tulcea, făcînd parte din ostrovul
mai mare Ciatal, cuprins între
brațul Sulina la S. și Girla-Ciobanului

la

N.,

închizind

între

ele ostrovul Iolganul. Este situat
în partea N. a pl. Tulcea și a
com,

rur.

Malcâci;

are o formă

locoşeşti. Vezi Iucșești-d.-j., sat
în pl. Fundul, jud. Roman.

lunguiață, 700 hect. întindere,
şi e acoperit cu verdeață.

-Iocuj-Bair, dea/, în jud. Constanța, pl. Medjidia, com. Ra-

Iolganul, grin, dW'asuprastufului
înconjurător, jud. Tulcea, situat
pe malul stîng al brațului Sulina,
în partea N. a pl.. Tulcea și a

sova, cu I40 m. înălțime, -de
natură stincoasă; e acoperit cu

fineţe şi izlaz.
Iol-Cari-Dere, ziri:, în jud. Tulcea, pl. Babadag, pe teritoriul
com. rnr. Slava-Rusească (şi anume pe acela al cătunului săii
Slava-Cercheză) ; brăzdează partea vestică a plășei și pe cea
sud-estică a com.; izvorește din

o prelungire nordică a dealului
" Carada.-Bair ; se îndreaptă spre

com. rur. Malcoci, și-a luat numele de la satul Iolganul, aşezat
spre V.; este acoperit cu pășuni

Ilomer-Bei-lutluc, za/e, în jud.
Constanţa, pl. Medjidia, pe teritoriul comunelor rurale Chioşi

Carabagi,

este

şi cea V.a com,

la

N.

săi;

are

Carabaci,; este

tăiată de drumurile comunale
Chioseler-Ciflicul-Ali-Bei, Chioseler-Copadin și multe altele.
Ion (Poiana Sf.-), vechii gichet
spre granița Moldovei, cu No.
32, în pl. Orașul, com. Virteşcoiii, jud.R..Sărat, azi loc izolat.

Ion (Tercheşti-Sfîntului-), zădure a Statului, în jud. R.-Sărat, pl. Marginea-d.-s.

se

de la virful Copadin
la valea Buiuceral-Ceair

Ion (Barbu), vă/cea, ese din dealul despre E. al com. Mierleşti,
pl. Siul-d.-s, jud. Olt, în partea
de N..E. a cătunului Măgura,
pe care'l traversează prin mijloc,
şi apoi dă în Iminog, pe ţărmul sting.
Ion-Pîrcălabul,

Zra/ (prival), al

Dunărci, în dreptul satului Giurgeni, pl. Ialomiţa-Balta, jud.
Ialomiţa.
Ton-Săvoiiu, Joc cu îzmeare, jud,
Bacăii, pl. Tazlăul-d.-j., com.
Sănduleni, de unde obirșeşte
piriul Tisa.
!
Ionat, ziriz, jud. Bacăiă, pl. Trotuș,

com.

Tirgul-Trotuş,

care izvo-

reşte din muntele Secătura şi
se varsă în Slănic, d'a stinga,

mai jos de piriul Martin.
Ionaş,

şi puţine locuri arabile.

seler

care

o direcţie de la E. către V.
Este situată în partea S. a pl.
şi în partea E.a com. Chioseler

a cătunului

Prislava; este format din 14
familii, sai 59 suflete, ruși. Peș-

al

Buzăă,

Bair,

situat în

întindere

cuprinsăîn aceea

în dreptul movilei Chernei mergînd paralel cu dealul Siri-luc-

vi/cea, începe din hotarul

moșiei Preoteşti, com. Oporelul,
pl. Oltul-d.-j., jud. Olt, merge
spre S. şi se varsă în valea
Oporelul.

întinde

pănă
drept

Ionaşcu,

munte,

al statului, com.

Cheia, plaiul Cozia, jud. Vilcea.

TONAȘCULUI (DEALUL)

Ionaşcului

(Dealul-), :dea/, în

partea de E. a satului Borosăști, com. Bodești, pl. Mijlocul,
jud. Vasluiă.
Ionăşeni, sa, în partea de S.-E.
a com. Șoldănești, pl. Miletin,

jud. Botoșani, așezat pe un podiş înalt și păduros, în dreapta

Jijiei, cu o suprafață

de

4290

hect., din cari 1140 hect. pădure,

care,se exploatează regulat și
cu o populaţie de 164 fam., saii
744 sufl., din. cari 210 contrib.
“Are 3 biserici, deservite de

1 preot și 2 cîntăreți; 1 școală
mixtă, condusă de 1 învățător.
plătit de stat și frecuentată de
60

elevi; 1 moară de aburi.
Vite sunt: 438 boi și vaci,
168 cai, 2682 oi și 202 porci.

Loc. ait 70 stupi cu albine.
Sunt $ circiumi; 3 comer:
cianți;

10 meseriași.

Ionăşeni,

sa/,

pe moşia

cu

a-

celași nume, com. Virful-Cîmpului, pl. Berhometele, jud. Dorohoiă, format din cătunele: Bertea,

Bohoghina şi Bogzăni; cu o
populație de 184 familil, sati
695 suflete.
Proprietatea moșiei este: a
Princesei Elena D. Moruzzi, a
"D-lui “Teodor Balş, Lascar
Ia.. mandi, a fraţilor Saint-Georges,
Colonel C. "Țintilă, erezii def. maior

Boureanu,

D-l

Florescu,

și

alți răzeși mai mici.
Biserici

sunt

3,

cu

1 preot,

2 cîntăreţi şi 1 pălămar; una pe
partea de moșie a d-lui Iamandi,

Sătenii împroprietăriți aii 264
hect. 61 arii pămînt; iar proprietarii răzeși: 1362 hect. 02
arii cîmp și 219 hect,, 13 arii
pădure.
Se află mai. multe livezi și

6 pogoane de vie.
“Siretul trece pe moșie.
Drum principal este calea.
națională Mihăileni-Botoșani.
Hotarele moşiei sunt cu: ViîrfulCimpului, Bucecea și cu Brăești.
Insemnată aici este localitatea
Locul-Războiului,

lonăşeni, pădure,
S.-V.

Bogza

Caraiman;

a

doua, pe partea moșiei d-lui A.
Saint-Georges, cu hramul Sf. Ni.
colaj, făcută

în

1864,

de

G.

Saint-Georges şi a treia, pe par.

a

com.

în partea

pl. Nicorești.

Se află împărțită

de Siret în 3: lonășești-din-Deal,
Ionășești-de-pe-Vale,
Ionășești-

dincolo-de-Siret,
Este situată pe malul stîng al
Siretului, la 15 kil. de capitala
jud., spre V. și 6 kil. de a
plășei.
Are o populaţie de 130 fa:
milii,

sau

469

suflete,

din

35

13

pluguri

pluguri
de

de

lemn;

5

cazane de preparat rachiii, Tot
aci se află o

mică

fabrică

coniac, proprietatea d-lui
groponte, care stăpincște
hect. pămînt arabil.
Veniturile

și

cheltuelile

de

Ne592
co-

munei sunt de 1606 lei anual.
Prin com. trece șoseaua na:
ţională Tecuciit-Mărășești pe un
pod de lemn. Inainte aici era

un pod mare de fier, care a fost
stricat de revărsarea Siretului.
Are şi o şosea comunală Ionășești-Coasta-Lupei, com. Nicorești, spre E.
|
Locuitorii acestei com. pănă
la 1864 eraii pontași la d. Co...

Are o biserică, cu hramul S-ţii
Voevozi,

care s'a zidit la

1870

de locuitori, de cari se și îngrijește,

avind

și

11

hect.

și 44

arii pămînt cultivabil; o școală,
care datează de la 1865, frecu:
entată de 51 copil (33 băeţi și
13 fete), din numărulde 60 (42

băeţi şi

18 fete), în

virstă de

școală.

Suprafața întregei com,
de

17970

hect.,

şi pomi, 91

121

hect. sunt

este

hect.

vii

acope-

_rite cu păduri de stejari, iar
restul
este
ocupat de vatra
satului, rămînînd și cîte-va locuri

Vite: 283, din cari: 162 boi,
105

vaci,

II

proprietărit.

Se mărginește la N. cu căt.
Piscul-Corbului (com. Nicorești),
la E. cu com. Nicorești, la S$.
cu com. Cozmești și la V, cu

rîul Siret, care desparte întreaga
com. de jud. Putna.
Ionăşeşti, suburdie, în Focșani,
despărţirea III-a, jud. Putna.

cari

128 contrib,; locuesc în 130 case.

oi. Loc. posedă 85 stupi.
Vol. Ii,

Ei mai aă:
fier,

stin Catargiu, La 1864 s'ai îm-

hramul

Ceografic.

o

Ionăşeşti, co. rur., jud. Tecuciu,

mlăștinoase,

61275. Marele Dicţinar

pl.

cu

tea moşiei D-luiG. Saint-Georges, este de lemn, făcută în anul 1853, de Iordache Nacu, cu

Sf. Gheorghe.

de

Șoldănești,

Miletin, jud. Botoșani,
Suprafață de 1140 hect.

este mică, făcută de zid, în 1839,

de . Gh.

IONĂȘEȘTI-DE-PE-DEAL
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cai, 5 fepe și 111:

lonășeşti, Zea/, jud. Tecuciii, are
forma unui platoii, spre E, Pe
acest deal este situat satul cu
același nume,

iar

o parte

este

acoperit cu vii, pădure de stejar şi parte cu semănături;
o înălțime de 60 m.

are

Ionăşeşti-de-pe-Vale, sas, jud.
Tecucii, situat în marginea Siretului. Are o populaţie de 23
familii, sati 74 suflete; locuesc
în 21 case.
Aci

a fost satul

vechiii,

dar

din cauza inundaţiilor Siretului,
satul a început să se despopuleze, așezindu-se pe deal.
Ionăşeşti-de-pe-Deal, sat, jud.
Tecuciii, Aci se află reședința
com. Are o populaţie de 99 fa-

IONĂȘEŞTI-DINCOLO-DE-SIRET

IOXEȘTI

milii, saii 369 suflete; o şcoală.

Sf. Nicolae,

Acest

de un fost proprietar, Iordache

nești-din-Deal și a doua

strămutați din satul de la vale,

Cristea,

nești-din-Vale,

din

rită cu $ fălci, 40 prăjini și deservită de preotul din Negotești

serică cite un preot, un cîntăreț
şi un paracliser; o școală pri-

şi 2 cîntăreți.

mară

sat

s'a

format

din

loc.

cauza revărsărilor Siretului.

Ionăşeşti - dincolo - de - Siret,
sat, jud, Tecuci, situat într'o
insulă, înconjurată de toate părțile.
de Siret. Are o populaţie
de 8 familii, sai 23 suflete; locuesc în 7 case.
Partea aceasta

de sat

a fost

unită cu cea de pe vale. Siretul
însă abătindu-și cursul a separat
satul de comună,
L.ocuitorii

ca. să vină la reșe-

dința com, trebue să facă o distanță de 1
întiii Siretul

kil., trecînd mai
cu barca; în caz

de

a apei,

revărsare

ei se duc

gotești

clădită

în

1805,

din

lemn,

împroprietă-

Școala din

Ne:

și acestui

sat.

serveşte

sări ale

Siretului,

s'aii distrus,

a-

Ioneasa, saț, numit în vechime
și Ionești, pe moșia cu același
nume, com. Ciumulești, jud. Su-

ccava. Așezat pe coasta dea.
lurilor Găvan și loneasa. Are So
familii, sau 338 suflete: 171

băr-

baţi și 167 femei, Sunt 102 contribuabili. Vatra satului ocupă
aproape S$ fălci.
Moșia e proprietatea D-lui G.
Softa şi are o întindere de 193
fălci,

din

cari

126

cultivabili,

26 pădure și 41 finaţ.
Improprietăriţi în 1864 sunt
15 fruntași, 33 pălmași şi 49
codași,

fălci
Are

cărora

li

s'a

dat

150

și 13 prăjini,
o

biserică,

cu

hramul

com. e de 2695

lei,

vaci, 46 cai) şi 2623 vite mărunte (2500 oi, 33 capre şi 90

plătind

500 lei bir anual.

şi de

2621

lei la cheltueli,
Sunt 140 contribuabili.
Vite sunt: 586 (540 boi

şi

rimători).

Ioneasa (Dealul-), Zra/, pe coa:
sta căruia stă parte din satul
cu acest nume, jud. Suceava.

Ioneasca,
este

zrup de

încorporat

moșie,

cu

care

Călugăreni,

niștea, jud.

| formindu-se în urmă tot în
ceastă luncă, mai spre E.

rurală,

Budgetul

cului Ioan Cristea, avea 28 liuzi,

la reședința comunei.

Sclipotești la N. și Tomulcasca
la S$. Din cauza deselor revăr-

în lo-

avind fie-care bi

22 bani, la venituri

proprietate a fraţilor Wartiadi,
situată în com. Uzunul, pl. Căl-

lui, unde se află astăzi satul lonăşești-din-Vale, ai fost 2 cătune:

una în lo-

Drumuri principale sunt: la
Ciumuleşti (2 kil.) și la Negotești (1 kil.).
In 1803, Loncasa, a paharni-

pe la podul de la Cosmești, făcînd o distanță de 16kil. pănă
Locuitorii de aici se îndeIctnicese mult cu pescuitul,
In vechime, pe lunca Siretu-

Are: două biserici,

Ionelele,

Vlașca.

sa, în jud.

Băilești,

com.

Dolj,

Urzicuţa,

pl.

așezat

spre S.-E. de Urzicuţa, satul de
reședință, la 850 m. Are 236
suflete, 125 bărbaţi și 111 femei,
Locuesc

în 34 case

dee. Copiii din
10, urmează la
satul Urzicuţa,
m. depărtare.
Știii carte 34

şi

20

bor-

sat, în număr de
şcoala mixtă din
ce este la 89o
bărbaţi şi 8 fe-

mei,

Ionelele, Za/7ă, în jud. Dolj, pl.
Băilești, com. Urzicuţa, în întindere de aproape 18 pogoane
și cu o adincime de 1,50 m.
Ioneşti,

com.

rur.,

în jud. Argeș,

pl. Cotmeana, la 22 kil. de com.
rur.

Costești,

reședința

subpre-

fecturei, și la 27 kil..de Piteşti.
Se compune din Ionești-din-Deal,
Ioneşti-din-Vale

și

'Tomșanca,

avind peste tot 150 familii, sai
765 suflete. Este traversată de
riul “Telcorman, care desparte
cele două sate Ionești.

Ioneşti,
bovița,
pie, pe
lui, la

com. rur., în jud. Dimpl. Cobia, situată în cîmmalul drept al Argeșuciți-va kil. spre S. de

Găeşti.

Această

com,

se

com-

pune din trei cătune: Ionești,
Palade şi Gherghești, cu o populație de 720 suflete,
Are o biserică. Se învecinește: la E. cu com. Greci, la V.
cu Pătroaia, la N. cu Găești și
la S. cu Morteni. De Găeşti se

desparte prin Argeş; de Greci,

și

Pătroaia

prin

cîmpii;

de

Morteni, prin pădure. Cu Găești se leagă prin șoseaua judeţeană, iar cu cele-l'alte
şosele comunale.
Ioneşti,

com.

rur.,

prin

în jud.

Gorj,

pl. Jiului, în partea de S. a com.
Turceni-d.-j., situată lingă lanţul
de înălțimi din dreapta Jiului.
Se compune
din cătunele
Ionești şi Șușiţa.
Are o suprafață de 2486 hect.,
din care 1000 hect. pădure mare
și 350 hect. loc de cultură, fi- |
neţe

şi pășune, proprietatea sta-

tului; iar 1034 hect. ale locuitorilor, cu

62

hect.

hect. pruni.
Are o populaţie
milii, sai

1554

vii

de

și

40

357

fa:

suflete, din cari

340 contribuabili.
Locuitorii posedă: 62 pluguri,
146 care cu boi, 8 căruţe cu
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107 care cu boi, 8 căruțe cu
cai; 672 vite mari cornute, 40
cai, 918 oi, 13 capre, 321 1i-

cai ; 35 stupi; 692 vite mari cor-

nute, 53 cai, 1223
Şi 428

TIONEȘTI-DIN-DEAL

59

oi,31 capre

rimători.

Venitul com. e de 2996
bani 28 și cheltuelile de
bani 20.

lei,

Com. este udată în partea
de E. de riul Jiul.
Comunicaţia se face prin şoseaua comunală, care o leagă la

N. cu com. Turceni-d.-j. și la
S. cu căt. Piscul al com. Ţințăreni din jud. Dolj.
Are o şcoală în căt. Ionești;
o biserică, cu 2 preoți și 1 cîn.
tăreț.
In com.

se. mai

găsesc:

puțuri, 2 fîntîni şi o

2

biserică vechie,

cu

hramul Sf. Nicolae, cu un preot
şi un cîntăreţ. În acest sat este
reședința

Primăriei

și o

şcoală

primară rurală.
Ioneşti, sa, în jud. Brăila, în
partea de S. a com. IoneştiBerlești, pe vălceaua de pe lunca
Călmățuiului, la 10 kil. spre.
de satul Berlești.

la

anul 1838 şi frecuentată de 48
elevi și 6 fete; 1 biserică de
zid, făcută de locuitori, la anul
1627, deservită de 2 preoţi și

I cântăreț.
În

cătun

se

găsesc:

2

pu-

țuri, 2 fîntîni și o cârciumă,

Numit

Ioneşti, pare ce se mai dă zane?
Zărți din com. Dumitrești, pl.
Oltul-d.-j.
Ioneşti, sfafie de dr-d.f., jud. Vilpl.

Otăsăul,

com.

Mincul,

pelinia Drăgășani-R.-Vilcei, pusă
în circulație la 20 Iunie 1887.
Se află între staţiile Orlești (8.4
kil.) şi Slăviteşti (6.4 kil.) Inălțimea d'asupra nivelului mării
de 178m. Venitul acestei staţii
pe anul
lei.

1896

a fost de 32553

ast-fel

Joneşti,

milii, sai

Ioneşti,

suflete,

din

cari

mahala,

în

com.

rur.

Almăjelul, pl. Cîmpul, jud. Mehedinţi,
7uoșie,

a statului,

fostă

59 căsătoriți și 134 necăsătoriți,

pendinte de mănăstirea Govora,

25

situată în com.

ştiind

Vite:

carte și 169 ne știind,

120 cai, 290 vite cor-

nute, 300 oi și 70 rimători.
Ioneşti, cătun de reședință, al
com. Ionești, pl. Jiul, jud. Gorj.
Are o suprafață de 1952 hect.,
din care parte e proprietatea
statului, parte a locuitorilor.
Are o populaţie de 286 familii, sai 1166

suflete,

Locuitorii posedă: 49 pluguri,

de

144 familii,

saii 242

suflete,

din cari 104 contribuabili. Știu
carte

53

persoane,

Locuitori împroprietăriț,idupă.
legea din 1864, sunt 63; neîm-

1440

oi, 207

Are

boi

și vaci,

rimători.

o școală

mixtă, înființată

la 1862, frecuentată de 14 elevi
și 2 eleve, Veniturile și cheltuelile
com. sunt de 2677 lei, 85 bani.

In com.

este

1 debit

şi 3

cîrciumi.
Drumurile din com. sunt: la
Bordeiul-Verde spre E., prin
hotarul proprietăţii locuitorilor,
10 kil. La gara Ianca, spre N.,
pe lingă movila dul, la Perișorul
şi d'aci la gară. La

Suţeşti, spre

N. pe lingă movila Edul la Ianca
și apoi la Suţești, 26 kil. La Batogul direct spre V., 3 kil.; la
Filiul drept spre E, 3 kil.; la
Vizirul spre E,, trecînd prin căt.
Lișcoteanca și d'aci la Vizirul, 17
kil. ; distanţa din com. la Brăila
5o kil.

„Reședința comunei pe la 1840
era în Ionești. La 1879, primăria şi-a mutat reședința din com.

Ionești în Berleşti,

|

Ionești-Marcea,

pl. Ocolul-Otăsăă, jud. Vilcea,
s'a arendatpe periodul 1888—93
cu 2810 lei anual,
loneşti, pisc de deal, jud, Vlașca,
pe proprietatea Cringurile, pen-

Ioneşti-Dăneşti, moșie, jud. Bră-

ila, pendinte de com. IoneştiBerlești, proprietatea moștenitorilor G. T. Petcu. Areo supra-.
față de

de

520 hect,,

cu un

venit

12000 lei.

dinte de com. Strimba, în coasta

văei Neajlovului,
moara Şindriliţa.

din

sus

de

din cari

280 contribuabili.

Verde. Suprafața comunei este
de 1370 hect. Are o populaţie

proprietăriți 40.

Ionești, cătun (tîrlă), în jud. Ialomiţa, pl. Ialomiţa-Balta, pendinte de com. Bucul.

cea,

Ioneşti-Berleşti,
lanca, jud.

com. rur., pl.

Brăila, situată

.

Albotești și Dudescul; la V,, cu
com. Batogul; la N., cu Perișorul
și la N.-E., cu com Bordeiul-

Vite sunt: 981

după numele proprietarului moşiei. Vatra satului e de 15 hect,
Cu 40 case, 2 cîrciume şi o moară
de vint. Populaţia e de 59 fa193

-

cîrciumă.

Ioneşti, sat, în jud. Argeș, pl.
Topologul, pendinte de com,
rur. Alimănești-Poenari. Are 298
familii şi o

mători.

Sunt 30 stupi cu albine.
Are: 1 şcoală, înființată

2065,

şes. Se mărginește: la SE.
cu com. Filiul, la S. cu Slujitori-

pe

Ioneşti-din-Deal, saz, face parte
din com. rur. Ionești, pl. Cotmeana, jud. Argeș, pe malul stîng
al rîului Teleorman, cu 60 familii,
sai 350 suflete, Are o biserică, cu
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hramul Cuvioasa Paraschiva, cu
I preot, 1 cîntărețşi 1 paracliser.

Ioneşti-din-Vale, sas, face parte
din com. zur. Ionești, pl. Cotmeana, jud. Argeș, pe malul
drept

al rîului

Teleorman,

cu

50 familii, saii 250 suflete, Are
o biserică, cu hramul Adormirea,

deservită de 1 preot, 1 cîntăreţ
şi 1 paracliser.

Jonești-Govorei, saz, face parte
din com. rur. Marcea, pl. Oltuld.-s., jud. Vilcea. Pănă la anul
1885 com. Marcea purta numele
de Ionești-Govorel.

Are o populație de 459 suflete: 232 bărbaţi şi 227 femei;
o școală, frecuentată de 35 copil.
Are o biserică, fondată

cuitori, la anul
Aci

de lo-

1836.

a fost cetatea Rusidava,

fondată de Romani.

Ioneşti-Govorei, pădure, a statului în întindere 'de 1195 hect.
pendinte de com. Ionești-Govorei, pl. Oltul-d.-s., jud. Vilcea.

Ioneşti-Mincului, con. rur., jud.
Vilcea, pl. Oltul-d..s.,

compusă

din 4 cătune: Obeni, Bocșani,
Fotești și Guguiasca. Este situată

pe malul drept al rîului Oltul,
la 29 kil. de reşedinţa judeţului
şi-la

23

kil.

de

Ocnele-Mari,

„reședința plăşei.
|
Suprafaţa com. e de 675 hect.
Se mărginește la E. cu rîul
Oltul, la V. cu com. Scundul,
la N. cu moșia statului IoneștiGovorei și la S. cu Fişcălia.

Are o populaţie de 216 familii, sai 778 suflete, din cari
17 familii de ţigani. Sunt 192
contribuabili. Locuesc în 206
case. Știii carte 27 persoane.
Are:

2 biserici,

una

la Obeni,

zidită la unul 1842, de Duţu
Comănoiu și a doua în Bocșani,
zidită la anul

1743,

de

Mincu

IORDĂCIILANUL

şi Udrea Paharnicul în timpul
domniei lui Ion Mihail Cantacuzino Voevod; o şcoală, fondată
la 1857, frecuentată de 54 copii.
Cu întreținerea şcoalei statul
cheltuește

anual

1188

pe moşiile: Bucșenescu, Romanescu,
Vladimirescu,
Trancă,
etc., cărora li s'au dat 160 hect.

pămînt.
Vite sunt:
16 cai, 430 boi
și vaci, 45 capre şi 416 oi.

Veniturile com. e de 2500 lei.
Legenda spune că întinsele
păduri ce existaii aci serveaii
de adăpost pandurilor lui Tudor
Vladimirescu.
E
Prin com. trece calea ferată
Piat
- Rimnic;
ra
şos. națională
Corabia-Rîmnic-Riul- Vadului şi
com.

Iordana,

lei,

Mai toți locuitorii sunt dulgheri și parte dogari. Cei moi
mulți sunt moșneni. Vr'o So
s'aii împroprictărit la anul 1864

şoseaua

înalt, în com. Băjeşti,
rile, jud. Muscel,

lonești-Scundul.

ziri:aș, jud.
com.

se

în Urminişul-Mare.

varsă

orașul

Piatra, jud.

varsă pe stînga

Iordăchianul,

dea,

milii, saă

riului Bistriţa.

Plavia

și Moceşti,

223

de

290

1141 suflete,

contribuabili.

fa-

din cari

Locuesc

în

287 case, Știu carte 64 persoane.

în ra-

cu același nume,

Ionești-Tomşanca,

com.

ru.

Vezi Ionești, jud. Argeș.

numire ce se

biserici, în fie-care
una. Cea din Iordăfondat la 1858; cea
la 1814 și cea din

la 1694.

Sunt deservite

dă

Iorcani, fost sat,pe teritoriul comunei Tătăruși, jud. Suceava.
Aci se afla şi o staţie de poștă,
pe cind exista acest serviciii.

(Dealul-), gea/, pe

care se afla așezat desființatul sat
cu același nume, jud.

Parte din locuitori sunt

neni,

136 locuitori

Suceava.

(Piscul-lui-),

zise

moş-

s'aii impro-

prietărit la 1864, pe moșiile
D-lor Mihuleţ, Iordache Rusescu, I. Urlăţeanu și alții, cînd

li Sai dat 220 hect. pămînt.
Vite: 7 cai, 2iepe, 46 vaci, 23
capre, 422

mai

cătunului Cungrea, com. Simburești, pl. Oltul-d.-s., jud. Olt.

Iordache

se

de 3 preoți.

pl. Oltul-d.-s.,jud. Vilcea, pe care
se cultivă 23 hect. și şo ariivie.

Iorcanilor

Neamţu,

avind o populaţie

Mocești

Ioneşti,

care

Iordăchianul, com. rur., pl. Cricovul, jud. Prahova. Este situată lingă rîul Cricovul-Sărat şi
pe dealul despre V. de vatra
schitului Iordăchianul, la 3o kil.
de capitala județului și la 4
kil. de reședința plășei.
Se compune din 3 cătune:

şi Cirstea,

comunei

Moineşti,

Iordanul, ziriiaş, ce curge prin

Sunt 3
cătun cite
chianul s'a
din Plavia

ionul

Bacăii, pl.

Muntelui,

E brăzdată de dealurile Fotești și Oltului și udată de văile:
Dracului, Miclișoaia, Guguianca

Ionești-Mincului,

pl. Riu-

oi și 175

porci.

Copiii în vîrstă de școală urmează la școala din com. Urlaţi,
și căt.

Valea-Boului

din

com.

Cornetul-Cricov,
Toată comuna are o suprafață
de

ş1o hect,

Comerciul se exercită în comună de 2 circiumari.
Budgetul comunei e la veni.
turi de 3546

lei și

la cheltueli

de 3208 lei, So bani.
Prin

comună

trece

o

șosea,

înlesnind comunicaţia spre comunele Apostolache și Urlaţi

i
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E brăzdată de dealurile: Călimanul, Teiul-Mare, Maicile şi
Merezul, cari servesc de pășune
pentru vite.
E străbătută de mai multe
văi și vălcele și de riul Cricovul- Sărat.

Se mărginește cu comunele:
Cornetul-Cricov(N.); Urlaţi ($.);
com. Ceptura (E.) și Hirsa (V.)

Iorga, lac, în insula Balta, teritoriul com. Bordușani, jud. Ialomiţa,

pl.

Ialomiţa-Balta.

cea

Iorgovan, run roman, cunoscut
sub acest nume în judeţul Mehedinţi, în plaiul Cloșani şi plasa Dumbrava.

Iorguleasa,

leser, jud.

o

Tordăchianul, zidire, a statului,
: în întindere de 175 hect., pendinte de com. Iordăchianul, pl.
Cricovul, jud. Prahova.
Iordăchiţa,căzua, în jud. Ialomiţa,
pl. Cimpului, pendinte de com,
Grindul. Este situat spre S.-E.
şi în apropiere de satul Grindaşi.
Iordăchiţa, zoșze, în jud. Ialomiţa, pl. Ialomița-Balta, pe teritoriul com. Fundul-Crăsani; are

o suprafaţă de

1250 hect.

hidraulic, fondată de O. Negr6ponte, proprietar, la 1887.

-

Proprietarul a făcut proiectul
de a stabili
la Onești.

o cale ferată, de aci

Iordocatul, zare,
pl. Trotuşul, com.

unde izvoreşte piriiașul cu același
nume.

se varsă d'a stînga Oituzului,
mai în jos de confluenţa piriului
“Chivei cu Oituzul.

m. şi o

întindere

generală

de

și ca-

poate distruge de cît cu foarte
mare greutate; pe

merge drumul judeţean OstrovCuzgun;

lingă

dinsa

la E. se 'află pădurea

a

Duan-Chioi-Orman; stă în legă-

moşiei Bănceasca și .a comunei
Simileasca, jud. Buzăii.

tură cu iezerul Oltina prin gîrla
Ciamurlia; conţine pește ce se
consumă în localitate,

Iorguleasca,

numire

vechie,

.

Iorguleşti, căzu al com. Calvini
jud. Buzău, cu 90 locuitori și

=

Bi-

Iort-Mâc, movilă, în jud. - Constanța, pl. Silistra-Nouă, com.

sceni-d.-s,

Oltina, cătunul Cişla. E așezată

Iort-Culac,

jud.

Con-

pe muchia dealului de deasupra
Cîșlei, în partea N. a plășei și

pl. Silistra-Nouă,

com.

18

case;

stanţa,

e alipit

vale,

Enişenlia,

cătunul

de

în

căt.

Cara-Amat;

se desface din dealul Buiuc
se întinde spre N., într'o direcție
de la S. spre N.-V., brăzdind
partea E. a plășei și cea N. a
com.; trece pelingă satul Carade 2!fp

kil., făcut parte prin păduri, se
deschide

în valea Ceair-Orman,

pe dreapta,
Cara-Amat.

mai jos

de

satul

cea de S. a comunei, la 1 kil.
de balta Iort-Mac; este înconjurată numai de păduri; are o

înălțime de 140 m.; fost punct
trigonometric de observaţie, rangul al 3-lea, dominind prin înnălțimea sa balta Iort-Mac, satul
Cîşla, așezat la 1 kil.spre N..V.
de ea, satul Curu-Orman, aşezat
la 2 kil. spre S.-E. deea, şi dru-

mul comunal

Ghiuvegea-Oltina,

“ce trece pe la E. de
e: punct

Iort-Mac,&a/7ă,în jud. Constanţa,
pl. Silistra-Nouă, pe teritoriul
și căt. Lipnița,

cste

pre-

strategic

ea, deci

insemnat.

„Iosef (Peştera-lui-), s/âncă, jud.
Buzăii,

ramificată

din

muntele

lungirea bălței Ciamurlia, care
la rîndul ci nu este de cit
prelungirea
iezerului Oltina;
este înconjurată la E. de pă-

săii -o grotă, unde se zice căa
locuit un pusnic, Iosef; e situată
în apropiere de Peștera-lui-Dio-

durea

în a-,

nisie-Torcătorul

văile

Sf. Gheorghe, în com. Boziorul.

Duanchioi-Orman;

ceastă baltă
Jordocatul, ziriz, jud. Bacăi,
pl. Trotușul, com. Grozești, care
izvorește în muntele Muncel şi

mai

rul dintre com, Ciacîrul și Vizirul.

com.
jud. Bacăi,
Grozești, de

este

nalul Vilciul, prin care trece hota-

Amat, și, după un drum
Iordocatul, /oca/izate, jud. Bacăi,
pl. Trotuşul, com. Grozești, unde
s'a instalat o fabrică de var

a comunei;

Brăila,

pl. Cricovul, jud. Prahova. Aci
e reşedinţa comunei. Are
biserică fondată la 1858.

N.-V.

mult o prelungire a însermnatului iezer Oltina; are o lungime
de 1300 m., o lățime de 'S00
115 hect.; e acoperităîn cea maj
mare parte cu stuf, care nu se

între Dunărea-Vapoarelor
Iordăchianul, sa,
face parte.
din com. rur. cu același nume,

ţa, pl. Silistra-Nouă, pe teritoriul com. rur. Ghiuvegea, situată
în partea centrală a plăşei și

se

deschid

Crucea-Spătarului ; are în vîrful

și

de

schitul

Ghiuvenli-Ceair și Dermen-Ceair;

este acoperită cu stuf și conține pește; are o întindere de
aproape

100

hect.

Iort-Mac, Za/ză, în jud. Constan-

„Iosupeni, saţ, com.
Bahluiul, jud. Iași,

Cotnari, pl.
situat pe o

mică înălțătură de pămînt, în.
faţa şesului Bahluiului, și ai căruia
locuitori în număr de 16 familii,

IOTEȘTI
saii 46
părţile
după
timpul

sunt de

2

suflete sunt răzeși, avînd
lor de pămînturi căpătate,
cum spun bătrinii, din
lui Ștefan-Vodă-cel-Mare;

origină Unguri

şi de

religiune catolică mergind la
biserica catolică din Cotnari.
Vite:77 vite mari cornute,

17 cai, 95 oi și 31 rimători,

tind

numele

de Mijloace,

Humăria,

suşi

numiri luate de

calitatea

aceste

două

ramuri,

Iovul, zădure, jud. Bacăii, pl.
Bistrița-d.-j., de peteritoriul com.

580

şi la 8 kil. de Negrești,

reședința

„_plășei, situată între piraiele Stav.nicul și Gelna și între comunele:
„Şcheia, Drăgușeni, Borăşti, Tin.

gujei și Parpaniţa. Este formată

din satele: Ipatele, Bicul

dreni), Slobozia,
Haliţa,

(Șen-

Cioca-Boca și

pe o suprafață de 2814

hect., din care 2074 hect. pădure

și 28 hect., vie și cuo populație
de 327 familii, sai 1463 suflete.
Teritoriul acestei comune este
străbătut de un deal mare, aco-

perit cu pădure, afară de partea
S.-E., care are loc

se

întinde:
de

şes.

Dealul

la N. spre

S$,,

formînd, în partea de N.-E,, un
podiș întins numit Poeana, nume

luat după poiana ce este în
pădurea de pe el.
In partea despre S., dealul
se desparte în mai multe ramificări, purtînd nume deosebite,
aşa, partea ce se întinde spre
E,

are 2 numiri:

mește Dealul-Mare,
mea

una

se

nu-

după înălți-

ce prezintă și alta Holciul.

Ramificarea despre Va dealului poartă numele de Osoiul;
o altă ramificare a dealului vine
între Dealul.Mare și Osoiul, pur-

la în-

pămîntului
căci

200

din

dealul

o școală;

oi, 5

capre,

rîmători.
Budgetul

com.

și 92

e

3049

de:

cu

cai;

120

de

formează

în

stupi

un

cari,

partea
podis

de

numit

„ Poiana, pe care sunt cite-va
case din acest sat.
Se întinde pe o suprafață de
429 hect., din care I9 hect. pădure

și 18 hect.

vii şi livezi; cu

o populaţie de 1ş0 familii, sai
500 suflete, locuitori răzeși.
Este reședința com. Are: o
şcoală,

înființată

frecuentată de 31
serică

în anul

1870,

copii;

o bi-

de lemn, făcută

de răzeși

la 1804 şi reparată la 1882, cu

numit Poiana,

familii,

1

795

mulțindu-se locuitorii, satul s'a
întins și pădurile s'aii tăiat, remînînd numai pe ici-colea, cîte
un arbore mare.
In partea de N. a satului
încă este o pădure mare în

saii 300

suflete;

biserică,

cu

1

preot
21

cai,

Are o biserică, cu hramul Sf.
Nicolae, zidită din noi la anul

1882, de preotul Grigore Co.
tcanu și cu ajutorul celor-'alţi
locuitori din cătunul Ipotești.
Vite sunt: 64 boi, 200 vaci,

reședință

dar în-

Vasluii,

Ipoteşti, câ/uu, pendinte de com.
Coteana, pl. Siul-d.-s., jud. Olt,
situat pe valea Oltului, unde se
varsă vilceaua Oboga; la 5 kil.
de reşedinţa com. spre V. Are
o populație de 646 locuitori,
din cari 121 sunt împroprietăriți
după legea rurală, cu 409 hect.
din moșia Prințului Brincoveanu.

locuri

păduri mari,

sub
cam

oi și 56 porci.

22 bivoli,
porci.

eraii

jud.

şi 2 cîntăreți.
Vite: 130 boi și vaci,

I preot și 2 cîntăreți; 3 cîrciumi,

Spun bătrinii că, mai înainte
de formarea satului, pe aceste

trece

Ipotești Statului, cu 64 hect;
Ipotești frații Iscăcești, cu 64
hect. şi Ipotești Marinovici, cu
458 hect,
|

Ipatele, sas, în centrul com. Ipatele, pl. Funduri, jud. Vaslui,
situat între dealurile: Mijloace

N,

75

Are

împreunîndu-se

izvorește de

moșia e împărțită în trei părți:

cu albine.

la V. şi Dealul-Mare la E.,

rimători,

Ipoteşti, sa/, în partea de S..V.
a comunei Cucoreni,
pl. Tirgul,
jud. Botoșani; are o populaţie

lei 77 b. la cheltueli.
Locuitorii posedă: 132 pluguri
şi 150 care cu boi; 21 pluguri
căruţe

90

curge de la N. spre S. și, în
dreptul satului Haliţa, se varsă
în piriul Gelna.

lei, 54 b. la venituri și de 3014

și 23

şi

tele, pl. Funduri,

10 cîr-

96 cai

cai

prin mijlocul com. și satul Ipa-

una

ciumi.
Vite: 730 vite mari cornute,

oi, 35

Ipatele, pirîă,

conţine pămînt galben și alta
pămînt humos.
Are: 2 biserici, cu 2 preoți
şi 4 cîntăreți;

Ipatele, co. rur., în partea de
N.-E. a pl. Fundurile, jud. Vas:
luiii, la 36 kil. de orașul Vaslui

care se găsesc arbori de o grosime însemnată.
Vite: 300 vite mari cornute,

după

pozițiunea ce ocupă, fiind așezat
între cele 2 ramificări; partea
despre N. a dealului are iarăși
două numiri: Ripa-Galbenă și

Ioteşti, sat, jud. și pl. Argeşului, pendinte de com. zur. Zărnești-Cacaleţi; are 17 familii.

Berești.

IPOTEȘTI

35

cai, 486

Cătunul e legat
printr'o

nală. Locuitorii
Romini.

oi şi 238

cu satul de
șosea

comu-

mai toți sunt

4 A
Ipotești, zirîi,
jud. Tecuciii, ce-și

ia

naștere

de pe valea

din

cu

cite-va

izvoare

același nume;

IPSILANTE
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curge spre E. de com. Ţepul
şi se varsă în dreapta Berheciului, în fața satului 'Țepul.

tinuare a dealului Gohorul; pe
dinsul se află așezat satul cu

mari,

același nume.

2 băcani;

In comună
20

sunt:

fabricanți

1 brînzar;

canți de oale;
Ipsilante, vechie numire a moșzei Cotorca, com. Cotorca, jud.
Buzăi.
Irasli-Bair,

dea,

în

jud.

Con-

lreşti, com.

rur., în jud.

(unde e și primăria comunei)
şi Șerbănești. Satul Irești este

stanţa, pl. Silistra-Nouă, pe te-

așezat pe podişul dintre
Putnei

Dobromir,

şi

și Dealul-Mare,

sa-

tele Șerbeștişi Cucueţi sunt chiar

bromirul-din- Deal; este continuarea
dealului Teche- Chioi-

pe malul Putnei. Satul Irești se
află la 19 kil. de sub-prefectura

Bair; se îndreptează spre S,,
avînd o direcțiune de la N. către S.; merge printre valea Med-

plășei, şi la 25

care

este la

E.

și

printre dealul Dermen.Sirti, care
este

la V.,

și trece în Bulgaria;

kil. de capitala

judeţului.
Afară de riul Putna mai este
udată și de piriiaşele: Saca și
Zlota.
:

Are o populaţie de 437

fa-

are o înălțime maximă de 196

milii sait

m. Şi este acoperit numai cu stuS. a plășei și cea deS.-E.a comunei, la 1 kil. spre E. decă-

baţi, 773 femei): 740 neînsurați
(368 bărbaţi, 372 femei), 746
însurați, 55 văduvi (27 bărbați,
28 femei, 2 divorțaţi (bărbaţi);

tunul Dobromirul-din-Deal; pa-

1537

ralel cu acest deal merge

diferite

fişuri; este situat în partea de

dru-

mul comunal de la Dobromiruldin-Deal în Bulgaria.

Ireasca, sat, făcînd parte din com.
Gohorul, pl. Zeletinul, jud. Tecuciii, Situat pe Valea-Lupului,
în partea de E., la 2 kil. 200
m.

de

reședința

comunei .care

e în Gohorul.
Are o populaţie de

384

su-

E udat în partea de E. de rîul
Birlad care intră în jud. Tecuciă în raionul acestui sat, la

punctui numit Gura-lreascăl,
Are o biserică, cu hramul Sf.
Niculae.
|

1 cir-

ciumar,

Locuitorii sunt

împroprietă-

riți la anul 1864.
Ireasca,

Romini,

suflete (770 băr-

1 Grec

și

naţionalităţi;

5

1538 .or-

todoxă şi 5 Izraeliți; 222 agricultori, 10 meseriași, 100 industriași, 22 comercianţi, 36 avind

profesiuni liberale,
tori

și 50

150

munci-

servitori,

Locuesc

în 400

case,

Sunt 364 contribuabili.
Ştiă carte

113

Zeal, jud. 'Tecuciii, con-

Ireşti, căzun, în com. cu
nume,

același

pl. Girlele, jud.

Este așezat pe
malul

Putna,

podișul

dintre

Putnei și Dealul-Mare.

Ireşti, parohie, în com. cu același
nume, pl. Girlele, jud. Putna.

Ireşti

(Răzașii-),

pădure, jud.

Putna, pe teritoriul com. Irești,
în întindere de 305 hect,, pro-

prietatea răzașilor din Irești,
Irimaşului (Girla-), gîr/ă, jud.
Dolj, pl. Balta, com. Măceșuld.-s., prin care bălțile Drăcoaica,
Oaiei, Sălciei, Terpeziţa, Putu- .
roasa-Mare și Puturoasa-Mică,

comunică cu Dunărea. Are un
pod 'pe dinsa.

de

Irimeşti, zru de pădure, al statului, în întindere de 260 hect.,

pendinte de com. "Prahoviţa,
plaiul Prahova, jud. Prahova,
care, impreună cu trupurile: Măgura (35 hect.) și Geţele-Griului (175 hect.), formează pădurea Valea-Pietrei,
|

persoane,

Are 2 biserici parohiale, una

flete: go bărbați şi 85 femei;
locuesc în 84 case. Teritoriul
satului e de 438 hect. și 79a.

Comerciul se face de

1543

10 fabri-

1 cizmar.

malul
iar

anume pe acela al cătunului Do-

medi-Culac,

cîrciurachii;

Putna,

pl. Giîrlele. Se: compune din următoarele căt.: Cucueţi, Ireşti

ritoriul

comunei

12
de

cu hramul Adormirea și a doua
cu hramul Sf. Voevozi, ambele
în cătunul Ireşti; o școală mixtă,

construită de particulari și frecuentată de 24 copii. Comuna
vine în ajutorul școalei cu 314
lei anual.
Budgetul com. e de 4370,96
lei la venituri și de 4252,05 lei
la cheltueli.

Locuitori posedă:

29 pluguri

de lemn, 18 de fier; 2 mori de
apă.
Vite sunt: 392 boi, 230 vaci,
76 cai, 543 oi, 48 capre și 215
porci.

Irimia, deaf/ cu pădure, jud. Bacăi,

pl. Siretul-d.-j.,

tești,

situat

ului

Turbata.

d'a

com.

Bo-

dreapta

piri- *

Irineşti, saz, jud. Brăila, la Gkil.
spre S.-E. de satul Suţeștiși la
hotarul de E. al com.
Vatra

satului e de

Suţești.

ş hect.

cu

20 case.

- Are

o populaţie

milii, sai 77

suflete:

de

12 fa37

bâr-

baţi și 40 femei.
Vite: 114 vite mari cornute,
"40 cai, 440 oi şi 30 rimători,
Acest sat se mai numește și
Friguroasa, după numele moșiei.

?

IRIȘTEA

61

Iriştea, ma/ala, făcînd parte din
com. rur. Turcești, pl. Olteţuld.-s., jud. Vilcea. Cade la E,
com. şi este udată de piriul
Lespedea.
Irmul,

foc, jud.

Bacăii,

pl. Taz-

lăul-d..j., situat în partea de E.
a com.

Bereşti,

pe

coasta

de

ISACCEA

către E., şi descriind o linie paralelă

cu dealul

Păun,

se

milii, saii 15000 suflete, din cari:
10000 Romini,
1800 Bulgari,
2240 Ruși și Lipoveni, 1500
Turci și Tătari, iar restul de alte

sfir-

şește lingă piriul Chicerea, formind Valea-lui-Isac ; coastele lui

sunt acoperite cu vii şi livezi,
Isac

(Muchea-lui-),

colină,

naționalități.
Comunele

în

jud. Buzăi, com. .Cărpiniștea;
face hotar despre moșia Clociţi.

de

2 fălci, şi unde se văd urme

vechi. In
locuitorii

ai găsit în acest loc hirburi de
oale,

pietre, arme,

ce

aii fost

puse la capetele morților.

Iroftie (Valea-lui-),
Constanţa,
teritoriul

za/e, jud.

pl. Silistra-Nouă, pe
com.

rur. Satul-Noii ;

se desface din poalele estice
ale dealului Coșlugea; se îndreaptă spre E., pe la poalele
meridionale ale dealului CiatalOrman, avind o direcțiune generală de la N.V. spre S-E,
brăzdînd partea de N. a plășei
și pe cca de S. a com. SatulNoi, făcindu-i puţin chiar ho-

Isaccea, plasă,
aşezată

în jud. Tulcea,

în partea

nordică a lui,

Se mărginește la N. cu Dunărea, care o desparte de Basaabia; la E. cu pl. Tulcea; la
S. cu pl. Babadagulul și la V.
cu pl. Măcinului.
Relieful săii coprinde două
regiuni: șesul de la N., lîngă Dunăre, 1/2 din întinderea
semănat cu bălți, girle

de

55

kil.,

udindu-i

de

fagi şi castani, precum și lo-

curi cultivabile.

Isac (Dealul-lui-), dea, în jud.
Iași, pl. Codrul, com. Tomești,
o ramificare a dealului Păun;

se întinde de la S.spre N., apoi

Teliţa;

S.

cu

săi

anul 1892

şi Soși stuf,

Isaccea,

Întinderea plășei este aproape
din cele 6 plăși
din

acestea,

3000

Tulcea,

cea mai mică

din

3

comune

luate

com.

urd., în plasa Isac-

capitala districtului,

şi

în partea de N. a plășci, a cărei reședință este.
La început purta numele de
Obluciţa, ceca ce arată că a
fost fundată de Romini uniţi
cu Slavi. Numele săă este tur-

ale județului;
hect. sunt o-

cupate de vetrele satelor, 57000
hect. ocupate de pămînt produc:
tiv şi restul de 40000 hect. ocu-

pate de bălți, stuf şi loc nepro-

cesc, de la Isac-Chioi: satul lui
Isac, adică al lui Isac-Pașa, din

ductiv.

Are o populaţie de 4200 fa-

Tulcea-Isac-

şi multe drumuri co-

cea, judeţul Tulcea, situată în
partea nordică a judeţului, lu
35 kil. spre N.-V. de oraşul

nea dealurilor, unde sunt multe
păduri.
hect.,

națională

sunt:

de la plasa Măcin, 5 de la plasa
Tulcea și 3 din plasa Babadag.

Clima este în general sănătoasă, mai cu seamă în regiu-

100000

plasă

munale ce unesc comunele între ele.
Această plasă s'a format în

zate lingă Dunăre. Principalele
sunt : Crapina, Popina, Capaclia,

de

comunicaţie

cea-Măcin,

Ciulineţul și Luncaviţa, la N.
Bălți sunt numeroase, și așe-

Rotunda, Piatra-Căcată
mova; ele conţin pește

această

20 sate.

de

șoseaua

Acadin;

total

coprind

Căile

Taiţa o udă la

afluentul

în

1 com. urb. şi 10 com. rur.,

care

și

riul 'Teliţa o udă la E; riurile:

Tismana,
Are o suprafață de 170 hect.,
proprietatea statului.
Pe acest deal se află pădure

și Mănăstirea-Cilicului, pe piriul

E udată de Dunăre, pe o în-

Tana-Saia pentru' a forma împreună valea Coșlugea; are o
lungime de 2! kil.; malurile-i
sunt joase; printr'insa merge
drumul com. Pirjoaea-Coșlugea.

în fața mănăstire

E, tot pe girla Somova; Teliţa,
la E., cu cătunele: Teliţa, Poșta

are

reședința. Riul

cinii-Pietreni,

Saon;
Parcheș, la N., lângă
girla Somova; Somova, la N.-

mare

tarul către com. Lipnița; se unește cu văile Micul-Orman şi

" Ironi, daf, jud. Gorj, situat la
NV. com. Topești, plaiul Vulcan, și spre V. de dealul Ve-

riul Luncaviţa cu cătunele: Luncaviţa, Tichilești și Rachel; Meidan-Chioi, la mijloc, pe piriul
Acadin; Nicoliţel, la mijloc, la
poalele dealului Nicoliţel, cu cătunele:. Nicolițel și Mănăstirea-

furi; dealurile ocupînd partea de
$., între care distingem culmea
Isaccea (340 m.), continuată cu
- culmea Nicoliţelul și alte dea-

tindere

aola

ganca; Frecăţei, la E., pe riul
Teliţa ; Luncaviţa, la N.-V.,pe

plășei,
și stu-

luri acoperite în cea mai
parte cu păduri,

compun

Dunăre; Alibei-Chioi, la S. pe
riul Taiţa cu cătunele AlibeiChioi și Acadin; Balabancea,
la S-V,, pe riul Taiţa și Ţi-

peste riul Tazlăul, în intindere
de morminte foarte
timpurile din urmă

cari

ccastă plasă sunt: Isaccea,
raş, la N., reședință și port

|

secolul al XVI-lea.
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“ Hotarul teritoriului, plecînd
„după malul drept al Dunărei,
din dreptul pietrei miliare cu No,
71, de la gura girlei Ciulineţul, se
îndreaptă spre S. prin stuf, taie
lacul Piatra-Căcată, intră în pămiîntul ferm pe lingă Valea-Rece,
şi pe la poalele dealului Gilmele-Inșirate,

Cadiului;

se urcă pe Dealul-

de aci, pe muchea lui

prin Pădurea-Mare, se îndreaptă
spre ;E., urcă şi coboară Dealul-

Breazului,

pe lingă mănăstirea

Cocoșul, pănă între dealurile
“Țugulea şi Piatra-Roşie ; de aci

o ia spre N.E, pe lingă viile
Bădila, pe valea Capaclia, pănă
dă de balta Capaclia ; urmează
puţin malul acesteia şi apoi îl
părăsește trecînd pe lingă la-

ISACCEA

Cale, renumite prin ruinele lor,
de la lagăre

şi ziduri vechi ro-

mane.
Apele,

cari

toriul

sunt:

săii

brăzdează

teri-

Dunărea la N,

pe o distanţă de 6 mile (11
kil.), formind braţul Isaccea și
coprinzind între ele insula Isaccea acoperită cu sălcii. In Dunăre se varsă girlele: Gîrla-Nouă
(scurgere a lacului Piatra-Căcată în Dunăre), Girla-Cazacului, o legătură între lacul PiatraCăcată şi “lacul Iapsia-Rahova,
care se varsă prin Girla-Hambarului în Dunăre, udind-o la N.E.; Valea-Rece, la V.; valea Acic-

cul Rotunda,și se oprește în
Dunăre, în dreptul milei No. 63;

Tepe, unită cu valea Capaclia,
prin mijloc și E., vărsîndu-se
în balta Capaclia. Bălţile de pe
teritoriul ei sunt: Piatra-Căcată,
la N.-V. (180 hect.), din care

de aci, o ia spre

jumătate aparţine comunei; Iap-

lingă

Isaccea,

N.V.V.

pe

și se oprește

la

gura Ciulineţului, de unde am
plecat. Forma lui este aceea a
unui trapez neregulat, lungimea
perimetrului fiind de 70 kil., iar

întinderea totală a teritoriului
cuprins în el fiind de 12000 hec„tare.

sia-Rahova la N.,

balta

Capa-

clia la S.; conţin pește și stuf.
Clima este sănătoasă, din cau:

za vecinătăţei munţilor și a pă-.
„ durilor,
”
Orașul

este așezat

într'o po-

ziţiune plăcută, la poalele unor
dealuri și pe malul unui brațal

medani, 60 Mozaici,
religiuni.
.

40 de alte

Sunt două şcoli primare : una
de băeţi, cu 3 înstitutori şi a
doua de fete, cu 2 institutoare,
ambele fundate în anul 1881 și

frecuentate de 180 copii. Turcii
aii o școală alipită de geamia
lor. Suut 2 biserici, una cu hra-

mul Sf, Gheorghe și a doua cu
hramul Sf. Voevozi, cu 2 preoți
şi 3 cîntăreţi. Pe lîngă âcestea
mai

este şi mănăstirea Cocoșul

cu. călugări romîni. Turcii ati o
geamie, cu 1 loge.
Întinderea comunei e de 1086

hect.:
păşiuni

300 hect.

acoperite “cu

și livezi,

120

hzct. aco-

perite cu stuf, iar restul aco-.
perit cu întinse păduri, în care
predomnește teiul.
Locuitorii posedă 450 plu:
guri. Comerciul se exercită de

6 persoane. Mişcarea năvilor în
1894 a fost: 804 vase intrate
şi eşite cu 32928 tone (din acestea: 429 romine, 2 italiene,

2

engleze,

87

austriace,

146

turce, 11 rusești,
135 . eline,
75 bulgărești). Comerciul constă
în export de cereale, lină, vin,

Se învecinește la N. cu Basa:

Dunărei, numit Isaccea. Are mai

tutun și în import de coloniale,

rabia, de care se desparte prin

mult aparenţa unui sat mare, de
căt aceea a unui oraș. Are viitor

zahăr,

comercial, mai cu seamă fiind sin-

tură de 23884. lei și la cheltueli
de 23467 lei.

fluviul Dunărea; la S., cucom.
Balabancea, despărţit prin culmea Isaccei; la V., cu comuna

Luncaviţa și la E.,.cu comuna

Nicoliţel.

|

gurul debușeii pentru exportul
lemnelor din întinsele păduri ale

Relieful săi aparține mai
mult regiunei dealurilor, afară
de partea nord-estică, care apar-

plășei și al vinului renumit din
Sarica. Mănăstirea Cocoşul, care
depinde de această com., șiestea:
șezată mai la $., are o poziţie

ține

minunată, înconjurată cu

şesului, acoperită

cu

şi bălți. Dealurile cari o
dează

sunt:

stuf

brăz-

Muntele-lui.Hasan,

cu virful Isaccea (197 m.) și
Acic-Tepe (201 m.) la'V.; Dealul- Cocoșul la $.-V.; Dealul-Breazului la S., la ale cărui poale
se află viile Bădila ; dealul Ţugulea la S.-E. (242 m.); toate sunt
acoperite cu păduri; la E, sunt
dealurilor Vizir- Tepe şi Eschi61275. dlarele Dicjtonar

Geograne.

Vol. IV.

pomi

roditori.

Populaţiunea orașului este amestecată, elementul predominant fiind Rominii.
Are 620 fam. saii 3094 suflete

din cari: 1020 Romini, 248 Bulgari, 1000 Turci, 40 Tătari, 575
Ruși, 130 Greci, 40 Germani, 60
Evrei; 2000 Ortodoxi, 30 Ar-:

meni, 7 Lipoveni,

1040

Maho-

ţesături,

etc.

Budgetul comunei

e la veni-

Căile. de comunicație sunt:
Șoseaua județeană 'Tulcea-Măcin, care trece prin Isaccea, apoi

drumuri

comunale ce

duc

mănăstirea Cocoșul, Taiţa,
lița, Nicoliţel, viile Sarica,
labancea.

Este aşezată pe

la:
TeBa- -

ruinele. ve-

chiului oraș roman Noviodunem,
ale cărui ruine se află și azi la

E. Pe la şr3 a..C. a trecut pe
aci Dariu contra Scyţilor pe un
pod de vase. In secolul al XVlea fu fundată de Romiîni, care'i
ai dat numele de Obluciţa, dar,
după ce Turcii în secolul al XVI.

ISACCEA
lea s'aii stabilit definitiv în Dobrogea, i-aii dat numele de IsacChioi, după numele unui pașă.

Sulina, pe teritoriul com. _rur,
Cara-Orman, situat în partea de
S.-V.a plășeișiacomunei și format

Isaccea,

ostrov,

în jud.

Tulcea,

pl. Isaceea, pe teritoriul com.
urbane Isaccea, în partea de N. a
plăşci și a comunei,

situată

în

Dunăre între braţul Isaceea și
cel-l'alt braţ principal; are o
lungime de 2 kil.,o lărgime de
400 m., o formă triunghiulară,
cu colțul spre Isaccea; o întindere

de

100

hect.;

malurile

îi sunt presărate cu sălcii și răchite, iar în interior
curi de pășune.

sunt

lo-

Isaccea, virf de deal, în jud.
Tulcea, pl. Isaccea, pe teritoriul
com.

urbane

Isaccea,

situat

în

partea de N. a plăşei și cea de
V. a com.; este unul din virfurile

Dealului-luiAsan (197 m.), punct
trigonometric de rangul I-iii, dominînd asupra drumului judeţean
Măcin-Isaccea; acoperit cu păduri.

Isaccea (Braţul-), draţ

al Du-

nărci, în jud. Tulcea, pl. Isaccea,
pe. teritoriul comunei urb. Isaccea, în partea

de N.a plăşei

şi a

comunei; se desface din dreptul
milei 68 şi se termină în drep-

tul milei 66;

este cuprins

tre

Isaccea

ostrovul

și

în-

malul

drept al Dunărei
; este destul
de adinc, pentru ca vapoarele
să poată trece prin el; în else
deschid două gîrlițe: Girla-Hambarului şi Girla-Nouă.
Isaci, sa/, face parte din com.
rur. Făgeţelul, pl. Vedea-d.-s.,
jud. Olt. Are o populaţiune de
60 locuitori. Cade în centrul
comunei și este situat pe dealul
Boba. Are o biserică ridicată
din
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temelie

la anul

1832.

de o revărsare anterioară a

brațului Sf. Gheorghe,
acum

e independent;

se scurge

prin două girlițe în gîrla Litcov;
are 7 insule mici, o întindere

de 300 hect,; conţine pește în
mare cantitate; venitul e al statului.
Isaia,

com.

rur.,

în

partea

de

N. a pl. Podoleni, jud. Fălciă,
întiuzindu-se: spre N.-V. pănă
în hotarul

comunei

Bohotinul;

spre S..I., pănă în hotarul comunci Gura-Bohotinul; iar spre
E., pănă în apa riului Jijia, ce
'o desparte de comuna Zberoaia.
Suprafața teritoriului com. e
de 8558 hect., cu o populaţie de 109 familii, saă 301 suflete, din cari 61 contribuabili.
Este formată numai din satul

Isaia, situat parte pe coasta dealului, parte pe valea piriului
Bohotinul. Vatra satului e de
26 hect.
Are două biserici, una vechie
de birne, ruinată și una nouă,

cu

1 preot şi 2 dascăli.

Vite mari cornute 200,
120, cai 15 şi porci 40.

oi

pierde

pe

șesul

Isaia, iaz, în partea
com.

Isaia,

pl.

de

Sirc-

S.E. a

Podoleni,

jud.

Fălciu, format din piriul Bo-:
hotinul; are o moară cu 2 pietre.
Isărăști,

saţ,

face parte din

com.

rur. Tătărei, pl. Vedea d.-j., jud.
Olt,
Isbașa,Isbaşul, Isbăseşti, Isbiceni. Vezi Izbaşa, Izbașul, etc.
Isgonul, moșie
600 hect., în

particulară, de
com. Braniștea,

pl. Siretul, jud. Covurluiii, renumită prin finul ce produce.
Islazul. Pentru

cuvintele cu acest

nume și compusele lui, vezi /s/asul,

etc.

Isniange. Vezi Tirgul-Neamţului,
tirg, jud. Neamţu.
Isnovăţul,

sa,

pe

celași nume, com.
Prutul-d.-j, jud.
221

familii, saii

moşia

cu 'a-

Rădăuţi, pl.
Dorohoiii,
1012

cu

suflete.

Are o biserică, cu hramul Sf.
Gheorghe, cu 1 preot, 2 cîntăreți
și 1 pălămar; este de zid, spațioasă
şi frumoasă, făcută în 1857, după

Isaia,

sa/.

Vezi

Isaia,

comună,

pl. Podoleni, jud. Fălcii.
Isaia,

giriă,

ce-şi

ia

dispoziţiunile
defunctului

naştere

testamentare
Iatman,

ale

Iordache

Lățescu-Boldur, fost proprietar.
Sătenii împroprietăriți au 667

din rîul Prutul, de pe teritoriul

hect. 30. ar.

com. Riîșeşti, pl. Podoleni, jud.
Fălciu, la N. de com. Pogănești;
udă marginea satului cu același
nume și se varsă în bălțile nu-

prictatea moşiei,

1088 hect., 47

ar., cîmp, şi

hect.,

mite
care

Grosul-Mare și Grosul-Mic,
sunt situate în partea de

SE.

a comunei

Pogănești.

Isaia, zirîz, jud. Suceava,
la obirşie

și Pietrosui,

din pădurea Arşiţa,
Isacovul, Zac, în jud. Tulcea, pl.

de care

m. sc
tului,

hasca

şi, după un curs

numit

izvorește

com.

Dol-

de

3600

pămînt;
17

iar pro19 arii,

pădure.
Pe teritoriul satului se află un
iaz mic şi două bălți; o mică livadă cu pomi fructiferi și6 pog. vie.
Piriul mai mare ce curge
pe moșie este Isnovăţul, iar pe
hotar trece rîul Prutul,
Drumuri principale sunt: calea
județeană Rădăuţi-Darabani și
acel ducător la Bivolul.
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ISTRUL

Hotarele moşiei sunt cu: Prutul, Rădăuți, Bivolul şi Crăiniceni.
|
Numirea satilui și a moșiei

Istrate, pirîz, pe moșia Mitocul,
com. Mitocul, pl. Prutul-d,-j.,
jud. Dorohoiii.

cuns Atanaric prețiosul

vine de la piriul

Isnovăţul

Istrăteni..Vezi Bisceni, sat, com.

midava,

trece prin sat. De

unii se

- numeşte

şi

Rădiul,

ce
mai

pentru

pănă

la

1796,

rădiu,

era

un

.unde,
sat

cu

această numire, dela care dată
proprietarul moșiei de atunci
l'a strămutat în localitatea unde

se

află

acum

este Trecătoa-

utilizată

apoi

de Ro-

dintre ramurile

Strucțiuni, care se întrebuințează nu numai în județ, dar
și în ţară, iar piscul e acoperit

muntelui Mălăești și Murgociul,
vărsîndu-se pe stinga piriului
Calul, *

vara cîte o stină. Urcarea pe
dinsa, plecînd din comuna Pie-

pl.

Piatra-Muntele,

“Iapa;

izvorește

com.

Calul.

cu

pășuni,

unde

se

stabileşte

troasa-d..j , se face în

Istrăteşti, fost saț, jud. Dolj, pl.
Jiul-d.-s., com.

Isnovăţul, ziriz, începe din

In poalele sale se văd încă ruinele vechei cetăți dacice Co-

imensă carieră de piatră de conIstrăteni, zir?4, în jud. Neamţu,

piriul Isnovăţul.

Loc însemnat
rea-Oştilor.

tezaur

Cloșca-cu-Pui.

mani și Goţi. Masivul săi e o

că

la depărtare de 1/4: oră spre S.
de sat se află un

Ostopceni, jud.. Botoșani.

de la Pietroasa:

Florești.

iar

urcarea

1 1/» oră,

prin com.

e îndelungată,

de

Breaza

şi mai facilă.

Fi-

Istrăteşti, mahala, com. rur. Ple-

Istrița-cu-Viea, moșie, a statului,

națul-lui-Mateiii, de pe moșia
Păltinișul, com. Păltinișul, pl.
Prutul-d.-j.,
jud. Dorohoiii ; trece
pe moșicle: Horodiștea, Crăiniceni, Rădiul, Rădăuţi și se
varsă în rîul Prutul,
formînd

şoiul, pl. Mijlocul, jud. Vilcea.

pendinte de Episcopie,
jud. Bu-

în cursul săi pe moșia Ivăncăuţi iazurile: Popei și Vasili,
Istăul, vechie numire a cătunuui. Baba-Ana-d.-j,, jud. Buzăă.

ză, com. Vispești.
Istrăteşti, ma/ala,

com. rur. Pă-

răașani, pl. Mijlocul, jud. Vilcea.
Istriţa, zaute, în jud. Buzăiă, com.
Pietroasa-d.-j., cu o înălţime de
744 m. Ramificaţiile sale se în-

din

Valea-Schei-

fluenţii

lor,

cari,

după

cu ace

se

unesc d'asupra cătunului Fefelei,
iai numele de Istăul. Curge
spre $., udind partea de E. a

Istriţa-de-Jos

(Sf. Gheorghe-

dinte de Sf. Gheorghe-Noi, jud.
Buzăii, com. Breaza; are 3000

ţilor (punct trigonometric), Cur-

hect.,

mătura-Calului

1150

Calului,

format

Breaza.

s., Breaza și Vispeşti. Culmi.
nează în trei piscuri: Surla-Nem-

Istăul, zirii, în jud, Buzău, com.
și Valea-Tohăneanca,

com.

Noii),

popului. In partea com. Breaza,

Mizil,

zăi,

tind în comunele: Pietroasa-d..

Istăul, moș:e, în jud. Buzăă, com.
Mizil; are 1000 hect. mai toate
arabile.

lor

Istrița-de-Jos, vechie numire a
cătunului Greceanca, jud. Bu-

şi Crucea-Proto-

termină printr'un precipițiă, din
care se ridică o gilmă, Movila-

Istriţa,

fiind

cea

mai

din

a

cari

pădure,

statului,

1250

350

pen-

arabile,

izlaz,

240 fi-

neaţă și restul vii cu embatic;.
758 hect. dintr'însa s'aii dat îm-

proprietăriților din

1864.

muntele

cel mai înaintat în cîmpie, permite ochilor a vedea, din virful săi,

zuoşie,

frumoasă

pri:

velişte: la N, toate piscurile
munţilor din judeţele : Prahova,

com. Mizil; de aci înainte, cursul săii devinc încet, luînd forma de viroage şi se ramifică,

Bazăi, Rîmnicul-Sărat și Putna;
la S. Balcani, Dunărea, Brăila,
Galaţi și București. Mai importantă însă e vederea șirurilor de

parte prin jud. Prahova (moşia

Istriţa - de - Sus (Măguleasa),
moșie,

a

statului,

jud.

Buzău,

com. Argeșanul.
Istropolis, ruine. Vezi partea îstorică a jud. Constanţa.
Istrul, zlasă, în jud. Tulcea, aşezată în partea de S. a lui;

movile, cari, plecînd din poalele

şi-a luat numele

Fulga), parte prin teritoriul com.
Baba-Ana, sub numele de Căl-

sale, ca

mățuiul-Noii. Mai

pe la Hirşova

vechei cetăți Istropolis.
Se mărginește la N. cu pl.
Babadagul, la E. cu aceeași plasă
şi Marea; la S. și V. cu jud.
Constanţa.
Relieful săi are două regiuni:
șesul, la E., a 4-a parte din în

în

jos se. u-

niște raze,

merg

de-

parte spre cimp, trec Dunărea
și dai în Marea-

țuiul-Vechiii. Foate aceste rami-

Neagră. Se poate dar deduce
că pe aci a fost drumul vechi-

ficaţii. vin apoi de

lor-popoare:

neşte

lacul

cu

altă

Boldeşti.

viroagă,

Călmă-

se varsă

în

Sciţi,

Geţi,

Daci

și Goţi. In coastele sale

a as-

de

la

ruinele

ISVARNA
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tinderea ei, compus în mare
parte din bălți şi puţin loc arabil. Dealurile în general mici,
netrecînd înălțimea de 250 m.

malul

lacului

ISVERNEA

Numele

Sinoe, cu căt. Ca-

de

Isvarna

se

zice

sap-Chioi și Sari-Iurt; Casimcea,
la S$.-V., pe piriul Casimcea,
cu căt. Casimcea, Alifac, Ciauș-

că și la luat de la multele izvoare ce nasc de sub dealul
Piatra-Cirşana.

și cea medie de 80 m. Principalele sunt: Haidinul, Ciamurli,
Rîmnicul, Cașcalac-Bair, Inan.Bair, Topologul și Baş-Punar; ele

Chioi, Ciuciuc-Chioi, Caciamac;
Ciamurli-d.-s., cu căt. Ciamurlid.-s., Camena, Eschi-Baba, [agi-

Apa care udă acest cătun
este piriul Isvarna.
Comunicaţia se face prin şo-

Omer

sunt acoperite cu puţine păduri,
dar livezile abundă,
|
Rîul Slava o udă puţin la E.
cu afluentul săi piriul Camena;

Ciamurli,

seaua comunală
S.-V. din -com.

riul Beidant,

cu

afluenții

Cia-

murli și Hagiavat, prin mijloc;
riul Casimcea

sai

Tașăul,

cu

afluentul săă. pîrîul Rîmnicul, la
V.; piriul Duimgi la S.
Bălţi sunt: lacul Goloviţa,
iezerul Goloviţa, balta Sinoe şi
lacul

Duimgi la E. şi S.; conţin

sare și peşte de bună calitate.
Clima .sa este sănătoasă; băl-

țile conținînd sare, materiile organice nu cad în putrefacție, spre,
a vătăma aerul.
Intinderea acestei plăși este
„de 12000 hect., din care 2500

_hect. ocupate de vetrele satelor,

45000

hect.

ocupate

de

şi

Testemel,
la N.;

cof, cu

căt.

Toscof,

25

familii

sati

17000

suflete, din cari : 11000 Bulgari,
3000 Romini, 2500 Turci-Tătari; restul de alte naţionalităţi:

Greci, Armeni și Evrei.
Comunele, cari compun plasa,
sunt

8, și anume:

Cogelac, re-

şedinţa, la S., pe piriul cu același

nume,

cu cătunele Cogelac,

Tari-Verdi.și Inan-Ceșure; Beidant, cu cătunele Beidant, CailDere și Sari-Ghiol, în mijloc,

pe pirîul cu același nume;

Ca:

leagă cu șoseaua
cătunului

vecin

de la
și se

comunală

a

Pocruia și trece

riulețul Pocruia, care curge de
la N.-V. spre S., pe pod de lemn.
In cătun se găsesc 2 puțuri
şi 1 fintină.
A

A

Isvarna, firii, în jud. Gorj,

iz-

coloniale, vin şi manufacture, și în

vorește

export

Piatra-Cirșana și curge de la
N.-V..spre S.; se varsă în Orlea, în dreptul Celeiului.

de

sare,

cereale,

lină şi se face

cu

vite

orașele

şi

Ba-

badag și Constanţa.
Căi de comunicaţiune sunt:
șoseaua națională Tulcea-Babadag-Constanţa și alte drumuri
comunale, ce unesc comunele
între ele.
Această plasă s'a format în
anul 1892, din 8 comune luate din pl. Babadag, care era
de S. a vechiului
de Babadag.

4500

ce vine
Costeni

sate.

Comerciul constă în import de

tul de 73000, ocupate de pămînt arabil, livezi și fineţe.

Sunt

Chirișlic,

Rimnicul-d..j. și Rimnicul-d.-s.,
la S., pe piriul Casimcea; în
total 8 com, rur., cari cuprind

prea

ioritate, Romîni și Turci-Tătari.

piriul
cu căt.

Potur şi Hamamgi, la E., pe
pîriul Bcidant sai Potur; Tos-

bălți și locuri neproductive; res-

Populaţiunea, amestecată, însă
mai puţin ca în cele-l'alte plăși,
se compune din: Bulgari în ma-

pe

Potur,

întinsă;

Isvarna,

că/uu,

cuprinde

partea

mutesariflic

al'com.

Pocruia,

pl. Vulcanul, jud. Gorj.
E situat în partea de V. a
com. și sub dealul cu același
nume. Are o suprafață de 643
hect., din cari: 250 hect. pădure, 180 hect. arabile, 140 hect.
fineţe,

60

hect.

izlaz,

ş

hect.

vii și 8 hect. livezi de pruni.
Are o populaţie de 77 fam.,
- sai 384 suf.., din cari 60 contrib.
Locuitorii sunt moșneni. Ei

posedă:
225

vite mari

cornute, 40

cai,

197 oi, 60 capre și 1Iori-

ra-Nasuf, cu cătunul Cara-Nasuf

mători.
Are o biserică

şi Duimgi, la S.-E., lîngă balta
Sinoe; Casap-Chioi, la E., pe

un cintăreţ și deservită de preotul de la com. Pocruia,

de

lemn,

cu

coasta

dealului

Isvernea, com. rur. și sat, în
jud. Mehedinţi, plaiul Cerna, la
53 kil. de orașul Turnu-Severin,
situată la poalele muntelui, numit Piatra- lui
- Stan, pe albia
rîului Coșuștea, ce se formează

de aci, și din piriul ce vine de
la

muntele

Secul,

din

hotarul

Prejna prin Cănicea în Izvoarele.
Se mărgineşte: la E. cu com. Siliștea ; la N. cu com. Gornovița; la V. cu com. Preja și
la S$. cu apa Cerna. Satul formează comună cu satul Cănicea,

avind peste tot 1500 suflete,
din cari 172 contribuabili; lo.
cuesc

în 283

case.

Locuitorii posedă: 36 pluguri, 86 care cu boi, 5 căruţe
cu cai;

200

stupi.

Este legată prin șosea comu.nală

cu

şoscava

Turnul-Seve-

rin-Balta-Baia.de-Aramă,

15 pluguri, 25 care cu

boi;

de sub

Are

2

biserici,

cu 2 preoţi

şi

4 cîntăreți; o şcoală, cu 1 învăţător, frecuentată de 40 elevi;
o circiumă.
Budgetul comunei e la venituri

de
1045

1047 lei și Ja
lei.

cheltueli,

de

- ISVERNEA

IȘALNIŢA
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"Vite:

700 vite mari cornute,

Şriă carte 100 persoane

54 cai, 790 oi, 482 rimători și
1206 capre.
In comună se află o peșteră

Satul de reședință Ișalniţase
învecinește: la E. cu satul Ro-

Işalniţa

miînești, cu care împreună

Sunt 410.contribuabili.

frumoasă.

desparte prin riul Amaradia ; la

In apropierea muntelui Piatra-

for-

mează com. Işalniţa şi de care se
V., cu com. Almajul; la N., cu sa-

lui-Stan şi lingă trecătoarea ce

tul Şitoaia

scoboară

se află

lile. Satul Romînești se învecineş.

un meterez vechiii în formă de
zigzag, formînd trei unghiuri
şi se află situat pe marginea
poenei Beletinul, despre apa
Cerna.
Tot în Cerna coboară în a-

te:la V. cu satul Işalniţa, de care

în apa Cerna,

propiere
toarea

de

aceasta

Arșeasca,

şi

care

trecă-

este

cea

mai mare trecătoare prin munți ;

„aparţine hotarelor Săliștea, pe
„al cărei piriă merge și hotarul
“com. Obirşia, din plaiul Cloșani.
Isvernea,

ziriă,

în

jud.

Mehe.

dinţi, plaiul Cerna, izvorește din
peştera Isvernea şi contribue
“la formarea riului Coșuștea.

și la $., cu com. Cerne-

frecătoare,

în Austria,

pe la muntele Nanos, jud. Mehedinţi.
_Isvoarele,

Isvorul.

” cuvintele

cu

derivatele

aceste

A

se căuta

numiri

și

lor, la silaba 3.

la 10

kil.

de Craiova.

Situată pe malul sting al riurilor Amaradia şi Jiul.
Se învecineşte

la N. cu com.

Almajul, pl. Jiul-d.-s.; la S. cu
com.

Cernelile;

la E. cu

com.

Șimnicul și la V. cu com. Mihăița, pl. Jiul-d.-s., de care se
desparte prin riul Jiul.
Este compusă din 2 sate:
Işalniţa, cu reședința primăriei
şi Rominești, despărțită între
dinsele prin riul Jii.

sunt 454 și bordee 58.

" Snprafaţa comunei este de
5886 pog., din cari: 3003 pog.
arabile,

şi 500 pog. făneaţă, 350

marginea Jiului compuse din sal-

şes și băltos,

cie,

Este udată în partea de V.
de riul Jiul, ce curge cu direcția
de la N.-V.-S.-E. și în partea

plopi, anini.

de E. și de

centru

este

udată

de riul Amaradia, pe care este
1 pod stătător de lemn pe șoseaua națională Bucureşti-Cra-

Se găsesc
care

cite-va zăvoaie

predomină,

apoi

pe
din

Vii sunt în întindere aproape
de 243 pog., aparţinind locuitorilor,
Pe moşia Işalniţa este o moară
de aburi, cu două
moară.
N
Circiumi sunt 10,

pietre
din

S în satul Işalniţa şi 2 în

blător pe riul Jiul.

mînești,

Prin comună

trece

de
cari:

iova-T.-Severin. Intre com. Ișalniţa și Mihăiţa este un pod um-

calea

Rofe-

mită Gărvăniţa, cu o suprafață

rată

de 5 pog. şi o adincimede 1!/,
m. la S.-V com. este balta Lînă-

“Aci este staţia Işalniţa, la 500
m. de comună. Șoseaua națio-

de $ pog.

nală

Bucureşti - Craiova - Filiaşi.

Craiova
- Filiași

şi o adincime de 3! m.
Are: 2 biserici, una în satul
Işalniţa, fâcută din zid la 1713 de

comuna.

defunctul Obedeanu și reparată
la 18655 de defunctul Opran, cu

de 3 kil.

hramul Adormirea-Maicei Dom.
nești fondată

Ocolul,

din

Romîneşti.

tul Duduricești, com. Șimnicul.
Terenul com. este aproape

nului, șia doua în satul Romi-

Işalniţa, com, rar. jud. Dolj, pl.

din

la E., cu com. Șimnicul; la N,,
cu com. Izvorul și la S., cu sa.

se desparte prin riul Amaradia;

riei cu o suprafață
Isvernea,

10

pog. izlaz şi 50 pog.loc sterp.
Moșii se găsesc în amindouă
satele. Moşia Işalniţa aparține
d-nei Euf. Opran şi moşia Ro-minești aparţine sătenilor.

-La V. comunei este balta, nu-

Isvernea, zichert de graniţă, la
munte, în jud. Mchedinţi, plaiul
Cerna.

Case

și

la

1856, cu hramul. Naşterea-Maicei-Domnului; sunt deservite de

I preot și 2 cintăreți. Sunt 2
şcoli primare, una de băeţi și
alta de fete. Școala de băeţi a
ca

mixtă de la

iar de la anul

1893,

văţătoare. Școala de băcţi are 1

învățător. Aii frecnentat școala,
1896,

Sr

străbate

lungimede8 kil.;

comunală. vecinală

Tșalniţa-Almajul, pe o

lungime

_

Veniturile comunei

sunt

de

"5878,98 și cheltuelile, de 5690,43

lei.

băeţi

toți din Işalniţa,

și

57

Işalniţa, sa/, jud. Doij, pl. Ocolul, com. Işalniţa, cu 2201 su-:

fete: 1113 bărbaţi şi 1088 fe-mei.

Locuesc

55 bordee.
măriei.

în

Este

417

case

reședința

și
pri-

1830,

s'aii des-

părțit şi s'a făcut o școală separată de fete, condusă de o în-

în

iar șoseaua

o

la 1800 de Dincu

Mică şi repârată de Opran

funcționat

pe

fete,

Işalniţa,

stație

de

dr.-d.f.,

ju-

deţul Dolj, plasa Ocolul, co-.
muna Isalnița, pe linia CraiovaT.- Severin, pusă în circulaţie
la 5 Ianuarie 1875. Se află între
Craiova (10.4 kil.) și Coțofeni
(7.5 kil.). Inălțimea d'asupra ni-

IŞALNIȚA
velului mării, de 89.14 m. Venitul acestci stații pe anul 1896
a fost de 30005 1.54 bani.
Işalniţa, moșie
aparţinind

com.

Işalniţa,

d-nei Euf. Opran.

Işița, /irîz, jud. Dorohoiă, ia naşiazul Cernăloasa, trece

prin satul Molniţa, com. Pilipăuţi și se varsă în riul Prutul.
Itesti, sas,

jud.

trița-d.-s.,

Bacăi,

com.

pl.

Ciumași,

Bisreşe-

dința comunei, situat pe deal.
Are o populație de 134 familii,
sai

542

suflete;

o școală; o bi-

serică, zidită la 1875

de locui:

tori și deservită de 1 preot
2 dascăli; 2 cîrciumi,

şi

Vite sunt: 17 cai, 228 vite
- mari cornute și 122 porci,
Itrimeşti, ma/a/a,
mești, plaiul
Vilcea.

Iţcani,
com.
spre
Are

saz, în jud. și pl. Tutova,
Plopana, pe -piriul Tutova,
S.-E. de tîrgușorul Plopana,.
318 locuitorii şi 83 case.

particulară, - jud,

Dolj, pl. Ocolul,

tere din

IUCSEȘTI-DE-JOS
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com. rur. Ri-

Ilorezul,

judeţul

Iuc,

vâf de deal,

situat

în

Tulcea, pl. Babadag, pe teritoriul. comunei rurale IEnisala,
în partea de E. a plășei .și a
comunci;

este

unul din virfurile

Burun;

este

punct

trigonomc-

tric de rangul al g-lea; se ridică pănă la.o înălțime de 54
m. dominind
asupra satului
Caraman-Chioi şi asupra drumu:
lui Enisata-Caraman
- Chioi, ce
trece, împreună cu valea Ceșme.
Culac, pe la poalele vestice ale
lui; acoperit cu pășuni și tufă.

tomireşti.

Are o întindere cam de 572
hect., cu o populaţie de 64 fa_milii, sai 310 suflete,
64 contribuabili.

din

cari

Arc 1 biserică, cu „1 preot şi
1 clascăl,
Vite: 76 boi, 58 vaci, 160
oi, 8 cai, 60 rimători și 62 junci.

Iuc-Mezarili,
virf de deal, în
jud. Constanţa, pl. Silistra-Nouă,
pe teritoriul comunei rurale Garvan, situat în partea de S. a

dealului

Cara-BurunBair ;

al 3-lea,

dominind

com.

are

prin

înălți-

mea sa satul Garvanul-Mic, așc:
zat la poalele sale'estice, valea
Garvan la E., valea DemecicanCula-Ceair la S.-V., şi două dru-

muri comunale ce duc la Chiuciuc-Cainargi şi la Garvan: e un
punct

strategic important la ho-

tarul spre Bulgaria, fiind la un
kil. departe de el; este acope:

Iucşa, sa/, în jud. Ro:nan, plasa
Fundul,

cum.

N.-

Sunt 55 vite mari cornute.

man,
orașul
şi la
malul
mată

pl. Fundul, spre S. de
Roman, la 19 kil. de cl
12 kil. de reședința pl., pe
sting
a riului Siretul. E fordin satele: Cotul-lui-Bă-

lan, Iucșești-d.-j., Iucșești-d.-s.,
Muncelul-Durei şi Recea, cu re-

şedinţa

comunei

șeşti-d.-j. Are

în

190

satul

Iuc-

familii,

saii

747 suflete, din cari 218 contribuabili; locuesc în 209 case,
Are 2 biserici, una de lemn
și alta de vălătuci.
Veniturile și cheltuelile com,

sunt de 2987 lei.

Iucşeşti, piriiaș, ce

curge

prin

pl. Fundul, judeţul Roman,

pe:

lingă-satul

se

Iucșești-d.s.,

și

varsă în riul Siretul de a stinga.

Iucşeşti-de-Jos, sa, în jud. RoIuci-Tepe-Bair,

dra/, în județul

anume

man,

pl. Fundul, com. lucșești,

pe teritoTocsof, şi

spre S. de oraşul Roman, la 19

pe acela al cătunului săii

şedinţa plăşci, pe malul stîng
al rîului Siretul. Este reşedinţa

Tulcea, pl. Istrului,
rin comunei rurale

se desface

din

kil. de

el și de

com.

Săhăteni-d.-s.;

are 400 hect., din care 250 arabile și 150 fineaţă.

N., într'o direcție generală de
la S.-V. spre N.-E., brăzdind

contribuabili.

căt.

spre

suflete, din cari 61 contribuabili. Locuesc în 62 case. Se lucrează aci olăria.
,

dealul Chiuciuc-Chioi-Bair, de la
virful Apti-luc ; se întinde spre

Vintileanca,

Bozieni,

V. de satul Bozieni. Are o populație de 60 familii, sai 256

cu păduri.

Rîmaicul d.-s.;

în jud. Buzău,

al

168 m. înălțime; fost punct trigonometric de observaţie rangul

rit numai
Itul, vzoșie, în jud. Buzăii, com.
Vintileanca, căt. Săhăteni-d.-s.;
are 300 hect., din care 17 arabile, 260 fineaţă, 30 stuf şi șovar Și 3 vie.

tăiat de drumul comu-

nal Casimcea-Rîmnicul-d.-s.; are
o înălțime de 185 m.; punct trigonomctric de rangul al 3-lea,
dominind asupra rîului şi sa:
tului Rimnicul; este acoperitcu
semănături și finețe.

Iucşeşti, com. rur., în jud. Ro-

rişuri.

plășci şi cea sud-vestică a comu-

Itrimeşti, sa, în jud. Neamţu, pl.
de Sus-Mijlocul, com. Mărgineni,
situat pe valea dealurilor Mărgineni, aproape de piriiașul Ta.

Rimnic;

sudice ale pietrosului deal Tas-

nei; este punctul culminant

Itul, moșie,

jud.

partea S. a plășei şi cea de N.V. a com.; se întinde printre
văile Dichili-Taș-Alciac şi pîriul

Iucşeşti.

saii 367
case,

12

Are

suflete,

kil.

de re-

106 familii,

din

Locuesc

cari 120
în

115

IUCSEȘTI-DE-SUS
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„Are o biserică de vălătuci,
Se mai numea înainte şi Icosești și Iucseşti-d.-j.,

a

Această

IUPCA

moșie

pănă

la 1856

aparţinea familiei Lapati; de atunci a intrat în posesia pro-

Pahar-

nicului Hirțescu,

prietarului
care a
moșie.

Iucşeşti-de-Sus, saz, compus numai din cîte-va case, în jud. Ro:
man, .pl. Fundul, com. lucșești,
spre N. de satul iucșești-d.-j.,
la 1 kil. 500 m. de el. Este situat

.moșiei

Pietroșani,

încorporat-o

cu

acea

Iuga, vechie numire a cătunului
Piatra-Albă, com. Odăile, jud,
Buzău.

pe dealul lucșeștilor, pe malul
stîng al rîului Siretul, Se mai

Iuda, pisc, jud. Muscel, plaiul
Dimbovița, com. Dragoslavele.

Iuga, vi»f de deal, pl. Tazlăuld.-s., com. Schitul-Frumoasa,jud.
Bacău, situat de-a dreapta Comanului, făcind parte din șira
Holmul-Geamăna.
A

Iuda,

lugani, sa, în jud. Roman,

numește

și Goroveiul.

dea, la E. de com. Boteni,

pl. Argeșclul, jud. Muscel, din
care

izvorește piriul

cu

Moldova,

pl.

situat

luda, moșie, a statului, jud. Muscel, vîndută de veci. (Vezi Priboaia).
'

Iuda, pădure, jud. Dimboviţa,
com. IHăbeni, pe moșia Raco-

la

ţin

de

pa-

rohia catolică Ghirăeşti.
Este legat cu oraşul Roman

Muscel.

chime Cosmești, sub care nume
se găsește trecut în 'urice, și

izvoreşte

Prahova,

și se varsă

acoperit

spre

cu

pă-

”

urmă

de

un

numele

din-Vale şi care
mește Ursărești.

-

numit

în

ve-

lugani-din-Deal,

deosebire

care purta

com.

Iuda-Mică,.7laiă, spre V. de
com. Prahovița-d,-j., pl. Prahova,
jud. Prahova,
dure mare.

-mai în

din

piriul

în

tot în raionul
Prahovița,
Prahoviţa-d.-j.

şosea.

Acest sat sa

Prajuă.

tanța, pl. Mangalia,
riul com.

rur.

pe

Cara-Omer

nume

pe

acela

Chioi;

se întinde

teritoși a-

al căt.

Dere-

de la

dealul

de

alt

sat,

Iugani-

astă-zi se

nu-

Iugani, saţ, în jud. Tutova, pl.
Pereschivul, com. Prisăcani, spre .
V. de satul Prisăcani,

la

la S..E.

către N.-V.;

este situat

în partea de S.-V.-a pl. și a
com. și la E. de satul DereChioi, la 3 kil.; în partea sa de
N. se întinde valea Dere-Chioi şi

semănături,

mar-

ginea de V. a județului. Are
298 suflete; locuesc în 73 case.

şani, jud. Mehedinţi, la 46 kil. de

Turnul-Severin ; este situată pe
valea riului lupca, care este
destul de fertilă. Satul formează
comună cu satele: Cimpul-Mare, Chiţimnii, Sărdănești și căt. Angheleşti. Are 700 suflete, din
cari 110 contribuabili; locuesce

“în 160 case.
Locuitorii posedă: 26 pluguri,
43 care cu boi, 6 căruţe cu cai;
6o stupi.
Prin com. trece șoseaua .Brebinari-Baia-de-aramă. Are și o
șosea comunală care duce la

Baia-d.-j. Sunt 2 biserici, deservite de 1 preot și 2 cîntăreți.
" Budgetul com. e de 6ş1 lei.
la venituri și de 427 lei la chel-

tueli,
Iudeca,

7744

de moșie,

nelocuit,

care este încorporat cu Pietro.
şani a Principelui Dem. B. Știrbeiii, pl. Marginea, jud. Vlașca,

Iugani. Vezi
Deleni, jud.

Deleni, sas, .com.
Botoșani.

Iugani-din-Deal.

Vezi

.

Cara-Omer şi pănă la dealul
Dere-Chioi, avind o direcţie de

lupca, com. rur. şi sat, în pl. CloUn-

prin

va/e,

luiuc-Bair, dea/, în jud. Cons-

14

riul Argeșelul, în raionul com.
Boteni, pl. Argeșelul, județul

pădurea Iuda-Mică, com.
hovița-d.-j., pl. Prahova,

pl.

prea puţine
aci iarmaroc

gurii din acest sat

luda-Mică,

Ursă-

bili.
Septembrie.
„Are o biserică catolică.

Iuda, zirii, izvoreşte din dealul
cu același nume şi .se varsă în

Vezi

rești, saz, în jud. Roman,
Moldova, com. Răchiteni.

dovei de al Siretului. Are 144.
familii, sai 582 suflete, din cari
400 suflete Unguri; locuesc în
138 case. Sunt 109 contribua-

care separă basinul Mol-

Se face

arii.

Iugani-din-Vale.

Mol-

de-alungul săi, tot pe la N., trece drumul comunal Dere-ChioiCara-Omer, iar pe la S.-E. trece
drumul Cara-Omer-Bulgaria ; are
o înălțime de 160 m.; este acoperit cu pășune, finețuri și

platoul

50000

Mircești,

spre S..V. de satul Mircești, pe

același

nume,

viţa ; are peste

com.

sat, în jud, Roman, pl.
dova, com.. Mircești, :

Iugani,

15

Vite: 340 vite mari cornute,
cai, 300.0i și 350 rimători.

Iupca, zirîz,în jud.

Mehedinți,

plaiul Cloșani; se formează din
piriul Comăneștilor, udă com.
“rur. Crainici, de aci se indreptează spre com. lupca, unde
se împreună cu piriul ce vine
de la Bala-d.-s. şi Bala-d.-j.; curge
sub nuinele de lupca, formînd
frumoasa şi fertila luncă a Iupcei;

IUURUC-DERE

a
5

TURCA

la

com.

rur.

Cătunele

se

varsă în Motru,
Iurca,

S.

ale

dealului

Sari-Ghiol,

de

lingă satul Sari-Ghiol;se îndreaptă spre E. printre dealurile
Peclic și Hagi-Avat-Bair, avînd
o direcţie generală de la N.-V.
spre S.-E., brăzdind partea centrală a plășei şi S. a comunei;
taie drumul comunal BeidautRimaic, și, sub numele de piriul

Hagi-Avat, se deschide în valea
piriului Beidaut, pe dreapta.

ramură de munţi, în jud.

Neamţu, pl. Piatra-Muntele, com.

Hangul; face parte din grupa
munților Hangul și ai BistriţeiMoldovei ; se întinde între piriul
Hangul, Andea, Brădeţul
şi
Schitul-Buhalniţei, făcind legătură cu Munţii-Doamnei.
Iurcani,

saț. Vezi Polobocul, sat,

jud. Neamţu,

Iurcani; râmură de dealuri, jud.
Neamţu, ce se detașează din
ramura

Dragva, spre E., printre

satele Polobocul, Mirăuţeni, din
com. Rădiul, pl. Bistriţa, și piriiașul Dragva, formînd hotarul, în

parte, al com. Rădiul de
Socea.

com.

Iurcani, moșze, jud. Neamţu. Vezi
Polobocul,

saii Giurcani,

moşie.

Iureşti, saţ, jud. Botoşani,

în par-

tea de S..]:. a com. Zlătunoaia,
pe valea piriului Enoaia. Are

Iurtiic-Bair, deaf, în jud. Tulcea
pl. Istrului, pe teritoriul com.
rur. Ciamurli-d.-s., și anume pe
acela alcătunuluisăui Eschi-Baba;

se întinde spre S., avind o di-

recțiune

generală de la N.-V.

spre S., brăzdind partea N. a
plășei şi V.a comunei; printre
văile

Cavaclac-Cairac

şi

Dolo-

jan; se ridică pănă la o înălțime
de 274 m., dominînd asupra
satului Testemel, lasă spre S.
prelungirile
Dolojan, Dalicla;
este acoperit cu tufărişuri și
fineţe.
Iuslina-Mare, /ac, în jud. Tulcea,

“pl. Sulina, pe teritoriul com.
rur. Cara-Orman, şi anume pe
acela al cătunului săă Uzlina,
format prin o revărsare anteri-

oară a brațului Sf, Gheorghe,
de care e alimentat prin o girliță; comunică cu lacul Isacov;
are o întindere de

180

hect.; e

Iuslina-Mică, /ac, jud. “Tulcea,
mai mic de cit cel precedent şi
format tot de cel, în partea V.

află şi 45 hect. pădure.
Are 1 biserică; o ciîrciumă,
Vite: 340 boi și vaci, 3Gcai,

“lîngă satul Uslina; are 105 hect.;;

Iurtla,

va/e,

în jud.

Tulcea,

Istrului, pe. teritoriul com.

pl.

Iusufunar-Bair,

deal,

în

jud.

Constanţa, pl. Medjidia, pe teritoriul com. rur. Enigc, și anume
"pe acelă al cătunului său Iusufunar, se întinde de la V. spre
E., avind o direcțiune generală
de la S.-V. spre N.-E., brăzdind
partea

V.

a

plășei

şi

pe

cea

N. a comunei; are o înălțime
de 156 m., dominînd văile Iusufunar-Ceair, Baldionac-Ceair, sa:
tele Talaşman și lusufu bar, drumul comunal ce le unesc și

drumul judeţean Ostrov-Cuzgun;
este acoperit

în mare

parte

cu

fineţe și cite-va păduri.
Iusufunar-Ceair, val, în jud.
Constanţa, pl. Medjidia, pe teritoriul com. rur. Iinige, și anume
pe acela al cătunului săi Iusufunar-Bair ; se îndreaptă spre S.,
în o direcţiune

generală

de

la

S..E. spre N.-V.; trece prin satul
Iusufunar, și după ce a brăzdat
partea V. a plășei şi cea N.-V,
a comunei se deschide în valea
Urluia, pe dreapta, pe unde trece
drumul judeţean Ostrov-Cuzgun,
după un drum de 3 hil.

înconjurat cu stuf și conţine peşte.

proprietatea
ale sătenilor,
de 9o familii,
Pe moșie se

1000 oi, 60 porci. Sunt30 stupi
cu albine.

în maioritate Bulgari.

funar; se desface din dealul Iusu-

o întindere de 1508 hect., din
cari: 1251. hect.
mare și 257 hect.
Populaţiunea este
saii 347 suflete.

întindere de 959 hect., din cari
12 hect.ocupate de vatra satului
cu 15 case; populaţia sa este
de 26 familii, sai 102 suflete,

a plăşei şi S.-V. a comunei, chiar
comunică

cu

Iusufunar,

Dunărea.

sai lusufanar,

sa,

Iuuruc-Dere, vale, în jud. Constanța,-pl. Medjidia, pe teritoriul
com.

rur. Ivranes;

se

desface

din dealul Perdea-Bair, merge
printre dealul Perdea-Culac-Bair
și Ghenis-Rair'spre N. și Perdea- Bair şi Peştera-Bair spre S. şi,
după ce a primit pe valea Cazalgic-Dere, din spre S., se des-

în jud. Constanţa, pl. Medjidia,

chide

cătunul

dealungul acestei văi merge şoseaua judeţeană
Malciov-Med-

comunei

Enige,

situat

în partea S. a pl. și cea V.

a

rur.

com., pe valea Urluia, la Gkil.

Beidaut; se desface din poalele

spre N.-V. de reședință; are o

în

valea

Peștera-Ceair;

jidia; este situată la V. plășci
şi la S.E. comunei,

IVAN-BAIR

Ivan-Bair,

73

dea/, în jud. Tulcea,

pl. Babadag,

pe teritoriul com.

rur. Caraman-Chioi; se desface
din dealul Caraman-Chioi ; se în-

tinde spre S. într'o direcţie generală de la N..V. spre S-E,
brăzdind partea de E. aplăşei și
cea. de 5, 'a comunei; se întinde

„de-alungul malului V. al iezerului Razelm; se prelungește
spre S.-E. cu dealurile Suhat şi
Dolojan; la poalele S.-V. este
așezat satul Jurilofea, care e
dominat de virful său înalt de
67 m.; este tăiat de drumul co-

munal Caraman-Chioi-Jurilofea;
este acoperit cu livezi şi semănături.

plăşei Sulina și a com.
Cara-Orman și cea N. a

rur.
com.

rur. Sf. Gheorghe, jud. Tulcea;
pleacă depe malul sting al bra„tului Sf, Gheorghe; se întinde
spre E. cu o direcție generală
de la S.-V.spreN.--:E.; e format
din 2 trupuri, din cari unul
ajunge la malul Mării la mila
8;

este

drum comunal

străbătut

de

un

Cara-Orman-Su-

lina; în partea de S. se găseşte
pescăria Ivancea; are o lungime
„de 18 kil. și o întindere de
I15 hect.; e neproductiv.

Ivancea I, punct trigonometric,
de rangul 1, jud. Tulcea, pe
grindul cu acelaşi nume, în partea de S. a plășei Sulina şi cea
de N. a com. rur. Sf.Gheorghe,
dominînd prin înălțimea -sa de
2 m. 5, drumul comunal CaraOrman-Sulina și lacul Soloniţa.
Ivancea
judeţul
d'întiii
tot în
Sulina

nei

Sf.

Cara-Orman-Sulina ; are

1m. 4

înălțime.
Ivanoş, 7unte, jud. Neamţu, pe
hotarul despre Transilvania, situat între sorgintea piîriiașului
Ticoș (Tikos-Patak), şi muntele
Floarea.
Ivanul,

munte, în jud. Mehedinţi,

plaiul Cloșani.

plaiul Cloșani; izvorește
din
muntele Ivanul și se varsă în

apa Cerna.

II, punct zrigonometrie,
Tulcea, mai sus de cel
şi mai puțin însemnat,
partea sudică a plășci
și cea nordică

Gheorghe,

pe grindul

Ivancea şi pe drumul
61275. Jarele Dicţionar

a comu-

comunal

Geografic,

Vol. II.

-

Dolj,

„are o populație de

plasa

153 suflete:

și 60 femei. Locuesc

în 63 case, Copiii din

sat

ur-

mează la școala mixtă din satul Căciulatul, ce este la 5oo m.

Invâăncăuţana, pădure, pe moşia Invăncăuți, comuna Păltinișul, pl. Prutul-de-Jos, județul
Dorohoi.
Ivăncăuţi, saz, pe moșia cu acelaşi nume, com. Păltinișul, pl.
Prutul-de-Jos,
jud.
Dorohoiii,

cu o populaţie de

194

familii,

sait 756 suflete.
Proprietatea moșiei este a erezilor def. N, V. Pilat, cumpărată de la stat, şi fostă mai

înainte a Mitropoliei.
Are o biserică, cu hramul Adormirea-Maicei-Domnului, cu 1

preot, 2 cîntăreţi și 1 pălămar;
este mică,

hect.

74

arii

Pîrîul principal ce trece pe
moșie este Isnovăţul,
Piatră gresă și gipsoasă se
află multă, dar se estrage puțină.

»

„Drumuri principale sunt: calea judeţeană Rădăuţi-Darabani
şi drumul

ce duce

la Bivolul.

Ivănceşti, căfuu, în jud. Putna,
pl. Girlele, com. Bolotești, aşezat pe malul Putnei, între Mă-

su-

flete, cari locuesc în 50 case;
o biserică filială, cu hramul Sf.

Gheorghe.

Dumbrava-d.-s., com. Căciulatul,
bărbaţi

68

guraşi Putna.
Are o populaţie de 168

Ivăcheşti, saz, jud.

93

și

Loc însemnat este Pietrăria.

Ivanul, zirii, în jud. Mehedinţi,

dinți.

arii cîmp
pădure.

Ivaşcu, va/e, în com. rur. Obirșia, pl. Cimpul, județul .Mehe-

Ivancea, grind, în partea de S,a

No.

IVĂNEȘTI

de lemnși tencuită,

făcută în anul 1803, de monahul Isaiea,

Sătenii împroprietăriți ai 544
hect., 23 arii pămînt; iar pro__prietatea moșiei: 873 hect., 64

Ivăneasca, zădure, în jud. Ialomiţa, pl. Ialomiţa-Balta, com.
Larga, cu o suprafață de 100
hect.

cu

următoarele esențe:

stejar, salcie și plop.
Ivăneasca, zirii, izvorește din
pădurea Țibăneştilor, trece prin:
tre satele: Țibăneşti şi Jigorăni,
din com. Țibănești, pl. Funduri,

jud. Vasluii, și se varsă în Șacovățul, aproape de satul Coticul, din com. Todirești,
Ivăneasca, vale, se formează pe
teritoriul comunei Ursoaia, pl.
Mijlocul, judeţul Oit; străbate
de la N. la S$. teritoriul com.
Timpeni, spre E., paralel cu Dorofeiul, şi, după ce trece pe teritoriul com. Şerbănești-d.-s., se
varsă în Dorofeiu,
Ivăneşti, cop. rur., în centrul
pl. Prutul, jud. Fălciă, între comunele: Rusca, la N.; Berezeni
și Lunca, la S$.; Stănilești
și

parte din Lunca, la E. și com. Huduji, la V. Este formată din
satul Ivănești,

divizat în Arghi-

reni şi Vlădiceni și satele
10

Că.

-

IVĂNEȘTI
potești

și “Todireni,

pe o supra-

față cam de 3035 hect. şi cu
o populație de 253 familii, sai
595 suflete, din cari 169 contribuabili. Are o şcoală și o biserică,
Prin centrul comunei trece
șoscaua de la Iluși la Fălcii,

Este udată de piriul ChetroSul, ce formează

un iaz.

Viea se cultivă pe
de 40 hect,
Budgetul

întindere

comunei

e de 4184

lei la venituri și de 3468 leila
cheltueli,
Vite mari” cornute 447,
485, cai 26 și porci 106.

Ivăneşti

(Huşeni),

com.

o şcoală;

3 biserici,

2 preoţi și 2 cclesiarci;
ră;

1 iaz;

307

ului se numeşte

Vlădiceni,

for-

mind un alt trup de moșie,
fostă a Episcopiei de Huşi, ce o
căpătase prin daniele făcute
manăstirei de către unii creștini,
pioși răzeși, și prin cumpărătu-

sat, jud.

Ivăneşti, dea/, situat la V. pe
teritoriul com. Şerbăneşti-d.-j.,
pl. Șerbănești, jud. Olt. Are
direcțiunea N.-V. către S.-E.
Se naște din Boianul, sub numele de Dealul-Cojocarilor, și,

la extremitatea sa de E., lingă

zur,

cu

lei

stupi.

în centrul

jumătate din satul Ivănești ; iară
partea satului din stînga piri-

Ivăneşti. (Vezi Huşeni,
Vaslui).

să vindă părțile lor de pămînturi, Această parte a satului
este înființată de Inocentie E.
piscopul de Huși cu străini aduși din alte părți între anii

Ivăneşti, sa, numit din vechime
și Buburuzul,

cu

Dorofeiul,

Locuiturii posedă : 69 pluguri
şi 112 care cu boi, 11 pluguri
cai;

moșiei

ia numele de Ivănești, după numele mahalalei situată pe culmea lui.

Comerciul se face de 20 persoane.
Vite: 911 vite mari cornute,
2 bivoli, 780 oi, 20 capre, 99
cai şi 1602 rimători.
Budgetul comunci e de: 4410

cu

și numirea

nului loaneşti, com. Gura-Teghii,
jud. Buzăă.

la locuitorii răzeși cari aii voit

1 moa-

4360

a rămas

Ivăneşti, vechia numire a cătu-

oi

S cîrciume,

lei la venituri şi de
24 bani la cheltueli.

tea satului din dreapta piriului
se numește Arghiroaia, formînd
un trup de moșica
parte, fostă
odată proprictatea unci Doamne
numită Arghiroaia, de la care

rele făcute de Episcopie de pe

în partea de S$. a plășei Racova, jud. Vaslui, la 24 kil.
de orașul Vasluiă și la 11 kil,
de Pungești, reședința plășei,
E formată din satele: Ivăneşti ([luşeni), Golgofta, Valeaciînepei, Valea-Mare, Broșteni,
Buscata, lezerul și Chilia, pe o
suprafață de 2532 hect, și cu
o populaţie de 248 familii, saii
1252 suflete, din cari 31 străini,
Sunt 271 contribuabili.
Are

IVĂNEȚUL-MIC
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comu-

nci Ivănești, pl. Prutul, judeţul
Fălciu, așezat pe valea piriului
Chetrosul, ce curge de la N.
la S., prin mijlocul satului. Par-

1752—1782.

Suprafaţa teritoriului
cam

de

1832

populație

este

de

162

369

suflete,

tribuabili.

satului

hect.,

cu

familii,

o

în

centrul

comunei,

Ivăneştilor (Dealul) sai Dumbrava,

deal,

care

se

întinde

spre $.-V. de satul Hușeni,
com. Ivănești, pl. Racova, jud.

Vasluiii.

saă

din

cari

102

con-

Aici

este

reședința

comunei. Are o şcoală, înființată în 1883, frecuentată de 43
- elevi; o biserică, făcută în 1862,
cu 1 preot și 1 dascăl;
un iaz,

Ivăneţul, câfuu de reședință al
com. Goidești; are 380 loc. şi
78

case.

Ivăneţul, îzvor, în judeţul Buzău,
ese din muntele

Virful-Seciului

format de piriul Chetrosul.
Prin mijlocul satului, de

a

com. Goideşti, căt. Fundata ; se
scurge în piriul Fundata, pe teri-

dreapta

și

toriul căt.

Budești, com. Tresti-

oara.

,

piriului “ Chetrosul

paralel cu el, trece șoseaua județeană Huși-Fălciă.

Ivăneţul-Mare,
Ivăneşti, sa, jud. Ialomiţa, pl.
Ialomița-Balta, pendinte de com.
Larga. Este situat pe partea
dreaptă a riului Ialomiţa, spre
V., la 2 kil. desatul de reşedinţă.
O parte a satului este pe o
mică luncă, sub coasta Bărăganului şi o parte deasupra

coastei, pe cîmpul
Are o populație

Bărăganul.
de $9 fa-

milii ; o biserică zidită la 1844,
deservită de unpreot; o şcoală

punte,

în

jud.

Buzău, com. Goidești, căt. Brătilești; are 1176 m. înălțime;
pășuni şi pădure de brad.

Ivănețul-Mare,

zoșze, în jud.

Buzău, com. Goidești, făcind îm-

preună cu muntele Războiul un
corp ca de 7000 hect., din care:
4500 păduri seculare de brad
şi fag;

restul izlaz, fineaţă,

cu-

rături și sterp. Poartă în genere
numirea de Goideşti-Carp.

mixtă, condusă de un învățător.
Vite:

bivoli,

zoo

cai,

750

boi,

200 oi şi 120 porci.

15

Ivăneţul-Mic, munte, în jud. Buză,

com. Goideşti, unit cu Ivă-

IVĂNEȚUL-MIC

nețul
- Mare
plaiă ce se

printr'un frumos
întinde spre N.;

are izlaz și pădure.

Școala de băeţi e frecuentată
de 116 copii, iar cea de fete e
frecuentată de 81 fete.
Veniturile

Ivăneţul-Mic,

punte, în jud. Bu-

zăii, com. Goidești, avind ca 1000
hect. din cari 20 hect. arabile,

50 hect. fineaţă, restul
și păduri

seculare

pășune

de brad

şi

foarte mult fag. Face parte din
moșia

Penteleul,

Iveşti, cor. rur., pl. Birladului, jud.
Tecucii, situat între riul Birladul

“spre V. și calea ferată la E.;
la 19 kil. în partea de S.deca.pitala județului,
Are o populaţie de 360 familii sait 1498 suflete, din cari
168 familii sunt Evrei și de alt

naționalități,
Locuitorii plătesc bezmăn proprietarului,
Are

" IVEŞTI
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și cheltuelile

se mai

fac şi 4

îar-

maroace (bilciuri) anuale: la 23
Aprilie (Sf. Gheorghe), la 20
Iulie (Sf. Ilie), la 15 August
1 (SE. Maria) şi la 14 Septembrie
(Inălțarea. Sf. Cruci).
|
Ivești

este

unpunct

remar-

Floarei,

după

zat

numele

care s'a așe-

aci.
Pe

ja

1700,

Florea face

o bi-

serică de gard mai spre N. de
actuala, căreia i se cunoaște
şi astă-zi locul, însă aceasta la,

1812

s'a ruinat.

La

1812 sa

(căt. Blăjeri-d.-s.) şi

logicum>
descriere

situația

pe

calea

Tecucii-Galaţi,

avind
la

E., șoseaua națională care trece

tirgului, toate a-

contribue

la ridicarea și

înfrumusețarea
lui. In partea de
N. se află și spitalul județean.
află reședința
plășei Birlad,

subreșe-

paniei I-ii, reg. 6,No. 24, Tecuciii ; oficiul telegrafo-poștal, o

farmacie, iar spre N., pe un frumos platoii, se află gara Ivești.
|
Se mat află aci 2 sinagoge;
o școală; 2 cimitire: unul or-

familii,

ne dă o frumoasă
genealogică a aces-

genealogie

documente

gencalogia familiei Balșilor,
Iveşti,

com.

rur. şi saț,

„pe un platoii, în marginea

decit pănă la 1828 cînd Turcii în
trecerea lor pe aici i-aii dat foc.
Cu mult mai pe urmă s'a făcut
actuala, cu sprijinul d-lui Panaite
Ciucă,
S'a reparat de locuitori în
1883 și se îngrijește de obștia
tirgului, ajutîndu-se şi de pro-

1855 — 56 de proprietarul moşiei,
Panait Balș, tatăl d-lui Mihail

1885,

s'au

publicat, în anul 1856, în «Buletinul Moldovei», No. 52.
Ivești mai înainte nu avea

de cit cite-va
coasta

case

Birladului,

situate
și

jud,

Comerciul se exercită de 9
persoane. Are 11 hect. vii. Aci,
Tutova,

Balș.

în

Tutova, pl. Pereschivul, spre V.
de oraș, pe piriul Tutova.
Are 826 locuitori, din cari
209 contribuabili; locuesc în
227 case, Știii carte 53 persoane. Are o școală primară de
băeți ; o biserică.

riului

D-l M.

auten-

Tot ast-fel și principele Gh. Bi-

Tirgul Ivești este înființat la

Sunt 2 școli: una de băeţi
şi alta de fete; cea dintii da-

acte

bescu,
în opera sa intitulată
«Domnia lui Bibescu», la pag.
715, vol. IL, are o tabelă arătind

todox și altul ebraic.

prietarul moșiei,

şi

bazată

tice. .

făcut alta, care a fost în locul
celei de astă-zi, aceasta.n'a durat

Balş ; această înfiinţare este întărită prin hrisovul Domnesc
ce se află depus la primărie și

pe

cu

cele mai vechi care aă avut un
rol istoric în Moldova. D- B.
P. Hasdeii în «Magnum Etimo-

sa frumoasă,

sa

V.

şiei este familia Balș.
Familia Bălșeștilor e una din

tei

ferată

la

Proprietarul tirgului şi a mo-

cabil pentru comerț, pozițiunea

dința primăriei, în localurile
lor proprii; o cazarmă a com-

Biserica

Se mărginește la N. cu com.

Afară de bilciuri din fie-care
Duminică,

şi poartă

primului locuitor

păstrat'o

rîul Birladul,.

cestea

de

a

1875.

de fer ; 60 cai, 85 boi, LI4 vaci,
2 tauri, 18 capre şi 105 porci.

Aici se
prefecturei

numele

denumire

la anul

sunt de 16470 lei.
Locuitorii posedă: 25 pluguri

Gheorghe, deservită de 2 preoţi
şi 2 cîntăreţi. Biserica a purtat
şi astă-zi

pănă

Torceşti;la S. cu com. Bucești,
de care se desparte prin un
drum; la E. cu com. YTorcești

prin mijlocul

o biserică, cu hramul Sf.

com.

această

găsit

în

pi-

vara

anului

resturi

de ani-

male anti-deluviane.
Prin această com.

trece dru-

mul care vine din șoseaua Birlad-Bacăii

și urmează Valea-Tu-

tovei, ducînd spre S. în pl. Corodul.
Mai înainte se numea
giucani,

Măr-

cari ținea

Iveşti, stazie de dr.-d.f., jud. Te-:

a

de Blăjeri-d.-j.; tot de acest
sat ținea și biserica făcută de

doua de la 1870. De curînd sa

Florea, iar locul acesta se numea

cuciii, pl. Birladului, com. Torcești, pe linia Barboşi-Tecuciii,

zidit
şăli.

tîrgul Florei. Locuitorii și astăzi
îi,zic «Tirgul-Biserica-Floarei> și

pusă în circulație la 13 Sept.
1872. Se află între staţiile Ha-

tează

de

la

1865,

o școală

cea

frumoasă
|

de

cu 4
[,

IVRINEZ

nul-Conachi (13.6 kil.) și Bare.
ca (9.5 kil.). Inălțimea d'asupra nivelului mării de 3161.
Venitul acestei stații pe anul
1896 a fost de 326211 lei şi
30 bani.

Ivrinez sau Ivranez, sa, în jud.
Constanţa, pl. Medjidia, cătunul com. Cochirieni, situat în
partea de V. a pl. şiceadeE.
a com.,

pe dealul Ivrinez, lingă

un stuf al bălței Cochirleni, la
5 kil. spre E. de reședință. Inainte era așezat ceva mai spre
V., unde se văd şi ruinele ve-

chiului sat distrus de mari

în-

cendii provocate în timpul războiului din 1877—7$. Intinderea
sa totală este de 2743 hect., din

cari 14 hect. ocupate de vatra
satului cu 231 case. Populaţiunea sa, în maioritate Romiîni,
este de 85 familii, sai 428 su-

flete.
Izbaşa,

IZEȘTI-SURANI
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ziriz,

în

jud.

R.-Sărat,

pl. Marginea-d.-s., com. Slobozia,; izvorește din dealul Jinurul;
udă comuna în partea de V.,
trece pe d'asupra căt. Coroteni
şi se varsă în piriul Coroteni,
mai jos de căt. Coroteni.

care Vladu Povarnagiul,

cu hra-

mul Sfinţii Voevozi, deservită de
un preot și un cîntăreț.
Izbiceni,

com.

rur., la E. plăşci

-Balta-Oltul-d.-., jud. Romanați,
formată din satele Izbiceni (1500
locuitori) și Donca (1038 locuitori) și situată lingă Olt, pe şosecaua

Izlazul-Stoieneşti,

la

chie, cu
a doua,

86 familii,

în

pl. Topologul, făcom. rur. Milcoiuleste reședința pribiserici: una ve-

hramul Adormirea şi
cu hramul Sf. Ioan,

„ deservite de cîte
un cintăreț.

un

preot

și

Izbăşeşti, saș, în jud. Argeș, pl.
Cotmeana, făcind parte din com.
rur. Stolnici-Izbășești. Are o biserică vechie făcută de un oare-

pe

care

se dă pe-

şi 1376

Izeşti, pamire ce se mai dă cominei Păcureţi, pl. Podgoria,

necăsătoriți;

79

ştiind

carte ; 478 contrib,
Budgetul

com.

este de 64854

lei la venituri şi de 6368 lei
la cheltueli. Locuitorii se ocupă

parte

rur. Podeni-Vechi,

din

com.

pl. Podgoria,

jud. Prahova. Are o biserică,
construcție vechie, zidită de loc.

jud. Prahova.
Izeşti,

|

moșie a statului, fostă pen-

cu agricultura, industria domestică și creșterea vitelor. Vite
mari 1917, vite mici 6219 și rimători 300. Are vre-o 1000 duzi

dinte de Episcopia Buzăului,
jud. Prahova.
Un hrisov al lui Mihail Constantin Șuţu Voevod, din 1 De-

cu cari cultivindu-se gindaci
mătase, se obține anual cam
oca gogoşi, 4 borangic și
oca săminţă.
In com. sunt 7 cîrciumi
se fac 3 bilciuri pe an:
la Dumineca Floriilor, ţinînd
zile; 2. la 24 Iulii, ţinind

de
45
1

cembrie
1784, poruncește ca
moșneni Izești să răspundă obiș-

zile şi 3.

ţi-

la

11

Octombrie,

şi
1.
ş
3

mari şi mici, cu stămburi, articole de brașovenie și producte

cu

statului,

Izeşti, saț, face

Pichet de graniță, pe marginea
Dunărei, jud. Mehedinţi.
sas,

proprietatea

_este un zăvoiiă, care
riodic în exploatare.
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Izbașul sai Crucea-lui-Izbaș,

jud. Argeșul,
cînd parte din
Izbăşeşti. Aci
măriei. Are 2

Izbramul, numire ce dai locuitorii unci însu/e din dreptul
comunei Cioara, jud. Teleorman,

kil. de Caracal și la 14 kil. de
Corabia.
Are o populaţiune de 2558
locuitori, din cari 1298 bărbaţi
și 1260 femei; 1182 căsătoriţi

nînd 3 zile, sunt: înființate la
1832. Comerţ se face cu vite

Izbăşeşti,

Pleașovul și Saelele. Este . proprietatea d-lui AI. Rioşeanu.

ale industriei domestice.
Are: o şcoală primară mixtă
de gradul II, condusă de un
învățător, frecuentată
de 62
clevi;

2

biserici:

(1846), clădită

de

Sf.

Nicolae

proprietarul

» Rioșeanu în Izbiceni și a doua
Sf. Nicolae în Donca, deservite

de 2 preoți şi 4 cîntăreți,
Izbiceni, zrup de moşie,
leorman, al cărei corp
este în jud, Romanați
trece peste riul Oltului,
în dreptul comunelor

jud. Teprincipal
și care
în luncă,
Riioasa,

nuita

dijmă

sfinta

mănăstire Sinaia, din Pra-

hova, pănă
moșia.

a

păcurei

ce se va

Şi

fiind-că

către

hotărnici

nu

se

ştia

cui vor rămîne acelepuțuri cu
păcură, s'a hotărit 'ca păcura
sii se stringă de moșneni Izești
și vinzînd-o să ducă banii să-i
„dea întru păstrarea Ispravnicilor
pănă la Sf. Gheorghe, cînd se .
pusese soroc ca hotărnicia să
ia sfîrșit, şi atunci la ori-ce

parte se va
acei bani.

cuveni se

vor

da
|

lzeşti, rup de pădure a statului,
în întindere de 25 hect., pendinte de com. Podeni-Vechi, pl.
Podgoria,

jud.

Prahova,

care,

împreună cu trupul Surani (415
hect.), formează pădurea PodeniVechi.
Izeşti-Surani, moșie a statului,
com. Podeni-Vechi, pl. Podgoria,

jud. Prahova.

|

IZIMȘA
Izimşa,

77
com. rur., în jud. Mehe-

dinți, pl. Cimpul, la 62 kil. de
orașul Turnul-Severin,
situată

Budgetul com. e
lei la venituri și de
la

$.,

tribuabili; locuesc

kil.;

case.

Este cuprinsă între comunele
Cujmirul, Dărvari, Obirşia
şi
Salcea, și udată de apa Drincea.

Locuitorii posedă: 73 pluguri,

de 16828
12380 lei

Drumuri: la Lacul-Sărat, spre
5 kil.; la Traian,

paralel cu

C. F. Brăila-Buzăă,
la

Tudor

spre S., 8

Vladimirescu,

pe lingă Lacul Dulce,
la Cazasul,

spre V.,

11

kil.;

5 kil.; la

Cimpulung, spre N.-V.,

17 kil.,

lafat.
Are: o biserică, cu 1 preot
şi 2 cîntăreți; o şcoală, con-

la Vădeni, spre N., prin SatulNemţesc, 40 kil.; la Brăila, spre
E. 1 kil.
Comuna și-a luat numele de
la moşie. La 1828, Ruşii luînd
Brăila ai dăruit partea din raiaua sa bisericei Sf. Mihail şi Mo-

dusă de un învățător, frecuentată

numentului

de 20 elevi
ciumi.

cîr-

lor, Secularizind-se venitul mănăstirilor la 1564, Izlazul a de-

Budgetul com. e de 6420 lei

venit propr. Statului. Pănă la
186; făcea parte din orașul

120 care cu boi, 16 căruţe cu cai.
Prin această comună
trece

șoseaua Recia-Cujmir-Izimșa-Ca-

şi 3

eleve;

4

la venituri, iar la cheltueli, de
2519 lei.
Vite: 840 vite mari cornute,
46 cai, 680 oi şi 600 rimători.
Izlazul, com. rur., jud. Brăila,
pl. Vădeni, situată pe șes. Se

mărșinește la E. cu com.

urb.

Brăila, la N. cu Vădeni; la V. cu
Cazasul; la S. cu Chiscani şi La-

Brăila,
Izlazul,

Izlazul

este un tîrg însemnat ;

mai înainte a fost port; este reșe-

dința subprefecturei plășei Oltul-

cheltueli,

la poalele dealului și pe matca
apei Drincea. Are o populaţie
de 1109 loc., din cari 178 conîn 200

IZLAZUL

pentru

mahalaua
com.

întreţinerea

istorie se explică prin pozițiunea şi mărimea ei comparată cu

a satelor. din prejur. Izlazul a
„jucat rol în epoca romană, în
faptele desfăşurate la 1848 şi
în ultimul războiii

din

1877.

C. Boleac trece Izlazul între
staţiunile din epoca prehistorică,
saii cel puțin dacă, și spune că
a găsit

3

obiecte,

cari

indică,

civilizația dacă: o oală de lut
negru, marginea unui vas de
bronz și 3 părția unei trimbiţe
de argint. Incontestabil,aci a fost
o cetate cu o deosebită însemnătate

în

epoca

romană,

fiind

capul unei căi. In cuprinsul com.
se află 2 cetăți de pămînt, una

Belvedere,

rur., în partea

d.-j., și are un biuroti telegrafopoștal.
Importanţa ce are Izlazul în

de

S-E. a plăşei Oltul-d.-j.-Balta,
jud. Romanați, situată lingă Dunăre, pe malul drept al Oltului
și foarte aproape de vărsarea
sa în Dunăre, pe șoseaua ce

merge 'din Corabia spre T.-Mă-

în mahalaua

Racoviţa

și alta în

mahalaua Verde, împrejmuite
c1 un șanț întreit. Drumul care
în epoca

romană

unea

Izlazul

cu Romula nu figurează în tabla lui Peutinger. Judecînd, în
fine, după faptul că este capul

cul-Sărat. Suprafaţa comunei este

gurele, la 21 kil. de Corabia şi

unei căi,

de

la 52 kil. de Caracal. Altitudinea
terenului d'asupra nivelului Mă-

Moesia, după şanţurile ce se
văd, după ruinele după țărmul
drept al Dunărei, după nişte
sarcofage descoperite şi după
monedele romane mici a împăraţilor de la Adrian pănă la Caracala ce s'a găsit aci, putem
crede că aci a fosto cetate im-

3000

hect., cu o populaţie de

1322 familii, sati 5 162 suflete, din
cari 792 contribuabili. Ştii carte

624 persoane.
Are o şcoală

de băieţi,

în-

rii pe măgura Strimba, spre V.
de comună, este de 58S-m. In
faţa satului -se află în Dunăre

ființată în 1840, frecuentată de
62 elevi și una de fete, înființată
la 1880, frecuentată de 46 eleve.

o insulă mare şi un pichet

Sunt 17 cîrciumi.
Sunt 2324 vite mari cornute,
852 cai, 613 oi, 641 rimători, 7
capre. Pe teritoriul com. se află:
gara Brăila, 1 fabrică de ciment

milii, sati 458$ suflete, din cari
741 contribuabili,

a D-lui Cantacuzino;

1 fabrică

de spirt şi cherestea; 1 fabrică
de sobe de porțelan; 1 fabrică
de cue de cizmărie;

oborul

4 cimitire,

de producte; 2 grădini

de zarzavat, mai multe
midării și abatoriul. -

cără-

graniță

cu același

Are o populație de

Are

o

școală

băeţi și una

de

nume.

1132 fa-

primară

de fete cu

țători, frecuentate de

de

3 învă-

70

băeți

şi 17 fete; 2 biserici: Sf.

Trei

Ierarchi (1852)

și

Sf.

Nicolae

"cu 3 preoți şi 4 cintăreți;
stabilimente comerciale.

19

Budgetil comunei e la venituri de 10739
de 10297 lei,

lei și la cheltueli

portantă

mane,

care

unea

a primelor

Dacia

cu

colonii ro-

care a comunicat cu Mo-

esia prin un pod
ştim nimic. : |

de

care

nu

In istoria Țărei, Izlazul e mai
bine cunoscut “prin revoluția de
la 1848 şi prin cele petrecute
aci la începutul campaniei din

- 1877—78.
La 9 lunie 1848, se strînseră
aci: Heliade, Popa' Șapcă, Golescu, Tell, Pleșoeanu, Magheru,

1ZLAZUL

IZLAZUL

Serurie, ctc., și în cîmpia Izlaregeneraţiunei, ridicară drapelul

Se ceti apoi proclamația și
Heliade explică mai multe paragrafe din Constituţie. Ea în-

renașterei

şi se citi proclamarea

cepea așa: «Fraţi Romini, timpul

guvernului provizorii. Ei pro"clamară constituţia de la 1848,
ale cărei mari principii trebuia
să mai ridice Rominia îngenunchiată străinilor. Aceasta e
unul din cele mai memorabile
fapte ale vieţei noastre politice,
prognosticul independenței și
formărei regatului Rowmîn. Heliade zice: «Piața satului Izlazul
era plină de țărani, o companie
de soldaţi, dorobanţi, o mulți-

mintuirei a sosit. Poporul nostru se deșteaptă la sunetul trom.
petei îngerului mîntuirei și recunoaște dreptul săii de suveran.
Poporul romîn se ridică a-și apăra drepturile sale. La arme,

zului, numită

me

de

a lui Traian saia

negustori,

arendași, etc.

Se ridică o. masă în formă
altar şi pe

ea

strălucea

de
evan-

gelia, crucea și 20 luminări aprinse, și preotul Șapcă cu alți
preoți,

săvirșind

serviciul divin,

tot poporul îngenunchiă. Atunci
pr. Radu Șapcă, inspirîndu-se din
un paragraf al Resurecțiunei lui
Ezechiel,
pronunță

ridică ochii la cer și
o rugăciune către A-

tot-puternicul pentru a-i sprijini
în calea dreptăţei. Intre altele:
«Ridică

și reînviază, Doamne, a:

cest popor care se omoară pentru a face să trăiască opresorii
săi.

Scuteşte-l

de

abuzuri,

de

claca şi iobăgia necunoscută pă:
rinţilor noștri, de roboate,
aste lucrări ale faraonilor,

de
de

persecuție, de toată jefuirea şi
nedreptateas.
Inspirarea de care era însuflat preotul, razele de dimineață
ale soarelui

ce-i inunda fruntea

sa apostolică "1 făcea divin și
vocea lui vibra puternic în înima, auditorilor. Toţi se ridicară
şi intonară imnul: «Doamne mîntuește poporul tăii». Funurile bastimentelor respunseră prin salve

repetate. Apoi cele 2 stindarde
fură botezate cu apă sfințită; unul
fu luat de Eliade care-l încredință poporului şi altul de Tell
care vorbi şi'| încredinţă oştire,

Romini |! la armele

mîntuirei».

Toţi jurară pe constituţie, pe E...
vangelie și steaguri, și în entuziasm mii de glasuri repetară;

«Trăiască Rominia!
trăiască
Constituţia, trăiască poporul !»
Din cîmpul lui Traian, poporul
înarmat porni spre Caracal și
de aci spre Craiova avind de
cap pe Magheru; apoidupă ce
toată Oltenia fu ridicată, capii
revoluțiunei se îndrumară spre
Bucureşti,

unde

s'a şi prezentat

lui Bibescu constituția cea nouă.
La 1877, abia sosesc la Izlaz
I-iul bat. din reg. 7 de linie,
escadronul

teria q-a

de Teleorman

din

reg.

II

de

și ba-

arti”

lerie, şi Turcii cari crai 1000
în Nicopole, cu 2 vase cuirasate

Scadra şi Podgorita, îi salută cu
obuze.

La

4 Maii

1877,

moni-

torul turcesc deschide foc asupra Izlazului si batetiilor romîne

Izlazul, saţ, jud. Brăila, care se
întinde în formă de semi-cere
pe lingă şanţul orașului Brăila,
Casele sunt neregulat aşezate și
se întind de la cimitirul Sf.
Constantin pe ambele părţi ale
drumului

de

fer, pănă

aproa-

pe de bariera Galaţi. Acest sat
pînă la 1864 făcea parte din
orașul Brăila şi ținea de maha:
laua Belvedere; de atunci însă
a rămas

comună independentă.

În acest sat se află gara Brăilei a C. E. Buzăii-Barboşi. Intre
gară și bariera Sf. Gheorghe
se află cazarma regim. III d'artilerie, o clădire mare. lar în

partea de S. lingă bariera București se află piața numită
oborul.
. Suprafaţa satului e de
1080 hect., cu o populaţie de
40934 suflete, Știu carte 639 persvane. Locucsc în 910 case.
Pe teritoriul satului sunt: 8
circiumi;

o

moară

de

vint

şi

una de aburi; o fabrică de porţelan ; unde se fabrică sobe, ornamente

și obiecte

de artă;

o

fabrică de'săpun ; 3 cazane de
rachiă;

o cherestea;

un depozit

de lemne pentru foc; 5 depozite
de gaz; 6 depozite de vinuri şi
de spirt,
Are

o şcoală

de

băeţi şi una

malului

de fete,. întreţinute de stat, fre-

stîng al Dunărci. Comandantul
artileriei noastre scoate tunurile
din ambrasuri în cîmp deschis

cuentate de
105 elevi şi 65
eleve. Ambele şcoli aă un bun

aşezate

spre

a

pe

înălțimile

putea

vaporului

urmări

turcesc

mişcările

şi răspunde

provocărei. Bombardarea ţine
3 ore şi vaporul turc avu ca„tarcul rupt și coşul sfărimat.
Obuzurile turcești ai rănit însă
posturile de infanterie din piq.
No. 10. Bombardarea continuă
în 5, 8 şi 14 Maiii, Pe la Izlaz
trecu Dunărea divizia aIV-a în
noaptea lui 25 Iulie, și reg. 5
de linie fu prima trupă romînă
ce ocupă Nicopolea, spre aforma garnizona cetăţei,

local propriii.
Vite sunt: 850 cai, 2324
vite mari cornute, 600 oi şi 630
rimători.

Izlazul (Renea), îns4+/ă, în Dunăre în dreptul com. Izlazul, din
jud. Romanați.

Izlazul, da!tă, jud. Dolj, pl. Ocolul, com. Seicuiul.

Izlazul, Za/tă, în pl. Balta-Oltuld.-j., jud. Romanați, lingă com.
cu același nume,

IZLAZIL

Izlazul, moșie, pendinte de com.
cu

același

IZVOARELE
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nume,

proprietatea

com. Brăila, jud, Brăila; are o
suprafață de 2000 hect., aducînd
un venit de 79000 lei.
Izlazul, pădure, supusă regimului
silvic, pe moşia Poiana-Fetei,

com. Lerești, plaiul Dimboviţa,
jud. Muşcel, în întindere aproximativă de 70 hect., populate
„cu fag, mesteacăn şi anin.

Se mărginește la N. cu Izlazul-Balota ; la S.,

cu Izlazul-Le-

rești, la E., cu comuna Nămăești și la V., cu com. Lerești,

Izlazul, zăzure,

jud. Muscel,

co-

Izlazurile-dinGlod,

jud.

la S., cu Izlazul-Balota; la E,
cu Nămăeșşti și la V., cu Lerești.

bisericei Maica-Domnului-Dudu,

E

supusă

regimului

Dolj,

Izvoare
în jud.

tivă. Esenţe: fag,

anin și mes-

teacăn.

com.

Maria N. Paianu, despre moșia

de ac-

destul

Jiul-d.-j.,

Roziștea, pe hotarul moşiei d-nei

silvic;

are o vegetaţiune

pl.

zz/azur,

muna Lerești, plaiul Dimboviţa,
în întindere de 100 hect. Se
marginește la N. cu Strimtul:

(Şapte-),
Buzăii,

Joc

com.

îzo/az,
Goidești,

numit ast-fel după cele 7 izvoare,
ce ies din coastele de E, ale munteiui Penteleul, cari reunindu-se,

Izlazul, zădure,

supusă regimu-

lui silvic, pe moșia Voinești,
plaiul Dimboviţa, jud. Muscel,
în întindere de 150 hect. cu
un masiv rar și compus din fag

merg de se varsă în riul BiscaMică. Pe aci e o deschidere facilă din virful Penteleului, pentru cei ce voesc a merge la Lopătari. Poziţia e frumoasă.

şi mesteacăn.

Izlazul, zădure, pe moșia PlaiulMarichii, com.
Lereşti, plaiul
Dimboviţa, în întindere apro-

ximativă de şo hect., populate
cu:

fag,

mesteacăn

Se învecineşte

și

anin.

la N.

cu

Se

învecinește

la

N. cu

Iz-

lazul-Bărăţiei; la S., cu comuna
Voineşti; la E., cu comuna Nămăești şi la V., cu Rîul-Tiîrgului.

Iz-

lazul-Negulici ; la S., cu Izlazul-

Izlazul, zădure, a statului, în în-

Lereşti : la E., cu com. Nămăești
şi la V. cu com. Lerești.

tindere de 82 hect.; ține de
comuna Golești-Badii, pl. Podgoria, jud. Muscel,

Izlazul, zădure, supusă regimului
silvic, pe moșia Bughea, com.
Lereşti, plaiul Dimboviţa, jud.

Muscel, în întindere

aproxima-

tivă de 600 hect.

Masivul e întrerupt

de

mul-

tele tăeri ce sati urmat fără nici

Izlazul, zod, jud. Romanați, în
dreptul comunei Izlazul, pe şoseaua Corabia-T.-Măgurele. Aci
Oltul are 145 m. lărgime a albici, şi 1 m. 80 adincime și
2 m. iuțeală de curent pe se-

o regulă. Esenţe: fag, mesteacăn,
plop și anin.
Se învecinește la N. cu Lalu;

cundă. Podul e construit pe 23
de luntre.

la S,., cu Bojorita; la E., cu com.
Lereşti și la V., cu apa Bu" ghca.

Izlazul-Circiumei, 25/23, traversat de calea ferată Golești-Cim-

Izlazul, pădure, supusă regimu«lui silvic, pe moşia Izlazul-Bărăției, com. Lereșşti, plaiul Dimbovița, jud. Muscel, în întindere
de 100 hect. avînd o vegetaţiune
destul de activă.
Se învecinește la N. cu
„lazul comunei Lereşti; la S.,
Izlazul comunei Vionești; la
cu Nămăești și la V., cu
muna Lereşti.

Izcu
E,,
co-

pulung, situat în com. SchitulGolești, pl. Rîurile, jud. Muscel, fost pendinte de mănăstirea
Cîmpulungului. Acest izlazs'arezervat de stat în delimitarea de
la 1864.

Izlazul-Comunei, zgădure, pe
proprietatea Izlazul-Rucăcrul, co-

Izvoarele, corp. rur., jud. Dimboviţa, plaiul Dimboviţa-lalomiţa la
24kil.spreN.-V.de Tirgovişte, pe
şoseaua
Tirgoviște-Cimpulung,

pe cimpie, dealuri și văi și în apropiere de malul stîng alriului
Dimboviţa. Dealurile din raionul
acestei comune sunt: Minjina,
Lăpodoști, Băltaci-Izvoarele și
Ripa. Prin raionul com. curg:
pîraele următoare care sunt afluenţi ai Dimboviţei: Minjina,
Izvoarele și Riul-Alb. In apropiere este un izvor cu apă sărată,
Comuna se compune din două

sate: Suduleni și Izvoarele cu o
populaţie de 1063 locuitori.
Are: două biserici; o școală;
5 mori de apă; o piuă. Produce
prune multe, din care se fabrică
ţuică. Are pădure de peste 1750
„hect.

Se învecineşte: laE. cu com.
Cucuteni și Vilcana-Pandeli;
la .
V., cu Pribotul;la
N., cu Pietrari
și Voineşti și la S$., cu Mănești.
De com. Cucuteni și Vilcana-

Pandeli se desparte prin dealuri
acoperite cu păduri, de Priboiul,
prin riul Dimboviţa, iar de cele-

muna Rucărul, jud. Muscel, supusă regimului silvic, în întindere
de 500 hect., avind esenţă do-

Valte,

minantă fag.

deţene

prin

văi,

dealuri și

loc

şes. Se leagă cu Voinești, Mănești și Pietrari prin șosele juși comunale, iar cu cele-
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Valte prin poteci și drumuri neșoseluite.

Sunt

pl. Jiul,

com.
situat

rur., jud. Gorj,
pe loc şes, în

hect.

62

cari

pădure,

măruntă a proprietarilor

14 hect.

vii și 102

hect. pruni.

Are o populaţie de 80 familii, sai

876

suflete, din

cari 11

D-na

Elena

2730

hect.

(404

sterpe,

773 izlaz, 250 pădure și 39 vie),
cultivă
1290 hect.
(go sterpe, 25 izlaz, So vie).
Budgetul com.e de 6oso lei la
venituri și de ş621 lei la cheltueli.
Are: 2 biserici (la Izvoarele

50

648
. hect. loc de cultură ale
proprietarilor și locuitorilor, cu

Statul,

- Locuitorii

100 hect,

proprietate a statului,
pădure

cultivă

şi pășune,

cultură

loc de

hect.

hect.

Ștefănescu, D. H. Vasile și A.
Stolojan, aii 4196 hect. și locăitorii 1485 hect. Proprietarii

partea de N. a comunei Broşteni şi lingă lanţul de înălțimi
„din stinga Jiului.
Are o suprafață de 976 hect.,
din

contribuabili.

Se întinde pe o suprafaţă de
5681

Izvoarele,

442

IZVOARELE
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şi Coeni);

2 școale;
2 heleştaie ;

1 pod stătător.
Numărul vitelor mari e de
1243 (444 cai şi epe, 438 boi,
288

vaci

şi

viței,

8 tauri,

41

familii Ţigani.
Sunt 170 contribuabili,
Locuitorii posedă: 33 pluguri,

bivoli, 14 bivolițe) și al celor
- mici de 1234 (238 capre, 324

97 care cu boi, 6 căruţe cu cai;
19 stupi; 396 vite mari cornute,

Dintre locuitori, 755 sunt plugari, 8 aii diferite profesiuni.
Locuitori posedă: 210 pluguri: 103 cu boi, 107 cu cai;

13 cai, 680 oi, șI capre şi1r3
rimători;
Venitul com. este de lei 820,
bani 10, iar cheltuelile de lei
802, bani 15.

Se compune
Izvoarele

din

2

cătune:

și. Văleni.

Este udată de apa Jiului.
Comunicaţia se face prin calea

naţională

Filiași-Pietroșani,

care o pune în legătură: la N.
cu comuna Plopșorul prin Pis" curile; iar la S. cu comuna
Broşteni.
Are: 1. biserică de lemn, în

cătunul Izvoarele, cu 1 preot
2 cîntăreţi;

1

puț;

şi

10 fîntîni;

2 circiumi,
Izvoarele,

porci și 672

211

care

com.

rur., jud. Ilfov,

pl. Oltenița, situată la 42 kil.,
S.-E. de București, pe malul
drept al riului Argeș. Stă în
legătură cu com. Hotarele prin
o şosea vecinală,

Se compune

din satele: Ciu-

şi căruțe:

103 cu boi,

ciumari,

S.

a

com.

se

ale

cultivate

cu

Izvoarele, com. rur., în judeţul
Mehedinţi, plasa Blahniţa, situată pe cimpia Deciului, în apropicre de Dunăre, la 47 kil.
orașul

vite

mari

cornute,

ciului,

în care

se

văd

urmele

unei tabere dace. In acest loc
s'a găsit o piatră în formă de.
gresă, pe capătul căreia există
o inscripțiune

romană.

Izvoarele, com. rur., în jud. Oltul, pl Siul-d.-s., situată pe valea și

amîndouă

malurile

Imi-

nogului, la 24 kil. de Slatina,
capitala judeţului, și la 3 kil.
de

Bărcănești,

reşedinţa plășei.

Se compune
Izvoarele,

din

Guguşa

3

cătune:

și Zidari, cu

o populaţie de 290 familii, sati
suflete,

din

cari

tribuabili. Locuesc în

321

con-

60

case

cari curgeaii pe aci, în vechime,

roditori. Tot spre S. este Valea-Scacă, coprinsă între două
și

şoo

căror coaste sunt

rumb, griîă, orz, ovăz, mei, etc,
iar pe coastele sale vii și pomi

'Turnul-Severin.

Are

rari, Ciumați, Coeni și Izvoarele,

o populaţie de 9So suflete, din

cu o populație de 2134 suflete;
locuesc în 492 case şi 10 bordce,

în 200 case.

150

Vite:

23 cai, 600 oi şi 440 rimători.
Ca loc istoric în această comună este de notat: Cimpia-De-

sai

în direcția E. pe o lungime de.
9 kil., cit coprinde comuna Izvoarele. Pe el se cultivă: po-

sădite cu vii
cereale.

40 stupi.

şi 240 bordee.
Comuna e vechie. Primii săi
locuitori, sunt unii veniţi din
munte, jar alții băjeniţi de la
alte comune distruse în timpul
răzmirițelor și cărora boerii Izvorani le-aii dat adăpost și locuri
de hrană. Se zice că și-a luat
numele de la multele izvoare,

află un mare deal, ce se întinde

cari

cai;

Comuna are o șosea care o
leagă de şoseaua Turnul-SeverinHinova-Scăpăul-Flăminda-Gruia.
Are o biserică, cu 1 preot
și 2 cîntăreți; 2 cîrciumi.
„ Budgetul comunei e la venituri
de 2134 lei, iar la cheltueli, de
1098 lei,

1700

In parcea de

de

cu

oi).

108 cu cai.
Locuitori improprietăriți 352
și neîmproprietăriți 424.
Comerciul se face de 13 cîr-

dealuri

Locuitorii posedă: 30 pluguri, 50 care cu boi, 6 căruţe

contribuabili;

locuesc

înaintea cutremurului celui mare,
In com, sunt: 3 cojocari, 4
cizmari, 3 fierari, 4 dulgheriși
zidari.

E

Moşia e proprietatea
Teodor și Mihaiu Izvoranu;

fraţilor
are o

întindere de aproape 2000 hect.,
din cari 100 hect. pădure, a:
fară de delimitare, pe care sunt
împroprictăriţi 216 locuitori, cu

IZVOARELE
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625 hect. Viile sunt situate pe
Dealul-Izvoarelor, la N.-V.
com., pe o suprafață de
hect,

Are: două biserici, din
una
anul

Un

de
75

alte

mici

cari

ajutoare,

din-

- duii pe lingă vechiul hram al
Sf. Troiţe și acel al Sf. Voevozi;

o şcoală,

frecuentată

Coteana;

de

proprietatea

Știu carte

comu-

113 bărbaţi și 12

Bălănești,

care

o străbate

prin

centru, de la NE,
către V.;
2. trei linii laterale, cari dati în
cea

principală:

una

către

E,

la căt, Zidari, a doua tot spre.
E. la com. Alimănești; a treia
către N.-V., spre com. Coteana.
“Dealurile,

cari brăzdează

te-

ritoriul. com. sunt: Dealul-Izvoarelor, la N.-V. pe dreapta
Iminogului ; Părvăneasca

la S.,

pe stinga Iminogului și se con:
tinuă către N.-E. sub numele
Dealul-Alimăneștilor

şi Bădiei,

dincolo de care începe CimpiaBoianului. In aceste dealuri sunt
în Dealul-Izvoare-

lor; Zidari, în dealul Bădia.
In Dealul-Izvoarelor, la V., se

Este situată între
na

la S$.

vii,

. lași nume,
„61275.

Marele Dicți-nar

Geografe,

Vol. IP,

la

N,

la 39 kil. de capitala județului
și la 12 kil. de reședința plaiului.
Se compune din două cătune:
Izvoarele și Costeni cu o populațiune de 320 familii, sai 1475
suflete, din cari 250 contribuabili. Locuesc în 319 case.
Are

două

biserici și o mănă-

stire. Mănăstirea s'a fondat la
anul 1812.
Biserica din cătunul Izvoa-

rele are următoarea

inscripție:

Cu ajutorul lui Dumnezeii, tatăl, fiul
și sfintul Duh, s'a ridicat această sfintă
biserică, a doua oară, în zilele și cu
blagoslovenia Prea Sf. Episcop. Părintele
Filofteiii al Buzăului, prin ostrdia şi cheltuiala

ctitorilor

poporeni

și

locuitori

din acest sat, cît și a altora de afară
cari aii bine-voit de a ajuta pe acest
sfint lăcaș, la anul 1$54, preoți fiind
Preotul Nicolae și Preotul Ştefan,

Inscripția dela uşa bisericei
Costeni este următoarea:
Cu ajutorul

lui Dumnezeă, al fiului

și al sfintului Duh, s'a ridicat această
biserică în zilele bine-credinciosului
Barbu

Dimitrie

Știrbei

Christos și Episcop al

sunt

girla Cras-

şi Valea-Mare

toate

locuri arabile, livezi și păduri,
ca Bădia, de pe dealul cu ace-

și Alimănești

a fi înființată cam de 200 ani,

cuvintarea

dealuri

tra:

la N., cu Bărcăneşti;

află și piscul Comoara-Pelcii, Pe
aceste

o

;

Izvoarele, com. rur., jud. Prahova,
plaiul Teleajenul. Se presupune.

următoarele surpături: Ceşmeaua

şi Iordache,

Iminogul,
care

la S$., cu Comani și Mărunţei ;
la V. cu Bălănești. -

nei.

femei.
Vite: 160 cai, 100.epe, 500
boi, 125 vaci, 3000 oi și 600
porci.
Comerciul se exercită de ş
cîrciumari,
Veniturile și cheltuelile com.
sunt de 4269 lei $0 bani anual.
,
Comuna e străbătută de mai
multe rețele de şosele comunale şi anume: 1. Bărcănești-

pe

la E., cu Boianul

15 copii, întrun local în bune
condițiuni,

pirii,

comuna,

Versează de-alungul de la N.
E. către V. De-alungul văei
Iminogului sunt mai multe puțuri saă fîntîni: Molnoveanu,
Dinu-Vierul, Răduţei, Izvorani,
Gugușani și Rădia.
Se mârgineşte la N..V. cu

s'a reclădit din noi. în
1872, de fraţii Izvoranu

și cu

singur

udă

IZVOARELE

Prea

Voevod,

Sfinţitului

cu
iubitor

bine-

1564, cînd li s'a dat 125 hect. Vite sunt: 69 cal și iepe,
208

vaci, 210

capre,

564

Duzăii D. D. Filofteiii și osîrdia poporenilor cătunului Costeni și a altor: f&-

s'a

|

oi și 3

433 porci.
Sunt 100 stupi cu albine.
In raionul comunei sunt 6
mori și 2 pive: 5 mori şi o
pivă pe girla Crasna, 1 moară

și 1 pivă pe rîul Teleajenul.
Şcoala funcţionează dela 1875;
şi e frecuentată de 68 băeţi Și |
10 fete,
Ştii carte 130 bărbaţi şi 50

femei.
Comuna,

.
cu izlaz, pămînt de

muncă și păduri, are

Budgetul com.
de 5685,15
de 4647,40

1500 hect,

e la

lei și la
lei anual.

venituri
cheltueli
|

Comerciul se exercită în comună de 9 cîrciumari,
Șoseaua judeţeană
PloeştiBratocea, ce trece prin această
comună, dela S. la N,, înles-.
nește comunicația între comu-

'nele Homoriciul la S. și Mîneciurile la N. :
E brăzdată de dealurile: Incărcătoarea, Cășeria şi Virful-Te-

işului, toate cu direcția dela V.

spre E. și cari servă pentru pășunatul vitelor.
Poeni sunt: Poeana-Marichii,
Poeana
Burchi,
Poeana-Mare
și Poiana-Stinei; iar în partea

de V.a comuneieste surpătura
Rupturile.
E udată de gârlele: Crasna,
Valea-Mare și Teleajenul și de

vilcelul Purceaua.
Piscul Gogoşarul,

|
care cade

cam în centrul comunei, s'a .
numit ast-fel de la forma sa, ce .
se aseamănă cu a unei gogoși
de mătase,

de

sfintei Episcopii

cători de bine, Acest sfint lăcaș
ridicat la anul 1856, Maii 1ş,

Parte din locuitori sunt moșneni. 70 s'aii împroprietărit la

Izvoarele,

sat, jud.

Bistriţa-d.-j.,

com.

Bacăi,
Ruși,

pl.

situat

- pe malul drept al Bistriţei, în:
vale,și puţin

mai

în jos

au

de

IZVOARELE
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satul Domniţa-Maria, la 12 kil.
de satul Ruși. Are o popu:
laţie de 56 familii, saii 187 su-

voarele-d.-j. Aci este

flete;

Voevozi, deservită de 2 preoţi

2 biserici,

una

ortodoxă,

clădită la 1802 de Pavel Christea,
la care slujește un preot din
Bacău, iar a doua, catolică, clădită în 1886 de locuitori; 1

cîrciumă.
Vite: 13
cornute

cai,

și 25

178

vite mari

porci,

primăriei.
Are o biserică, cu hramul Sf.
și 2 cîntăreţi;

o şcoală

mixtă,

tul şi comuna cheltuesc anual
2184 lei. Localul s'a construit

de judeţ în anul 1883.
Se întinde pe o suprafață de
hect.,

cu

806 locuitori,
Statul și d.

o

populaţie

de

A.

”
Stolojan

aii

1267 hect, şi locuitorii 638 hect.

Proprietarul cultivă

797

hect.

996 hect., din cari: 62 hect.
pădure, 8 hect. vii, 78 hect. li-

(44 sterpe, 426 izlaz). L.ocui:
torii cultivă 578 hect. (50 sterpe,

vezi de pruni, iar restul loc de

30 vie).

cultură, finețe şi păşune, pro:
prietate parte a statului, parte
a D-lui C. Pirieanu şi a locuitorilor,

Are

Are o

populaţie de

milii, saii 716

suflete,

140
din

fa-

209 vite mari cornute,

13 cai, 397 oi, 15 capre şi 64
rimători,
Are 1 biserică de lemnu, făcută
de locuitori pe la anul 1800,

cu

1 preot și 2 cîntăreţi; 4 îîn-

tîni;

1 circiumă,

Izvoarele,
poul,

saț, jud. Iași, pl. Co-

com.

Comerciul

1 heleştei.

se face de

ciumati.

Numărul
560

7

cir-

”

vitelor

şi al celor

mari

e de

mici

de

325.

face

parte

din

hRădiul-Mitropoliei,

spre S. de satul Iepureni, situat
pe un podiş. In vechime se numea Ciorăști. E format din citeva case,

Izvoarele,
com,

sat,

rur.

cu

nume,

pl.

același

Siul-d.-s., jud. Olt, şi e situat în

partea de V.a comunei. Are o.
populaţiune de 842 locuitori.
E reședința comunei. Are o
şcoală;

d-nii

o

biserică,

proprietari

şi Mihail

clădită

fraţii

la S.-E.

de Bucureşti, între Va-

lea-Seacă și malul drept al rîului Argeșul. Aci riul Sabarul
se varsă în rîul Argeșul. Se împarte în 2 trupuri purtind numirea de Izvoarele-d.-s. și Iz-

pl. Siul-d.-s., jud. Olt, situat în
dreapta Iminogului, pe care se
cultivă 62 hect. 50 arii vie.
Izvoarele, zzoș:e, în jud. Neamţu,

pl. Piatra-Muntele, com. Vinători- Dumbrava-Roșie, proprietatea d-lui A. Blancfort.
Izvoarele, 7ruz de moşie, în jud,
Neamţu, plasa Piatra-Muntelc,
com. Doamna.
Izvoarele, pădure a statului în
întindere de 950 hect., pendinte
de com. Izvoarele, plaiul Teleajenul, jud. Prahova, formată
din
trupurile: Ursoaia (150
hect.), Plăeţul sai Teleajenul

Izvorani,

în

stil

mo-

dern.
Izvoarele, saf, face parte din comuna rur. Izvoarele, plaiul Teleajenul, jud. Prahova.
Izvoarele,
Trotușul,
se

văd

/oc, jud. Bacăă, plasa
com. Grozești, situat
urmele

unor ziduri mari

numite Zidurilede-a - Izvoare,
care, se zice, ar fi îngrădit o
vechie mănăstire, unde se închideaii locuitorii de frica Tă-

tarilor.

Alţii

fost acolo

spun,

biserica

că

hect.)

Crasna

şi Vatra-Mănăstirei-

(50 hect.)

Izvoarele, pădure particulară, supusă regimului silvic, pe moșia
Izvoarele,

com.

Gradiştea,

pl.

Olteţul-d.-s., jud. Vilcea,

de

“Teodor

nu departe de Bogdănești, unde
Izvoarele, saț, face parte din
com. rur. cu acelaşi nume, pl.
Olteniţa, jud. Ilfov. Este situat

irc Crasna, jud. Prahova.

(750

cari

135 contribuabili.
Locuitorii posedă: 21 pluguri,
72 care cu boi, 4 căruțe cu cai;
II stupi;

1 pod;

a/7ă numire a mănăs-

Izvoarele, deaf, în partea de N.V. a comunei cu același nume,

frecuentată de 31 elevi și 5 €eleve, cu întreţinerea căreia sta-

1925

Izvoarele, cătun de reşedinţă
al comunei Izvoarele, plaiul Jiul,
jud. Gorj.
Are o suprafață de aproape

Izvoarele,

reședința

ar fi

catolică,

și

Izvoarele, zichet de graniță, pe
marginea Dunărci, pl. Blahniţa,
jud, Mehedinți. Izvoarele, zirîă, jud. Botoşani;
izvorește din Orășeni, curge pe
teritoriul satului Băiceni, com.
Curtești, se uneşte cu piriul Ţurcani şi se varsă în Hliboci.

Izvoarele, ziriii, izvorește de la
lacul numit Izvoarele, de pe teritoriul moșiei

Izvoarele,

com.

Rădiul-Mitropoliei, pl. Copoul,
jud. Iași; curge de la N. spre
$.,

trece

prin

satul

Zahorna,

com. Tăutești și, la Capul-Dealului, se uneşte cu piraiele: Ro-

că la 1821, atît satul cit și bi-

tundul

serica

varsă în iazul Cirligul din com.

ai

fost arse de Turci,

și Moimești,

și apoi

se

IZVOARELE
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Copoul, pl. Copoul, iar de acolo, curge sub numirea de piriul Căcaina, și trecînd prin o-

rur. Tincăbești.

rea Văci-lui-Baron cu balta Zna-

Valea-Mare,

raşul

govul.

lipove-

polie; arendată cu 240 lei anual.

Se întinde pe o suprafață de

Izvorani, proprietate a statului,
jud. Muscel, pendinte de Mitropolia din București; produce

lași,

se

varsă

în

stînga

riului Bahluiul,
Izvoarele.
com.

Corbiia, zîriz,
plasa Cîrligătura,

jud. Iaşi,
Izvoarele, giriiaș, jud. Neamţu,
izvorește

din

situat

la

Izvorani, moșie a statului, jud.
Muscel, pl. Riul-Doamnei, com.

Are

o biserică

dealurile

Ciritei,

teritoriul com. Gircina, curge
spre S.-E., unindu-se pe dreapta
cu piriiaşul Frăsinelul; intră pe
teritoriul com.
Vinători-Dum-

1020 hect., coprinzind și o baltă

şi are o populație de 251
Statul are 865 hect. și

loc.
cul-

anual

tivă prin arendașii săi 265 hect,
(10 fineţe, 590 pădure). L.ocui-

de vărsarea lui, pe partea dreap-

Cracăul,

șoseaua

județeană Dobreni-Roznovul, în-

tre kil. 18—r9.
Izvoarele, vafe cu pirii, jud,
Tecuciii; trece prin. satul Gerdana și se scurge în Valea-Polocinului.

va/e

Tecucii ; vine

cu irită,
din

jud.

Valea-Mălu-

renilor și se varsă în Birlad.
Izvoarele,

zrecătoare, în Transil-

vania, pe la N. de mănăstirea
Crasna, jud. Prahova.

Izvoarelor

(Dealul-),

ea,

în

jud. Tulcea, pl. Isaccea, pe teritoriul com. rur. Niculiţelul
Meidan-Chioi ; se

desface

și
din

„dealul Pirlita; se întinde spre
S., într'o direcţie generală de
la

N.-V.

spre

S.E.,

cuciii,

Izvorani,

saz, în jud.

Ilfov,

pl.

Znagovul, făcînd parte din com.

izvoreşte

din

în jud.

Te:

com.

Condrăchești,

se

unește cu Iartaganul la CapulPiscului,

avind un podeţ, și ast-

fel trec în com.

Izvorani, saț, renumit pentru vinurile sale cele bune. Face parte
din com. rur. Ștefănești, pl,
Riul-Doamnei, jud. Muscel.
Este situat pe Valea-Izvora-

Izvoranul
un

Huruești

şi se

nilor, care străbate cătunul de
la N. spre.E. şi care se varsă

în riul Argeșul.
Are o populaţie de
o

432

nița,

cu

lo-

și

cu

Vodă

din

și împreună

Izvoranul

Buzău,

cu

aceasta

(Predeleni), zoșic,

a
moșnenilor Predeleni, . jud.
Buzăii, de la care sa răpit de
călugării greci cari aii alipit-o de
schitul Izvoranul. Astăzi e proprietatea statului în com. Grăjdana, pe care sai împroprie-.
tărit locuitorii în anul

1864;

mai rămas îacă vre-o 22
fineţe, afară de pădurea
-ranul,

casele

lui Muşat Vistierul și dăruite de

el mănăstirei

în jud,

de mănăstirea Simonoptera; astăzi e biserică de mir.

cu viile, cu piv-

heleșteul

schz,

com. Grăjdana, căt. Izvoranul ;
a ţinut de mănăstirea Mihaiii-

biserică, deservită de

împreună

că-

Grăjdana, jud. Bu-

240 locuitori și 56 case.

Izvoranul,

1 preot și 1 dascăl.
Se desparte de căt. Ştefănești printr'un dsal mare, pe
care sunt plantate numai vii și
. diferiți arbori fructiferi,
O şosea, care pleacă din calea
- națională București-Pitești, străbate satul în tot lungul lui.
O parte din satul Izvorani
a fost cumpărat de Mateiii Basarab

(Predeleanul),

al com.

zăii, cu

a

hect.
Izvo-

Cimpulung.
Izvoranul, pădure a statului, pen-

Izvorani,

deaf,

în raionul

com.

dinte de
mănăstirea MihaiiiVodă, jud. Buzăi, com. Grăjdana, căt. Izvoranul; are 964

Ștefănești, pl. Riul-Doamnei,
jud.
Muscel, pe care se cultivă vie.

lița.; e tăiat de drumul comunal

Hancearca- Niculiţel; este acoperit pe toată întinderea cu păduri de stejar,

zirii,

Dealul-Floreştilor,

brăzdind

partea de V. a comunelor și
cea centrală a plășei ; se întinde
printre piriul Boclogea şi Te-

lei,

varsă în Polocin, în partea stingă.

cuitori;

Izvoarele,

vr'o 240

Izvorani,

torii cultivă tot terenul.
Comerciul se exercită de 2
circiumari,
Numărul .vitelor mari e de
130 .şi al celor mici de 193.

brava-Roșie, traversînd, aproape

tă a piriului

pendinte de Mitro-

nească,

Vezi

Brăești,

Este

N.-E. de Tincăbești, la întilni-

hect.; mare parte seculară;
Izvorani, gî7lă,

ce-și

ia naștere

din: mai multe izvoare și după
ce udă com. Ștefănești, pl. RiulDoamnei, jud. Muscel, de-alungul săi, de la N. la S., se varsă

în rîul Argeșul.

Izvorălul, con. rur. și sat, în jud.
e

Mehedinţi, plasa Ccolul-d..j-, la
30

kil. de orașul T.-Severin, si-

tuată pe dealul și pe valea care
duce la apa Pesceana.
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Satul formează comună cu sa„tele Boceni și Manul, avind peste

tot 2000 suflete, din cari 320
contribuabili. Locuesc în 450
case,
|
“Locuitorii posedă: 52 pluguri,
129 care cu boi, 14 căruțe cu
cai;
' 105 stupi cu albine.
Are

2 biserici,

deservite

de

1 preot și 3 cintăreţi;, 2 cîrciumi.
Budgetul com. e de 2782 lei
la venituri

și

de

1400

lei

la

cheltueli.
Vite: 900 vite mari cornute,
"46 cai, 950 oi și 800 rimători.
Prin comună trece şoseaua
județeană T.-Severin-DumbravaDolj:
Izvorul, com. rur., jud. Dolj. pl.
Ocolul. Situată pe malul sting
al rîului

Amaradia,

la 11

kil.

de Craiova. Se învecinește la
N. cu com. Mălăeşti; la E.,cu
com. Vulpeni și Motoci; la S$.
„cu com. Şimnicul și la V., cu com.

Almajul. Se desparte de aceste
„comune prin semne convenţionale. Linia de N. merge de
la com. Almajul pănă la com,
Vulpeni, străbătînd rîurile Amaradia şi Tesluiul pe ambele lor
maluri. Linia de S$. merge de
la com. Motoci şi pănă la Almajul, spre V., străbătind

rîul

IZVORUL

_Cioroiașul e la mijloc, Izvorul la S. şi Cornetul la N.
Are 2 biserici şi o capelă la
cimitir. Una

în Izvorul, s'a fon-

dat la 1820 de Cucoana Catinca

cularilor.

Crăsnăreasa,

pog. arabile, dind

a doua

în Corne-

tul s'a fondat în 1869 de către
Constantin Dosa iar capela de
la cimitir din 1891 e datorită
preotului Ion Preda.
La fie-care biserică se află
cite un preot și un cîntăreţ.
Ambele biserici aii cîte 17 pog.
date după legea rurală.
Este o școală mixtă care func:

16 din Izvorul,

20

din Cioroiul și 24 din Cornetul.
Inpăminteniţi după legea rurală din 1864 sunt 286 loc,
Este situată pe un deal cu
fața expusă la V,, străbătută
de mai multe vilcele cu direc:
țiunea de la E. la V. Pămîntul
este compus de terenuri nisipoagiloase, Este străbătut de dealul
Amaradia, ce se întinde pe ambele maluri ale rîului cu. același

nume,

de

dealul

Tesluiul

din dreapta Tesluiului şi din
Dealul-Muerei din stinga lui.
-Văi sunt 3: Valea-Viei, ValeaPopeștilor și Valea-Unghiului.
Dealurile sunt acoperite cu

Troaca, din com. Cernelele. Tes-

udată

dia, care

de

izvorește

riul

Amara-

din

Gorj

și

care se varsă în Jii la cătunul

Mălăești,.

şi are direcția de la N. la S.

"Are o populaţie de 1566 suflete, din cari 293 contribuabili:

Pe Amaradia se află un pod.
Spre V. în cătunul Cornetul
se află 2 bălți cu pește, ambele
pe moșiile particularilor, Fiecare are o suprafață de 3/4 de
hect.
Suprafaţa întregului teritorii

din

Cioroiul

3
și

cătune:
Cornetul.

Izvorul e cătunul de reşedinţă.

In comună sunt 3
1 moară cu aburi.

circiumi;
|

Căi comunale pe o lungime de
6 kil. unesc comuna cu vecisale.

cile, com.

Balota,

parte din această

Cru-

şi străbate

com.

la

o

E.

Un

drum vechii, nu-

mit Drumul-Muerei,

începe din

oraşul

termină

Craiova,

această

se

în

comună.

Budgetul com. e de 3546 lei
la venituri și de 3297 lei 12
bani la cheltueli.
Izvorul,

com. rur., jud.

Vedea-d.-s., compusă

tune:

Izvorul-d.-s.,

Blejani

și Răţoi.

Olt, pl.

din

4

că-

Izvorul-d.-j.,

Este

situată

jel Dealul-Izvorașului şi Blejani,

la.65 kil. de capitala județului
şi la 4 kil. de a plăşei.
In vechime cătunele Izvoruld.s., Şoldea şi Pirşogi, formau
o comună sub numele de Izvorul-

d..s. Cătunele: Izvorul-d..j., Blejani şi Răţoi formau o altă comună,

Esta

luiul izvorește din dealul

Izvorul,

400 pog.; esențe: corni, aluni,
frasini, girniţe şi cer.
”

creștetul Carpaţilor, trecînd prin

școlari:

Șimnicul. Linia de V. începe
de la com. Almajul și merge
drept spre N. pănă la com.

243 persoane.
Se compune

un venit de

14600 lei.
|
Păduri sunt: Izvorul, Cioroiul
şi Cornetul cu o întindere de

60

Tesluiul

Locuesc în 390 case. Știu carte

lor e 1240

nele

vii.

la com.

Intinderea

ționează din anul 1834. Localul
este zidit de stat şi întreţinut
de comună. E frecuentată de

Amaradia,
La E,, limita începe din com.
Vulpeni (Romanați), cu direcțiunea spre V., trece prin riul
și se termină

comunal e de 1371 hect., din
care: 1008 pămint arabil, 38
fineață şi 25 izlaz.
Moșii sunt 6 şi aparţin parti-

sub

numele

de

lIzvorul-

d.-j. Dela 1864 s'aii unit aceste
comune cu comuna Fata, și
ati format împreună comuna
Fata, și ast-fel unite au durat
pănă la 1884, Aprilie, cînd des-

lipindu-se de comuna
format o comună
mele de Izvorul.

Are o

nouă,

populațiune

familii, saii 973

Fata,

sub nu-

de

270

suflete, din cari

308 contribuabili. Locuesc
212 case.
Știii carte 159 persoane.
Sunt:

aii

în

3 biserici, deservite de

3 preoţi; o şcoală, care datează

|

IZVOKUL

de la 1880.
proprietatea

Clădirea: e bună,
comunei, prin do-

nație făcută

de d. C.

în anul

1885.

Pirşoagă:

E frecuentată

de

16 copii.
Locuitorii sunt moșneni. Ei
posedă: 24. cai și iepe, 188 boi,
250 oi şi 230 porci.

Comunase întinde pe o suprafață de 1175 hect.
Comerciul se face de 3 cîrciumari.
Veniturile comunei se urcă
la suma de 1947 lei și cheltuelile, la 1813 lei,
O șosea unește comuna la

N.
cu

IZVORUL
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cu com. Cucu-Popeşti; la S.
com. Gura-Boului. O altă

şosea o unește cu com.
cişoara, la E. și alta, cu
Fata, la V.

Crucom.

Vatra satului, cu
135 hect,
Şoseaua comunală
comunicaţia comunei
comunele: Glăvile la

vii și izlaz,

are

înlesnește
Izvorul cu
N. şi Cre-

țuni la S.
Veniturile și cheltuelile comunci se urcă la Soo lei anual.
E udată de văile Pesceana
şi Năvrăpiţa, și strînsă între dealurile Verdea și Dealul-Dosului.
Izvorul, câtuu, al com. Trestia,
jud. Buzău, cu 190 loc. și 35

Izvorul, sat, jud. Dimboviţa, pl.
Cobia,

căt. com.

Greci.

dea, Izvorul, Dirmănoaia, Blejani şi de piscurile: Căciorul,

primăriei. Arc 418 suflete: 217
bărbați și 2071 femei. Locuesc

Pe toate

sunt

se

cultivă

locuri arabile,

și Raicul,
vii,

pruni,

pășuni

de

în

101

case,

Știă carte 62 persoane.
Copiii din sat urmează la şcoa-

vite și pădure,

la mixtă

E udată la E. de girla Matcaveţa și la V. de Girla-Boului,
afară de văile care poartă numele

este la 280 m.

dealurilor

și

piscurilor

din

satul

Cioroiul,

Are o

de zid, fondată la 1820
coana

Catinca

de

Crăsnăreasa,

cocu

hramul Adormirea Maicei Domnului și acum, deservită de 1

Se mărginește la N. şi E, cu
jud. Argeș; la S$., cu com. Gura-

preot şi 1 cîntăreţ. Are 17 pogoane proprietate. Cîrciumi sunt 2,

sus.

Boului
Izvorul,

kilom.:

pe o mică .
spre S.V.;

„Are 64 familii, 'saii 284 suflete, din cari 68 contribuabili, Locuesc în 73 case.
i
Se lucrează mult olăria,- așa

că este în această privință
tiiul sat din judeţ.

în-

Are o biserică de lemn.:
Sunt 480 vite mari cornute.
Este legat cu orașul Roman
prin şosea,

Izvorul, cătun, al com. Drano- văţul, pl. Oltețul-Oltul-d.-s., jud.
Romanați, situat la V. de tra-:
ferate.și al

șoselei

Corabia-R.-Vilcea, 2 kil. spre
S.-V. de Dranovăţul. Altitudinea
terenului d'asupra nivelului mării este de
Are 225

190 m.
locuitori; o biserică, *

cu hramul Sf. Grigore,
preot și 2 cîntăreți.:

cu

un:

Izvorul,

sa/, face parte din com.

Tur, cu același nume, pl. Oltuld.-j., jud.
Izvorul,

Vilcea.

vechie numire a satului

Simioneșşti,

Moldova,

jud.

com.

Roman,

„plasa

Cordunul.

-

și la V., cu rîul Vedea.
com.

rur., jud.

pl. Oltul-d.-j.,
cătune:

la 3

Este așezat
ce .priveşte

ce

biserică

numite

mai

satul Brătești,

de el.
pantă,

seul liniei

E brăzdată de dealurile: Șol.

Zgheboasa

de

case.

Izvorul, saț, jud. Dolj, pl. Ocolul, com. Izvorul, cu reședința

Mălaia,

Izvorul, saţ,în jud. Roman, pl.
Fundul, com. Brătești, spre E.

Izvorul

Vilcea,

compusă

din

2

Izvorul, cătun, în jud. Mehedinţi,
pl. Văilor; ţine de com. rur.
Drăgotești.

Izvorul,

zsa/ala,

în

com.

Lupșa, pl. Motrul-d.-s.,
Mehedinţi.

mur,

județul

și Popești.

Este situată pe valea Pesceana, la șI kil. de capitala
judeţului și la 8 kil, de a plășei.
Are o populație de 82 familii, saă 506 suflete.
Locuesc în 97 case,

Știii carte 32 persoane,
Sunt 2 biserici, una la Popești

și a doua la Izvorul,
Locuitorii sunt moșneni. Ei
posedă: 73 koi, 38 vaci, 6 cai
şi 208 oi.

Izvorul, saz, face parte din com.
rur. Sinaia, pl. Peleșul, jud. Prahova. Are o populaţie de 370
suflete,

Izvorul,

mahala,

în

com.

rur.:

Drăgotești, pl. Văilor, jud. Mehedinţi.

|

Locuitorii acestui cătun s'aii
împroprietărit la 1864, parte
pe moșia D-nei Zoe Brincoveanu, parte pe poalele munte„lui Colţii-lui-Babeș, proprietate
a Eforiei Spitalelor Civile din
București, şi o mică parte
moşia mănăstirei Sinaia,

pe

Izvorul, moşie cu gădure particulară, jud. Dolj, pl. Ocolul, com.

Izvorul. Pădurea se compune
din cer, gîrniţă, corn, alun şi ste-

jar, care predomină. Pe

moșie “

se află o moară de aburi.

Izvorul, fac, jud. Dolj, pl. Jiul:

"
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d.-s., com. Filiași, la S. comunei se scurge în lacul Vladul,
Are o întindere de !/ hectar şi
conține peşte. Intr'insulse scurg:
Fintina-Mare și Fintinile-de-laCapelă.
Izvorul, ziriz, jud. Botoșani, izvorește dintr'un mal din tîrgul

“Bucecea; trece prin

satul

Bu-

- cecea; curge spre N., se unește
cu piriul Vasilincea și apoi trece
în com. Costinești și se varsă
în Sicna.
Izvorul, zirii, ia naştere din iazul Costanul,

pl. Piatra-Muntele, com. Buhalniţa, situat la 37 kil, de orașul
Piatra, pe malul drept al rîului
Bistriţa şi pe cel sting al piriiașului cu același nume.
Are o populație de 148 familii, sau 202 suflete: 104 bărbaţi şi 98 femei.
Știu carte 20 persoane.
Locuitorii se 'ocupă

cu

agri-

cultura și plutăria.

Izvorul, ziriă, jud. Fălciu, izvorește de sub Dealul-CîrciumeiBărboși, trece prin șesul și com.

Izvorul-Alb, 7rz/ de moşie, în
jud. Neamţu, pl. Piatra-Muntele,
com, Buhalniţa.
Izvorul-Alb,

ramură de

munţi,

ce se detașează din masivul Ceah-

în .balta

lăului, între pirîul cu același nume
şi Pirîul-Secului, jud. Neamţu,
pl. Piatra-Muntele.

Izvorul, zirii, izvorește din căt.

Izvorul-Alb, ziriiaş, în judeţul

Bărboși

și se

varsă

Posta-Elanul.

Turculești,

Podgoria,
spre E.

com.

jud.

.Călinești,

Muscel,

și se varsă

geşul, la com.
Podgoria.

pl.

curge

în riul Ar-

Golești-Badii, pl.

Izvorul, zirii, izvorește de la
limita jud. Gorj și sc varsă în riul
Tiriia, în raionul

com. Milostea,

pl. Olteţul-d.-s., jud. Vilcea.
Izvorul, îsvor de apă minerală,
„jud. Prahova, com. Sinaia, plaiul Peleșul, conținînd pucioasă
și iod, pe proprietatea statului
Brincovenești,

situat

pe regiunea munților, în
piere de gara Sinaia.

și a casei

apro-

Izvorul-cu-Trestie,
mire

zechie

a cătunului “Trestia,

Neamţu, plasa
com. Buhalnița;
stînca Dochiei
partea dreaptă
între kil. 94— 95
Piatra-Prisăcani.

uu-

Piatra-Muntele,
izvorește din
și se varsă pe
a riului Bistriţa,
al şoselei mixte
”

la Broscari, coprinsă între dealurile Poroina și Stirmina, care

începe din locul numit Piaiul“Bistrița. Satul formează comună
satele: Petrişul și Valea-Ho-

țului, avînd peste tot 1821 suflete, din cari 285 contribuabili.
Locuesc în 309 case.

Locuitorii posedă: 51 pluguri,

Trestia, jud. Buzăi.

115 care cu boi,

Izvorul-Alb, saz, în jud. Neamţu,

cu 2 preoți

o

școală,

con-

dusă de 1 învățător, frecuentată .
de 30 elevi; 3 cîrciumi,
Budgetul com. e la veaituri
de 1708 lei, iar la cheltueli, de
1034 lei,
Vite : 640

vite mari cornute,

19 cai, 870 oi și 749 rimători.
Prin comună trece șoseaua
Turnul-Severin - Bistriţa- IzvorulSe

mărginește: la E. cu com.

Broscari; la S. cu com. Hinova;
la V. cu com. Bistriţa și la N.

cu Fintina-Domnească.

Dealuri

sunt: Băsescul, Plugarul,

al-Gar-

dului, al-Căcamului, Dragoteasa,
Suverniţul, Miclăul, Duţescul,
Pereţul,

oi;

102

stupi.

19

cai;

870

Budaşca

şi

Tăbănești,

parte acoperite cu vii și semănături şi parte cu pădure.
Văi mai principale sunt: valea

Izvorul-Aneștilor,

pe

care

este aşezată comuna ce începe
din plaiul Bistriţa și se termină
într'o frumoasă cimpie la Rogova. Mai e și cimpia Boenișca
la E.
Ca loc istoric în această comună sunt de notat urmele
unui vechii drum

Roman,

ce

s'a descoperit pe lingă casa
preotului Gheorghe Lăzano şi
care

Izvorul-Aneştilor, com. rur., şi
sat, în jud. Mehedinţi, plasa Ocolul-d.-j. la 20 kil. de orașul Turnul-Severin ; s'a numit și Izvorul-Alceştilor.
Este situată pe valea ce duce

cu

com.

3 biserici

cîntăreţi;

Aneștilor-Broscari.

Izvorul-Alb, sa/, în jud. Neamţu,
pl. Piatra-Muntele, com. Hangul.
Are o populaţie de 57 familii,
sai 243 suflete.

de pe Invăncăuţi,

com. Păltinișul, pl. Prutul-d.-j.,
jud. Dorohoii, și se varsă în
riul Prutul,

Are:
şi 5

era așternut

cu

cărămidă

şi piatră,
Tot

în

această

comună,

în

cătunul Pietrişul, se află lignite.
1zvorul.-Birsei, comp. rur. și sat, în
jud. Mehedinţi, pl. Ocolul-d.-s.,
la 10 kil. de

orașul

T.-Severin.

Este situată pe Vaiea-Topolniţei,
mărginindu-se: la E. cu com,
Molovăţul ; la S. cu com. Bresniţa ; la V.

cu com.

Balotești,

care o desparte de Schitul Topolnița.
Satul formează com. cu cătunele : Halinga, Răscolești, Schinteeşti, Schitul, Topolnița, Curecea și Pctoleşti, avind peste

IZVORUL-CEL-MARE
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1/VORUL-FRUMOS

350
350

polniței, spre E., la o mică dis-

case.
Locuitorii posedă: 70 pluguri, 104 care cu boi, 12 căruțe cu cat; 369 stupi.

unde, se zice, a fost un cimitir roman al satului Martalogi.

tot 1911 suflete, din cari
contribuabili. Locuesc în

Prin

comună

trece

şoseaua

Turnul-Severin-Balta-Baia-de- Aramă,

pe

malul

sting al

rîului

Topolnița ; iar pe malul drept
o şosea duce de la Halinga
la Schinteeşti.

Are 4 biserici,
și” 7

cintăreți;

cu
o

3 preoți

şcoală,

con-

tanţă,

se

găsesc locuri adincite,

Bisericuța ar

Martalogi
de niște

fi fost

care a
Tătari

a

satului

fost

stricat

ce

ai năvălit

asupra locuitorilor. Locul pe
unde aii trecut Tătarii apa Topolniţa se numește și azi Vadul-

Tătarului, Vechimea acestui sat
se dă a fi cam pe la 1200 după
Chr. Morminte aflate aci poartă numele de mormintele Uria-

dusă de 1 învățător, frecuentată

şilor sai Jidovilor de

de

logi. (V. Schitul
Schinteești).

30 elevi;

3 cîrciumi.

Budgetul com. e la

venituri

de 5378 lei, iar la cheltueli, de
2283 lei.

Vite:

783 vite mari cornute,

27 cai, 706 capre,
900 rimători,

Dealuri

mai

890

oi

principale

în

în partea de S.a dealului Muncelul; curge pe marginea de

Curecea, "Țăro-

văţul, Crasna şi valea Topolnița. lar ape sunt: “Topolnița,
ce udă prin mijloc, Piriul - Fîntănelor, Clevăceţul ce izvorește
din pădurea statului, Supadina
şi Piriul-Coșurilor,
In partea de V, a acestei comune, în vecinătatea satului Balotești, se cunosc urmele unei

bisericuțe, în stîncile de sub
Dealul-Sfirleacului în apropiere
de malul drept al riului 'Topolnița. Asemenea se poate vedea şi o mică schelă de piatră

Izvorul-de-]os,

și

care dă a se înțelege că aci era
sf. Proscomidie, unde preoții

rur. şi sat,

familii, sai 600 suflete, din cari
II0 contribuabili; o biserică
cu hramul Adormirea, deser-

vită de 1 preot și 1 cintăreț;
o școală primară rurală.
Budgetul com. e de 1916 lei
la venit. și de 1968 lei la chelt.
Vite: 350 boi și vaci, 75 cai,
4 asini,

I151

0i,2 capre şi 115

rimători.
Izvorul-de-Jos,

munei,

curbă

cor.

în jud. Argeș, pl. Gălășești, pe
apa Teleormanului,la 16 kil.
de com. rur. Costești (reședința
subprefecturei), şi la Gr kil. de
Piteşti. Are o populaţie de 100

mergind pe malul drept al To-

linie

piatră,

în dreapta sa piriiașul Ignat, şi
care trecînd pe teritoriul com.
Drăgușeni se varsă în Stavnicul-Sec.

săvirşeau serviciul divin. De aci,

în

stinci de

E. a satului Căpotești; primește

din com.
dea-d.-s.,
pulațiune
situat în

care coteşte

zârîi, jud,

com. Scheia ; izvorește

niște

lui, jud.

Argeșul,

pl. Gălășești,

la 13 kil. de com. rur. Costeşti :
(reședința subprefecturei) şi la
58 kil. de Piteşti. Are o populaţie de 972 suflete, din cari
198 contribuabili;
o biserică
vechie, cu hramul Sf. Nicolae,

fondată în anul 1701 de proprietarul de pe acele vremuri,
Paharnicul Iordache Colfescu şi
restaurată mai în urmă de proprietarii, familia Perticari; bi-.
serica se întreține de proprietar
și e deservită de un preot, un

cîntăreț şi un paracliser. Se văd *

de sub

dețului, cu o pozițiune frumoasă,
acoperit cu păduri seculare.
Cimpii sunt: Cimpia-Curecei,
Țarovăţului, Peruţului și Crașca.
Văi principale sunt: ValeaBirzei, care este foarte prăvalea

și

și

comună sunt: Dealul Curecea,
acoperit cu vii, Zmeura,! Bobocești, Dealul-Fetei și Dealul-Bră-

păstioasă,

Topolnița

Izvorul
- cel - Mare,
Vasluiă,

la Marta-

Izvorul-de-Sus, com. rur. şi sat,
în apropiere de rîul Teleormanu-

saţ, face

parte

rur. Izvorul, pl. Vejud. Olt. Are o pode 266 locuitori. E
partea de S. a: co-

şi ruinele caselor boereşști zidite tot în anul 1701 de Pa-

harnicul 1. Colfescu,
Școala primară din com. datează de la 1849.
Budgetul com. e de 3340
lei la venituri și de 3473 lei la

cheltueli.
Vite:

|
680

boi

cai, 9 bivoli,

și

vaci,

12 asini,

142

19000i,

18 capre și 825 rîmători.
Izvorul-de-Sus, sa, făcînd parte
din com. rur. Izvorul, .pl. Vedea-d.-s., jud. Olt. Are o populațiune de 469 locuitori. Se mai numește de locuitori Șoldea și Pir.
şogi. E situat în partea de N. a
comunei, Aci e reședința com.
Are 2 biserici, una fondată

pe la anul 1801, de un oarecare Radu; s'a reparat la 1837
și la 1881, surpîndu-se, s'a făcut
din temelie de Costache Pirşoagă;

a doua

s'a zidit din te-

melie de Ioan Pirşoagă, la anul
1827, dar surpindu-se s'a rezidit de C. Pirșoagă.
Izvorul-Dulce,

situată

rup

în preajma

de

moșie,

mănăstirei

Secul, com. Vinători-Neamţul,
pl. de-Sus-Mijlocul, jud. Neamţu. .
Izvorul-Frumos,

saț,

al com,

1ZVORUL-LUI-DRAGOMIR

Tur. Burila-Mare,
jud. Mehedinţi.

pl.

IZVORULUI (VALEA-)
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Blahniţa,

Izvorul-lui-Dragomir,
mute,
în jud. Mehedinţi, plaiul Clo-

Taslăul, pl. Bistrița, situate pe
dreapta piriului Taslăul, în pădure, spre V. satului Taslăul;
conţin în disoluțiune mult sulfure.

șani.

femei.

Izvorul-Muntelui, 7742 de. sat,
în jud. Neamţu, pl. Piatra-Muntele, com. Bicazul.

își

schimbă

Izvorul-Rece, pla; în jud. Prahova, pl. Podgoria, com. Salcia,
acoperit cu pădure,

Buzăi, com.
Gura-Nișcovului;
are 202 hect. arături, vii cu
embatic, livezi și 2 mori.

Izvorul-Rece, zirîiaş, vine din
plaiul Buzăul, jud. Buzăi, udă
partea de S. a com. Salcia, pl.
Podgoria, jud. Prahova, și se
varsă în girla Salcia, la S. de
com. Salcia.

Izvorului (Valea-), pâzure particulară, supusă regimului silvic încă din anul 1883, pe moşia

Izvorul-Răi,
Izvorul-Muntelui, pădure,
în
jud. Neamţu, pl. Piatra-Muntele,
„com, Buhalniţa; areo întindere
de

Izvorașul,

direcţia spre S..E. și se varsă
în riul Vediţa, între cătunele
Vlaici şi Cristești, pl. Vedea-d..j.

Izvorului (Gura-), mmoșze, în jud.

Izvorul-Muntelui, saț, în jud.
Neamţu, pl. Piatra-Muntele, com.
" Blahniţa.
Are o populaţie de 20 familii, saii 84 suflete: 30 bărbați
Şi 45

dreapta

1050

pog.

vorește

din

masivul

Ceahlăului,

curge pe teritoriul com. Buhalnița, pl. Piatra-Muntele, jud.
“Neamţu, vărsîndu-se pe partea
dreaptă a riului Bistriţa, după
ce, aproape de vărsarea sa, traversează

șoseaua

Bistriţei, în jud. Suceava,

mixtă

Piatra-

Prisăcani, între kil. 84—8ş.

com.

Broșteni,
Izvorului

Izvorul-Muntelui, piriza;, ce iz-

pirîă, afluent al

(Dealul-),

gea/,

în

„jud. Vaslui, pl. Crasna, com.
Soleşti. Se întinde de la N. spre
$., pre lingă șoseaua naţională
Vasluiii-lași.

Se

numeşte

ast-fel

pentru că din coasta sa despre
V, iese un izvor mare,

com.

Comarnicul,

Izvorului

(Valea-),

ziriă,

în

jud. “Tulcea, pl. Babadag, pe
teritoriulcomunei rurale Congaz,
făcind limita între cătunele Congaz și Hagilar; își ia naștere
dintrun

mic

lac,

la

Ii

kil.

spre N.-E. de satul Hagilar; se
îndreaptă spre S., avînd o direcție generală de la N. la S,,
taie şoseaua națională TulceaBabadag-Constanţa, pe la kil,
23, unde

primește

pe

dreapta

valea Hagilar, și, după ce a brăz.
Izvorului

vorește din

(Girla-),

gîr/ă,

dreptul com.

cești, pl. Vedea-d.-j.,

jud.

iz-

MirOlt,

curge spre S. paralel cu com.
Izvorul-Puturos, sz0oare minerale, în jud. Neamţu,
com.

Comarnicul,

pl. Peleșul, jud. Prahova.

Vlaici, pănă la locul numit Cracul-Puţului; acolo primește pe

dat partea

N.

a plășei

și

cea

centrală a comunei, după 11
kil. de curs, se aruncă în piriul
Teliţa, pe dreapta, aproape de
vărsarea acesteia, în Coada-Bălții
(lacul Babadag).

|
Impăratului

(Măgura-),

sai:

_ Măgura-de-la-Groapa-Viei,
măgură, situată d'asupra com.
„ Măgurele, din pl. Călmăţuiul, jud.
* Teleorman. I .s'a dat această
numire

de la

anul

1877,

cind

împăratul Rusiei Alexandru II
s'a urcat în mai multe rînduri pe
dinsa pentru a observa bombardarea Nicopolei și mersul operațiunilor de războiii.

Împăratului (Valea-), va/e, pe
teritoriul comunei Cocargea, pl.
"Borcea, jud. Ialomiţa.

han

situat la

multor

Împuţita,
dealul

piriii,
cu

Dumeşti,

/ocalitate, în par-

mai

izvoreşte

același

din

nume,

(Girla-), gîră,

jud.

satele Stănilești și Voinescu. Se
„zice că pe acest loc a stat în cort

Porcului,

Roșul

și

Roșuleţul,

sirla Bivolui, și după 11 kil..de

Impărăteasa Ecaterina, în timpul

drum

războiului

milele marine No. 7 şi 8.

"lă

1711,

pentru

care

se sfirșeşte în mare,

Înaltă

(Muchea -),

co/iză

și

țime și acoperit de păduri și izlaz.

despre com. Grabicina, judeţul
Buzăii; e ramificaţie din muntele Bocul.

Împuşcată (Crucea-), moviză,

“Înaltă (Muchea-), munte, punct

în jud. R.-Sărat, pl. Marginead.-j., com. Gulianca, în partea
de E,, lîngă rîul Buzăul; areun
61275.

Jfarele

Dicţionar

Geografe.
Pol. IP.

în cari-și ascundeaii avutul.

Înconjurătoarea,

7oşie, propri-

etatea statului, în jud. Tecuciă,

-

com. Răchitoasa. Se mai numește Inconjurătoarea - Mănăs- tirei. Parte din această
moșie:
este acoperită cu păduri.

Înconjurătoarea -Mănăstirei-

Punct de hotar, al com. Cănești,
Împistritul,
munte, în Jjud. Buzăi,
pist
com. Nehoiașul, cu 1081 m.înăl-

În-Chimniţi, pisc şi poiană, în
partea de V. a com. Cerașul,
pl. Teleajenul, jud. Prahova,

între

această

“ localitate s'a numit Impărăteasa.

de 85 hect., pe moșia Dîn-

geni, jud. "Botoșani,

vaziile streine, își făcuseră gropi,

comunei rurale

servind de hotar

îndreaptă spre S., într'o direcţiune generală de la N.-V. spre
S.-E.; primește apele lacurilor:

Ruși şi Turci

dere

lina, şi cea N.a

Stănilești,

dintre

Încăul, pădure, de stejar, în întin-

unde, în timpurile vechi, sătenii, cari mereii eraii supăraţi de in-

„pl. Prutul, jud. Fălciii, pe șesul
dintre apa Pruteţului şi rîul
Prut, pe moşia statului dintre

a com.

pășunar
-

Tulcea, în partea E. a plășei Su-

între ea și comuna urbană Sulina; se formează în stuf; se

tea: de N.-E.

com. Izvoarele, plaiul Te-

leajenul. Servă pentru
tul vitelor.

com.

lui,și, după ce se unește cu
piriul Valea-Mare, la locul numit Gura-Văiei, curge de la S.
spre N. și se varsă în Birlad,
spre E. de satul Dumeşti.

Împuţită

Încărcătoarea, deal, jud. Pra-.
hova,

pl. Funduri, jud. Vas-

Sf. Gheorghe,
Împărăteasa,

răscrucirea

drumuri.

Berzunţul, moșie . a . statului,
jud. Bacăii, plasa Tazlăul-d.-j.,
com.
4000

Berzunţul, în întindere de . .
hectare și arendată cu

11000 lei.

Înconjurătoarea
- Mănăstirei- . ..
„trigonometric,

în

com.

Ruşia-

văţul, cătunul Muscelul- “Țiganul,
„jud,

Buzăii,

Bistriţa, trup de moşie, situat
în com.

Doamna,

Muntele,

jud. Neamţu, arendată

plasa Piatra-

anual cu 6266 lei, afară de trupul
12

ÎNCONŢURĂTOAREA-MĂNĂSTIREI-BIRNOVA
vîndut
rele.

dintr'insa,

Izvoa-

neasca-Mare și Domneasca-Mică;

Înconjurătoarea- Mănăstirei-

are o direcţiune de la E. spre
V. și o înălțime medie de 90
m.; începind de la 102 m. şi
scăzind cu cit se apropie de
Dunăre; este situat în partea

Birnova,

numit
!

moșie,

jud. Iași,

pe

care se află nouă sate și anume:
Ciurbești din com. Miroslava,

Lunca-Birnovei, Ciurea, Cercul,
Todirel, Piciorul-Lupului şi Curăturile, din com. Ciurea;
nova și Pietrăria din com.

BirBu-

ciumi. A aparţinut mănăstirei
Birnova, iar după secularizare
a devenit proprietatea statului.

nord-vestică a plășei și cea centrală a comunci; este acoperit

cu verdeață.
În-Poiană, cătun, al com. Colţi,
jud. Buzăii, cu 120 locuitori şi
35 case.

Însurăţei
Înconjurătoarea - MănăstireiBogdana, moșie a statului,
jud. Bacăi, pl. Trotușul, com.
-. Bogdana, care îi aduce un venit de

5000

lei anual.

Înconjurătoarea -MănăstireiCaşinul,

moșie, jud. Bacăii, pl.

Trotuşul,. com.

Mănăstirea-Ca-

şinul, fostă proprietate a mă“ năstirei, (cit-va timp închinată
„sfintelor locuri). Astă-zi este proprietatea statului. Are o întindere de 5561 hect. și este arendată cu 23200 lei anual,

Înconjurătoarea - MănăstireiNeamţului, pzoșie. (Vezi Neamțul, moşie).

Înconjurătoarea- Mănăstirei"-

ÎNȘIRATELE
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Taslăul,

moșiz,

pendinte

de

mănăstirea Tazlăul, jud. Neamţu,
pl. Bistriţa, com. Taslăul, arendată anual cu suma de 16000
lei,

(Pirlădeni),

co.

rur., jud. Brăila, pl. Balta, aşe" zată pe muchia dreaptă a piriului
Călmăţuiul, ce curge spre N.
E. com., la 4 kil. de viroaga
Puturosul, peste ale carei ape se
află un pod. Se mărgineşte la
E. cu Lacul-Rezii; la V., cu Slu.

- jitori-Albotești;
zirul

la N., cu

Vi-

și la S., cu Cioara-Doicești.

Suprafața com. e de 6910 hect.
și, are oformă dreptunghiulară.
Are o populație de 427 familii, saii

1822

suflete,

din cari

283 contribuabili.
Are 1 școală de băeţi,

inţată la '1880,
90

elevi;

1

frecuentată

şcoală

de fete,

înfi-

de
în-

fiinţată la 1888, frecuentată de
28 fete; o moâră de vapori.
Drumuri: La Brăila, spre N.E., pe șoseaua judeţeană BrăilaCălărași,

47

kil.;la

deal,

jud.

Constanţa,

pl. Medjidia, pe teritoriul com.
rur, Seimeni și anume pe acela
al cătunului

Seimeni-Mici;

este

continuarea dealului CarapatDaga și se întinde de la acest
deal pănă la Dunăre, trecînd
prin

satul Seimeni-Mici

şi mer-

la căt.
propriCioaraşoseaua

gind printre văile: Tibrinul

şi

lliștea și pe la S. lacurilor Dom-

la Tătarul, pe lingă Movila-Păduchiosului, spre S.-V.,

16 kil.;

la Slujitori-Albotești, spre V.,
prin căt. Caragica și 'Cocoţaţi,
II kil.
In comună sunt 3 pieţe şi
17 străzi aliniate.

Prin

Brăila-

Călărași,

înființat

la

de

E. a com. cu

același nume,

la 47 kil. spre S. de orașul
Brăila. Pe la 1854 cite-va fa:
milii din Lacul-Rezii s'aii sta:
bilit pe moşia statului Mușeteanca,

întemeind

aci

cătunul

numit Pirlădeni, pendinte de
comuna Lacul: Rezii;, pănă la
1579 s'a împroprietărit
cuitori şi la 1882 sa

satul şi com.

5o8 loformat

Insurăţei.

Locu-

itorii cunosc

încă acest sat sub

numele

Pirlădeni.

de

Are

o

şcoalăde băcţi, înființată la 1880,
întreținută de stat, frecuentată

de $7 băeți; o școală de fete,
întreținută de comună, înființată
la 1888, frecuentată de 34 eleve,
Suprafaţa satului e de 262
hect., cu o populaţie de 340 familii, sati 1526 suflete; 367 case;
9 circiumi; 1 moară de aburi.
Vite sunt: 820 cai, 5 asini,
1690 oi, 6 capre şi 1130 rimători.

|

Sunt 5o stupi cu albine.
Însurăţei, mahala, în com. rur.
Pristolul, pl. Cîmpul,
hedinți.

jud. Me-

Însurăţei-Noi, mahala, în com.
rur, Stingăceaua, pl. Motrul-d.-j.,
jud. Mehedinţi.

Înşelata, cătun, al

com.

Neho-

iașul, jud. Buzău, cu 40 locuitori
şi 10 case.
Înşelăţii (Piatra-),

munte stin-

cos, în jud. Buzăiă, com.
iașul, cătunul Prundul.

Neho-

comună

trece șoseaua județeană
Sa

Însurăţei, saț, jud. Brăila, pe
muchia platoului în marginea

Lacul-Rezii

drept spre E., 6 kil;
„Padina, spre S.E., prin
etatea locuitorilor; la
Doiceşti, spre S., pe

judeţeană Brăila-Călărași, 14 kil.;
În-Iziaz,

împroprietărirea însurăţeilor din
1878. Mai nainte se afla aci
căt. Pirlădeni.

1882,

prin

Înşiratele, dea/, în jud. Con_stanța, pl. Hirşova şi Constanţa;
ramificațiunile sale se întind

ÎNȘIRĂTELE
printre

afluenții

de

pe

stînga

de

astă-zi.

se ridică pănă la 305 m.; este

Întorsura,

„acoperit cu finețe și semănături,
Inşiratele, re? movile, situate
| în apropiere una de alta, spre

N. de satul “Țindărei, pl. Ialo"„mița-Balta, jud, Ialomiţa.
Întorsura, com. rur., pl. Jiul-d.mj., jud. Dolj. Reşedinţa la Segîrcea. „Așezată. pe coasta dealului Întorsura şi aproape de
“malul drept al rîului Dăsnăţuiul.
Se învecinește

la E. cu com,

Lipovul; la V. cu comunele Siliștea-Crucei și Cioroiașul; la
$., cu com. Urzicuţa şi la N., cu

com. Virvorul-Fintinelele.
liniei de N. începe de

la dealul Căprioarele, trece peste
rîul Bănagiul și Valea
- Slodonului. Linia limitei de S. începe de la Măgurelele-cele-Două
şi apoi trece peste Dealul-Viilor. Limita liniei de E. începe

300 m., acoperit cu vii și pă"duri, şi care este șerpuit de

“Valea-Rea
doilea

și

deal

Dăsnăţuiul.

este

Al

Dealul-Viilor,

care 'are direcțiunea de la N.
1a S.și este înalt cam de 150 m.
Este udată de riul Dăsnățuiul cu afluenții săi, pe dreapta
Jivanul și pe stinga Bănagiul
şi Valea-Rea,

cară se

varsă

în

Dăsnăţuiul, în dreptul căt. Radovanul.
Inainte, comuna

pe locul

unde

este

era

azi

situată

bise-

rica, însă din cauza invaziunilor

turcești,

s'a

mutat

spre

S-E.

unde

Se compune

din

cătun

se găsește

Bucureşti,
Fedeleșoiul;

Radovanul,

două

tunulși pe

moşia

de

căt.:.

reşedinţă,

pe dreapta riului Dăsnăţuiul, şi Radovanul spre N.-E., pe stînga :
rîului Dăsnăţuiul, cu o populaţiune de 1928 suflete; locuesc
în 130 case și 275 bordee. Sunt
"340 contribuabili.
Are -două
biserici: una în
Întorsura, fondată la 1780 de
Constantin Sari Ene şi terminată la 1783, lucrată de zid şi

avînd hramul Sf. Impărați Constantin şi Elena; a
în căt Radovanul, cu
trarea în Biserică
“Domnului, zidită de

doua este
hramul Ina Maiceilocuitori la

anul 1867 și terminată la 1870; :
sunt deservite de 2 preoţi şi 3
cîntăreţi. Are două şcoli mixte,
una în Întorsura şi a doua în
Radovanul; cea din Întorsura

funcţionează din 1880 și cea din

nume,

fostă

a mănăstirei
în

cu

că-.

același

Ş

în întindere de 5şo hect.,

aparține statului. Lemnul care
predomină este stejarul și gîr-.
nița;

se găsește

şi cer,

Viile de pe moşia
aparţin

pe

locuitorilor,

moşia

Întorsura
iar cele de

Radovanul

. aparţin

“statului, fiind în întindere de 224 pog., și producind vin bun.
Pe moșia Radovanul se află cariere de piatră.

Se fabrică rachii în cantitate de 1500 vedre anual, Este
o moară cu aburi pe moșia Întorsura.

”

- Pe moşia Întorsura sunt stîne,
unde se face brinză.
Transportul se face cu carele
și căruțele pe calea .județeană
spre Craiova, care străbate comuna pe o lungime de 6 kil.
și pe alta comunală-vicinală în în-:

Radovanul din 1889. Amîndouă
sunt “întreținute de comună și

tindere

frecuentate de 61 copii,

nul şi 4 în Întorsura.

de la Braniștea-Reodului și trece

pe la dealul Întorsura. Limita
liniei de V. începe de la Măgura-cu-Sipică și trece PiriulJivanului.
Terenul com. este accidentat în partea de V. de dealul
Radovanul, înalt de aproape

|

biserică,

ai. piriului, Sarai, și cei de pe
dreapta ai piriului Casimcea;

Limita

ÎNTORSURA
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de

ş kil.

Cîrciumi sunt 7 în

Radova-

Știu carte 31 persoane.

După legea rurală din 1864
s'ai împroprietărit 228 locuitori
şi însurăței, iar după cea din
1875 s'ai împroprietărit 25 locuitori.
Teritoriul

com. este de 12078

pog., dintre cari: 9280 pămînt
arabil, 100 pog. finețe, 600 pog.
izlaz și 2098 pog. pădure.
Moşiile se numesc Întorsura
şi Radovanul. Cea d'întiiii, în în-

tindere de

6645

pog.

pămînt

arabil, cu venit

de

90000

lei,

aparține

Spitalelor

Ci-

vile

din

năstirei
este

Eforiei

București,

fostă

Fedeleșoiul;

a statului,

în

a

a mă-

doua

întindere de

300 pog., cu venit de 10000
lei, fiind dată în loturi.
Pădurile: Întorsura, în cătu-

nul și pe moşia cu același nume,
în întindere de. 300 hect., aparţine Eforiei Spitalelor Civile din

Întorsura,

sa,

jud.

Jiul-de-Mijloc,

reședința

Dolj,

com.

pl.

Întorsura,

primăriei.

Are

o

po-

pulaţie de 1478 suflete; locuesc
în 100
dee.
Întorsura,

case

și

180

deal,

jud.

Jiul-de- Mijloc,

com.

pe

așezată

care

este

de

Dojj,

bor-'

pl.

Întorsura,
comuna

şi prin care trece limita de E.
către com. Lipovul.

Întorsura, pzoșie, jud. Dolj, pl. îi
Jiul-de- Mijloc, com. Întorsura,
în întindere de 6645 pog., cu
venit anual de 9oooo lei. Aparţine Eforiei Spitalelor Civile din
București,

|

Întorsura, pădure, judeţul Dolj,
pl. Jiul-de-Mijloc,
sura,

pe

moșia

com. Întor.

Întorsura.
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Între- Borce, munte, jud. Suceava, ce ocupă al doilea loc
în înălțime din județ, avind
"--1834.6 m. altitudine; aflător în
com; „Borcea.

O dată cu deschiderea gărei
“s'a dat acestei localităţi numi-

Între-Dealuri, mute,
Mălini, jud. Suceava.

Între-Răzeşi-şi-Poduri, pădure

în

com.

” Între-Poduri, pădure a statului
în întindere de 770 hect., județul Ilfov. Vezi Căldărușani, pădure,
Între-Prahove, vecie numire,
"pănă la anul 1881, a sazuluZ
Azuga de azi, saii a localităței
unde apele Azuga și Prahoviţa
se întîlnesc spre a forma valea
Prahovei, jud. Prahova.

rea de Azuga, după
din timpuri îndepărtate
acest

valea

Auenţa lor, situat la apus de
cătunul de reședință, Jitia.

ce

poartă

nume.

Între-Sibicee, cătun, al comunei
Mlăjetul, jud. Buzăi, cu 90 locuitori şi 20 case, situat pe Valea Sibiciului.

foioasă, jud. Bacăii, pl. Muntelui, com. Podurile;
dere de 600 hect.

are o întinși este su-

Întunecăţei, pisc, în com. Goleşti, pl. Rîurile, jud.

Muscel.

pusă regimului silvic.

Învăluitele, /ac, în jud. Ialomiţa,
Între - Rîmnice,

pamire

vechie

a comunei şi cătunului Jitia,
plaiul Rîmnicul, de la situația
sa la confluenţa riului Rîmnicelul, socotit

ca un izvor al riu-

lui Rimnicul

și Rîmnicul-Sărat;

astă-zi

se

dă

această

numire

unui cătunaș, ce se află la con-

insula

Balta,

teritoriul comunei

Dichiseni, pl. Borcea.
În-vîrf-la-Pietricica, mzmire ce
se mai dă vî7/ulut Surdeşti din
com. Breaza-d.-s., plaiul Prahova, jud. Prahova.

J
Jacota, sas, pe moșia cu același
-nume, jud. Suceava, com. Pleşeşti. Așezat pe un podiș co- prins între Dealul-Cioatelor și

Dealul-Mare. Are
de 38 familii, sai

o populaţie
158 suflete,

din cari 78 contribuabili. Locuesc în 45 case,
Vatra satului ocupă 4 fălci

servesc şi acestui sat. Un drum

jincă,

principal

reşedinţa comunei.

din

Leucușești

de

frații

acestui

sat.

Jahalea, saz, jud. Suceava, com.
Bogdănești,

pe moșia

Baia,

a-

şezat pe piriul cu același nume.
Are o populație de 49 familii,

diverse

e-

com. Bog-

Jaleşul, 7îz, izvorește de sub poamunților

com.

jud.

Runcul, pla-

Gorj;

nind

30 fălci.

Biserica şi școala

din

Rișca

kil.

spre

S.-V.

Are

de

o po-

cari 20 împroprietăriți după legea rurală, pe proprietatea d-lui
H. Caracostea.
Jarcaleți saii Meletia, cătuu,
pendinte de com. Pietrele, pl.
Marginea, jud. Vlașca,

apele-i

sunt formate dintr'un singur iz-

Jarcaleţi, zare. ce mai poartă
cătunul Ştefăneşti, jud. Teleorman, pl. Tirgului, com. Anto“nești.

vor; ia direcţia de la N. spre
S., la com. Bălăceşti se împreună cu riul Bistrița; se varsă în
Tismana, în dreptul căt. Rogojelul; comunicația pe acest riă : Jariştea, com. rur., în jud. Putna, .
se face pe 2 poduri de lemn,
pl. Giîrlele, situată mai la vale
unul așezat în dreptul malului
de Pădureni, de care este des-:
Grosul, com. Bălăceşti, iar celpărțită prin piîriul Vărsătura- E
Valt în dreptul căt. Vărţul, penMare, la 5 kil.de reședința subdinte tot de Bălăcești,
prefecturei și la 17 kil. de capitala judeţului.
Japşa-Înfundată, viroază, jud.
Este udată, afară de piriiașul
Brăila, pe teritoriul com. VăVărsătura-Mare, și de Căcaina
deni; începe din dreptul hal(canalul tras din Putna).
tei Vădeni; curge spre S.-E. și
Are o populaţiune de 466 fase împreună cu viroaga Zagna,
milii, sai 1880 suflete, din cari
la 800 m. de satul Vădeni.
395 contribuabili. Locuesc în

491 case.

saii 191 suflete, din cari 33 con-

tribuabili.
Vatra satului ocupă 22 fălci.
Improprietăriți în 1864 sunt:
14 pălmași şi 12 codași, stăpi-

la 4

dănești,

lele

Hermeziu; cu hramul Sf. Maria
Mare,
Școala din Pleșești servă şi

de

sențe, jud. Suceava,

iul Vulcan,

dusă

Bogdănești

pulațiune de 120 locuitori,
din -

Jabalea, pădure,

și 5 prăjini. Moșia e proprieta-

dași, stăpînind 57 fălci, 45 prj.
Are o biserică de lemn, a-

la

(2 kil.),

tea d-lui Iordache lurașcu, şi
are 630 fălci, din cari: 110 fălci

cultivabile, 200 fălci pădure,
130 fălci finaţ, restul mlaștine
şi locuri prea puţin productive,
Improprietăriţi în 1864 sunt:
9 fruntași, 7 pălmași și 10 co-

duce

Japşea, vaze, jud. Buzăi, com,
Găvăneşti ; servă ca suhat.

Jarcaleţi, cățea, pendinte de com.
Florul, pl. Mijlocul, jud. Olt,
" “situat pe dealul și valea Rogo-

Știu carte

Are:

E
5O1

persoane,

două biserici parohiale,

una cu hramul Adormirea şi a.
doua cu hramul Duminica-Tu-

tulor-Sfinților; două școale, una .
de băeţi, construită de comună

:

JARIȘTEA
și frecuentată de 76 elevi

și a

doua de fete, frecuentată de 26
eleve.

Budgetul com. e de 14904,05
lei la venituri și de 14681,853
lei la cheltueli,
Locuitorii posedă : 60 pluguri
de lemn și 42 de fier, 1 mașină de bătut porumb (cu ma__nivelă),

3 grape

de

$ persoane,

Jariştea, deal, în raionul

Jariştea, dea/, cu direcția de la
N. la S., jud. Prahova, plaiul
Teleajenul, com. Star-Chiojdul;
în partea

Jariştea, mute,
com.

Nehoiul,

de N. a com,

în

jud.

Cumpenile: şi riul Buzăul. Servă
ca izlaz.
Jariştea, moşie, în jud. Buzăii,
com. Nehoiașul, cătunele : Broasca, Bonţul și Gura-Siriului, care
se întinde. între piriul Nehoiul,
riul Buzăul, pir. Siriul și muntele Monteorul,

format

rohiale, una cu hramul Adormirea și a doua cu hramul Dumineca-Tutulor-Sfinţilor, ambele

în Jariștea.

din tru-

purile: Bonţul, Malul
- Caprii,
_ Spedișul-Nehoiului, Impistrita,
Gherghelăul, Virful- Jariştei și
parte din muntele Monteorul.
Are 3200 hect., din cari: 52
hect. curături, 270 fineață, 3
hect. livezi, 140 hect. izlaz și
restul pădure. Pe această moșie
se află apele minerale Gura-ladului și alte sorginţi mai mici.
Jariştea, păzure, în jud. Buzăi,
com. Cătina, căt. Piatra-Corbu.
lui; face un corp cu pădurea
Virful-Corbului de pe moșia Corbul (Floreasca); are 230 hect.

Jăvreni, com. rur., jud. Bacăi,
pl. Trotușul, situată pe malul
sting al Trotușului, la limita
județului Putna. Este alcătuită
din 6 cătune: Jăvreni, reședința,

Jarostea,

saz,

făcînd

parte din

pl. Cerna-

d.-j., jud. Vilcea, situat la N.
com., la 3 kil. de satul Zăvoeni,
unde este reședința comunei.
Are o populaţie de 137 suflete;
o biserică, fondată la 1885.
Jarostea-Fagilor,

pădure

par-

pe piriiașul
Trotușului;
N.-E.;

Chilia, d'a stinga
Flocești, mai spre

Heltiul,

mai la S., (între

acesta şi Jăvreni
Corbul

se află satele

şi Vrinceni

ale comunei

Bogdana), Boiştea - Boierească,
Boiștea-Răzeșască și Boiștea- Ga.
lin, pe valea Trotușului.
Are o populaţie de 297 fa-

ticulară, supusă regimului silvic,

milii,

în raionul com. Recea,
rezul, jud. Vilcea.

bărbați şi 546 femei; 984 Romîni, 14 Unguri, 4 Francezi și
5 Izraeliți; 980 de protecţiune

pl. Ho-

Jăgara, ?ezer, jud. Brăila, situat
în ostrovul Iapa, la S.-V. de
iezerul Bălaia ; se impreună cu
Dobrele; în el dă japșa Larga.

Buzăi,

între Impistritul,

sPfe S.-E, pănă pe moșia Izlazul,
pe o distanță de 412 kil.

Jariştea, avind două biserici pa-

com.

Singerul, pl. Podgoria, jud. Prahova, pe care se cultivă vie și
sunt livezi de pruni.

cade

Jariştea, pzmele a două parohii,
în jud. Putna, pl. Girlele, com.

com. rur. Zăvoeni,

fier.

Vite sunt: 338 boi, 111 vaci,
56 cai şi 77 porci,
Comerciul se exercită în com.
de

JĂVRENI
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Jăghioara, cana/, jud. Brăila, în:
cepe din Jaghia; se îndreaptă
către S.-E., după ce ocolește
Lișiţarul; spre S. dă în Otmocul.
Jălăboiul, sufurdie, în Focşani,
despărțirea I, jud. Putna.
Jănţăşti, sa/, făcînd parte din
com. rur. Făgeţelul, pl. Vedead.-s., jud. Olt. Cade la V. de
comună, între girlele : Faurul şi
Plapcica. Are o populaţie de 60
locuitori.
”
Jărlăul, viroagă, jud. Brăila, pleacă din viroaga Zagna, aproape
de hotarul despărțitor între Domeniul Brăilei şi moșia Cimpineanca. Se află pe teritoriul com.
Cazasul, la 2 kil. spre S.-E. de
satul Vădeni. Parcurge o distanță de 1 kil. de unde se bifurcă: o parte mergind spre V.
pe moșia Cimpineanca, unde
se pierde, iar altă parte mergind

sau

romină,

810

1007

suflete:

461

14 ungară şi 4 franceză,

agricultori, 2

meseriaşi,

ş

industriași, 4 comercianți, 4 profesiuni libere, 25 muncitori și
7 servitori. Locuesc în 583 case.

Sunt 246 contribuabili.
Are 4 biserici: două
vreni,

a

treia

în

în Jă-

Heltiul

și a

patra în Boiştea-Boierească, deservite de 2 preoți și 5 cîntăreți;

5 cîrciumi; 3 mori

deapă.

După legea rurală din 1864,
s'ai dat, la 47 locuitori, 156
fălci și 40 prăjini pămînt în
împroprietărire.
Teritoriul comunei are o întindere de peste 3500 hect,
Pădurile ocupă mai mult de
2000 hect. din care a statului,
Heltiul, este de 1424 hect., iar
a d-lui A. Juraşcu, de 370hect.

Proprietari mari sunt: Statul,
cu moșia
raşcu, cu

Heltiul şi d. Al. Jumoşia Flocești.

Viile a căror cultură este însemnată, aii
91.53 hect.

o

întindere

de

Vite sunt: 48 cai, ŞS1 vite
mari cornute, 168 porci, 49 ca:
pre şi 12058 oi.
Budgetul comunei e la ve-
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nituri de lei 7092, bani 20 şi
la cheltueli de lei 2460, bani șş.
Comuna este străbătută de
căi vecinale-comunale,
care o

leagă cu Ripile şi cu cele-P'alte
comune

învecinate.

Distanţele: la Bacăii, capitala
districtului, 60 kil.; la Tirgul:

din Dunăre, spre N., pe cimpia
Bărăganul, în apropiere. de calea

serică, zidită la 1840, deservită

de 1 preot și 2 dascăli.
Lîngă sat, peste lacul Jegălia, este un pod de lenin, ce
licul cu Jegălia.

kil.;

ținea inainte de secularizare de
Mănăstirea - Dealului. Pe terito-

drum

riul com.

7

de

fer,

23

distanţa

este de

ki,

tuș

ei se

mai

află, afară

de com. Jegălia și com.

Jăvreni, saz, jud. Bacău, pl. Troși

reședința

comunei

cu

același nume, situat pe DealulJăvrenilor

și

pe

şesul

'Trotu-

șului, d'a stînga. Are o popu„lație de 108 familii, sau 401
suflete; 2 biserici,
locuitori, din cari

clădite de
una vechie

de peste 150 de aniși ambele
deservite de 1 preot și 2 cântăreți; ;
2 circiumă,
" Vite:
cornute,

15 cai, 167 vite ară
99 porci și 37 capre.

Jăvreni, sec/ze, jud. Bacăi, pl.
Trotușul, satul Hirja, com. cu
același nume.

Jăvreni, geal, jud. Bacăii, pl. Trutușul, com. Jăvreni, pe care se
află situat satul Jăvreni.

riciul și Gildăul.
Se arendează cu
anual.

Șoca-

715 hect. şi e supusă regimului
silvic.

lei

Are o populaţiune de 378
familii, sai 1713 suflete ; o şcoacu local propriii clădit

de

co-

mună ; două biserici, deservite
2 preoți şi 4 dascăli.
După legea rurală din 1864,

S'aui împroprietărit 328 locuitori;
în anul 1878, s'aă mai împroproprietărit 9 locuitori; se mai
găsesc neîmproprietăriţi 60,
Teritoriul comunei este udat
de Dunăre, Borcea și de lacurile: Jegălia, Pucioasa, Vlăsceana,

Mătasea,

Stinghea,

Cur-

tinescu, Strîmba și Mistreața.
Brațe, cari pun în comunicaţie
"Dunărea și Borcea cu lacurile,
sunt: Nestea, Beilicul, Călțunul,
ce brăzdează

Văile,

teritoriul comunei

sunt: Jegălia, Rusul, Puţul-luiȘerban, Sacaua, Cangea și PuţulCălugărului,
Veniturile

4raf,

(prival),

Balta, teritoriul com.

în

şi cheltuelile

sunt

insula

Cocargea,

pl. Borcea, jud. Ialomița.

Jegălia, sas, în jud. Ialomiţa, pl.
Borcea, pendinte de com. cu
același

Jegălia, com. rur., în jud. Ialomița, pl. Borcea, situată între
com. Șocariciul şi Gildăul.
Se compune din satele Jegălia
şi Beilicul.
Teritoriul comunei se întinde

Bei-

Jegălia, /ac, în jud. Ialomiţa, pl.
Borcea, pe țărmul stîng al brațului Borcea și la sudul văii Jegălia;

are forma

unui semi-cere

deschis spre E. în care se află
nume.

A-

cest lac comunică cu Borcea
prin trei brațe. Braţul (privalul)cel-Mic, Braţul-cel-Mare şi Brațul-Gildăului.

lă mixtă, frecuentată de 90 elevi,

de peste 6000 lei.
Jdera,

pune în comunicaţie satul

satul tot cu același
148000

Nemoștiul și Posmocul.
Jăvreni, pădure foioasă, jud. Bacăii, pl. Trotuşul, com. cu același nume; are o întindere de

bi-

ferată Bucureşti-Fetești. Moşia e

la com. Bogdana 7 kil.; la
Căiuţul, unde este stațiune de

reşedinţa plășei,

o

proprietatea statului, numită Jegălia şi Deleanca, iar înainte
Brinzeni şi are o suprafaţă de
23000 hect., din cari: 7000 hect.
băltiș, 100 hect. izlaz și 15000
hect. pămînt de cultură. Moșia

" Ocna,

frecuentată de go elevi;

nume,

situat

pe malul

de E. al lacului Jegălia și pe
țărmul stîng al Borcii.
Aici este reședința primăriei
şi a judecătoriei comunale;
Are o populaţie de 1042 suflete; o școală

primară

mixtă,

Jegălia, vaze, în jud. Ialomiţa, pl.
Borcea, ce se întinde de lingă
satul Jegălia spre N., brăzdind:
cîmpia Bărăganului. Este singura
vale care întrerupe suprafața
plană a Bărăganului. Această
vale, care are o întindere de 35
kil. şi o adincime de aproape 10
m. a fost albia unui riii, ce își lua

naștere din partea de N. a Bărăganului şi se varsă în Borcea,
In partea de S. a văii este lacul cu același nume.

Pe malurile văii, lîngă satul
Jegălia, se află mai multe săpături, ce aii servit pe timpul
- războaelor între Ruși și Turci,
a apăra intrarea pe brațul GuraBalii.
Jepi, 7îă, izvoreşte

de

cul 'cu același nume,

sub

pis-

com. Pre-

dealul, plaiul Peleșul, jud. Prahova. Curge de la V. spre E.
şi se varsă în riul Prahova, pe
țărmul drept, la S. de căt. Buşteni. Valea pe care curge acest
riii se numește de lozuitori Va.
lea-Jepiă,
Jepi-Mari,

zise,

jud.

Prahova,

„înalt de 2195 m. d'asupra nivelului Mării-Negre, alături cu

JEPI-MICĂ
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„ Piatra-Arsă, jud. Prahova. A„cest pisc e colțat și prăpăstios.
Despre riul Ialomiţa clina e
dulce și pe ea cresc o mulțime
de jncpi sai jepi, de unde i
s'a și dat

numele.

Jerdăul, dea,

în jud. Gorj,

com,

Aninișul, plaiul Novaci. Se întinde de d'asupra satului Aninişiul-din-Deal, spre N., terminiîndu-se în Plaiul-Mare al căt.
Herișești, com. Novaci,

48 cai,

1000

oi

și 700

rimă- -

tori.

Jiana-Mare,

bază,

în jud.

hedinţi, pl. Blahniţa,
Jiana-Mare.

com.

Me-

rur,

Intre Jepi și Piatra-Arsă sunt
niște mlăștini, cari poartă numele de Lacul-Roșu.
Acest munte, împreună cu
Jepi-Mici, cu Rișnova, Sorica,

Dutca şi Cumpătul, se stăpinește
de la 15 August 1882 de M.
S. Regele Carol I, prin cumpărătoare făcută de la dl N.
” Crețulescu.

Jereapănului (Piciorul-), pzzufe, în com.

Broşteni,

în

masivul Bucegilor, alături cu
Piatra-Arsă,
La anul 1846, ambii Jepi ai
fost măsuraţi de Inginerul George Fischtum, trimis de marele
Postelnic Ioan Al. Filipescu,
Jeravăţul, pîriz, ce curge prin
pl. Tirgul și Corodul, jud. Tutova.

Izvorește

din

com.

Obir-

şeni, curge de la E. spre V. şi
şi se varsă în stînga riului Birladul, după ce formează puţin
marginea despărţitoare între pl.
Tirgul și plasa Corodul. Primește pe dreapta piraiele: Rîpa - Șearpelui, Bălănești, Fintinele și Docani și pe stinga piraiele: Vinderei, Miroasa, Birzo-

ești, Lungești

și Bălăbănești.

Jeţul,

cătun

al

jud. Buzău,
40

com.

căzun, făcînd parte din

urb.

Urlaţi,

pl.

Cricovul,

jud. Prahova.
Are

o

biserică,

fondată

la

1804, cu următoarea inscripţie:
numele

Domnului

Christos, biserica

Dumnezeiă
1S04,

ridicată

nostru
de

robul

Iisus
lui

Gheorghiţă Urlăţeanu, la anul

Iulie

Jercovăţul,

10. S'a reparat la anul 1540.

dea? cu vii, în com.

rur. Bresniţa,
jud. Mehedinţi.

pl.

Ocolul-d.-s.,

Nehoiașul,

Jiana-Vechie, saz, în jud. Mehedinți, pl. Blahnița, com. rur.
Jiana-Mare,
Jianca,

fac,

jud.

Vlașca,

din

josul satului Malul, pe proprietatea Paraipani, în valea Dunărei.

Jghiabul, pirizaș, jud. Bacăii, pl.
izvoreşte din
şi se varsă

com.

Băsăști, care

Stinca-Crăpăturei
în Lundaș.

Jghiabul, zâ7 de deal, jud. Bacăi, pl. Tazlăul-d.-s., situat la
E.

comunei Băsăști,

și îmbrăcat

cu păduri. Face parte din şira
dealurilor ce despart TazlăulMare de Bistriţa.
Jghiaburile, deal, în jud. Neamţu,
pl. Piatra-Muntele, com. CalulIapa, situat lingă satul Calul.
Jiana-Mare,

com.

rur.,

Jianca, saă Jianul, proprietate
nelocuită, ce aparține d-lui Dr.
I. Niculescu, pendinte de com.
Bulbucata,:
jud. Vlașca; are o
suprafață de 100 hect,
Jianca, pădure,

supusă regimului

silvic, com. Bălilești, pl. Riurile,
jud. Muscel, în întindere de
290 hect., avind ca esențe: stejar,
fag, carpen, jugastru și paltin.

Jianul, -căfuu, jud. Argeş, pl. Pitești; face parte din
Găvanul-Valea-Rea,

com.

rur.

şi sat în

jud. Mehedinţi, pl. Blahniţa, la 37
kil. de orașul Turnul-Severin;
este situată peloc polcjnic. Satul formează comună cu satul
Jiana-Vechie, avind 1200 locuirorii; 189 contribuabili; locuesc
case.

Jianul, petic de pădure, de stejar, în suprataţă de 72 hect.,
72 arii,
statului

situat pe proprietatea
Giștești, jud. Vlașca,

pl. Neajlovul, com. Giştești-Romini, situat la colțul moşiei lingă
cătunul Coteni saii Ilfovăţul.

Locuitorii posedă: 60 pluguri,
110

care cu boi,

cai;

116

Prin

14

căruţe

cu

stupi.
com.

trece șoseaua F[ă-

mînda-Jiana-Mare-Balta-Verde.
Are

In

com.

cu 220 locuitori și

case.

în 250

Jercălăi,

Su-

ceava.

Tazlăul-d.-s.,
Jepi-Mici, pisc, jud. Prahova,

jud.

2 biserici,

deservite

de

2 preoți şi 4 cîntăreți;o școală
condusă de 1 învățător, frecuentată de 30 elevi.
Budgetul comunei

nituri de

Jianul, pădure a statului în întindere de 75 hect., pendinte de
com. Fundeni-Mitreni, pl. Olteniţa, jud. Ilfov.
Jianul, vafe, la N., de com. Urşi,
pl. Oltul-d.-s., jud. Olt. Sc varsă

în
e:

la ve:

girla

raionul

Cungrişoara,
com.

tot

în

Urși.

3936 lei, iar la chel-

tueli, de 1523 lei.

|

Vite: 760 vite mari cornute,

Jiblea, com. rur., pe malul sting
al Oltului, jud. Argeș, pl. Lo-

JIBLEA
viştea,

la 17

kil. de

Șuici, reședința

com.

rur.

subprefecturei,

şi la 59 kil. de Pitești. Se

com-

pune din 2 sate: Jiblea şi Păușa, avind peste tot g11 locuitori,
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din cari

165

contribuabili.

Are 2 biserică; 2 şcoli primare
rurale, una de băeţi și alta de
fete.

Jidanul, îaz, lingă satul Podul„Jijiei, com. Golăeşti, pl. Braniștea
jud. Iaşi; se scurge în apa
Dobrăvăţul.
Jidanul,

|

iaz,

Hucul,

fața

Petroșiţa, com.

din

piriul

hanului
Bădeni,

de
pl.

la

la venituri
- cheltueli,

Bah-

inscripțiuni 'la-

nume

de soldaţi:

nedus,

Candidus;

Georgius,

apoi

Ci-

îndica-

ţia: Castr(is) N(umerum)

și

de

1488

lei

la

Cu o mică cheltuială sar

Jidanului

(Girla-),

jud. Tulcea,

Vite sunt: 467

boi

şi vaci,

pl.

gîr/ifă,

Sulina,

pe

în
te-

ritoriul comunei urbane Chilia.
Vechie, în partea N. a plășei
şi centrală a comunei; are o

39 cai, 622 oi, 36 capre şi 197
rîmători,
Pe teritoriul acestei com., pe
marginea Oltului, se mai recunosc rămășițele unei cetăţi şi

direcţiune generală de la N.-V,

probabil în-

saii Babina ; este înconjurată cu

mai multe movile,

din timpul războaelor

tărituri

spre S.-E.; pune în comunicaţie
grindul

Chiliei

cu balta

XVI,

pl. Loviștea,

locuitori;

o biserică, cu hramul

Adormirea, cu 2 preoți și 1
cîntăreț; o şcoală primară rurală de băcţi şi de fete. Aici
este reședința com. rur. cu același nume.
:

stație de drum-de-fer, jud.

Argeș,

16 kil. departe de Rim-

nicul-Vilcei, pe linia R.-VilcirRiul-Vadului, granița spre-Transilvania. Servește de stație pentru băile Călimăneşti, care sunt
peste Olt, în Vilcea.
7oșie

a statului, cu întin-

dere de 10250 pog., din cari
„8000 pog. pădure, jud. Argeş,
pl. Loviștea, arendată anual cu
19050 lei. Pe moșie sunt: 8
mori și pive; case de arendaș;
magazii;

povarnă,

etc.

se varsă

Jidava.

pl.

Motrul-d.-s., com, rur. Căzăneşti,.
61275. 2larele Dicţionar Geografie,

pe

La

parte de

Vol. IV

partea

dreaptă

o jumătate

oră

Cimpulung, jud.

deMus-

cel, spre S., pe o cîmpie întinsă
și frumoasă, închisă între dealuri,

se află ruinele lagărului roman
de la Jidava, cunoscute de popor
sub numele de Jidova, Gradiștea,
Uriașa, pe moşia Gradiştea,
Este interesantă această stațiune _romană
— scrie d.: Gr. G. “Tociles— cu
într'o regiune unde nu se bănuia a fi pătruns și stăpînit Romani! și care ne revelă în același timp existenţa unui drum
roman, care pornea de la Dunăre (Itugă

Flăminda) jud. 'Telcorman, trecea pe
lingă Rușii-de-Vede, Pitești, Cimpulung,
înainta pe la Cetatea-lui-Negru-Vodă, de
pe Dimboviţa în sus, pănă în 'Transilvana,

-

In urma

jud. Mehedinţi,

cilescu
— inscripțiuni de la poarta Castrului al cărui nume poate stă ascuns
acolo sub grămezile de pictre și moloz,—
și apoi adaogă: Aflarea Cimpulungului

în preajma chiar a lagărului roman, ne
face a

bănui

existența

saii colonie,

din

care

făcut oraşul

de astă-zi.

unui

municipii

s'a născut

și pre-

ruine cari arată mai multe despărțiri de camere: aci, cum se

N., a ramurei munților MăguraHegheșul, din grupa Ceahlăului ;

acum

Jicnița, sat,

ex-

rîului Bistricioara, aproape de
gura piriiașului Grinţieșul-Mare.

kil. lungime.

Neamţu, pl. Piatra-Muntele, com.
Bistricioara; izvorește din partea

Argeș,

putea

și regăsi — zice d. To-

a

21

Jiblea, saz, pe malul sting al Oltului, jud.

tot lagărul

Ruinele Jidavei, așezate în
- marginea drumului, formează un
drept-unghiii, avînd latura de
N. de aproape 120 pași; iar cea
despre E. cam de 160 pași.
Zidul Jidavei este de același
ciment ca al cetăților de pe
lingă Dunăre și din Oltenia.
In centrul citadelei se văd

stuf;

J idanului (Pirîul-), zîriz, în jud.

cam în dreptul băilor Călimăneşti din jud. Vilcea. Are 1825

plora

Saon

cu Turcii de la sfîrşitul veacului trecut.

Jiblea,

cu

tine,

luiul, jud. Iaşi,

Budgetul com. e de 2230 lei

Jiblea,

și cărămizi

Pe una din cărămizi, d. Gr.
G. Tocilescu a citit următoarele
format

în

monede, unelte casnice, precum

săpăturilor

10 ani, d.

făcute

Butculescu

a

găsit în interiorul lagărului mai
„multe

obiecte

romane:

arme,

vede, locuiai apărătorii municipiului. Locul unui puț mare
se vede

alăturea

cu

aceste

ru-

ine: rezervor de apă în timpul
blocărei fortăreței. Tradiţia zice
că erai două în cari Dacii aii
aruncat averile lor. Sub aceste
ruine se crede a fi apeduce și
_suterane, zice Bolliac,
rariul» săi,

în «Itine|

Fortăreaţa era înconjurată cu
şanţuri foarte adinci. Aceste
şanţuri formaă în jurul ci un
semi-cerc

ale cărui

capete

dă-

deaii în albia. riului.
Din construcția șanțului ur.
_mează că căpătiiele lui aă avut
două mari stăvilare pe unde se
umplea și se deșerta șanțul fortăreţei la nevoie.
De la Jidava, spre E., merge
cine-va la Tirgovişte; iar spre
V. la Curtea-de-Argeş. Pe aci, .
13

JIDENI
zice

C.

D.

Aricescu,

de

care imprumutăm acestea,
ducii Romini și Domnii
- sarabi,
și

a existat

frumos,

un

care

la

sub
Ba-

drum mare

unea

reşedinţa

lui Negru cu a lui Mircea, Curtea-de-Argeș cu Tirgoviștea.
C, D. Aricescu susține 'că
Jidava este cetate dacă şi îşi
bazează această credinţă pe mul.
tele monede dace ce s'aii aflat
în ruincle Jidavei (ale Citadelei) și apoi se întreabă: Ce
caută

aceste

monede

dace

aci,

dacă, înainte de Traian, n'a fost
o cetate dacă, sai măcar lo-

cuințe de Daci?
Luptele de sub sidurile Xidazel. Negru-Vodă,
după ce-și căpătui oastea trebuincioasă, se
puse în fruntea ci și plecă, zice
tradiția. In oastea lui erai tot
felul de oameni:

Sași,

Unguri,

Nemţi și Romini; însă Romînii
trei părți și Papiştii o parte.
Și ori pe unde trecea Negru-Vodă,
Romînii îl întimpinaii cu rămuri verzi,
şi în urări de bucurie îl însoțea multă
cale, strigind: Osana celui ce vine întru
numele

Domnului,

cu

Libertatea

și Bu-

curia.
.
"Astfel veni Negru pănă la Zărnești,
unde se porni cu toată curtea și ostașii,
și trimise
cu

pe

alţii, din

Dav, fiul săii cel mai mare,
familia

lui,

şi

cu

cîţl-va

flăcăi, pănă la Colţi și pănă la Orăţiy,
ca să oprească în luc pe toţi călători!,
cari sc urcaii
munte,

din

și să-i ia

ţară, ori coboraii”
cu

dinșii,

ca

din

să-nu

dea de ştire Tătarilor, vrind să-i. apuce
fără veste (Tătarii ocupaseră cetatea Jidova).
|
Şi iată că și toate satele de sub munţii noștri luaseră de știre, și ezeaii de prin
toate găurile plaiurilor să vie întru întîmpinarea. vechiului lor stăpîn și părinte
și să dea mină de ajutor Mintuitorului
moșici

strămoșești,

|

Negru împănă toate potecile plaiurilor și ale muscelelor cu fiii codrilor ca
să privigheze toate mișcările “Tătarilor
şi să le taie drumurile,
Şi după ce se mat opri puţin la Nămăești
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ca să răsuile caii, și

să

"5f

mat

ascuţă săbiile şi lăncile și securile, apoi,
cînd era soarele la chindie:; «Cu Dumnezeii înainte!> strigă Negru.

lar Negru se oprește cu calul
săii
drept pe locul pe care stă astăzi sfintul
Altar al mănăstirei din Cimpulung, (aci
cra poiană lucie) și cere o lancie de la
un

oștean,

şi, de călare,

o înfige în pă-

mint, în cît a intrat d'o palmă domncască.
.
.
Apoi descălică Negru și toată oastea
sa și înghenuchie Negru lingă lancea
îufiptă în pămînt, și-și scoate căciula
țurcănească și toată oastea face ce face
el. Și se rugă Negru și zice: Maica
Domnului, tu care af născut pe mîntuitorul lumci, ce porţile Iadului le-ai sfă„rîmat și pe Adam cel căzut Vai ridicat
din groapă, roagă-l fierbinte, cum te
roagă acum toată oastea mea și toată
romînimea, prin mine, roagă-l să-mi a
jute ca să curăţ de spurcăciuui Moșia
păriuţilor. Pentru cruce mă lupt eii și
"i voiii face ţie locuinţă sfintă în numele tăă.
.
Și şi-a făcut semnul crucei de trei
ori și toată oastea asemenea.
Și a rupt Negru lancea din fața pămîntului ca să se știe locul unde era
să se înalțe biserica Născătuarei de Dumnezeii,
Și a zis Negru oastei să îmhuce ceva
şi să aromeze puţin, pănă la cîntatul
cocoșului,
|
Și iacă că cîntă cocoşul pentru întiia
oară și Negru-Vocvod dete semnalul de
plecare; și toţi încălicară, iar pedeștrii
apucară înainte, câci sunt trupul oastei,
iar călăreţi, aripele.
Și la Apa-Sărată, după ce urcară d'asupra, începură toţii buciumii mari și
mici (cei mari de alamă și cei mici de
lemn), începură a trimbiţa de te lua fiori
"din creștet pănă în tălpi, par'că ar fi
fost trimbiţele Arhangelilor la a două
înviere.
.
Și la sunetul buciumilor respuuseră
văile și dealurile cele găunoase și auziră cei din Romula

şi înţeleseră

apropie Mesia-Negru.
Și cşiră bătrinii și mucrile
cu lumini

de

și

seii şi de mesteacăn

că

se

copii
pen-

tru întimpinarea Domnului, bucurindu-se
și strigînd: Osana celui ce vine întru!
:numele Domnului, Jine-cuvîntat fie numele lui Negru ce vine cu pacea și bucuria.

Și a zis Radu-Negru să treacă muerile cu bătrinii şi cu copiii pe dealul de
d'asupra biserice! de la Apa-Sărată, (unde
a fost ocna de sare) ca să fie la adăpost
și asigurare în timpul luptei,
Și Rominii la vuetul malurilor ce
răsunaii de sunetul buciumilor și al strigătelor, apucară, unii săcurea, alţii coa-

sa, alţi toroipanul,

gînilor,
lor, ali
țipetele
pierdură

alţii chiar armele pă-

care se treziră, unii în sîngele
în urletul clopotelor și alţii în
ucizilor și ucigătorilor. Păginii
minţile, s'amerinţară și începură

"a se omori

ci între ci,

Retevciii de teiii,—striga oșteanul de
cite ori ridica săcura,
cea,

ori parul, ori lan-

ca să dea,

Mirişte de meiii,— răspundea Romiînul,
oprind lovirea și trecînd în partea Romînilor

Și nu inu
bătură pe Lătari
gâră să dea de
„Mun sînge cu
"pe

Bughea,

mult Jupta, că Rominii
și acei cari scăpară alerștire celor d'o lege și
cf, la Curtea-de-Argeş ;

pe Bratia,

pe

riul

Doamna

și Vîlsanul. Mai marele tătăresc, spăimiu-

tat, și plin de jafuri, se ridică iute și
se trase la vale, spre Dunăre, cu avuţiile lui. Și înţelegind și Românii de
peste Olt cele ce sc întimplaseră, le cși
înaintea și mult omor făcură păginilor,
Şi Rominii curgeai din toate părţile,
adunîndu-se ca puii de găiră sub aripile closcil și s'aii făcut. cete mari de
Romîni, şi lăsîndu-se ca șiroaele munţilor din vârful plaiurilor în jos, pe albia
girlelor, luară la goană neamul tătăresc,
și pe cei îmbuibaţi prin sate și cetăţi
” îi scoaseră la cimp luciii, ca bătăiașii pe
lup şi pe urs la poiană linsă.
Și așa, ca să închciii, zice răposătul
Aninoșanu, Cind răsărea soarele după
muscele, steagul
romînesc filfiia pe
creasta Jidavei și pe ferestrele bisericilor,

Jideni, com. rur., în jud. R.-Sărat,
pl. Rimnicul-d.-s., pe malul sting

al rîului Rîmnicul-Sărat.
Este așezată la V. judeţului,
la ş kil. spre N.-V.

de

orașul

Rimnicul-Sărat, și în partea de
E. aplășei, la 6 kil. spre N. de
Zgirciţi, reşedinţa plășei.
Se mărginește la N. cu Slobozia; la S.-E., cu Moșia-Dom-

nească (a orașului Rimnicul-Sărat); la V., cu Băbeni și Zgirciți, despărțită prin riul Rimnicul.
Este o comună din regiunea
dealurilor, fiind brăzdată prin
mijloc de Dealul-Coţateului și
la E. de Dcalul-Jinurul.
Riul Rimnicul-Sărat o udă la
V., Tazul- Morilor și Coţatcul,
la E.
-

JIDENI
Cătunele 'cari o compun sint:
: Oratia,

reşedinţa,

la mijloc,

Ti-

goiul şi Coţatcul la N,, Jideni
şi Flăminda la S.
De
Suprafața sa e de 2500 hect.,
din

cari 62

hect.

vatra

com.

636 hect. ale locuitorilor, 1802
hect. ale proprietăței private.
Are

o populație

milii,

sai

580

2251

de

575

fa-

suflete, din

cari

contribuabili;

„una

în

„mul

JIDOŞTIȚA
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cătunul

4

biserici:

Oratia,

Sfinții Voevozi,

cu

sai 374 suflete, din cari
contribuabili; o biserică,

106

pei carte 54 persoane.
Jideşti.

Vezi

Zidești,

Jidinii

Jideşti. Veză Zideşti,
Neamţu.

sal,

jud.

deal,

în

jud. Tulcea,

pl.

V..a

plășci

comunei;

şi

centrală-N.

are o

direcţiune

a
ge-

cu hramul Sf. Constantin și Elena zidită în 1857; fundatorii

nerală de la S.-V. spre NE;
se întinde printre piraiele: ValeaJidini, afluent al văii Baş-Chioi
și pîriul Slava-Cercheză cu afluenţii săi Valea-Călugărului şi

sunt

Jidini;

locuitorii;

sunt

deservite

lasă

spre

N.

prelun-

de cite 1 preot și de 1 cintăreț (în Oratia sunt 2 cîntăreți).

girea numită Dealul-Pelitul; sa

Are o şcoală mixtă, fundată în
1863 de stat, condusă de 1 învă-

poalele sale $.; din poalele sale
S..E. îşi iau naștere piraiele
Valea-Jidinii și Valea-Călugăru-

ţător şi frecuentată de 69 elevi.
Calitatea pămîntuluieste bună;

sunt 1452 hect. arabile, 308 hect.
pădure, 627 hect.
neproductive.

vii, 51

hect.

Locuitorii posedă: 101 pluguri; 7 mori pe apă;o mașină
de secerat

și 1 de treerat: 536

jud,

teri-

toriul comunelor rurale Ciucurova şi Baș-Chioi, izvorește din

tul

Ciucurova,

lui, din

cele V.,

are 4 virfuri,
300

este

m.:

așezat

piriul

care

Ja

Jidini;

trec

mai sus

de satul Ciucurova;

se

îndreaptă spre N., avind o direcțiune generală de: la S.-V.
spre N.-E.; curge printre dealurile Jidini,

Bac-Ciauș, și, după

ce brăzdează
şei,

pe

cea

partea
V,

munci

a plă-

a: comunei

curova, şi pe cea
Baș-Chioi,

poalele

V.

Ciu-

S.-V. a counește

la

dealului Sivri-Tepe

se

cu

pîriul Bac-Ciauş,

spre

a ferma

împreună piriul Baș-Chioi,ce este
uu afluent al piriului Taiţa; are
o lungime de 4 kil.; cursul său
este repede; malurile sale sunt
frumoase pe ele trece drumul
comuna] Ciucurova-Baș-Chioi,

peste

unul de 350 m. al 2-lea

Jidinii (Vîrful-),2î7f de deal, în

de 341 m., al 3-lea de zi1 m.
și al q-lea de 301 m., toate

jud.

puncte

este punctul culminant al dealului Jidini; are 341 m. înălțime,
punct trigonometric de obser-

trigonometrice de obser-

“Tulcea, pl.

teritoriul

Babadag, -pe

comunei

Ciucurova;

vaţie de rangul I-iu și al 3-lea;
pe la poalele lui. trec drumurile

rîmă-

comunale Ciucurova-Baş-Chioi şi

vație de rangul

Comerciul se exercită în com.

Ciucurova-Armutii; este .acoperit cu păduri în cea mai mare

asupra. satelor Ciucurovași SlavaCercheză ; este acoperit cu păduri întinse și bogate; pe la
poalele lui trece drumul co-

22

vaci,

103

7I4 oi, 70 capre
tori.
25

cai,

21

şi 181

persoane,

parte.

Căi de comunicaţie sunt: șoseaua judeţeană dela Rimnicul
“la

în

pe

iepe,

„boi,

de

zîrtă,

poalele S.-E. ale dealului Jidini
Jidini,

rurale Ciucurova, situat în partea

treia in Coţatcul, cu hramul Sf.
Voevozi, zidită în 1843 ; Țigoiul,

(Valea-),

Tulcea, pl. Babadag,

în

zidită

cea E. a
se varsă în

moşie, jud.

Neamţu,

Babadag, pe teritoriul comunei

a doua în cătunul Jideni,
cu hramul Adormirea - MaiceiDomnului, zidită în 1817; a

Ciucurova,

piriul Slava-Cercheză, pe stinga
în dreptulsatului Slava-Cercheză.

hra.

1859;

nei Slava-Rusă și pe
comunei

|

Jitia,

ce

trece

prin

com.;

spre Slobozia ; spre Zgiîrciţi-Gre-

!

Jidini zîriă, în jud. Tulcea, pl,
Babadag, pe teritoriul comunelor

Ciucurova

“bănul.

izvorește

Budgetul com. ela venituri
de 7077 lei, iar la cheltueli, de

ale

5136

lei.

din

dealului

sas, în jud. R.Sărat,

Rimnicul-d.-s.

cătunul

pl.

comunei

Jideni, așezat spre S., pe gtrla
Iazul-Morilor. Are: 927 hect., cu o populațiune de 107 familii, |

dominînd

munal
Ciucurova-Armutli; este
punct strategic important.

şi Baș-Chioi;

poalele
Jidini;

de.V.
udă

pi-?

cioarele virfului stîncos Jidini;
se îndreaptă spre E., avind o

direcţiune generală .de la N.Jideni,

L-iii,

„YV. spre S.E., avind un curs
paralel cu Valea-Călugărului, și,
“după un curs de 5 kil.: numai
prin păduri, după cea brăzdat
partea V. a plăşei și a comu-.

Jidoştiţa,

com.

rur.și saz, în jud,

Mehedinți, pl. Ocolul-d..s.la 13
kil. de

orașul

'Turnul-Severin;

teritoriul săii aparținea odinioară
mănăstirei Vodița și se mărgineşte: la E. cu hotarul comunei
Izvorul-Birzei,
cătunul Schintești;

“la V..cu

proprietatea

satului

Bresniţa, peste care sunt comunele : Marga, Virciorovaşi cătu-

JIDOȘTIȚA

nul Bahna;

la N,,

cu

Schitul:

Topolnița precum şi cu comuna
Baloteşti, şi spre S., cu comuna rurală Bresniţa și cătunul
Gura. Văii de Schela-Cladovei.
Satul formează comună cu
satul Șuşiţa, avind peste tot 1200
locuitori, din cari 185 contribuabili;

locuesc

în

208

312

Are:

biserici, cu

vechie

numire

dată

vir-

fului Cetăţuia, jud. Buzău, com.
Tisăul,

unde

se văd

şi

resturi

"de oare-care fortificaţii.
Jidovi, sau
deal,

și

în

Rîpa-Şoimului,

com,

rur.,

Dragotești,

pl. Văilor, jud. Mehedinţi.
Jidovile,

dea,

Văcarea, com.
de cătun.

jud.

Gorj,

căt.

Dănești, spre S.

1 preot

şi 4 cîntăreți;o școală, condusă

Jidovilor

(Movila-),

movi/ă,

de 1 învățător, frecuentată de
26 elevi și 2 eleve.
Budgetul comunei e la veni-

spre N.-E. de com. Ianca, pl.
Balta-Oltul-d..j., jud. Romanați,

turi de

diametru de 4 stînjeni. Se termină cu un con trunchiat. Lîngă
ea se află niște gropi. Face

1446 lei, iar la cheltueli,

de 719 lei.
Vite:

690 vite mari

16 cai, 650 oi,
660 rimători,
Comuna

729

cornute,

capre

stinjeni

îndlțime,

şi: un

parte din un şir de măgurece
trec peste toate moșiile dim-

este așezată parte pe

prejur.
Este învederat că «idov» în înțeles de «zriaș» nu are nimic co-

dealuri,

dintre

cari

mail

principale sunt: Petrișul-CraculTabărtoanei, Cioaca-Florescului,
Cioaca-llenei, Bucina-Vărvăria,
Ciocile- Goale,
Fintina-lui-Fum

și Ciulpani. Văi sunt: ValeaMare, Valea.-Jidoştiţei,
ValeaMihutescului, Cășcălăcul şi Ogașul-cu-Peri. Cîmp este CimpulMare, cu o întindere aproape
de 200 pogoane cultivabile.
Prin

cu'4

și

deal, parte pe vale, și are mai
multe

comună

trece

localizate, le găsim în diferite puncte ale țărei. Rămîne încă
a se lămuri relațiunea dintre
jidov şi tătar; sai să vedem a
fost în trecut un popor despre
care să se poată susține

șoseaua

Turnul: Severin- Magheru - Bresniţa-Jidoștița-Marga-Cireșul.
Ape mai principale în comună
sunt: piriul Jidoştiţa, care se
formează din izvoarele acestei
comune, trece pe lingă școală
și se varsă în Dunăre, lingă

satul Gura-Văii, Sușiţa, care se

mun cu omonimulsăi, care însemnează ebreă; constatăm în același

timp că în unele limbi slavice același cuvînt

desemnă

pe Evrei şi

pe uriaș. Prin reminiscenţe biblice cu grei s'ar putea explica această asociațiune logică în graiul poporului; cu grei adică am

admite că

se

atfibue

uriașe, jidovilor,

pentru

clădirile
că

ei

după tradiţia biblică ati fost în
stare să tortureze chiar pe Christ
şi că așa sunt priviți ca niște
fiinţe extraordinare ce luptă cu

însăși divinitatea ca și titanii.
Firul intermediar și tot deodată nodul cestiunei este «tatar», al treilea termen a! asociaţiunei, care singur poate ex-

formează din izvoarele satului
Sușiţa, udă cătunul Suşiţa și se
varsă în riul Topolnița, spre
N. de cătunul Sciînteești,

plica întrun mod satisfăcător
tranzițiunea dintre cei-l'alţi 2
termeni: eJidov» şi curiaşb.
Tătarul prin statura-i erculeană şi înfățişarea-i spăimiîntă-

Jidoştiţa, zirii și vale, în jud.
Mehedinţi, pl. Ocolul-d.-s., com.
- - Tur, Jidoștiţa,

toare, putea uşor lăsa în amintirea poporului, impresiunea de
colos saii novac, ale cărei urme

cu

si-

guranţă că a fost tătar şi jidov
în același timp? Un asemenea
popor

stupi.

2

Jidova,

case.

Locuitorii posedă: 23 pluguri,
51 care cu boi, 2/7 căruțe cu
„cai;

JIDOVILOR (MOVILA-)
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a existat şi este cunoscut

în istorie sub numele de Cazari.
Cazarii, neam de origină finotatară (ca Hunii şi Avarii) cari
ocupă mai toată Rusia meridională, adoptară judaizmul în secolul VIII-lea

şi

subsistară

ca

stat judaic peste 3 secole (1016).
In secolul al VIl-lea imperiul
lor se întindea de la Don pănă
în Panonia. Bulgarii şi alte populațiuni slave, chiar Ungurii au
stat sub stăpînirea lor, iar imperatorii Bizantini le plăteaii
tribut.
Cu stingerea puterei lor şi
contopirea în alte neamuri tătare, ei nu dispărură din memoria oamenilor. Amintirea po:
porului devenea din ce în ce

mai vagă despre

nişte

Tătari

foşti odinioară jidovi, cari adesea ai insuflat spaimă locuitorilor, prin mărimea sati puterea
lor neobișnuită și prin nesăbuitele lor isprăvi. O parte din
aceşti Cazari vor fi căutat de
timpurii un adăpost în județul
Romanați şi Muscel, unde pare
a se fi concentrat amintirile tradiționale relative la dinșii. Aci
ci vor

fi

săvirşit

acea

clădire

cu aspect ciclopic, Jidova, despre care singur numai numele
mai povăţuește de acele timpuri
depărtate. Așezămintele şi
cuinţele lor au lăsat urme

semnate, cari
rea poporului
sale, Oameni
pra-naturală
gura veacului,
veche, despre
trini abia își

loîn-

luară în închipuiproporțiuni colode-o mărime suvor fi trăit după
într'o vreme străcare cei mai bămai aduc aminte,

JIDOVILOR

(MOVILA-)

și acei oameni

uriași poporul îi

Jitia, în partea de N.; acoperit

numește Jidovi sait Tătari. Deci
jidov în sens de uriaș e un reflex vag de la primele invaziuni

cu păduri și puţine

mai

tirziu ca

în jud. Teleorman, pl. Telcorman, pe moșia Doagele. Se împreună cu Valea-Vircanului, a
cărei gură este în Valea-Tecu-

țiune cu desăvirșire, care s'a
strecurat asemenea prin valea

“unde

să

găsim

mai

numai

urme,

povestească

Jidul, dea/, care se formează pe
toritoriul com. Bălteni, jud. Olt;

brăzdează

cari

_viitorimcei

partea

de

N.E.

a

la

S. de com. Cacaleţi, pl. Ocolul,
jud. Romanați, înaltă de 5 stînjeni şi lungă, adică cu un ocol

Dirjovului la S. de căt. Brebeni-Romiîni; se întinde pe o
distanță de 3 kil.

ființa

Jidovilor

sa

în

aceste locuri.

(Movila-),

movilă,

la poale de 27 stînjeni. Virful
îi este trunchiat, şi cînd dai

ploi se văd oase uriașe și olane de lut pe care curge apa.
Poporul, fie prin reminiscenţe
biblice, fie prin impresia îngrozitoare produsă

asupră-i de po-

căci

com.

rur. Dilma,

rur.

Sa-

jud.

Mehedinţi.

Jienii (Cotul-), cor. rur., în N.E. plășei Balta-Oltul-d.-j., jud.
Romanați, lîngă Olt, pe şoseaua
Izlazul-Stoienești, la 26 kil. de
Caracal și la 20 kil. de Corabia, “formată din satele Jieni
şi Plăviceanca. Altitudinea te-

după restituirile ultime (Goos)
calea romană de la Drubetis la
Romula şi în ruinele ce se găsesc aci trebue a se așeza Castra-Nouă, staţiune la acea cale.
La N. de Cacaleţi mai sunt
vre-o 10 măguri: unele ar fi servit de morminte, altele de puncte
de observaţie.

Cerna,

în com.

marinești, pl. Motrul-d..s.,

pe aci ar trece,

Jidovina, pzme ce poartă două
dealuri, în jud. Mehedinţi, pl.

renului d'asupra nivelului mării
e de 87

m.

lul cu același nume, com. Armăseni, pl. Crasna, jud. Fălciii.
“Jidovului (Piatra-), mmauate, în
jud. R.-Sărat, pl. Rîmnicul, com.

trișul şi după

confluenţa

aces-

tor ape se varsă în balta
trişul, din pădurea

Pie-

Sadova.

Jigalia, com. rur., în partea de
S. a pl. Mijlocul, jud. Fălciii,
mărginită la N. cu com. Țiful,
la E. cu Urdeşti și la V.
jud. “Tutova.
Este formată din satele:

cu
Ji-

galia și Rîșcani, cu o populaţie
de 210

familii, saii 697 suflete,

din cari 145 contribuabili.
Locuitorii

ocupă

pe

milii, sai

sunt

răzeși

şi se

lingă agricultură

şi

o biserică

750

suflete,

din

cari

Vite: 2189 vite mari cornute,
2175 0i,.30 cai și 167 porci.

Jigalia, sat, în partea de S. a
com. Jigalia, pl. Mijlocul, jud.
Fălciiă, aşezată pe şes şi parte
pe coasta dealului despre V,,
prin care trece piriul Jigalia,
Are o populaţiune de 89 fasaă

423

suflete,

răzeși și se

ocupă

vite de

1886,

cîntăreţi;

Vite mari sunt 845 ; vite mici,
1332 şi porci, 330.

Budgetul com. e de 2663 lei
la venituri

și

de

2649

lei

la

Jieţul, Zaltă, în jud. Dolj, pl.
Jiul-d.-j.,

com.

Roziştea, aşezată.

pe moșia bisericei Madona-Dudu.
Se scurge în balta Ochiul. Este
formată din revărsările rîului Jiul.

din

cari

89 contribuabili. Locuitorii sunt
viilor şi a livezilor.

1 preot şi 2

şi o şcoală.

Este udată de piraiele: Jigalia, Dodești și Șipotul,

133 contribuabili; o biserică, cu
hramul Sf, Ioan (1854), desero şcoală primară de gradul II;
5 stabilimente comerciale,

„_

Are

milii,

Are o populaţiune de 164 fa-

cheltueli. |
Jidovina, va/e, formată de dea-

direcţiunea

cu cultura viilor și a. livezilor.

Jieni, mahala,

porul jidovit (religios) al Cazarilor atribue aceste înălțimi curioase, jidovilor. Probabil, la
Cacaleți, sunt din epoca romană
a Daciei,

Jiului, cu

de la N. la S$, Se încarcă pe
stînga cu piraiele Sărtălui și Pie-

ciului.

com. Coteana, pl. Siul-d.-s., între valea Dirjovului, vilceaua
cu același nume şi : Valea-Brebenelului, care 'se unește cu a

de

Jieţul, zâriă, în jud. Dolj, pl. Jiuld.-j., com. Căciulăteşti, curgind
pe lunca

na-

Dunărei, și dintre cari o parte
va fi stăruit în aceste: locuri,

pășuni.

Jidovului (Vălceaua-), vă/cea,

tătare în aceste țări.
El concentrează în sine amintirea unui popor tiranic judaizat, dispărut

" ȚIGĂILE
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Are: o

școală,

frecuentată

o biserică

vechie,

cu

cultura

înfiinţată

în

de

12

elevi;

cu

un preot.

Jigalia, piriă, izvorește din com.
cu același nume, pl. Mijlocul,
» jud,

Fălciii, trece

pe

teritoriul

com. Găgeșşti, unde spre S. de sa„tul Jurcani și se varsă în dreapta
_ Elanului.
Jigăile,

zâgure

particulară,

su-

pusă regimului silvic,. în jud.
- Vilcea,
Slăveșşti.

pl.

Olteţul-d.s.,

com.

.

JIGORANCEI

(PiRtUL-)

Jigorancei (Piriul-), ziriz. Vezi
Găurencei (Piriul-), piriu, com.
Dumești, pl. Funduri, jud; Vasluiiă,
Jigoreni, sa, în partea de V. a
com. Țibăneşti,
pl. Funduri, jud.
Vasluiui, situat pe coasta dcalului Jigorăni, format din desfiinţatul sat Glodeni, mai la S.
de Jigorăni. Are o suprafaţă de
21 hect. și o populație de 5ş
fam. sau 266 suflete.
Are

o biserică

de

lemn,

re-

construită de Ioan Carp la 1813.
Catapetezma bisericei datează
de

la

1695,

zugrăvită

de

1695».

Vite: 220 vite mari cornute,
cai,

326-0i, 7 capre

şi

102

rimători.

Jigorenilor
care

din

vin de
Iași și
bănești,
acestui
gorăni,

3. Dingeni,
lari,

șirul

de

dealuri

ce

la N. spre S. din jud.
se întind și în com. Țijud, Vasluii ; pe coasta
deal e așezat satul Ji
iar pe culme are pădure.

Jijia, plasă, în jud. Botoşani, astă.zi
„ unită cu plasa Ștefănești, numită după rîul Jijia care o stră„bate dealungul. Se întinde la
V. de pl. Ștefănești, pe valea
Jijia și dealurile ce o mărginesc
de ambele părți. Se mărginește
la N. cu jud. Dorohoiu; la E,
cu plasa Ștefănești; la S., cu
- jud. Iași, și la V., cu pl. Tirgul
şi Miletinul.

Se compune din 6 comune:
1. Comîndăreşti, cu satele:
Comindărești, Pogorești, Rădeni,

şi Răuseni, în partea de S. a
plășei,
2. Buimăceni, cu satele: Albeşti, Buimăceni, Capul-Pădurei,
Crăciuneni, Petrești și Șătrăreni,
în centrul plășei.

cestei plăşi: Ungureni, Dingeni,
Trușești, Buimăceni, Todireni, și
Comîndăreşti.

Dingeni,

Iaco-

hotinul, în partea de N. a plășei.
4. Todireni, cu satele: Cobi„ceni, Hlipiceni și Todireni, la N.
de Comîndărești.
5. Zrușeşti, cu satele: Măşcăteni, Hulubul-Vechiii, Iulubul-Noui și Trușești, la N. de

Buimăceni, în centrul plăşei.
6. Ungureni, cu satele : Durneşti, Iepureni,

Sapiveni, Ungu-

reni-Jianul și Vicoleni, la N.-V,
de Dingeni.
Pămiîntul este de calitatebună,

prielnic pentru agricultură.
Dealuri, De ambele părți ale
Jijiei se întind coline și dealuri
întretăiate de văi și piriiaşe;
cle aă

direcția

mai cu seamă

ramsf-

Bivo-

Buneni - Florii,

" beni-Vechi, Iacobeni-Noi şi Stra-

şi se

(Dealul-),

cu satele:

Buhăceni,

Buneni - Stihii,

un

pictor Mihail Zugravul,
scris
culitere eline: «.J/izea? Zoyocegos

37

JIJIA (PLASĂ)

109

termină

de la N.

cele din
în

la S,,

stinga.

apropiere

Jijia.
În dreapta Jijiei avem
toarele

dealuri:

de

urmă-

Dealul
- de-la-

Lutărie, Dealul-de
- la - Steag și
Dealul-de.-la-Vic, în com. Ungureni;

Iealul - Strahotinului,

com. Dingeni;
lor,

în

Dealul.Frăsinei-

al-Hulubului,

al-Morii,

al-

Prisecii sau Colţuşorului, al-Rădiului și al-Viei, în: com. Truşeşti; al-Răusenilor, al-Viei, alComiîndăreștilor, Topala și Pun-

geni, în com. Comîndărești.
In stinga sunt:

girăul şi al-Bucelor în com. BuiMisir,

Geamălăul,

în

dreapta: Piriul-

In stînga: Piriul-Banului, alIHriţeului și Moroaica, în com.
Dingeni; piriul Albeşti, în com.
„Buimăceni ; al-Ruşilor, Durducul
şi Hulturul, în com. Comîndărești.
Sunt 40 iazuri.

Suprafața plășei e de
hect.
Producțiuni.
țele și imașele,

39950

Cerealele, fineocupă cea mai

mare .parte din teritoriul plășei;
pădurişi vii sunt puţine, Din
39950 hect. întinderea plășei,
20000

hect.

o

ocupă

semănă-

turile,

1948 hect. pădurile, din

cari 409 hect. ale Statului, iar
restul de 17593 hect. îl ocupă
fineţele, îmașele și locurile sa-

telor,
Sunt 1086 stupi cu albine,
Pădurile sc exploatează și
produc lemne pentru construcţie şi pentru foc.
Sunt 7 mori de apă și S de
aburi.
Comerciul se face cu cercale,
vite, băuturi și lemne ; piețele

de desfacere sunt: Botoșani, Su-

Holmulde - la . Vie, în com.
Dingeni ; Cotoaca, Guranda, în
com. Truşești;
Holmul, IHinmăceni;

Primeşte

Ciobanului, în com.
Dingeni;
Drislea, în com. Trușeşti ; PiriulCociugenilor, în com.. Buimăceni; Siena, la Todireni şi Piriul-Livezilor, în com. Comindărești,

în

com. Todireni ; Ciurgăul, Mihă-

lița şi Ştefâneşti.
Drumuri, Are cite-va şosele
care o întretae de-a curmezișul,
precum șoseaua Botoșani-Ștefânești care trece prin Trușești,

iasa, al-Pogoreştilor, Cracalia, în
com. Comîndăreşti. .

apoi Botoșani-Săveni prin Dingeni. Calea ferată Dorohoi-lași
trece prin Jijia. :

Văile. Cea mai mare vale este

Populajiunea. Numărul fami-

a Jijiei, care străbate plasa

în

liilor e de 2525. Sunt

tot lungul săi, apoi Valea-Dri-

flete, din

slei, Siena,

bili,

etc.

"“Riuri, Jijia e cel mai însemnat rîă; udă

toate

comunele

a-

cari

226$

10033 sucontribua-

„dministrația. Plasa Jijia e
unită în administraţie

cu

plasa

Jyla (Rt)
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- Ştefăneşti. Are 6 comune cu 6
primari și ajutoarele lor. In privinţa

sanitară

și judi-

„ciară, e reunită tot cu plasa Ștefăneşti.

.

„Are:

19 biserici, cu 12 preoți

și '27 cîntăreţi;
conduse
de

7 şcoale mixte,

6

învățători

şi

fre-

cucentate de 285 băcţi şi'10 fete.

Jijia, riă, izvoreşte din fîntina
Bălăneasa, din pădurea de pe moşia Hilișeul-Curt, com. Hilișeul,

. satele

Corlăteni,

'dolica), Tăutești

JIȚIA (RIU)

Vlădeni

(Fan-

(Podul-lui-Sta-

mate), Bărzeşti și Plopeni-Mici
situate pe malul dreptal rîului,
și satele: Dimăcheni, Mateeni,
şi Mindreşti, situate pe malul
drept.
Străbate
cătunele satului

Plopeni-Mari,. apoi,

conti-

nuind a curge în direcţiunea
S..E., udă satele Vicoleni-Mici,
„ Vicoleni-Mari, Dingeni, de unde

„ schimbă

direcţiunea

cam

spre

pl.: Coșula, jud. Dorohoiii. Acest

S., Guhăceni şi Cruceşti situate
pe malul sting şi satele Sapi-

rîu

reni,

pleacă

piriiaş, a.
se

în

formă

cărui

tot mărește

de

volum

treptat

mic

de apă
în

cursul

său. prin alte piriiaşe ce pri:
mește
pe dreapta
şi stinga

”. sa; această formă mică o păs- trează -pănă la intrarea sa în
Iezer saii Lacul-Dorohoiului,: prin

care trece de alungul și prin
mijlocul lui, formînd un curent
ce se poate observa destul de

bine cînd timpul e liniștit şi
apa Iezerului c lină. La eşirea
din Iezer, volumul apei fiind mai
: mărit,

începe

a se

însemna

mai

mult

în formă de rîuşor, Pentru
aceasta unii geografi, îi dai
" obirşia dela Lacul-Dorohoiului.

Iepureni,

Iacobeni,

Stra-

hotin şi Hulubul situate pe malul drept. La satul Iacobeni
Jijia trece în jud. Botoșani, apoi
de la satul Trușești,
cam spre S..E,, trece

continuă
aproape

rohoiul; distanța de la obirșia Ji-

versează partea de N. a satului
" Broscăuţi-și-partea de V. a sa:

drept, formînd mai multe cotituri
printre satele: Cirpiţi,Sculen;,Luceni, Ic şeni, Cotul-lui-Ivan, Chisărăi, Medeleni, Lăzăreni, Golăeşti, podul Jijiei, Bosia, de Ia Minzătești, malul Prutului, Coada-

Stincei, Ungheni, Cristești, “Ţuţora și Chipureşti, la N-V. căruia se întruneşte cu riul Bahluiul.
curge, cînd prin mijloCoatianuă

drept
malul i
cind pe sub
culșes
ulu
printre satele : Osoiul, Moreni,
Prisecani, Costuleni şi Măcăreşti,

de unde trece în judeţul Fălciit,

de satul Mașcăte "i (malul drept)

De la E. satului
pănă în dreptul

Albeşti și Buimăceni, malul stîng
Șetrăreni, Crăciuneni „Jumătăţeni

între județul

şi Todireni (malul drept). La
Todireni primește pe malul drept
riul Sicna,

Continuă

în aceeași

„ direcţie (S.-E.), udind satele ITipliceni, Cobiceni, Răuseni, Co.
mindăreşti, Rădeni. lui. Buzilă,

Ghiţești, Buhăeni, Șoldani şi
Vlădeni (malul drept) şi satele
Pogoreşti, Stolniceni, Glăvănești,

Eşind din lac, trece pe alăturea
" Andreeșeni, Spineni, Epureni și
"cu orașul Dorohoiul, prin partea
Iacobeni (malul sting.) La $.
- de E:, şi se lasă în jos- spre
satului Vlădeni primește riul
S., prin mijlocul județului udind
Miletinul. De la Comîndăreşti
satul “Hilișeul-Curt:: atinge în
- pănă la Andrecșeni
riul Jijia
“Valea-Țiganului o mică partea
formează hotar între județul
-- satului Hilişeul- Gafencu și partea |
Botoşani și Iaşi, iar de la Andre-S: a satului Hilişeul-Virnav, de
eşeni' spre S. curge în judeţul
unde îndreptindu-se mai spre
Iași.
S. traverseazălacul Dorohoiul şi
De la Comîndărești- Stolniceni
parteă ide. N.-E. a oraşului Dopănă la Vlădeni-Gura-Miletinu- jieipănă la orașul Dorohoiul este
- aproximativ de 20 kil. De aici
îndreptîndu-se cam spre E. tra-

în: apropierea satelor: Movileni,
„Larga, Epureni, Țipilești, Rădiul
"Mitropoliei, pe malul drept. De
aci rîul Jijia continuă a șerpui :
în șesul Prutului pe sub malul

lui, lărgimea văci variază. între
I-kil.

şi 2 kil. și jumătate, con-

tinuînd această lărgime pănă în

- dreptul satelor Țigănești, malul
stîng și Rădiul-Mitropoliei malul
drept,

unde

se uneşte

cu șesul

“telor Carasa şi Miclăuşeni, de
unde--luînd direcţiunea spre-E.

- pănăîn șesul Prutului 'udă satul

"“udă pe-o -distanţă. de 20: kil.

| ““Țigănași, pe malul stîng şi trece

- Prutului, De la gura Miletinului

şi
Costuleni
Măsatului

cărești, rîul Jijia formează hotar
Iași și Fălciu, apoi

continuînd în direcția spre S.-E.
mai

formează

multe:

coturi

în

: şesul Prutului, lăsînd în stînga
“la o depărtare de la 1 pănă la
2 kil. satele: Colţul-Cernei, Sălăgeni, Cotul-Bucureşti, Grozeşti,

Copăceni, Zberoaia şi Scoposeni,
situate pe malul drept al Prutului; iar pe dreapta lasă la 1
kil. satul Bohotin, în dreptul
căruia primeşte

riul Bohotinul;

apoi se varsă în riul Prut, la
N... de pichetul No. 8 între
coturile Popira și. Paisa.
In cursul săi Jijia primeşte
“mai

multe

piraie, dintre

care

cele mai principale le primește
în jud. Iași, și anume: Miletinul,

Jijioara,
chita,

Larga, Puturoasa,

Rădiul,

'Tătarca,

Ră-

Mocra,

Covasna și r. Bahluiul în dreapta
“sa; iară în stînga: Ciocanul,
“Puturosul, Capul-Dealului, CaraGheorghe, Suricea, Turcul, Boseni,

Puturosul,

Uluci,

Șipotile

: și. Fundoaea.
Apa Jijei: e mai mult de o
coloare .gălbuie turbure, din
cauza. strâturilor de pămînt hle-

JIJIA (R1U)
ios ce-i formează albia ; în unele
părți se găsesc

şi

straturi

ni-

Sipoase; are multă compoziţie
vegetală din cauza arborilor şi
a plantelor acuatice ce cresc
pe marginele apei și prin mlaştinele permanente formate prin
vărsările lui; ceea-ce dă apei
coloarea cam verzie în timpul
secetos,

Apa acestui riu e foarte scăzută

în

vremuri

de

secetă,

iar

în timp zlotos are așa abondență de apă în cît iese din
matcă
valea

și acopere şesurile din
sa, avind aspectul unui

fluviă și producînd în acel timp
mari pagube recoltei sămănă-

turilor şi finaţelor. Aceasta provine din
lungimea

cauză
că pe
văei pe unde.

riul, atît pe
stinga se
„şi piriiașe

JUILA
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dreapta

toată
curge

a locuitorilor ce trăesc prin
satele de pe valea Jijiei. Mai
produce prin unele localităţi păduri întregi de stuh, care se
întrebuinţează pentru acoperitul
caselor și la diferite trebuinți
de ale gospodăriei rustice.
Valea întinsă și frumoasă prin
care curge riul Jijia, este locuită; pe întinsele sale șesuri
se află: sate, locuri

de cultură

întinsă, finațe şi imașuri pe.
cari se cresc cu multă înlesnire
cirduri de vite mari
şi cai,

cornute,
|

oi

Lăţimea văei în toată întinderea ei variază între5 și 10 kil,,
iar a riului de la 2 la 4 şi chiar
8 m. spre gura ei.
Jijia, vale. Vezi Jijia, rii.

văi
lor

ce curg de pe dealuri prin
topirea omătului și prin căderea
ploilor, în valea rîului. Această
vale fiind mult mai plană -n'are
scurgerea repede, în cit apele
se string în volum mare şi de

aice revărsăturile se produc adesea-ori,

In general malurile rîului sunt
mici, fiind că cea mai mare
parte a cursului săi este pe
loc șes; unde curentul apei este

Jijila, com. rur., în jud. Tulcea,
plasa Măcin, situată în partea
vestică a județului, la go kil.
spre V. de orașul Tulcea, capitala județului, și în partea N.
a plăşei, la 6 kil. spre N. de
orașul

Măcin,

reședința

Are o populaţie de

plășei.

310

milii, saii 1005 suflete; o
mixtă, fondată în 1880
cuitori, frecuentată de 95
o biserică, cu hramul Sf.

fa-

școală
de loelevi;
Gheor-

şi panta şesului
malurile sunt la

înălțime de 2—3 m., formate
prin mîncăturile de apă ; în unele

Se mărginește la N. cu com.

repede,
ridicată,

locuri pe unde

ridicat, pe acolo
lurilor se ridică

terenul este mai

înălțimea made la 4—6

Jijia este de mare

m,

folos po-

pulaţiunei, căci procură apă animalelor domestice, pune în mişcare mori pentru
măcinat şi

produce pește pentru hrană.
Producţiunele acestui rii sunt:
pești, raci și chișcari;
sunt atit de multe, în

scoici
cit se

poate zice că este hrana zilnică

Dascălului, prin interior, spre
S-E.; Orliga (110 m.), Aganim, Baranga (20 m.), la S..V.
Movilele sunt naturale ca Movila-lui-Moș-Staicu (30 m.), Lazăr Nadoleanu, (45 m.), la V.
Apele care o udă sunt: valea Jijila, prin mijloc, trecînd
şi prin sat; afluenții săi sunt:
Valea-Popei, Valea-Largă, Vasilica, Valea - Bostanelor, Valea- Grecilor, la S.; Valea-luiBran şi Valea-Nucarilor, la N.;
valul-Coticerului, la V., care stră-

ghe şi Sf. Dumitru, zidită la
1859 de Maiestrul Alexie cu
părintele Mihai și cu locuitorii,
cu un preot și un cîntăreț,

mai
mai

Milcovului, Dealul-Cărărilor, la
N.; Dealul- Ștubeiului, Piscul-

Girliţa-Cuticerului la S.-V.; Pri-

cît şi pe

află nenumărate
cari duc apele

Pricopanului, cu virful Sulucul
(364 m.), la S..E.; dealul Piscul-Inalt-și-Țuţuiat, la E., precum și Pietrosul, cu Vîrful-Chitis (97 m.); Sevastin, Dealul-

Calitatea pămîntului e bună.
Văcăreni;

la S. și S.-V., cu

o-

rașul Măcin, despărțindu.se prin
dealurile Cheia și al-Pricopanului;
"la S.-E., cu com. Greci; la E.,
cu comuna Balabancea, de care

se desparte prin dealul PisculInalt-și-Țuţuiat şi cu com. Luncaviţa,

despărțindu-se

prin dea-

lul Pietrosul.
Dealurile cari: brăzdează
muna

Ilenilor,

nosul,

co-

Culmea:

Somora,

Rotunda,

Baghia,

Spinăul,

Ti:

Zme-

oaica, Opinca, toate la V., avind

o întindere de 500 hect.,; balta
Jijila, de peste 600 kil., la N;
conține peşte, al cărui venit e
al statului,
Suprafaţa comunei e de 1854
hect.,

din

cari

110

hect.

ocu-

pate de vatra satului, restul al
locuitorilor; numai bălțile sunt
ale statului,
Locuitorii posedă: 112 plu“guri; 898 boi și vaci, 296 cai,
I7I1 Oi, 41 capre, 292 rimători.
In corn. sunt 6 comercianți.
Veniturile și cheltuelile
sunt de 3000 lei anual.

com.

Căi de comunicaţie : Șoseaua
naţională 'Fulcea-Isaccea-Măcin,
ce trece prin sat, drumuri comunale la Văcăreni, Măcin, Greci

și Luncaviţa.
Se zice că acest sat
fondat

sunt: Checa, cu virful Să-

răria (109 m.), la S.;

bate grindul Zgamira-Mare şi
al-Coticerului. Bălți sunt: Balta-

de

Tătari,

a

acum

fost
vre-o

200 de ani, cind ai fostgoniţi
de Ruși din
cari

ati

venit

Crimeea.
aci,

se

Romiînii,
numcaii
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| Dicieni din Dicia sai
: după cum arată şi un

Dacia,
dicton

al lor: Dician cu coporan (sucman), «coporan cu chiotiri».
Rușii în
î războaiele lor cu Turcii,

luai pe Romini şi-i ducea în
„Basarabia; însă pe la 1817 ne
mai putînd suferi dominațiunea
“lor,

ei

fugiră

unul

cite unul,

veniră în Dobrogea, fundară sate
între care și Jijila, de unde aii
făcut „pe Tătari săă plece în altă
„parte,

Jijila, daltă, în jud. Tulcea, pl.
Măcin, pe teritoriul comunelor
rurale Văcăreni și Jijila (acesteia
aparținindu-i puţin); mai poartă
şi numele
la satul

de balta
Gărvan,

Gărvan,

care

de

este aşe-

zat nu departe de dinsa;

este

situatăîn partea N.-V. a plăşei,
în cea vestică a comunei Văcăreni şi cea nordic
a comune
ăi

Jijila; este formată de

o mare

vărsare anterioară a Dunărei,
„cu care comunică direct prin
Girla-lui- Coea . și a-Combrei . și

„ indirect prin. alte. mai „multe
_ braţe; în partea nordică se desface Balta-Lăţimei, care devine

"apoi

Girla-Lăţimei;

se ridică

spre N. și apoi se încovoae ca
..0 potcoavă, spre ase devărsa
în Girla-Mare, și prin aceasta
în girla Luncaviţa; prin Girla. Lăţimei, primeşte apele bălților
, Stanimirul, Mocanul, Combra și
„Plosea în „partea de E., Dea„lul- cu-Monumentul, Bugeacul și
al- Cărărilor, îşi trimet ultimele

lor ondulațiuni;
estic,

care

tot pe

este uscat

malul

pe .cind

cel vestic. este mărginit de stuf
„băltos, se află ruinele „cetățuei
Gherma, satul Jijila; în Jijila se
„varsă pîriul Jijila; are o formă dreptunghiulară, cu o întindere de aproape 10 kil. pătrați,
(sai 1000 hect,), din cari 150
-.. hect..

numai

aparțin

Geografic,

cantitate,

care se exportă

prin comunele
în Măcin,

Văcăreni, Jijila,

Brăila

şi Galaţi;

pe

malul săi de E., merge drumul
comunal Măcin-Jijila-Azacliul.

Jijila, pîria, în jud. Tulcea, pl.
Măcin,

pe teritoriul

comunelor

„ rurale Văcăreni şi Jijila ; își ia naștere din poalele de N.-V. ale
dealului Piscul Inalt-şi-Țuţuiat;
se îndreaptă spre N., avind o
direcție generală de la S.E.
„spre N.-V,, “şi, după un curs
de

12

kil., se

varsă

în

balta

Jijila, în partea
lingă satul Jijila,
udă spre N.; cursul
pede cît-va timp și

despre E,
pe care îl
săii este reapoi se în-

cetinește;

o

distanță

la izvorul

săii

mică

curge

prin

de

pă:

duri, şi apoi printre numeroa:
se dealuri, ca: Pietrosul, Piscul- Roșu, Milcovul, Sevastinul, Piscul - Dascălului, Ștubeiul, etc.;
brăzdează partea N.-V. a plășei,

pe cea S.-V. a comunei
reni și pe

cea

N,

Văcă-

a comunei

Jijila; basinul acestui piriii este
„ destul de însemnat,

avindo în-

__tindere 14 kil: pătrați (saă 1400
hect), coprinzind citeo însemnată parte din țeritoriul comunelor Jijila și Văcăreni; acest
"basin este cuprins între dealu„rile Pricopanului, Cheea, Sărăria, Aganim. și Orliga la S., şi
între dealurile Cărărilor, Milcovului, Sevastin, Pietrosul şi, Chi-

şi.
Vol, IV,

ginea de S. a jud. Botoşani,
trece în jud. Iaşi prin
partea

N.

a plășei

Bahluiul,

priu-

tre rîul Bahluiul și pîriul Miletinul ; udă o parte din teritoriul
comunelor : Cepleniţa şi Șipo-

tele; trece în plasa Copoul

şi

formează iazuri în com. Gropniţa; se varsă apoi în rîul Jijia:

lingă Movileni, aproape de 'satul Larga, după ce primește
mai mulţi afluenți.
Jijioara, iaz, format de pirtul Jijioara, pe teritoriul satului Potingeni,

com.

Movileni,

pl.

Co-

poul, jud. Iași; e bogat îîn stuh
și papură,

Jilava, sa/, face parte

din com.

Jilava-Merlari, pl. Sabarul, jud.

Ilfov. Este situat pe un deal la
S. de București, între Filaretul și rîul Sabarul, Prin mijlocul

satului

țională

trece șoseaua

București-Giurgii.

este reședința

na-

Aci

primăriei.

Se întinde pe o suprafață de
2268 hect., cu o populaţie de
1195 locuitori,
D-l Petrovici-Armis

hect. și

locuitorii

Proprietarul cultivă

are

672

1596

hectare

1096

hect,

(500 hect. pădure). Locuitorii
cultivă 495 hect. (26 sterpe, 151
izlaz),
Aci se fac anual 2 tirguri: unul

la Dumineca - Mare şi

altul. la

tlis la N; afluenții săi cei mai
însemnați sunt: Valea-lui-Bran,
pe dreapta și Valea. -Popei, Va-

21 Iulie.
„Are: o biserică, cu hramul
„Sf. Impărați, deservită de .:2
* preoți şi 2 cîntăreți; 1 școală de

lea-Largă, Vasilica, al-Bostanelor

băeţi şi de fete, frecuentate de

. și al-Grecilor pe stînga; de-alun-

gul rîului Jijila merge drumul
comunal Jijila-Greci; este tăiat

de drumuljudețean Măcin-Isac„cea, și de drumurile. comunale

Jij
- ila
Văcăreni, Jiji
- Măcin
la

şi

- Jijila-Luncaviţa.

comunei

.. Jijila; conţine, pește bun
61975, Jarele Dicționar

mare

JILAVA

Jijioara, zirii, izvorește din mar-

23 elevi. și eleve și cu întreținerea cărora statul şi comuna

cheltuesc anual 2113 lei, Localul școalei s'a construit de ju- |
“deţ.

Mai are

1 moară cu apă și 1

pod stătător,
Comerciul, se face

de

54 cîr-

ciumari și 2 hangii,
IE

:

- JILAVA
Numărul
755

vitelor

şi al celor

mari

e

de

759.

mici

de

Locuitorii în mare parte sunt
- Sirbi şi se ocupă în special
cu cultura. legumelor.
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'

de movila Dudăul. Această vilcea trece pe lingă satul Romanul prin partea de V. Are o
ramificație care trece spre V.
de com. Gurgueţi, pe lingă tirla

29 bivoli, 53 bivoliţe) și al celor mici, de 2137 (193 porci şi

„Jilava din
Jilava,

săzuc,

jud.

Brăila,

la

kil. de satul Nazirul, aproape de
hotarul despre com. Tudor-Vladimirescu. Vatra satului este de
9 hect., cu 20 case. Populaţia
este de 18 fam. sai 120 sufl.

dintre cari Gr bărbaţi și5o femei.
Vite sunt: 40 cai, 140 vite
mari cornute, 6 oi și 42 rimători.
Jilava,

săzuc,

la

S.-E.

de

com,

Hurgueţi, pe moșia Ciorani, jud.
Brăila, la 8 kil. spre E. de satul Gurgueţi, pe ramificația vilcelei Jilava din com. Romanul.
Vatra

satului este

de

nute,
Jilava,

sunt:

jud.

cor-

Vilcea,

pl.

Ocolul, com. Pietrari-d.-j.,
care se face bilciă,.

pe

Jilava, moșie, în jud. Brăila, pen.
dinte de com. Gurgueţi. Are
o suprafaţă de 1800 hect., dind
un

venit de

20000

lei.

Jilava, zădure, în jud. Ilfov,
Sabarul,

în

întindere

de

pl.
şoo

hect., proprietatea d-nului Petrovici-Armis,

Jilava, va/e ca ziriă, în jud. Tecuciii, pl. Nicorești, com. Țepul,
continuare a
văci Măţuluiul;
curge spre S.E., şi se varsă
în Berheci, în partea de S-E.
a comunei.

Jilava, vifcea îngustă, jud. Brăila,
străbate

com.

Romanul,

de

la

N. spre S., adincindu-se şi lățindu-se spre S., mai cu seamă
unde

dă în Valea-lanca,

Jilava,

sfafie de dr.-df., jud.

Il-

fov, pl. Sabarul, com. Jilava,
pe linia Bucureşti-Giurgiă, pusă
- în circulaţie la 1 Noembrie 1869.
Se află între stațiile Filaret
(6.6 kil.) și Sintești (4.1 kil.).
Inălțimea d'asupra nivelului măsii, de 67.31. Venitul acestei
stații pe anul 1896 a fost de
57389 lei şi 30 bani.

la

V.

1944 oi).
Locuitorii posedă; 247 pluguri, 104 care cu boi, 53 căruțe cu cai; 263 care şi căruţe.
Locuitori împroprietăriți 149 ;
neimproprietăriţi 287,
Comerciul se exercită de S$
circiumari și 2 hangii.
Jilavele,

com.

mița, pl.
partea

Jilava, for, în jurul Bucureștilor.
Vezi cuvintul București, $ Fortificaţiile.
co.

rur.,

jud.

Ilfov, pl. Sabarul, situată la N.
de București, între Viile-Filare-

tului și riul Sabarul, la 1o
de Bucureşti, Stă în legătură
căt. Creţeşti și Virtejul prin
sele vecinale,
Se compune din satele:
lava,

Merlari

și

Odăile,

cu

kil.
cu
șoJio

populaţie de 1807 suflete, din
cari 354 contribuabili; locuesc
în 457 case.
“
Se întinde pe o suprafață de
„3178 hect. D-nul Petrovici-Armis și d. G. Diamandi ai 2096
hect. și locuitorii 1082 hect.
Proprietarii cultivă 1371 hect.
(75 izlaz, 650 pădure). Locuitorii cultivă 790 hect. (42 sterpe,
250 izlaz).
Budgetul com. e de 7512lei
Ta

venituri

și

de

7445

lei

la

rur.,

în jud.

Cimpului,
despre

Ialo-

situată

N.-V.

a

în

plășei.

Teritoriul acestei comune se
întinde, din rîul Ialomița, spre

N., între comunele: Armăşeşti,
Bărbuleşti

Jilava-Merlari,

30 vite mari

10 cai și 4 rimători,
cîmpie,

comună.

1 hect,,

cu 3 case și 18 suflete.
Vite

acea

$

JILAVELE

jud.
de

şi

com.

Prahova,
5640

pe

hect,,

Sălciile,

o
din

din

suprafață
cari

400

hect. pădure şi 750 hect. loc
băltos. Se compune din 2 mo:
şii: Jilavele, cu 4990 hect., pe
care se află şi satul Moldoveni,

și moşia Slătioarele, ambele proprietăți particulare.
După: legea rurală din 1864,
S'ai împroprietărit 442 locuitori; neîmproprietăriţi sunt 84.
Teritoriul com. este udat de
riul Ialomiţa şi de piraiele Sărata
şi Ghighiul și are lacurile: Jilavele, Slătioarele, Ochiul-Boului, Rodeanul, Ratca, Cricovelul,

“Țiganca şi Brotăcei.
Se compune din satele
: Jilavele,

Slătioarele,

cu

reședința

primăriei şi a judecătoriei comunale în Jilavele.
Are o populațiune de 770
familii, sau 2694 suflete: 1345
bărbaţi și 1349 femei; 2670 Romini, 3 Greci, 12 Bulgari, 6

Germani

și 3 Turci; 2685 creș-

cheltueli.
Are: 2 biserici (la Jilava și
Merlari); 2 şcoale, 1 de băeţi

tini ortodoxi, 6 catolici și 3 ma-

şi 1 de fete;

profesiuni libere, 45 muncitori și
28 servitori, Ştii carte 242 persoane.

1 moară

de apă;

1 pod stătător,
Numărul vitelor mari e de
947 (270 cai şi iepe, 2'armăsari, 443 boi, 150 vaci șiviței,

homedani;

793

agricultori,

meseriași, 18 comercianţi,

Are:

2 școli,

una

6

8 cu

de băeți,

condusă de un invățător

retri-

JILAVELE
buit de stat şi comună şi una
de fete, condusă de 'o învățătoare, și ambele frecuentate de 63
elevi şi eleve;

vite

2 biserici,

deser-

de 2 preoţi și 4: dascăli.

Vite: 372 cai, 2383 boi, 3949

„Qi, 7 capre, 17 bivoli și 392 porci.
Budgetul com. e de 8630 lei,
la venituri şi de 8920 lei, la
cheltueli.
Jilavele,

saz, în judeţul Ialomița,

pl. Cîmpului, pendinte de com.
cu acelaşi nume, situat în partea de N.-V.a plăşei și d'alungul

malului

de

V.

al

Este format

din

fete,

cu

și o școală

Vite : 316 cai, 1800 boi, 3093
bivoli

mari

de

la

N.V.

la S.-E,, trece pe marginea despre E. a comunei Ohaba, urmează

cursul în jos, spre

Calapărul-d.-j., şi se
Jii la com Broşteni.

com.

varsă

și

285

In acest sat se fac două tirguri anuale, unul la Sf. Ilie
(20 Iulie) şi altul la Pogorirea
Sf. Duh.

vite:

33

cornute,

cai,

200

oi

și 54 rîimători.
Jirăul-de-la-Olt,

zus27ă,

în Olt,

în

jud. Romanați, cu o pădure de
30 hect., aparţinînd com. Izlazul,

des-

Jirlăul, &raz, în jud. Ialomiţa, pl.

pre N. decom. Ursoaia din jud,
Mehedinţi intră în Gorj prin

" Borcea, în insula Balta, pe terito-

Jilţul-Mic, pirîzaș, curgînd

dreptul căt. Artanul al com. Raci;
trece pe marginea despre E. a
acestui

cătun;

străbate

corau-

na Raci, spre S.; trece pe mar-

com. Borăscu, cu Jilţul-Mare.
Acest piriiaș curge în tot timpul anului.

o învăţătoare;o bi-

I0

suflete;

159 vite

Bălboși,

sate:

două

serică, deservită de 2 preoţi şi
2 dascăli.
oi, 3 capre,
porci.

sait 62

de com.

ginea despre V. a cătunului
Baniul și se unește, din sus de

Jilavele-d.-s. şi Jilavele-d.-j., cari
S'aii unit prin înmulțirea numărului locuitorilor.
Aci este reşedinţa primăriei
şi a judecătoriei comunale.
Are o școală primară de băeți, cu un învățător

pl. Jiul, curge despre N. din sus

lacului

Jilavelor.

de

JIROVUL
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Jinguleşti, Zac, în jud. R.Sărat,
plaiul Riîmnicul, com. Buda, în

riul comunei

Tonea;

Jirlăul, Zraz sai

canal, în jud,

Talomița, pl. Borcea,situat spre
S. şi lingă orașul Călărași. Se
mai numeşte și Gitul-lezerului.

Prin acest
comunică

braț
cu

lacul
Borcea.

Călărași
Cînd

a-

pele Borcei cresc, curg în lacul
Călărași

și cind

descresc,

apa

se reîntoarce în Borcea.
Peste acest braţ este un pod
stătător.

spre V., pe o frumoasă poiană;
conţine caracudă măruntă,

consumă

ce se

de locuitori. .

Jinurul, manfe, în jud. R..Sărat,
pl. Oraşului, com. Andreaşi ; se
desface din Viîrful-Alunului, în
partea de S.; e acoperit cu păduri.

Jirnovul,

zâriz, ce vine de aproa-

pe de Glavacioc, jud. Vlașca,
şi dă în Drimbovnicul aproape
de comuna Gratia; trece prin
satul Sirbeni,
Jirovul, com. rur. şi saț, în jud,
Mehedinţi, pl. Motrul-d.-j., la 40
„kil. de orașul Turnul-Severin. Satul formează comunăcu cătunele: Croicea, Mărul-Roșu, Pușcaşul

/ac, în

Jinurul, Zea/, în jud. R.Sărat,
pl. Marginea-d..s.; se desface
din dealul Măgura- Căpăţinii;
brăzdează partea de V. a co-

jud. Ialomiţa, pl. Cîmpului, pe teritoriul comunei Jilavele, situat
în partea de E. a satului cu

printre piraele Coţatcul și Valea-Cireșului; e acoperit cu pă-

contribuabili; locuesc în 300 case.
Locuitorii posedă: 60 pluguri,
114 care cu boi, 6 căruțe cu

același nume.

şuni și păduri.

cal;

Jilavelor (Heleşteul-),

Jilăvi, vechie plasă a judeţului
Ialomiţa,

care avea

11

sate.

munei

Slobozia,

întinzîndu-se

Orzul,

com.

Urdari-d.-s;;

în această vale curge pirtul Jilțul, al cărui țărm stîng este
format de Dealul-Caselor.
Jilţul-Mare, ziriă, în jud. Gorj, |

1500 locuitori,

120

Are:
Jipa, îîr/ă, jud. Brăila, la S. sa:
tului Nazirul, care unită cu tirla
Alexe formează tîrla Pătrana,

Jilţul, vaze, în jud. Gorj, pl. Jiul,
căt,

și Valea.lui-Udriștea, avind peste
tot

din cari 221

stupi.

2 biserici,

cu 1

preot

şi 2 cîntăreţi, o şcoală, condusă

„de 1 învățător,
22

frecuentată

de

elevi.

Budgetul comunei e la veniJipești,

sat,

jud.

Brăila,

lingă

hotarul de E. al com. Perișorul
despre comuna Urleasca, la 7
lil. spre N.-E. de satul Perișorul; înființat.la 1850 de familia
Jipa; are 10 case, cu 12 familii,

turi de

1265

lei,

iar la cheltu-

eli, de 980 lei.
"Vite: Soo vite mari cornute,
21 cai, 760 oi şi 650 rimători.

Este situată pe văi şi în a„„propiere deapa Motrului, pănă

JIROVUL

în care
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hotarul ei se

întinde.

jicul, Pucioasele,
Păcurele, la
N.; Săratul, Pardoșul, Sărăţelul,
la S. Lacuri: Lacul-din-Plaiii,
Lacul-din-Dealul-Sărei, Busuio-

Prin comună trece șoseaua Strehaia-Broșteni-Baia-d
Aramă.
eJirovul. Vezi
Neamţu.

Girovul,

sa,

jud.

sunt: Jitia-din-Deal, reşedinţa,
în mijlocul com;; Jitia-din-Vale,
la E.; Dealul-Sărei,laV; Măgura,
Vintileasca și Neculele, la N.
Suprafaţa com. este de 13230

la

pog., din

Are o populație de
milii, sai

|

R.-Sărat,

sunt: Bisoca, la

9 kil.; Chioj-

„deni, la 12 kil.
22 kil.
Se mărginește
Nerejul, din jud.
se desparte prin

și Dănulești, la
la N. cu com.
Putna, de care
munții Orul și

Stejicul; la S$., cu Chiojdeni; la
V., cu Bisoca, de care se des-

parte prin Dealul-Măgurei.
E brălazda
E. de munţii:
tăDealul-Chiojdenilor, Șelăriile, Scorușul, Măgădanul, Budaia și Piatra-Jidovului; la N., de Măgura,
Virful-Măgurei, Furul-Mare, Fu-

rul-Mic, Ştejicul, Monteorul, Neculele,

Pietrile-Fetei;

Dealul-Roşu,
șul, Omul,

Purcelul,

la V.

de

Topora-

Schitul, Piatra-Miţei,

Crucea-Hoţului, Pucioasele-Mari,
„ Pucioasele-Mici, Feticiul; la S.,
de Ulmuşorul, Şările şi Dinul.

Riurile

principale

sunt:

R.-

Sărat, curgînd de la V. la E,, şi
afluenții săi: Rimnicelul, Corbul,
Săritoarea, Așiţa, 'Tacitoarea,
Furul, Purcelul, Apa-Roșie, Ște-

420

fa-:

suflete, din cari

476

contribuabili;

2

biserici,

una,

în com.

cu

hramul

" locuitori

Jitia,

de

și deservită de 1 preot,

1 cîntăreț

şi în partea

de mijloc a plaiului, la 16 kil.
spre S.-V. de com. Dumitrești,
reşedinţa pl. Comune învecinate

1869

Sf. Dumitru, zidită în 1783

- E situată în partea de V. a
județului, la 43 kil. spre N.-V.
orașul

ale

Budgetul

com.

e de 2632 lei,

43 bani, la venituri și de 2602
lei, 55 bani, la cheltueli,
Jitia, moșie, în jud. R.-Sărat plaiul Rimnic, com. Jitia, pe care
se află întinsa pădurea ]itia-Poiana-Mărului.

cularilor.

Jitia, com. rur., în jud. R.-Sărat,
pl. Rîmnicul, pe malul stîng al

de

cari 2030 hect.

locuitorilor (800 hect. vatra satelor) şi 11200 hect. ale parti-

Jităriei (Dealul-), dea/, jud. Suceava, pe care stă parte din
satul Topile.

riului R.-Sărat.

Căile de comunicație sunt:
calea județeană Rimnicul
- Băbeni - Dumitreşti - Jitia; drumul
spre Bisoca; spre Andreași, pe
culmi; spre Val- ea
Sălciei şi
Buda.

cul și Liţoiul.
Cătunele cari compun comuna

Jirului (Dealul-), za/e, începe
de la Golășei, com. Bujorul, jud.
Covurluii, pl. Prutul, trece prin
com. Băneasa și se finește
Cruceanca, în jud. Tutova.

JITIANUL

|

şi

1

paracliser;

a

Jitia-din-Deal, sa/, în jud. R.-Sărat, plaiul Rîmnicul, cătunul de
reședință

al com.

Jitia,

așezat

spre E., pe malul drept al rîului
Rimnicul-Sărat;

areo

întindere

de 120 hect., cu o populaţie de
82

familii,

sai

375

suflete,

din

doua, în căt. Neculele, cu hramul Sf. Voevozi, zidită în 1863,
se zice, de arhiereul Filofteit,

cari 71 contribuabili; are o bi-

deservită de 1 preot, 1 cîntăreț şi 1 paracliser ; 2 școli, una
în cătunul de reședință, fondată
în 1878 de comună; a doua în

Jitia-din-Vale, sas, în jud. R.Sărat, plaiul Rimnicul, cătunul
com. Jitia, aşezat pe malul drept

comunei

m. spre E. de cătunul de reșe-

cedată

căt. Neculele,

de

proprietarul

Menelas

Ger.

mani, ambele conduse de 2 învă.

țători și frecuentate de 61

elevi.

Comuna are: 550 hect. arabile, 450 hect. imaş, 6000 hect.

pădure, 500 hect. fineţe și 200
hect. neproductive.
Locuitorii posedă: 48 pluguri;
4 mori de apă; 284 boi, 395
vaci,

20

cai,

gari, 3800

110

iepe,

rîmători,
Sunt în comună:
I

ş

mă-

oi, 2600 capre și 39

potcovar,

9

1

cojocar,

cherestegii,

8

serică

și o școală.

al rîului Rîmnicul-Sărat, la 300

dinţă;

are

100

cu o populație
Saii 320

hect.

de

întindere,

77

familii,

suflete.

Jitia-Poiana- Mărului,

pădure,

în jud. R.Sărat, plaiul Rimnicul,

com. Jitia; ţine de circumscrip-

ţia VII silvică, ocolul Băbeni;
are o întindere de 7000 hect,,
din cari 3000 hect. ale Statului,
4900 ale particularilor; esențe:
4500 hect. ale Statului și 13000
brad, molift, fag, paltin, ulm și
frasin.

herăstrae,
Comerciul

în

importul

toaselor,

e activ

şi

colonialelor,

instrumentelor

constă

spir-

Jitiana, name ce purta mai nainte
banatul Craiovei, (Oltenia).

agri-

cole, și în exportul vitelor și al
lemnelor. Transportul se face
prin gara Sihlea, la 24 kil. spre
E. Sunt 1ş comercianți,

Jitianul, zod de Jzer, jud.
pl.

Ocolul,

com.

Dolj,

Balta-Verde,

peste riul Jiul, în dreptul satului

Braniștea, lîngă Craiova.

JLUL (PLASĂ)

Jiul, 4lasă,
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situată în partea

V. a judeţului

Gorj.

S.-

Și-a luat

numirea de la riul Jiul care o stră-

bate în toată lungimea sa. Se
„ mărginește: la N. cu pl. Ocolul; la V.

cu judeţul Mehedinţi,

la S. cu jud. Dojj;laE. cu pl.
Gilortul cu care se atinge prin
comunele: Valea.lui-Cîine, Gro„şerea, Bibești, Săulești şi Pe-

trești-d.-j.
Solul plășei,
ductiv,

este

destul

de

pro-

la V. și E. de niște lanţuri de
dealuri, dintre cari; cel din
stinga Jiului este ramură din
Dealul-lui- Bran,

iar

cele

din

dreapta sunt ramificații
ale dealului Bujorăscu.
„În plasa Jiului sunt 20083
hect.

.

pădure.

Este udată de la N. la S. de
riul Jiul, care o desparte în două
Părţi, cu 13 comune în stînga
și 19 comune în dreapta.
Afară de rîul Jiul, teritoriul
acestei plăşi mai

este udat

următoarele rîuri:
Tismana, Jilțul-Mare,
Dimbova,

Cioiana

şi

de

Șuşiţa,
Gilortul,

în partea cea mai dejos a plăşei și pe

întinderea

care

for-

mează limita între Gorj şi Dolj.
Şosele: Șoseaua naţională Filiași - Petroșani,

intră

în

acea-

stă plasă mai la S. de comuna
Brănești, trece prin comunele:
Brănești, Izvoarele, Plopșorul,
Peșteana-d.-s., Rovinari şi Poiana,

de

unde

intră

în

plasa

Ocolul.
Şoseaua vecinală care pleacă
din jud. Dolj, intră în această pl.
„la căt. Gura-Șuşiţa și trece prin
următoarele localități: Ionești,
Ulmeni,

Baniul,

Turburea-d..j.

și de Mijloc, Murgești, Girbovul,
de unde se desparteîn două, o ramură apucînd spre Borăscu, iar
alta continuînd a merge către N.
trecind

prin:

d.j., Valea.cu-Apă, - Fărcășeşti,
Zătreni, Zătreni-Birnici, Roșia,
de

unde,

Strimba, Stejarul,

Urdari-d.-j. şi de Sus, Peşteana-

mai

Tot la E., în săpăturile șoselei ce are direcţiunea spre com.

“ Girbovul, s'aii găsit 30 monede

la N., intră puţin

în plasa Ocolul. Șoseaua
nală care pleacă

din

veci:

de argint, avînd în relief efigiile

com. Peş-

și inscripțiile, unele ale Imperatorului Optim Traian, iar altele
pe ale lui: Romulus, Remus și

teana-d.-s., trece prin: Răşina, “Țicleni, Tunşi, apoi merge
către NE. și intră în plasa
A maradia,
|
Şosele comunale sunt: şoseaua

mai mult şes, încins

JIUL: (Rt)

com.

care pleacă

muna Temişani,

Faustina- Augusta.

Tot pe locul unde s'aii găsit
"monedele, se vedeai cărbuni

din co-

pămînt

trece prin Ro-

ars,

care

atestă

și

urme

de foc, iar alături s'a descoperit două schelete omeneşti, nu-

șia și se termină la Rovinari;
șoseaua comunală care pleacă:
din com. Borăscu și trece prin
Domnești, unde se desparte în

mai atinse se prefăceaii în pulbere.
Asemenea

monede,

s'a

|
mai

două: o ramură merge la Raci,
alta trece prin Ohaba și se ter-

găsit și prin brazdele plugarilor
în diferite locuri, însă risipite.

mină

Asemenea locuri istorice mai
sunt în comunele: Strimba, Ur-

la Bolboși ; şoseaua comu-

nală care pleacă din com. Plopșorul și trece prin piscurile
Daia,

Costeşti

şi, la

dari-d.-s. și Valea-cu-Apă. |

Groșerea,

Această plasă are 32 comune
și anume: Rovinari, Moi, VIăduleni, Bălţeni, Peșteana-d.-s.,
„Rășina, Plopșorul, “icleni, Piscurile, Izvoarele, Costești, Broş-

intră în pl. Gilortul; șoseaua comunală

care pleacă din comuna

Brănești, intră în plasa Gilortul,
mergînd spre Valea-lui-Cîine.
În plasă este o judecătorie
de ocol cu reședința în com.

teni, Brănești,

toate pe partea

stingă a Jiului; iar: Roșia, Timișani, Fărcășești,
Valea-cu-

Peşteana-d.-s.
Spre E. de com. Borăscu
“valea zisă a Siliştei, se văd

în

Apă,

la

suprafața pămîntului ruine,

te-

de că-

Strimba,
Gîrbovul,
Murgeşti,
Turceni-d.-s., Turceni-d.-j., Io'nești, Raci, Bolboși, Ohaba, Bo-

rămidă). Se zice că a fost aci
beciul lui Dosoftei, mai spre
E. locul viilor sale şi puţin spre

răscu; Calapărul-d.-s., Calapă“rul-d.-j. şi Stolojani, toate pe
partea dreaptă a rîului Jiul,

meliele: unei

clădiri (zid

S. se văd adincături în pămînt,

unei

alte

Are

mai mică, de piatră, despre care

a locuit Banul acestei Doamne,
de la care ar fi rămas și numi-

rea. localităței de Baniul.

24 școale, frecuentate de

847 copii.
Jiul, iz, jud.

Gorj

sinul acestui

rii

Dolj.

Ba-

coprinde

și

ba-

sinurile Motrului, Gilortului și
Amaradiei, adică tot teritoriul

mai spre N., unde este “acum
căt. Baniul (ce aparține comunei Calapărul-d..s.), se zice că

.

contribuabili,

clădiri

se zice că ar fi fost locuită de
o Doamnă (de aci numele localităţei de Domnești) fugită
din cauza războaelor,
La gura acestei văi, puţin

Urdari-d.-j.,

Este populată de 7154 familii,
saii 29031 suflete, din cari 6536

unde a avut heleştae. Pe o altă
vale numită a Domneştilor, e-

xistă urmele

Urdari-d.-s.,

coprins între: Dunăre,
Vulcanilor
n

și

șira

Munţii-

Paringului,

_—

căci toate izvoarele acestor munţi

întrunindu-se în. pîrae și gârle,
se varsă în Jiu, pe ambele părţi.
Izvorește prin două ramuri în

.

JIUL (RÎU)
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munţii Transilvaniei. Una din ramuri iese din muntele Oslea și
din muntele Sturul (piscuri ale
munților Mehedinţilor). Altă ramură, numită Jiul curge în direcție contrarie cu cea d'ințiiii
ramură. Pătrunde în Rominia
pe la pasul Lainici, printre mun- |

ţii Cerdeţul și Ardicul, formînd
prea frumosul defilei al
cilor, lung de 29 kil.
Curge

mai

întiiă

Lainii

către

S,

trece pe la schitul Lainici, apoi
ia direcțiune S.-V. de la BumDești-de-Jii pănă la confluența
sa cu Tismana,

unde

schimbînd

brusc direcţia, se îndreaptă către S.-E., pănă la vărsarea sa
în Dunăre.
De la frontieră pănă la Bumbeşti, curge în regiunea munților.
La origină, albia sa variază între
35

și 70 m.

Pe alocurea numai

trece peste aceste mărimi, albia
este stincoasă,

curentului,
din munți,
pe

iar

repeziciunea

în unele localități
atinge chiar ş m.

secundă.

De la Bumbești intră în regiunea dealurilor, albia i-se lărgește ast-fel că, pănă la eșirea
din județ, lărgimea albiei se
menține între 3 şi 8 kil.; de
la Vădeni la 4 kil. La N, de
Tirgul-Jiului, spre coniuna Romanești, această lărgime are
aproape 10 kil. Albia este pietroasă și rămîne astfel pănă aproape de eșirea din judeţ. Pe
la Peșteana

și

Broșteni,

fundul

începe a deveni nisipos.: Lărgimea medie a riuluiîn această
regiune atinge 100 m., adîncimea
Im. 50—2 m.; iarvitesa pănă
la 1 m. pe secundă.
Comunele

și cătunele ce udă

în regiunea dealurilor, după eșirea sa din defileul de la Bumbești-de.]ii, sunt pe dreapta: Porceni, Simbotinul, Turcineşti, Roşia, Ciaurul, Birnici, Peşteanad.-j., Docoreni, Giîrbovul, Mur-
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geşti, Turceni-d.j.; pe stinga:
Bumbești-de-Jii, Ciineni, Vădeni,
Tirgul-Jiul, Romanești, Iaşi, Poiana, Rovinari, Moi,
Bălteni,
Peșteana-d.-s., Plopșorul, Izvoa-

rele, Broșteni și Brăneşti, unde
părăseşte județul Gorj, spre a
intra în județul Dolj.
Mijloacele de trecere în jud.
Gorj sunt:
In regiunea munților: 2 poduri de lemn, unul în jos de
mănăstirea Lainici, lung de vre-o
40 de m., între kil. 98—99, celValt în

sus de mănăstire,

între

kil. 100 — 101, lung de vre-o
55 m.
In regiunea dealurilor găsim
poduri de lemnîn următoarele localităţi: Turcineşti-Vădeni, Tirgul-Jiul-Slobozia, Iași-Ciaurul, Poiana-Roșiă,

Pănă la anul 1870, Jiul, din
dreptul com. Comoşteni se îndrepta spre S.-E., trecînd prin
comuna Bechet în fața căreia
se și vărsa,

Această

schimbare

a cursului Jiului a provenit din
cauza nisipurilor tirite de dinsul
precum și de vînturile cele mari
cari determina 'stabilirea dunelor. În dreptul com. Zăvalul,
formează o. cascadă înaltă de
2 m. La vărsarea sa în Dunăre
se află o mică deltă în formațiune. Toată această regiune
este presărată de dune, cari nu

"aii putut fi stabilite de cit prin
plantaţiune de dafini şi salcimi.
Afluenți pe dreapta

din

pl. Jiul-d.-s.:

riul

primește

Motrul,

piriul Racoviţa și Almăjelul ; din
com. Filiași: Piriul-Berbeşului ;

Rovinari-Roșia și Pi-

din com. Argetoaia, pîraele Fra-

noasa, Bălteni și Poenele; un
pod umblător în dreptul cătunului Cocoreni,
pendinte de
Peșteana-d.-s.; la Girbovul-Vă-

toștița și Salcia. In plasa Dum-

leni, pod de lemn, la Turcenid.-j.-Broşteni, pod umblător, la
Ioneşti-Brăneşti, pod de lemn.

Afluenții Jiului în jud. Gorj
sunt pe stînga: Gioiana, Ama:
radia și Sadul; iar pe dreapta:
Jilţul-Mare, Suşiţa, Cartiul, Simbotinul și Porceni.

Jiul întră înjudețul Dolj pe la
Ținţăreni (în pl. Jiul-d.-s.). Formează puţin limita de E.a pl.
Dumbrava-d.-s., şi pl. Ocolul. Intră în pl. .Jiul-de-Mijloc curgând

pelimita despărțitoarede E.a

a:

cestei plăși din spre pl. Ocolul
pănă în dreptul com. Secuiul,
De aci se îndreptează direct
spre S.. formînd: limita despăr-

ţitoare în partea de E. a plășei
Jiul-de-Mijloc cu plasa Jiul-d.-j.,
pănă în apropiere de com. Murta,
De la această com. formează
limita de E. a plășei Balta cu
plasa Jiul-d.-j. Se varsă pe malul sting al fluviului Dunărea în
faţa insulei Copaniţa.

brava-d.-s., în fața com. Breasta,
primeşte pe malul drept riul Obedeanca.
|
Apoi intră în plasa Jiul-deMijloc, de unde se încarcă pe
dreapta cu piraele Valea-Hoţului și Prodila,

ce-i vin din

con.

Podari. Piriul Drănicul îi vine
din com. Drănicul.
Pătrunde în pl. Balta, pe care
o udă prin partea de E. Are în

faţa comunei Giîngiova

un vad

de trecere pentru luntre. În com.
Comoșteni are peste dinsul un
pod

stătător,

In pl. Jiul-d.-s. primește la
com. Ținţăreni riul Gilortul. Din
com. Tatomirești se încarcă pe
stînga cu Valea-Birlogului, cu
Piriul-Birlogului format din îzvoare și cu Valea-Rea ce se
varsă într'insul la comuna Brădeşti. Din comuna Brădeşti

pri-

mește piriul Almăjelul. In această comună este un pod
umblător peste riul Jiul. Din
com. Almajul primește piriul
Almajul.
La eşirea din plasa Jiul-d.-s. -

„_JIUL-BĂTRÎN

pătrunde
unde

nelele

il

în plasa

Ocolul,

se încarcă, în comuna

(satul

de
Cer-

Troaca), cu

riul

Balta-Verde

pri-

Amaradia.

Din
meşte

com.

lacul Bizdina,

Malul-Mare, de unde

„seaua judeţeană este însoțită de
o porțiune din calea ferată Craiova-Severin, care are un pod
de fier peste acest rii între
staţiile Filiași și Butoeşti,

ce-i aduce

„apele piriiașelor Cîrcea, unit cu
Făcăile. Balta Jitia se scurge
în Jiul, aducîndu-i apele pirîului Șerca. Balta-Popei se scurge
în rîul Jiul, pe la. V. satului
„ Popoveni. Piriul-Popovenilor se
scurge în riul Jiul, trecînd prin
NV. satului Popoveni.
Udă com. Preajba și comuna
se încarcă

cu piriul Lamuşul și cu apele
bălților : Giltaele, Balta-Bisericei

şi Balta-Nicola ce-i aduce apele

JIUL-DE-JOS

La com. Balta-Verde,
mai la S. de

Craiova,

puţin
este

un

cu Pirîul-Giorocului. Pirtul Jieţul
se varsă în Jiul, tot pe teritoriul acestei

|

comune.

-Udă comuna Roziştea, de
unde primește apele bălței Ochiulîncărcată cu apele bălților:
Strimba, Metiţa-Lungă, Trestina,

Jieţul şi Ochiul. Udă com. Murta,
de unde se încarcă cu balta

Brebenilor.
Udă

|
de

Căciulătești,

- com.

unde se încarcă cu pîriul Predești.
Udă

com.

Sadova,

de

unde

primește piriul Sadova. Trece prin com. Grindeni, de
unde se încarcă cu apele lacurilor: Săratele, Răscruciul și Lun-

|

gile.

De la Craiova și pănă la Lainici, o şosea județeană și o
alta comunală, urmează fie-care

mal al rîului,
Intre Craiova

şi * Filiași

șo- -

este

udată

se varsă

dreptul insulei Copaniţa.

al șoselei

naționale și al liniei ferate Craiova-Calafat. Tot în aceiași com,

se află podul liniei ferate numit Bucovăţul, în marginea cătunului

Mofleni.

de

mita de V. Inainte, Jiul se vărsa

la Bechet, „iar acum

tul satului Braniştea,

In această pl.

şi Balta,

se găsesc

în
nu-

meroase bălți, între cari se numără: Giormanele, legate între
ele printr'un mic pîriii și comunicînd cu Jiul; Balta-Luminoasă,

Valea rîului Jiul este foarte
productivă și populată. Ea este
coprinsă între două maluri înalte
din care cel mai înalt este țăr-

lacul Rădanul, format din revărsările Dunărei; lacurile: Mir-

mul

Preduţul, Lacul-Galeșului, Balta-

stîng.

Jiul-de-Jos, p/asă,situată în S.-E.

încarcă

pl.

din tim-

la S. și de Jiul pe îi-

intre pl. Jiul-de-Jos

La eșirea din com. Secuiul
pătrunde pe teritoriul plășei Jiul-

din care se

Această

pod de fier peste Jiu, în drep-

Jiul-Bătrin, fa//â, jud. Dolj, pl.
Jiul-de.]os, com. Grindeni.

" Giormane,

purile vechi și moderne.
Dunăre

|
piriului Bănesele,
Intră prin partea de V. a
com. Ghindeni și Secuiul, de
unde se încarcă cu pîriul Siliștea.

d.-j., pe care o udă cu direcția
de la N.-S. prin partea de V.
Intră în comuna Adunaţi-de-

plășile, se găsesc numeroase movile, ridicate de oameni,

jud. Dolj, pe malul stîng al
Dunărei şi de-alungul malului
sting al Jiului,

" Forma sa se poate asemăna
cu un drept-unghii foarte alungit de la N. la S;:
Se mărginește la N. cu o
parte din jud. Romanați și cu
pl. Ocolul, începînd din dreptul com. Leul (Romanați), pănă
în dreptul com. Giormanele, La
$.,. se mărginește cu Dunărea
de la jud. Romanați pănă în
Jiul. La E. se mărginește cu
jud. Romanați, din com. Leul,
pănă în Dunăre, iar la V. cu
pl. Jiul-d.-mj., de la com. Adunaţi-de-Giormane, pănă în dreptul

com.

Padea,

iar de aci cu

pl. Balta pănă în Dunăre, despărţindu-se prin rîul Jiul.
Terenul acestei plăși este accidentat de prelungirile dealului Prisaca, din pl. Ocolul. Pe
malul drept al Jiului se găsesc
în această pl. cîte-va ondula:
ţiuni, prelungiri ale dealului Ra.
dovan:

Aci,

ca

în

mai

toate

formată

prin revărsările Jiului;

şolea și Stegăroaia, Lacul-Lung,
Bretenilor, Logofăţul şi Trestina.
Plasa e formată din 13 comune și anume: Adunaţi-deGiormane, Bechetul,Căciulătești,
Călărașul,
Damian,
Giorocul- :
Mare, Grindeni-Locusteni, Mirşani, Murta, Piscul, Roziştea şi

Sadova.

|

Reședința plășei este în com.
Căciulăteşti, căt. Dobrești.

Populaţiunea plășei e de 5236
familii, sai 22339 suflete: 11870
. bărbaţi şi 10469 femei; locuese
în 5462 case și bordee.

Întinderea totală a plășei este
de 78435 hectare.
Are:
33 biserici, deservite
de 27 preoți; 16 şcoale, din
cari: 10 mixte, 3 de băeți şi

3 de fete, conduse de 12 învățători și 5 învăţătoare și frecuentate de 545 băeţi şi 144 fete.

Locuri însemnate în pl. sunt:
Bechetul, tirgușor, reședința sub-

prefecturei
port

pl. Jiul-de-Țos. Este

comercial;

aci

se luptară

Turcii cu Ruşii la 1828. Lîngă
com. Căciulătești, de-a stinga
Jiului, se află Casa-Albă, loc în-

semnat

prin

multe

măguri și

risipituri de cetate. Sadova, mănăstire;

dat

o

Sadova,

luptă

sat, unde

s'a

însemnată - întra

JIUL-DE-MIJLOC

»
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Turci şi Austriaci, la anul 1784;
se văd aci ruine antice. La
confluența Jiului cu Dunărea se
vede vechea cetate Acridava.

de 69542
de

hect., cu o populaţie

5762

_flete:

familii, sai ,23045

11870

„femei;

JIUL-DE-SUS

bărbaţi

locuesc

şi

în 6104

su-

11175
case

și

bordee.
Jiul-de-Mijloc, 7/asă, situată în
centrul judeţului Dolj, pe malul
drept al Jiului.
Se mărginește la N..V. cu pl.
Dumbrava-d.-s., de la comuna
Breasta pănă la Ciutura; la S.,
cu plasa Balta, de la comuna
Cerătul pănă la comuna Padea ;
la V., cu

plasa.

de la comuna
com,

Dumbrava-d.-j.,

Ciutura

pănă la

Perișorul, iar de la această

com. pănă la. com.
mărginește

cu

Cerătul,

se

plasa: Băilești

spre S.-V.; la E. se mărginește
cu plasa Ocolul, de la comuna
Breasta pănă la com. Secul, iar
“de aci cu plasa Jiul.d.-j.
Cam prin centrul săi, această
plasă este accidentată de dealul Radovan,
cu prelungirile
sale: Dealul-Gabrului, Rupturi,
Palilula,
Lipovul,.

„

Viîrvorul,
Scumpeşti,
Dealul-Robului, etc.

Are: 21 biserici, deservite de
21 preoți; 17 şcoale, din cari
15 mixte, 1 de băeți și 1 de

fete, conduse de 15 învățători
și 2 învățătoare.
Locuri însemnate în această
plasă

sunt: Segărcea, în care se

află reședința sub-prefecturei]iulde-Mijloc. In această comună a
avut loc o luptă între Romîni

şi Tătari, pe Dealul-Robului.
Cetatea,

urmă

de

cetate

de

pămînt, făcută de Romani și înconjurată de șanțuri. La Lipovul

se văd urmele

unei

cetăți de

pămînt, precum şi a unui drum
vechii ce duce de aci la Cetăţuia din com. Cerătul.
Bucovăţul, sat pe malul drept
al Jiului, are o mănăstire fondată de Pirvul Clucerul din Cra:
iova;

în casele

mănăstirei

este

o închisoare publică și un sta-

Este udată de riul Jiul,ce
face limita de E. de la com.
Padea pănă la com. Breasta (S.V.), trece pe lingă comunele: Bu-

biliment

covățul, Podari, Livezile, Glodul,
Foişorul, Drănicul și Padea şi pri-

văţul, pe marginea rîului, se gă-

„mește pe teritoriul plășei ptriul Leamna (dreapta). ce trece
prin satul Leamna. Mai este udată de riul Dăsnățuiul, cu aflentele săi din stînga, Dăsnățuiul-Mic. Dăsnăţuiul curge de
la N. spre S., făcînd limita către
plasa Băilești, de la com. Intorsura pănă la com. Cerătul,.
Este formată din 14 comune
şi anume: Bucovăţul, Calopărul,
Cerătul, Ciutura, Drănicul, Foi„. şorul, Glodul, Intorsura, Lipo-vul, Livezile, Padea, Podari, Se-

gărcea și Virvorul.
Reședința plăşei este în com.
Segărcea,
|
Întinderea totală a plășei e

de tăbăcărie al statului,

unde lucrează condamnaţii
lucrători angajați.
Lîngă

Leamna,

com.

şi

Buco-

sesc trei izvoare cu ape minerale, numite La-Trei-Fintîni.

"Căile de comunicaţie în această plasă sunt: calea ferată Craiova-Calafat; șoseaua judeţeană

Craiova - Podari - Radovan - Calafat; șoseaua județeană Craio„ va-Podari-Segărcea.-Bistreț.
Jiul-de-Sus,

plasă, jud. Dolj, nu-

mită ast-fel de la cursul superior din acest judeţ al riului
Jiul, care udă această plasă.
Forma acestei plăși se poate
asemăna cu un trapez, ale cărui laturi paralele sunt îndrep«tate de la N.E. spre S.-V. și
ale cărui laturi neparalele sunt

îndreptate de la N.-V. spre S.-E.

Se învecineşte la E. cu pl.
Amaradia, începînd din dreptul
com. Căpreni și pănă în dreptul com. Mălăești, din pl. Ocolul ;
iar de la com. Mălăești și pănă
în dreptul com. Izvorul, limita
către această plasă este formată
de riul Amaradia.
Din dreptul com. Izvorul și
„pănă în dreptul com. Işalniţa,
hotarul către pl. Ocolul este
format de o linie convenţională.
Limita de N.-V. este formată
de o linie

convențională,

care

începînd din dreptul com. Căpreni și pănă la com. Poiana,
desparte această plasă de jud.
Gorj. De la com. Poiana și pănă
la com. Ținţăreni, hotarul către
jd. Gorj este format de riul
Gilortul. De la com. Ținţăreni
și pănă la com. Țiul, limita de
V. către: jud. Mehedinţi este
formată de o linie convenţională.
Limita de S. către pl. Dumbrava-d.-s.,

este

formată

de

o

linie convențională cu direcţiunea de la V. spre E. pănă la
com. Raznicul, iar de aci se lasă
spre S.-E. pănă la com. Predești, unde ia direcția spre N.-E.
pănă la com. Işalniţa.
In privinţa reliefului, terenul
pl. se poate împărți în 2 regiuni: regiunea Văei-Jiului, în
partea de V. şi regiunea: dealurilor, în partea de E,, întinzindu-secu direcțiunea de la

N.-V. spre S.-E. In regiunea de
E.

dealul cel mai însemnat

„Ieleanul, care merge pe

este

limita

despărțitoare între această plasă
şi pl. Amaradia și care se con:
tinuă prin Dea
- lul
Chicioarei,
care desparte afluenții din dreapta riului Amaradia de cei din
dreapta riului Jiul. Apoi, de-a
dreapta și de-a stinga riului
Jiul, sunt o mulţime de dealuri,
precum: Almăjelul, Brădeşti, Ar-

getoaia, Teascul, Racoviţa, Macrea și alte dealuri mai mici,

JIULUI (VALEA-)

JIRLĂUL

113

Plasa este udată de riul Jiul

aii trăit în timpuri

foarte întu-

şi de afluentul săi de pe stînga,

necate pentru istorie, şi-şi căutaii

Gilortul.
Inainte de toamna anului 1892,
cînd s'a făcut noua împărțire
administrativă, pl. Jiul-d.-s, era
unită cu pl. Dumbrava-d.-s. şi

adăpost în insule înconjurate
cu apă mocirloasă. Puținele date

la ele, cari sunt

coprindea

Naţional. .

33

ce avem

aceste

populațiuni

ni le oferă.uneltele rămase

comune.

- Astăzi e despărțită de această
plasă și coprinde singură 16
com.: Almajul, Argetoaia, Bră-

de

de

azi în Muzeul

de

com.

Bălăceanu,

reședința

plăşei.. Comunele învecinatesunt:
Slobozia-Galbenul, la 4 kil.; Vişani, Nisipuri, Galbenul, la 7
kil.; Drogul,
la 11 kil.

la 6 kil.; Ciineni,

Jivanului (Piriul-), ziria, în jud.
Dolj, pl. Jiul-de-Mijloc, com. In-

Se mărginește la N. cu Drogul şi Galbenul, despărțit prin

torsura, ce se varsă pe malul
drept al rîului Jiul şi peste care
trece limita de E. către com.

lacul Jirlăul; la E. cu Vișani;
la S., cu Nisipuri; la V,, cu

dești, -Braloștiţa, Fratoștița, Mi"hăița, Poiana, Răcari, Salcea,
Scăeşti, Tatomirești și Ținţăreni.

Lipovul.
Jivului

Pirliţi (jud. Buzău).
N'are

Reședința plășei este în com.

Filiași.

28 kil. spre SE. de orașul
Rîmnicul-Sărat, și în partea de
S. a plăşei, la 11 kil. spre S-E.

(Valea-),

zaze,

în jud.

dealuri, ci

numai

colea cite-va movile,
Are 89 puțuri. La

E.

ici-

eu-

Căile de comunicaţie ale a:
cestei plăși sunt: calea ferată

nești,

la 700

Severin-Filiași-Craiova ; calea ferată Filiași-T..Jii ; șoseaua na-

Pirîul Galbenul, o parte din

m. Se varsă în rîul Peșteana pe
teritoriul com. Știrbești,

pîriul Valea-Boului, o udă la N.,
vărsîndu-se în întinsul lac Jir-

Jăcnei (Piscul-), zisc, de-asupra

lăul, care ocupă N. comunei.
Suprafața com. e de 3000

dealului cu același nume, pe
moșia Zamostia, com. Zamos-

hect., din cari 105 hect. vatra
com., 2476 hect. ale locuitorilor

tia, pl. Berhometele,

şi 275 hect. ale particularilor.
Populaţia com. e de 393 fa-

Vilcea, pl. Olteţul-d.-j., com. Bespre

N.-V.

com,,

țională Craiova-Severin ; șoseaua
comunală Filiași-Bodăești și alte

şosele comunale cari leagă co.
munele

între ele.

Intinderea totală a plăşei e
de 67423 hect., cu o populaţie
de 5893 familii, sati 24580 suflete; locuesc în 6111 case şi
bordee.
Are: 31
biserici, deservite

„de 22 preoți;

învățătoare

şi

frecuentate

de

copii (794 băeți şi 141 fete).

Vite sunt:
cornute,

Do-

Jidovina, dea/, pe moşia Cristinești, com. Ibănești, pl. Prutul-

d.-s., jud. Dorohoii.

1366

15751 vite mari
cai, .3

27836 oi, 1665 capre

măgari,

și

Jidovina, rup de pădure, în jud.
“Neamţu, pl. Piatra Muntele, com.
Vinători-Dumbrava-Roșie,

situ-

atăîn partea pădurei Săvineşti, pe
proprietatea

statului,

şi

în

le-

gătură cu trupul numit Lutăria,

1ş18

porci.

Jidovinei (Piriul-), zriă, izvore-

şte de pe dealul cu același nume,
Jiului

(Valea-),

va/e,

trece pe

de

la S. de com. Obirșia, pl. Oltul-d.-j.-Balta, jud. Romanați, cu
direcția paralelă cu Dunărea.

cu

Vinedin spre]iii,conţinîndo mică

apă, pe care, la Obirşia, se află
o moară, iar la Vădastra, insula
explorată de Bolliac, și recu-

noscută ca locuință a oamenilor
din epoca de pieatră, cari ca și
semințiile lacustre ale Elveţiei,
€1225. Zlarele Diejionar Geografte, Vol. IV

pe

moșia

Suharăul,

com.

același nume, pl. Prutul-d.-s.,

jud. Dorohoiii.
Jimbeşti.

Ştii

carte 156 persoane.
Are: o biserică, cu hramul
Sf. Ierarch Nicolae şi Intrarea
în biserică, zidită în 1864 de
obștea locuitorilor, deservită de

2 preoţi și 2 cîntăreţi; o şcoală
mixtă, fondată în 1874 de Stat
condusă de 1 învățător şi frecuentată de 120 elevi.
Are o suprafaţă de 3000 hect.,
din cari: 2000 hect. arabile,
400 hect. iîmaș, 200 hect. pă-

sa,

rur., în jud. R.-Să-

guri, 4 maşini de semănat, 1
"de treerat; 539 boi, 253 vaci,
334 cai, 204 tepe, 847 oi, 163

Vezi

com.

milii, saii 1452 suflete: 752 băr“baţi şi 700 femei; 590 căsătoriţi, 788 necăsătoriți, 74 văduvi,

dure, 400 hect. neproductiv
(baltă),
Locuitorii posedă: 295 plu-

Zembreşti,

jud. Neamţu.
Jirlăul,

de riul Buzăul,

Sunt 467 contribuabili.

19 școli, din cari

13 mixte, 3 de băeți, 3 de fete,
conduse de 15 învăţători și ş
935

jud.

rohoiii,

dată

rat, pl. Rîmnicul-d.-j., pe
cu același nume.

Este

lacul

așezată

în partea de S. a judeţului, la

rîmători,
Comerciul se face de 20 persoane.

JÎRLĂUL

Căile

de

drumul

comunicație

sunt:

Rîmnicul-Sărat-Făurei,

trecînd prin Bălăceanu-GalbenulJirlăul-Nisipuri;

spre Vişani-Cii-

neni; spre Drogul; spre Pirliţi
Gud. Buzăă).
-. Budgetul com. e la venituri.
de

JORA
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6240

lei, iar la cheltueli, de

6234 lei, 40 bani.
Jirlăul, ac, în jud. R.Sărat, pl.
Rimnicul-d.-j, com. Jirlăul, întinzindu-se și în com. Galbenul
și Drog;

are o întindere de 750

hect., ale statului; conține pește
ce se vinde în Rimnicul-Sărat
şi în Buzăiă,

Jirlăul, zădure, jud.
Vezi Brădeanca.

R.-Sărat.

1950 hect., cu o populație de
826 locuitori,
D-l Gr. Cerchez are 1275
hect. şi locuitorii 675 hect. Proprietarul cultivă 830 hect. (1$

gr. 040 materii solide în litru,
Materiile solide se compun din
clorure, iodure și carbonate.
Substanţa dominantă este clo-

sterpe, 77 izlaz, 350 pădure).
Locuitorii cultivă tot terenul,

ristică iodura de sodiii. Sărurile
magneziane sunt în mai mare
cantitate de cit cele calcare, Aii

afară de 8 hect. cari sunt rezervate pentru izlaz.
Are: o școală mixtă, frecuentată de 13 elevi și 7 eleve; o
biserică, cu hramul Sf. Nicolae,

deservită

de

1 preot

tăreți; 1 moară
duri stătătoare.

cu

și 2 cîn-

apă;

3 po-

Comerciul se face de 7 circiumari și 1 hangii,.
Numărul vitelor mari e de
658 și al celor mici de 448.
Joița, zî7/ de munte, din Culmea.

Jlenilor (Balta-), ac, în jud.
Tulcea, plasa Măcin, pe teritoriul comunelor

Jijila,

situat

judeţului,

urbane

Măcin

și

în partea N.-V. a

a plăşei'şi a orașului

Măcin și cea V. a comunei ]ijila; printr'o girliță comunică
cu Dunărea, iar prin alta cu balta
Jijila: are o intindere de 120
hect.; este înconjurată cu stuf de
toate părţile; conține pește.
Jlenucul, /ac, în jud. Tulcea, pl.
Sulina, pe teritoriul comunei
urbane

Joiţei, plaiul Loviștea, jud. Argeș; are o înălțime de 1960 m.
d'asupra nivelului Mării-Negre.

Chilia- Vechie,

așezat

în

Joița,

mine

de aramă,

numite

Ocnele, jud. Mehedinţi.
Baia-de-Aramă, mină).
Joița,

za/e,

izvorește

din

Joița, vă/cea, între comunele Că.
linești

și

gului,

jud. Teleorman;

ccastă

vale

tindere, și este înconjurat de
toate părţile cu stuf; este format de girla Pardin, cu care
comunică prin o giîrliță,

munţii

Mavrodinul,
trece

pl.

veci-

nală Mavrodinul-Câliniești.
(Valea-),

zzvor

de

1871.

na- Mare, care formează iazul
Joldeşti, în sat. Moșia are o su-

prafață de 899 hect. Satul este
locuit de 180 familii, sati 822 su-

flete.
Are: 1 biserică, cu 1 preot
și 2 cîntăreţi; o şcoală, condusă de 1 învăţător și frecuentată de
Prin

55

şcolari.

acest

sat

trece

şoseaua

ce vine pe stinga Siretului și
se uncște cu șoseaua judeţeană
Botoșani-Fălticeni.

197 vite mari cornute,

cai, 190 oi și 44 porci. Sunt

241 stupi cu albine. |
În satul Joldești, aii fost războii între Ștef
- cel-an
Mare şi
Petru-Aron pentru domnia Moldovei,

în ziua de Joia-Mare,

la

12 Aprilie 1457, învingind Ștefan pe Aron.
Joldeşti, az, în jud. Botoșani,
satul Joldeşti, com. Fintinele,

pl. Siretul, format din pîriul Vorona-Mare,

Joița

la anul

caracte-

Tir-

prin a:

șoseaua

iar cea

Joldeşti, sa/, în partea de E. a
comunei Fintinele, pl. Siretul,
jud. Botoşani, pe șesul din stînga
Siretului, udat de piriul Voro-

Vite:

de sub Cetăţuic, com. Predealul,
pl. Peleşul, jud. Prahova şi se
varsă: în rîul brahoviţa, pe malul
sting.
-

V.

are 20 hect. în-

fost analizate

37

partea. N.-V. a plășei şi în cea
a comunei;

şi

(Vezi

rura de sodiă,

apă

Lungă;

ce vine

din Poiana-

are moară de apă.

minerală, în căt. Predealul, com.

Joița, saz, face parte din com.
rur. Popeşti-Bicul, pl. Sabarul,
jud, Ilfov. Este situat la V. de
București, între riurile Dimboviţa
şi Ciorogirla. Stă în legătură cu
„căt. Cosoba prin o șosea vecinală.
rici,

Aci

e

reședința

primă-

Sc întinde pe o suprafață de | .

Predealul, pl. Predealul, jud.
Prahova, în apropiere de gara
Predealul, pe proprietatea M. S.
Regelui și a Eforiei Spitalelor
Civile

din București.

Această apă este clară, sărată la gust şi degajă acid carbonic. Ea are o densitate de 1,0298
la. 200 Celsius și coprinde 45

Jora, 'sas, în partea de N-V
a com. Buznea, pl. Cirligătura,
jud. Iaşi, situat între dealurile:
Găvanul și Dealul-Viei, în marginea piriului Bahlueţul, lingă
Tirgul-Frumos,
Are o populaţie de 31 familii, saii 17$ suflete ; două mori
de apă.

JORĂȘTI

!

Vite:
Cai,

15
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57 vite mari cornute,
212 oi și 22 rimători,

Jorășşti, com. rur., în jud. Covurlui,

pl.

Prutul, la 65

kil. de

Galaţi, pe valea Covurluiuluicu-Apă saii a Jorăștilor și pe
dealuri.

Se limitează

la

N. cu

JOROVLEA

Locuitorii posedă
pete de

5059

ca-

vite.

Budgetul
"la venituri,

|

com. e de 504olei
iar la cheltueli, de

4878 lei,
Jorăşti, corp.

rur., în jud.

Putna,

la E. cu Bălinteşti

și Băneasa; la S.-E. cu Bujor
și la V. cu Virlezi şi Crăeşti.

în cîmpia Focșanilor, spre E,
şi la 5 kil. de acest tîrg, și la

Apa ce o udă e Covurluiul-cuApă. E formată din trei cătune:
Lunca,

Jorăști

şi

Zirnești,

o populație de 451
1769

Știu

Se compune din trei cătune:
Jorăști, unde e primăria comunei, Mindrești și Răduleşti, cu

214 per-

Sătenii din Jorăști sunt răzași, iar cei din cele-l'alte cătune, foşti

clăcași împroprietăriți.
Pămîntul c nisipos. Pe Valeacii numeroase.

bălți

cu

săl-

Suprafaţa totală

a teritoriului este de 6274
din cari: 4389 arabile, 264
ripoase, 1381fk vii, 46
394 imaș, 962 păduri și
vetrele satelor.

hect,,
sterpe
fineţe,
restul

Proprietăţi mari sunt: Lunca,
Huleşti și Roşia. Statul posedă
moşiile:
Zîrneşti, Perișeni
și
Chişteala.
Are 3 biserici: una în Jorăşti,

cu hramul

Sfinții Impărați,

dită în 1840—41

turei.

familii, sai

carte

Jorăștilor sunt și

6 kil. de reședința sub-prefec-

cu

suflete, din cari 325 con-

tribuabili.
soane.

o populaţie de 264 familii, sai
980 suflete, din cari 191 contribuabili ; locuesc în 210 case.

Știu carte

137 persoane.

Are: 3 biserici, una parohială, cu hramul Sf. Nicolae în
Jorăști; a doua filială, cu hra-

ce

se întinde de la Focșani,

hramul

Sf.

Nicolae;

o

școală

Jorăşti, parohie, în jud.
pl. Biliești, comuna cu

nume,

Putna,
acelaşi

formată din cătunele:
Jo-

răști, Vinători

Jorăştilor

și Mindrești,

(Valea-),

za/e,

pe

teritoriul com. cu același nume,
pl. Prutul, jud. Covurluiii; începe
de aproape de Bujor şi e stră-

bătută de pirîul

Covurluiul-cu-

Apă,
Joriştea, ziriă, în jud. R -Sărat,
plaiul Rîmnicul, com.
Valea.
Sălciei, izvorește din culmea Cîm-

pulungeanca,

din

Virful-Cume-

trei; udă V. comunei, și se varsă,

Vînători

după un curs repede de kil,,

şi a treia, cu hramul

S-ţii Im-

pe partea dreaptă a rîului Cîl-

părați,

o școală

năul.

mul -S-ţii Voevozi,
în

în

Miîndreşti;

mixtă, frecuentată de 47 copii.
Vite: 426 boi, 384 vaci, 96
cai, 2 capre și 206 porci.

Budgetul
nituri de

comunei

e la ve-

5452 lei, 55 bani şila

cheltueli, de ș413 lei, 52 bani,
Locuitorii posedă: 91 pluguri

„de lemn şi o moară de apă..

zi-

de obștea sa-

pia

spre E.
|
Are: 1 biserică parohială, cu
mixtă, frecuentată de 29 copii,

pl. Biliești.
Este situată pe malul Putnei,

„ jud. Tutova;

|

Iu comună sunt: 5 cîrciumari;

I băcan,

|

Jorovlea, poiană, în pădurea Jorovlea, com. Copălăul, jud. Botoșani.
|
In această poiană a existat
pănă la anul 1870 satul Jorovlea, ai căreia locuitori se ocu-

“pai mult cu cultura viilor şi
pomi roditori. Arendașul mo:
şiei

de

pe

atunci,

reuşi

să

a-

tului; a doua, -cu hramul Sfeţii
Trei-lerarhi, tot în Jorăști, construită în 1816 prin stăruința

altele din ţinutul Putnei, hatma-

lunge de aici pe locuitori, sub
cuvint că fiind în mijlocul păduri! ar strica pădurea; le luă

căminarului V. Cernat; a treia
cu hramul Sf, Nicolae, în Lunca,

nului

locurile cari erai

de

zidită

Alexandru

loan

în 1881

de proprietarul

Plesnilă. Întreaga

comună

- Moşia pe care să află satul a
fost dată zestre împreună cu
Alexandru - Mavrocordat,
către

socrul

Moruzzi

săi,

Domnul

al

Moldo-

vei.

formează o parohie, cu catedrala

Sf. Împărați, 1 preot paroh, un
preot-ajutor și 4 cîntăreți. Bi-

date la 1864

și le dete altele în satul Copălăul.
La anul 1873, risipişi biserica cu învoirea proprietarului,
Principele Gr. M. Sturdza, și o

Jorăşti, sa, reședința com. cu
acelaşi nume, jud. Covurluii,

„vindu locuitorilor din Cernești,
com. Zlătunoaia. Se zice că a-

bucură

pl. Prutul. Are: 308 familii, saă

de pămintul rural din Zîrneşti,
unde aii fost două mănăstiri,
azi desfințate,

ceastă biserică ar fi fost schit

1431 suflete; 2 biserici; o școală.

de călugări în vechime.

sericile

din

Jorăşti

se

Este o școală mixtă, frecuentată de 37 elevi.

Jorăşti,

sa,

în jud.

Putna,

com.

cu același nume, pl. Biliești. Este

situat pe malul Putnei, în cîm-

Jorovlea, Zea? cu zădure, în partea de S.-V. a comunei Copălăul, pl. Siretul,

jud.

Botoșani.

JOSENI

JUGUREANUL
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Joseni, sat vechi, desființat, pe
valea piriului Joseni, com. Deleni, pl. Coșula, jud. Botoșani,
Joseni, căzzn al comunei Piclele,
jud. Buzăii, cu 680 locuitori și
IGI. case,
Joseni, saţ, în jud. Neamţu,
de Sus-Mijlocul, situat pe
lea piriului Topolița.

pl.
va:

Judele,

zâ/cea, jud.

Olt, pe care

curge piriul cu acelaşi nume;
iese din dealul Vedei, curge
către E., taie căt. Jugarul și
dă în Vedea, pe dreapta ei.
Jugarul, căzun, pendinte de co:
muna Optași, pl. Mijlocul, jud.
Olt,

situat

pe

riul

Vedea,

în

cu o populaţiune de 60 familii,

centrul comunei. Are o popuJlaţiune de 500 locuitori; o biserică, zidită la 1832, cu hramul Toţi-Sfinţii. Aci se află lo-

saii 246 suflete, din cari41 con-

calul

Are

o. întindere de 400 hect.,

tribuabili.
Vite: 30 boi, 26 vaci, 39
junci, 200 oi, 8 cai şi 20 rimă:
tori.

Joseni

(Gioseni), fost schit

călugări,

în jud.

Corni-d.-j., com.

Tecuci,

de
satul

Corni.

de

primărie

şi școala.

moșie, în judeţul

Jugastrului (Dealul-), Zea/, jud.
Dolj, pl. Doljul-d.-j., com. Virtopul,

înalt de aproape

100 m,,

pădure,

30 izlaz și 20 vii și li-

vezi.

Joseni, moşze, în judeţul
com.

Buzăi,

Piclele, căt. Joseni, numită

şi Joseni-Monteorul; are afară
de pămîntul dat împroprietăriților,

800

vezi,

izlaz

hect, arături,

vii,

li-

şi pădurea Florica,

Jugălia,
galia, dea/, situat pep teritoriul
com. Comani, pl. Siul-d.-j., jud.
Olt. Are direcțiunea N.S. și
o lungime de 1 kil. Peelse cul:
tivă cereale.
Jugălia, za/e, jud. Romanați, spre
E. de Dealul-Savului; trece pe
la S. de com. Enosești și Piatra

de

enoriași,

îndem-

Jugureanul, com. rur., pl. Călmăţuiului, jud. Brăila, așezată
pe malul drept al Călmățuiului,
la o depărtare de 68 kil. de capitala judeţului. Se mărgineşte
la E. cu
cu com.

com. Ulmul; la V,
Ruseţul;
la N., cu

Surdila-Găiseanca și la S$., cu
com. Ciociie. Suprafaţa com. e
de 2700 hect., cu o populaţie
de 164 familii, sai 745 suflete;
cari

103

contribuabili.

Arc o biserică în bună stare,
zidită la 1843 de reposaţii fraţii
Chiriacescu ; 1 şcoală mixtă fre-

cuentată de 24 băeţi și o fată,
înființată la 1865.
Săteni împroprietăriți din 1864
sunt $3 și neîmproprietăriți 60.
2 debite;

3 circiumi;o

Locuitorii posedă 995 vite
mari cornute, 439 boi, 373 vaci,
42 tauri, 134 viței, 7 bivoli şi
bivolițe,
324 cai, 1396 oi şi 378
rimători.;

Drumurile cari pornesc din
com. sunt: la Vizirul, spre E.,
trecînd prin com. Ulmul şi Fleaşca (34 kil.); la Ciocile, spre S$.

şi se termină în Olt. Șoselele şi

(14 kil.); la

liniile ferate ai
dinsa.

pe la Cărămizi

4 poduri peste

cu

„ nul Diaconului Anghel Zugravul.

Sunt
moară.

Buzăi,

com. Piclele, căt. Joseni, proprietate moșnenească cu
150
hect,, din care: şo arabile, 5o

1828

din

Jugastrul, saț, în jud. Mehedinți,
pl. Motrul-d..j., com. rur. Gura:
Motrului,

și acoperit cu finețe,
Joseni,

la

Ruşetul,

(5

spre

kil.);

V.,

spre

gara Făurei, la N.; la Brăila, spre

NE,
Joseni, zuire ce se mai dă zi.
rîului Sărăţelul-Bercii, sai Sărățelul.Joseni, jud. Buzău.
Joseni, zîriă, format din PiriulDoamnei şi Pirîul-Curţei, jud.
Botoșani,

pl. Coșula,

com.

De-

leni; udă partea de E. a satului Deleni, trece prin Valea-Tul.
burei şi se varsă în iazul Gurgueta.

Joseni, vă/eea, înjud. Tecuci, satul Corni-d..j., unde a fost odinioară mănăstirea cu același nume.

Jugălioara, va/e, jud. Romanați,
spre L.. de Dealul-Sarului. Cur-

ge în direcție paralelă cu valea
Jugălia și se termină în valea
Oltului. In această vale sunt 2
poduri: al liniei ferate şi al șoselei Corabia-Piatra (Olt).
Jugravi, saț, face parte din comuna rurală Dozeşti, pl. Cernad.-j., jud. Vilcea,
Are o populaţiune de 269 locuitori. Cade cam în centrul
_ comunei, lingă riul Geamăna.
Are

o

biserică

de zid,

fondată

Jugureanul, sal, jud. Brăila, pe
muchea platoului de S. a jud,,
la 68 kil. spre S.-V. de orașul
Brăila.
Suprafaţa satului e de 43 hect.,
cu o populaţie de 164 familii;
sati 745 suflete; locuesc în 183

case,
Vezi Jugurcanul,

com. rur.

Jugureanul, moșie, pendinte de
com, Jugureanul, jud. Brăila;
are o suprafaţă de 2700 hcet.,
diad un venit de 34600 lei.

JUGURENI
Jugureni,

JUGURUL
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com. 'rur., în jud. Bu-

zăă, pl. Tohani, între rîul Nişcovul și valea Finţeasca,
la
47540 m. de oraşul Mizil, Li-

mitele sale sunt: la N. începînd
de la căt. Glodul,

Sunt ş cîrciumi.
Vite sunt: 324 boi, 52 vaci,
25 viței, 22 cai, 14 iepe, 38

minji, 320 oi, 20 capre și 149
porci.

com. Tisăul,

merge pe albia riului Nişcovul,
pănă la cătunul Valea-Unghiului,
de unde urcă în piscul Pietrosul
pe hotarul judeţului Prahova;
la V.,'se lasă pe hotarul Prahovei pe Valea-Rășniţei pănă la

Jugureni, căfuu
com. Jugureni,

de reşedinţă al
jud. Buzăii, cu

730 loc. şi 189 case.
Jugureni,
sa, Jjud. Dimbovita,
8
ţ
pl. Cobia, căt. și com. Uliești,

biserica Zidului ; la S., din Valea-

Jugureni, moșie, în jud. Buzăi,
com. Lapoşul, căt. Valea-Unghiu-

man de Datcoiul-Băligel, apoi pe

lui, proprietatea moșnenilor Jugureni; are 200 hect., din care 150

și apucă pe valea Băşinești pănă
în muatele Zăvoiul; la E,, începe
din muntele Zăvoiul, urcă în pă-

hect., pădurea Podiacul, iar 43
hect., livezi, curături

şi fîneaţă.

durea Arhimandrita și pe ValeaSării dă în riul Nișcovul în dreptul cătunului Glodul. Suprafaţa

Jugureni, zzoșie a moşnenilor, în
jud. Buzăii, com. Jugureni; are
660 hect., din care 370 hect,,

sae de 1850 hect., din care 340
arabile, 760 pădure, 140 fineaţă,
"75 izlaz, 76 livezi, 210 vie şi

pădure, iar 290 hect., arături,
vii, fineaţă şi izlaz,

249

sterp.

semnate

Proprietăţi
sunt:

mai

în-

Archimandrita,

Cirnul, Lunceni (statului) și Jugureni a moşnenilor Jugureni,
împărțiți în șapte cete: Butoiul,
Ciocîrdie, Ciupeloi, Gavriloi, Jugureni, Luscănești și Pietrari.
Terenul este accidentat, avind
mai multe dealuri acoperite cu

vii și păduri. Din minerale are
sare și fier. -

Căi de comunicaţie are: Jugureni-Tohani-Mizil, şoseaua ]ugureni.Finţești și vechiul drum
al Bucovului, care lega plaiul
Buzău cu capitala jud. Săcueni;
Jugureni-Cislăul prin Lapoş.
Comuna e formată din 2 căt.:
Jugureni şi Marginea
- Pădurii
(Nuci-Ghidiei) cu o populaţie de
1160 sufi., din cari 228 contrib.
Are

o

şcoală,

frecuentată de

52 elevi și 10 eleve; 2 biserici,
cu 2 preoți, 2 cîntăreți și 1
paracliser. Catedrala e cea cu
hramul Sf. Niculae.

con: rur., jud.

pl. Argeșelul,
lung, la 10

Muscel,

la S. de Cimpukil.

de acest oraș,

situată pe valea Jugurul,
Se compune din 3 cătune:
Jugurul, Valea-din:Dărăt și Valea-ltului. Se mărginește la N.
cu com. Măţăul; la $., cu com.
Drăghiciul; la E., cu com. Boteni şi la V., cu com. Schitul:
Golești şi Poenari.

Are o populaţie de 20 fam,,
saii

Răşniţeio ia pe drumul ce desparte moșia Datcoiul-Marghilovalea Boboci urcă puţin în sus

Jugurul,

|

885

suflete,

contribuabili.
case.

din

Locuesc

cari

175

în

175

In comună sunt livezi întinse

de

pruni şi păduri

de

fag şi

stejar.
Locuitorii sunt parte moșneni,

iar parte sai împroprietărit după
legea din 1864, pe moșia d-lor
C.

Morait

prietari

și

N.

Fotino.

Pro-

sunt:

Mă-

în comună

năstirea
Catolică, Al. Manolescu, M. Ferechidi, N. Fotino

și fraţii Ştefănescu.

Jugureni

(Dealul-),

dea,

în

Comuna

E

se întinde pe o su-

jud. Buzău, com. Jugureni, aco-

prafață cam de 2100 hect.

perit

Are două biserici: una vechic,
ruinată, și alta de zid, învelită

cu viile moșnenilor,

înce-

pînd din
Dealul-Drăgăicei şi
continuînd pănă în muchea Mălinul.

cu

șiță,

fondată

de

locuitorii

comunei și deservită de 2 preoţi

şi 1 dascăl; o şcoală, frecuentată
Jugureni-Ciineasca,

zoșie,

în

jud. Buzău, com. Jugureni, fostă
proprietate a statului, pendinte
de Sfinții- Apostoli ; are 46 hect.
arătură,

vii şi livezi.

Jugureni-Cirnul,

Buzău,

zoşze,

în jud.

com. Jugureni, proprie-

tate a statului, pendinte de schitul Cirnul; are 34 hect. fineaţă,

vii și pădurea Cîrnul, de 23 hec-

de 44 elevi.

Budgetul com. e la venituri
de 1687 lei şi la cheltueli, de
1616 lei.
O șosea vecinală leagă comuna de com. Măţăul și Boteni.
Locuitorii se ocupă mult cu
fabricarea, varului,
In Jugurul se află în dealuri
cărbuni de pămînt şi un izvor
de apă feruginoasă.

tare.

Jugureni

și Căldărușa,

roșie

a statului, jud. Buzăii, pendinte

Jugurul, saţ, face parte din com.
rur. cu același nume, jud. Muscel. Are o populație de 135

de S-ţii Apostoli, coustind din

familii,

două

bărbaţi și 327 femei.

trupuri: Jugureni-Cîineas:

"ca, din comuna Jugureni şi Căldărușa, din com. Cilibia.

saii

745

suflete;

418

Aci sunt: reședința comunei,
școala și biserica.

JUGURUL.
Jugurul,
-: com,
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zădure, jud.

Jugutul; pl.

“Muscel,

Argeșelul,

în

„. întindere aproximativă de 1500
hect.Se - îlivecînește -]â: N,'.cu
:. Valea-lui-Bad; la: $., cu comuna
Drăghiciul;

la

V.,.cu

Jugurul, va/e,. pe care se află
situată comuna Jugurul, pl.'Argeșelul, jud. Muscel. Izvorește
coastele

“Juncului (Virful-), numire dată
unei” părţi din pădurea-statului
'Ulmetul,.jud. Buzău, com. :Bo: ziorul, avind-ca.
210 hect. şi si-

tuată pe Virful.Juncului,'- -

comuna

Pocnari și :la E,, cu livezile din
valea Jugurul,

din

Picora,

dealului

comuna Măţăul; udă comunele
Jugurul şi Drăghiciul și se varsă
în Riul-Tîrgului la comuna Mihăeşti. Această vale în :timpul
verei, mai ales cînd este lipsă
de ploaie, seacă.

Juleşti-din-Deal. Vezi Giuleştidin-Deal sa, jud. Roman. :

Jungheţi, -7rup, din moșiile moș:
nenilor, jud, Teleorman, com.
Malul, pl. Teleormanului, lipit
cu un alt trup numit Gîrțămă“eşti.
:

Vezi

Giuleşti-

din-Valc, saz, jud: Roman;

munte,

şi Lieşti.

Dunăre, în pl. Borcea

jud. Ialomiţa.

Jumătăţeni, saș, în partea de S.
a com. Buimăceni, pl. Jijia, jud.
Botoșani, pe ţărmul drept al Jijici, cu o suprafață de 350 hect.
şi O populaţie de 25 familii, sat
112

suflete,

din

cari 20 contri-

buabili.
Vite sunt: 16. bol şi vaci, 10
cai, 28 oi, $ porci. Locuitorii

posedă

Juncului

10 stupi cu albine. -

Muscel,

vine,

se zice,

de la

aveati și moșnenii

Jupînești parte

în acest munte.

va/e, la Vestul com.

- Poiana- „Seciurile,

pl.

Amaradia,

-

Jupîneşti, com. Tur. jud. Gorj,
- pl. Gilortul, la N. com. Vierșani,
„E

situată pe

cele,

pe

șes, coastă Şi văl-

malul stîng
sub

al rîului

dealul Culmea-Gi-

lortului în partea despre:V. Se
compune din 2 cătune: Cula
şi Jupînești.
De
Are o suprafaţă de 1456 hunat,
din cari, 456 hect. pădure, 400
hect. arabile, 450 hect. fineţe,
20 hect,. vie, 21 hect. livezi:de

pruni și 9 hect. izlaz; o populație de: 158 familii, sai 1085
suflete,

din cari

130 contribua-

bili.
i
Locuitorii sunt parte moșneni
„și „parte împroprietăriți după
legea rurală. Ei posedă:.21 de

1842

în-

şi frecuentată

de 36 elevi și 3 eleve; 2 biserici de lemn, una făcută de locui-

Jupîneşti, come. rur pl. RiulDoamnei, jud. Muscel, la S.-V.
de Cimpulung, la 32 kil. de
acest oraș. Este situată pe
țărmul drept al riului Doamna.
„. Se compune din 2 cătune:
și Mesteceni.

Se

măr-

ginește la N. cu com. .Leicești; la S., cu com. Dirmo-

nești;

la E.,:cu com. Coșești,

de care :se desparte prin riul
Doamna și la V., cu jud. Argeș, de

care

se

desparte

Valea - Țincei: și
leștei,
“Are

prin

Muchea-Pau|

o populație

de

197

fa:

milii, sai 882 suflete: 457 bărbaţi și 426 femei, din cari 190
contrib. Locuesc în 192 case,
-“Vite sunt: 30 cai, 400 vaci.

"100 oi, 600 capre şi 800 porci,
În jurul vetrei comunei, atit
spre N. cit și spre S. sunt o" grăzi cu pruni. In partea despre V, sunt dealuri și văi cu
livezi şi cu păduri de stejaii,
fagi, plopi şi tufărişuri de aluni.

boci, Zăpodiele, Dealul-Crucei,
Dealul- cu-L.ivezile, Buștenetul,
Ripa-Hoţului, Trămișelul, FIămoaia, Tufele, Dadul, Peapănul
și altele.

S cai, 376 oi,.18 capre, 58 rimători; 32 stupi.
Budgetul com. e de 1416 lei
la venituri, iar la cheltueli, de Ici

şi.

1 şcoală de băcți,

În jurul şi prin centrul com.
sunt următoarele dealuri: Bo-

între

pădure

şi

pluguri, 4 căruţe cu cai, 95 care
cu boi; 320 vite mari cornute,

înalt,

are

Are:

Jupînești

hotar

Boziorul, Colţi

sunt: 9 "puțuri

şi 2 cîntăreţi.

săi

o jupîneasă din comuna Jupinești (Muscel), căci în vechime

mate

Bălănești,

In comună

3 fintîni.

Numele

(Virful-),

com.

său Piriul-Boia, iar la S. cu co-

muna Vierşani.

tori la-1796, iar a doua la 1818;
ambele sunt deservite de 1 preot

jud. Buzău, făcînd
și Sibiciul-d.-s.;
fineaţă.

; opune în comunicaţie cu cătunul

proprietate a moșnenilor SIăIn acest munte este o
stină “unde se fabrică brinză.

"niceni,

Gilortul,

Jumătatea, zic/er vechii de frontieră, pe

jud.

jud. Gorj..

Julfeni, zu de sat, în judeţul
Neamţu, com. Petricani (vechea
“comună :Petricani-d.-j.), pl. de
“Sus-Mijlocul; se mai numeşte

„- Comunicaţia în 'această com.

- se face prin şoseaua judeţeană
“care trece în partea ci de V.
--printre apa Gilortul şi Dealul“Boiaşi prin alta comunală, care

ființată la
Jupîneasa,

Jupîneasa,
“Juleşti-din-Vale.

JUPINEŞTI

1394.

JUPÎNEŞTI
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" Riul Doamna udă partea: de _E..a com. Jupînești,.pe „toată
laturea

și “în

el'se

celele: Tirgului,
buri, Bisericei,

varsă vil-!

Fintinei, TurBirzotei,

Nanul,

„Călugărul şi Dadul.
In partea de V., o udă Valea“ Aninoasa, în care se varsă. văile :
Merișului, Capanului . şi Epurelui, Valea-Purcăreață și Valea-

- . Țincei, care desparte com. Jupinești de jud. Argeș. Toate aceste
văi izvoresc din raionul comunei

şi n'aii apă pe ele de cit primăvara și în timpuri ploioase. In
centrul. comunei sunt lacurile:
Lacul-fără-Fund și- Dascălul,
Pe riul Doamna sunt 2 mori
şi 3 herăstrac, Intre. comunele

„Jupineşti. și Coșeşti este un pod
de lemn,

peste

riul

construit în anul

Doamna,

1890.

Locuitorii sunt moșneni, afară
de cei din căt. Mesteceni, cari

sunt numai căminași pe moșiile
moşnenilor.
Intreaga comună
are cam vr'o 325 hect. arabile,

250

hect.

livezi pe

văi, vr'o 1600

fişuri,
tive

hect.

dealuri și
pădure, tu-

ripi și locuri neproducşi cam

vr'o

130 hect.

ză-

voaie și prunduri pe lîngă rîul
Doamna.
Are 2 şosele: una comunală,

care trece prin centrul comunei
de la N. la S. și se leagă spre
N. cu com. Leicești şi la S. cu
căt. Valea-Nandrei (com. Dirmonești) și alta vecinală ce
merge

din

centrul

comunei

la

pod și se leagă la E. cu com.
Coșești.

In

partea

despre V.

a

„ Ceauşul, după cum se vede scris
-. pe: pisanie ; sunt deservite de 2

preoți .şi. 2 dascăli. Şcoala există
„aci: din vechime și chiar în:tim-

_.pul fanarioţilor sc învăţa cu plată
». întrun bordeiă.: Mai toți locui„torii bătrîni ştiii carte :veche.

In timpul lui Alexandru

Ghica

Șa construit local de școală de
„ gard, care. a servit pănă la anul
1873, cînd s'a construit localul
actual de zid de către locuitori

prin contribuție. Este condusă
„de un învăţător și o învățătoare
„Şi frecuentată

de 40

elevi şi 22

eleve.

Jupîneşti, cătun de reşedinţă! al
com. cu același nume, pl..Gi... lortul,

jud,

Gorj..

Are o suprafață de 1336 hect.,
din cari 411 hect. pădure, 465

hect. arabile, 420 hect. finețe,
15 hect. vie, 16 hect. livezi de
pruni și 2 hect. izlaz. Are o populaţie de 136 familii, sati 956
suflete, din

cari

112

64 care cu boi, 4 căruțe cu cai,
265 vite mari cornute, 8 cai,

376 oi, 18 capre și 58 rimători;
32

stupi,

In cătun se găsesc 9 puțuri.
Are: 1 şcoală de băeţi înființată la

1842

și frecuentată

de

39 elevi; 2 biserici, una fondată
la 1796, și a doua la 1818.
Jupineşti, sa, în jud. Mehedinţi,
plaiul Cerna, com.
are 32 case,

meşte Pietrile-de-]idovi.
2 biserici, una de zid,

fondată la anul 1844 de Postelnicul Ioniță Bărbuceanu și cu aju-

„se varsă: în iazul ce-l formează riul Doamna pe ţărmul drept.
Aci sunt: reședința comunei,
școala și două biserici,
|

Este legat de cel-lalt cătun,
Mesteceni,

Găgești, pl. Mijlocul, jud. Fălciu,

aşezat

rur. Cireşul;

„hect.

în dreapta pisuprafață

proprietatea

“în anul
preot

cari

584

locuitorilor,

1823,

deservită

şi 2 dascăli;

de

1

o mănăstire,

construită din noti de citre d-na
Zoe M. Botez,: proprietara unci
părţi din moşie. Parte din locuitori sunt

răzeși.

Jurcani. Vezi Iurcani, moșie, jud.
Neamţu.
Jurilovca, com, rur., jud. Tulcea,

în partea de S.-E. a jud. şi pl.
Babadag, pe malul vestic allacului. Razelm,

Se mărginește la N. cu com.
Enișala, Caraman-Chioi și lacul
Razelm; la V., cu com. CalntBugeac ; la $., cu iezerul Golo-

vița şi la E., cu Marea-Neagră.
Solul

păduri,

servit ca puncte
E brăzdată
Milcel-Alceac.

sericei

coase;

toate

cu

parte cu

li-

vezi și păşuni.
Sunt numeroase movile artificiale, între 8—10 m., cari ai

I., cu

cari

cea mai mare

lurile : Buiuc, Orman-Bair
și
Caraman-Chioi-Bair, al cărui vîrf,
Jurilovca, are 84 m.; sunt aco-

torenţii: Fîntînei, Turburei, Bi-

Prin sat trec

este șes;

parte e acoperită de baltă şi
stuf. In partea de N. sunt dea-

al rîului Doamna.
Birzotei,

șes,

Are o populaţie de 94 famiii, saii :439 suflete, din cari'94
contribuabili; o biserică, zidită

perite
Jupîneşti, sas, făcînd parte din
com. rur. cu același nume, jud.
Muscel. Are o populaţie de
177 familii, saii 178 suflete: 402
bărbaţi și 382 femei.
Este așezat pe malul drept

și

pe

„ rîului. Elanul, pe o
de 2752 hect., din

torul comunei, și a doua, vechie,

Grecul și Nicolae

o şosea.

J urcani „(Brăiţeni, sai Gro» „Zeşti),
sas, în partea de S.a com,

de lemn, fondată la 1742 de ju-

pîn Nicolae

prin

contribua-

bili.
Locuitorii posedă : 16 pluguri,

co-

munci este un troian de piatră
cam neagră zgurită ce se nuAre:

JURILOVCA

la

de

orientare.

V,

de

valea

Bălţi sunt: lacul Razelm,

la

malurile înalte şi stînGoloviţa, la S$., cu ma-

|
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lurile joase.

Venitul

lor

apar-

ține Statului,

de N. al lacului Goloviţa.
Intinderea com. afară de bălți,
e de 1300 hect., din cari 150
vatra

satului;

restul

e al

locuitorilor. Statul are numai
bălțile. Populaţia, formată de
lipoveni

și evrei,

este

de

476

familii, sai 2372 suflete,
cari 438 contribuabili.

din

Are: o biserică, zidită în 1881,

de comunitatea

lipovenească,

care aparține sectei, cu 2 preoți,

I diacon și 2 cîntăreţi; trei
şcoli, una fondată de stat în
1890,

condusă

Locuitorii posedă: 39 pluguri;
53

Este formată dintr'un singur
sat, Jurilovca, așezat pe malul

hect.

JUVITUL

de

1 învățător,

„frecucntată de 62 elevi; lipovenii
ati 2 școli ale lor.

cai șilepe, 14 boi, 186vaci,
Comerciul e activ și constă
în export de peșteși în import
de coloniale, mai cu seamă băuturi spirtoase pentru lipoveni;
sunt I1 băcani, 3 circiumari,
12 pescării.

Chioi-Bair, situat în partea E.
a plășei și N. a comunei, la 3
kil. spre N. de Jurilovca și la

212 kil. spre
man-Chioi,

N.-V.

de

trecînd pe

lui și hotarul

lor;

Cara:
culmea

are

S4

m.

înălțime, punct trigonometric de
observaţie

'de

rangul

I-ii, do-

Budgetul com. e la venituri
de 4750 lei, iar la cheltueli, de
4624 lei.
Sunt drumuri comunale la

minind asupra satelor CaramanChioi şi Jurilovca, precum și asupra drumurilor ce le unește;

Caraman-Chioi

şi fineţe.

și la

Pașa-Cisla

spre Canli Bugeac, și o şosea
judeţeană : Babadag.]urilovea.
Jurilovca, 2î7/ de deal,

în jude-

țul Tulcea, plasa Babadag, pe
teritoriul comunei Jurilovca; este
un

spre

punct

S. al

culminant

dealului

și

înaintat

Caraman-

este acoperit numai

Jurubeşti, cătun, al
tari, jud. Buzăii,
tori şi 08 case.

cu

cu verdeață

com. Lopă290

lucui-

Juvitul, za, în partea de E.a
satului Schinetea, com. Dumeşti,

pl. Funduri, jud. Vasluii.

K
A se căuta

61375, Aforela Dicționar

Geografe,

toate cuvintele

Vol

începînd

cu această literă, la lit. C (Ch).

Ip.
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L
La-Cetate,

ruzue, dintr'o vechie

cetate, în ocolul

comunei

diștea, pl. Oltețul-d..s.,

Gra-

judeţul

Ay

că într'insele oamenii își asigurau
productele

pentru

hrană,

fiind

ar fi fost

pe atunci codrii mari în această
localitate.

La-Cruce, zise, pe culmea de
„deal ce se lasă din creasta Car-

La-Gropi, pădure foioasă, jud.
Bacăii, pl. Bistriţa-d.-j., com.
Răcăciuni, proprietatea moșteni-

Vilcea, unde, se zice,
o cetate Dacă.

paţilor, printre gîrlele Drajna

torilor colonelului Pisoslki, cu o

și Teleajenul, com. Drajna-d.-s.,
pl. Teleajenul, jud. Prahova.

întindere de aproape 140 hect,
şi supusă regimului silvic.

La-Fîntiînă, 7svor de apă feruginoasă, îndestul de concen- trată, pe valea Teleajenului, jud.
Prahova, la ' poalele mănăstirei
Suzana.

La-llieşti, /ocalitate, în jud. Pra-

La-Glod, îzvor de apă minerală,
situat pe deal, lingă gara Cimpina, com. Poiana, plaiul Prahova, judeţul Prahova. Apar
este sărată, Se vizitează de bolnavi.
La-Gropi,

pl. Crasna, com. Miclești, numit
ustfel pentru-că acolo se află

La-Numărătoare, p/atoi, ridicat în spre S.-V. de com. Ho"_ezul, jud. Vilcea, parte loc de
pășune și parte acoperit cu pă-

duri de diferite esențe.
Acest platoii face parte

din

moşia Romani.

hova, pl. Teleajenul, comuna
Drajna-d..j., ceva mai la vale
de

Valea-Stăneștilor,

găsesc

stinci

unde

se

de sare, acoperite

cu un mic strat de pămînt.
La-Livadă, pădure foioasă, jud.
Bacăii,

pl.

Tazlăul-d.s.,

com.

Nadișa, cu o întindere de 623
hect. și supusă regimului silvic.

deal, în jud: Vasluiii,

La-Morminte, pise îna//, în ju" dețul Prahova, în partea de E.
a comunei Cerașul, plasa Telea:
jenul.

La-Mori, izvor de apă sărată
şi zod, situată în com, Cornul,

Neamţu;

este

situat în drumul

pe unde călătorii se urcă pe
munte, spre $.-V. de locul nu- mit Fundul-Schitului; primește ca afluent piriiașul Serafim,
drept în locul unde drumul ce

-

Prahova,

pe

vine

proprietatea principelui N.
Bibescu. Acest izvor este

G.
pe

mînd curgerea piriiașului La. .
Martin în sus, părăsește valea

de 4 m. cu o adincime de 5—6

proape de calea ferată.
Tot în com. Cornul,

aceste gropi,

se zice

că sunt făcute de pe timpul năvălirilor Turcilor şi Tătarilor, și

munte,

jud.

La-Martin, ziriiaș, ce izvoreşte
din muntele Ceahlăul, judeţul

două gropi artificiale, una mai
mare, avind un diametru cam
de 8 m., iar alta mai mică ca
metri.
Despre

pl. Prahova,

La - Lacuri, pădure, în judeţul
Buzăii, com. Mlăjetul, căt, Valea-L.upului; are 140 hect. ale
moșnenilor d'avălmași; face un
corp cu pădurea Mardale.

în centrul

comunei,

pe

a-

lo-

cul moşnenilor, pe munte, mai
este și un izvor de apă sulfuroasă, care a fost analizată.

de la schitul

Durăul,

ur-

acestui piriii pentru a se îndrepta spre stînga, unde sunt

stîncele Gardurile.
La-Piatra, carieră de piatră renumită, com. Poiana, pl. Pra-

LA-PREDA

124

hova, jud. Prahova. Piatra din
această carieră a servit la canalizarea rîului Dimboviţa în
“Bucureşti,

La-Preda, îsvor cu apă minerală
(pucioasă), com. Muereasca-d.-j.,
plaiul Cozia, jud. Vilcea.

“Laba, pădure, numită
Labei, în com. rur,

şi PădureaSecul, pl.

a fost

căt, Braniștea,

din com. Haimanalele, pl. Filipești, jud. Prahova. Aci pîriul
Neagra se varsă în rîul Cricovul-Dulce.
La-Sărata, /ocalitare, în jud. Vilpl.

Horezul, com.

'sunt

exploatate,

mine

Labuştea, dea/, pe moșia Călineşti, com. Lozna, pl. Berhometele, jud.

Dorohoiii.

Labuşteana,
lineşti, com.

de

sare,

ne-

de

stat

şi puse sub pază.
La-Sărătură, /oc, în centrul com.
Ariceşti, pl. Podgoria, jud. Prahova, lingă primărie, unde se
presupune a fi sare, și pe care loc
nu crește nici un fel de plantă.

za/e, pe moşia CăLozna, pl. Berho-

- metele, jud. Dorohoiti.

Laceni sai Mărăcineni, sa,
cu 40 familii, sati 240 suflete,
jud. Argeș, pl. Cotmeana; face
parte din com. rur. Broșteni:
Roșani. Are o biserică cu hra:mul Cuvioasa-Paraschiva, avînd

un preot și un cîntăreţ.

La-Schit,

/ocuință

jud.

Vilcea,

Cozia.

rici,

zidită

Negru.

se

Aci,

izolată, jud.

zice,

același

pisc,
nume,

pe
com.

pl.

Pielești

fi fost

cu

cu

Pădure, pl. Filipești, jud. Prahova, la poalele căruia e pădurea proprietarului,

jud.

Pie-

Are

la anul

1845,

hramul

Maiii

17.

Sf. Nicolae,

tăreț.
În sat

sunt:

dulgheri;

2

și e

3

cizmari;

tinichigii;

3

2

cîr-

Lacriţa - Mică, sa împrăștiat,
jud. Dolj, pl. Ocolul, com. Pielești, cu 386 suflete: 199 băr__baţi și 187 femei. Locuesc în
29 case și 36 bordee. Copiii din
sat urmează la şcoala mixtă
din satul Lacriţa-Mare, ce este

la 2!

kil.

Lacul, sa/, jud. Argeș, pl. Gălăsești, face parte din com. rur.
Stănislăvești,

Motrul-d.-j.,

are 99 case.

com.

saț, jud. Dolj, pl.
Pieleşti,

cu

o po-

baţi şi 2092 femei. Locuesc în
56 case 'de zid şi 58 bordee.
Este situat spre S.-E. de satul

Radu-

Filipeşti-de-

fost

pulaţie de 529 suflete: 237 băr-

a

muntele

sat,

Ocolul, comuna

lești.

de

se crede,

un schit de călugărițe.
La-Stînă,

Dolj,

Ocolul,

Vilcea, la 1 kil. mai sus de Cozia,
unde se văd ruinele unei bise-

teteleșeanu,

Lacul, saţ, în jud. Mehedinţi, pl.

Lacriţa-Mare,

plaiul

Această sfintă biserică a fost ridicată
de obytea lucuitorilor şi marele Paharnic,
proprietarul moșici Lacriţa, Niczlze 0-

Lacrița-de-]os,

La-Schit,

peșteră,

următoarea

Lacul, cătun, al com. Odăile, jud.
Buzăii, cu 170 loc. și 34 case.

Lacrița-de-Sus, fos sat, jud.
Dolj, pl. Ocolul, com. Pieleşti,

Cheia,

găsește

inscripțiune:

Lacoviştea, /ac, în jud. Ialomiţa,
pl. Ialomița-Balta, lingă satul
Slobozia.

La-Sărături, /oca/itate, în jud,
Prahova, pl. Podgoria, com. Apostolache, unde sunt mine de
sare încă ncesploatate și păzite
de oameni puși înadins de guvern. În timpul verei oamenii
întrebuinţează apa la facerea
băilor.

com.

se

ciumi.

Oteşani,

recunoscute

copii; o biserică de zid, în tinda
căreia

deservită de unpreot și un cin-

Joc, pe lunca Cricovu-

lui, unde

unde

La- Strimtoare, /ocalitate, pe
riul Telejenelul, com. MăneciulUngureni, plaiul Teleajenul, jud.
Prahova, unde se găsește cărbuni de pămînt.

Dumbrava, jud. Mehedinţi.

La-Ripă,

cea,

LACUL

și se

com.

învecineşte

Golfinul

la E,

(Romanați);

la V. cu urbea Craiova; la N.
cu com. Robănești şi la S. cu
Coşoveni-d.-s,

Știii carte 52 persoane.
Are o școală mixtă, ce funcționează din 1888, întreţinută

de comună

și frecuentată de 38

Lacul,

zmire

com. zur. Voloiac;

|
uechie

a comiunel

și cătunului Mărgăriteşti, jud.
R.-Sărat, pl. Rimnicul-d.-s.
Lacul, da/tă, pe teritoriul com.
Vlădeşti, pl. Riurile, jud, Muscel, din care izvorește Valea.
I.acului, care străbate cătunul
Vlădești-d.-s. şi se varsă în riul
Bratia.

Lacul, fa/fă, pe teritoriul com,
Nănești, jud. Putna, în întindere

de 30 hect.; conţine peşte mult.

Lacul, deal, în partea de N. a
com. Miclești, pl. Crasna, jud.
Vasluii.

LACUL,

195

Pe podișul lui se află un lac
format din apa omătului şi a
-

ploilor.

Lacul,

zirîi, jud. Bacău, pl. Taz-

lăul-d.-s.,

com.

Solonţul,

care

iese din balta cu același nume

și se varsă în piriul Solonțului.
Lacul, ziriă, jud. Bacăii, pl. Trotuș, com. Grozești, care se varsă
în Piriul-Sărat,
Lacul,

iri,

izvoreşte

de

sub

IDealul-Mare, din pădurea Goeștilor, com. Sîrca, pl. Cîrligătura,

jud. Iași, curge dealungul satului
Goești, şi, după ce primește în
dreapta afluenții: Captarilor, Rădiul, Brezila, Gorganul, ȘepteCenii, Vătroaea şi Ulucilor, iar
pe stinga Sncamănul, Imașul,
Budancea, Lupul, Peri, Bosta-

nul și Șipotele, cari toate izvoresc de pe Valea-Goeştilor,
com.

Sirca,

se

varsă

în

iazul

Lunganilor, pe care-l și formează.
Lacul, firii, în jud. R.-Sărat,
pl. Oraşului, com. Andreași;
izvorește din culmea Lacului;

udă com. în partea de
după

varsă

cătunul

de

S.;

se
și

repede

curs

în Valea-Neagră,

spumos
jos

un

Rimna,

mai

al com.

LACUL-LUI-BĂBAN

întinde pe o suprafață
hect., proprietatea
C. Cornescu, cu o
45 locuitori.
Numărul vitelor
57 şi al celor mici

de 750

D-nei Elena
populaţie de

Lacul-Dulce,

mari e
de 470.

de

lac, jud. Buzău, com. Minzăleşti,

Mele-

moşia

pe

Lacul-cu-Peperig, /ac, jud. Mehedinți, pl. Cloșani, com. Ponoarele; în hrisoave e ca punct
între hotarele: Baraiacul,
noarele şi Mărășești,

Lacul-cu-Peşte,

fost

zaf/e, udă

partea

de S.a

Brănila.

rești,

Lacul - Cocorului
sat,

face

“parte

din

com,

Aprozi-Negoești, jud. Ilfov.

rur.

Se

de

șoselei

Brăila.

E

cului se află abatorul

locul

com.

Cerna, jud.

rur.

orașului.

/ac,

în

mij-

Busești,

pl.

Mehedinţi.

Lacul-Hoţilor, /ac, la N.N.-V.
de moșia Răteasca, jud. Tele-

jud.

părțţitor al proprietăţilor rurale
ale locuitorilor în direcţiunea

Lacul-de-la-Poiana-din-Deal,
dac, în jud. R.-Sărat,
nicul,

com.

Bisoca,

pl.

Rim-

căt. Dealul-

» Sărei; are apă limpede și curată; conține mulți păstrăvi,

Lacul-din-Poiană,

formează

dintre moșiile
gănești.

hotarul

Sfinţeşti

des-

și Dră.

ceni, d'asupra lacului Meledicul,
despărțite prin drumul de la
cătunul Trestioara la cătunul
Grunjul,
/ac,

în jud.

Buzău, com. Minzăleşti, căt. Bis.
ceni, între Balta-Trestioarei şi
Lacul-din-Poiană; dintr'insul se
izvorul

Săratul,

care

se scurge în piriul Sturdza, în
fața dealului Corbul.

Lacul-Doamnei,
Vilcea,

situat

în

pe riul Rimna.
Este așezată în partea de N.
și V. a județului, la 35 kil. spre
N.-V. de orașul Rimnicul-Sărat,
ginea-d.-s.,

la 15

kil.

spre

N.-

V. de com. Plăineşti, reşedinţa
plășei. Comunele cele mai apropiate de dinsa sunt: DealulLung,

la 3

kil.;

Odobasca,

7 kil.; Bordești, la S kil;

la

Du-

mitrești, la 10 kil.; Popești, la
II kil.; Dragosloveni, la 12 kil;;:

Coteşti, la 12 kil., și Urechești,
la 13 kil.
Se mărginește la N. cu comanele:

Dealul-Lung

şi

Odo-

basca, de cari se desparte prin
Dealul-Plopului şi pîrîul Peleti-

în jud.

cul; la E. cu comunele: Urecheşti și Dragosloveni, de care

Dealul-Ocnei,

se desparte prin Dealul-Măgura;

/ac,

spre $.
„In lac se află un fel de păcare

Lacul-lui-Băban, com. rur., în
pl. Marginea-d.-s., jud. R.-Sărat,

şi în partea de V. a plășei Mar.

/ac, în jud.

Buzăii, com. Minzăleşti, căt. Bîs-

mint moale,

(Răţoiul),

S.-V.

unui deal.

formează

Lacul-Buţilor, /ac, în jud. Ilfov,
pădurea Vlăsiei. P'aci era în
vechime drumul
pe care se
transporta vinul dela Dealul:
Mare (jud. Prahova) la Bucu-

la

stinga

format din apele cari se scurg.
din orașul Brăila. Pe țărmul la-

orman;

fac,

în

Po-

Mehedinţi, pl. Motrul-d.-j., com.
rur. Strehaia, situat pe virful

Lacul-din-Poiană,

com. Simbureşti, pl. Oltul-d.s.,
jud. Olt, și se varsă în piriul

pe

Lacul-fără-Fund,

Andreași.

-Lacul,

/ac,

com., situat

Brăila-Rimnicul, jud.

Lacul-cu-Butuci (Meledicul),
căt, Bisceni,
dicul.

biserică ce s'âr fi scufundat

pămînt,

se crede a

fi

provenit de la un vulcan. De
jur împrejur e înconjurat cu dealuri. Se zice că ar fi fost aci o

la S. cu com. Bordești, de care

se desparte prin dealul Costandoiul,
Este o comună din regiunea
dealurilor şi vecină cu aceca a
munților. Este brăzdată de ur-

LACUL-REZII
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mătoarele culmi: Dealul-Măgura,
în partea despre E.; Dealul:
Stîncii, care se întinde prin mij-

milii, sai 1617 suflete: 801 băr-

în timpul Domnitorului Vintilă:

baţi și 816

Voevod,

riți, S59

femei;

654

căsăto-

necăsătoriți,

104

vă-

„duvi.

locul comunei; Dealul-Constandoiul, în partea despre S$.; Dea:

Sunt 437 contribuabili.

-

hect.;

lul Caliţa, ce se desface din
Dealul-Constandoiul, spre E.
Văile principale, cari străbat

Are: 3 biserici, întiia, cu hramul Sf. Nicolae, a doua, cu hra-

comuna sunt: Valea-Rîmna, ce
se întinde de la V. la E; Valea-Peleticul, la V.; Valea-Cali-

Gavriil, şi a treia, ca hramul A-

mul

ței, la $.
Principalele riuri sunt: riul
Rimna, care o udă prin mijloc
dela N.-V. la S.-E.; Caliţa, care o

udă în partea de S. și se varsă în Rimna; Peleticul, careo udă

în partea de N.; Stoichiţa, format din ploi, care o udă prin mijloc; Bălănești, în partea deV,,
Petre, în spre S.; Constandoiul,
la E.; Groapa-Tufii, la E; Chivul, la N.; Petroasa, la N. In
com. sunt și 38 puțuri.

Se compuue

din următoarele

Sf.

Archangeli

Mihail

dormirea- Maicei-Domnului,

şi
de-

servite de 2 preoți și 3 cîntăreți; o şcoală mixtă, condusă
de 1 învățător și frecuentată de
150 elevi.
Locuitorii posedă: 69 pluguri; 180 boi, 235 vaci, 20 cai,
20 iepe, 1722 oi, 25 capre și

300 rimători.
Comerciul se face de 18 per:
__soane,
Căile de comunicaţie sunt
nişte simple drumuri: spre Odobasca şi Dealul-Lung; spre
Dragosloveni-Plăineşti-Rîmnicu-

nul de reședință, numit și Constandoiul, așezat în partea de
N. a comunei,

tucli, de

Lacul-lui-Băban,

pe riul

cătu-

Rimna;

6235

lei, 21

bani,

Gura-Caliţii, în partea de E. a
comunei,

la ş kil.

240

m.,

la

confluența piriului Caliţa cu riul
Rîmna;

Groapa-Tufii,

la.2 kil. şi 860

spre

m,, la

N.,

poalele

Lacul-lui-Băban,

2480

m.

spre

de reședință;
tea de V.

N.

de

la

cătunul

Bălănești, în par:

a comunei,

la

1280

m. spre V. de căt. de reședință,
pe piriul Bălănești; Cocoşari, în

partea de $. şi V,, la 200 m.
spre V. de căt. de reședință,
pe piriul Bălănești.
Suprafaţa comunei este cam
" de 6026 hect., din cari 130
hect. ocupate de vatra comunci, 939 hect. ale locuitorilor,

”

_cul-lui-Băban.:

Lacul-lui-Băban, /ac, în jud.
R.-Sărat, pl. Marginea-d.-s., com.
Lacul
- lui - Băban,

căt.

Costan-

„doiul.
Conţine pește care se vinde
şi se consumă în localitate.
Lacul-lui-Dragne,seruu de hotar,
pe moșia Neaga, com. Socetul,
jud. Teleorman, în partea de

S-E., spre riul Vedea; desparte această moşie de VatraSchitului-Dodeşti.

2750 ale proprietăţei particulare

şi restul, de 2207 hect., ale statului (păduri).
Are o populaţie de 437 fa-

conţine

care

știucă,

se

consumă în com.
Lacul-lui-Vintilă-Vodă, pădure,

Rimnicul,

în jud. R.-Sărat, pl.
com,

Bisoca;

circum-

de

ţine

scripția Băbeni, a ocolului silvic Băbeni; esențe principale:
stejar şi brad.
formată din

da/fă,

Lacul-Lung,

revărsările. Prutului,
vurluii,
teşti.

Fol-

com.

Prutul,

pl.

Co-

jud.

(Valea-Porcului),

Lacul-Mare

Ilac, în jud. Buzău, com. şi căt.
Păltineni; începe de sub virful
muntelui Cătiaşul și se scurge
în pîriul Nehoiul.
Lacul-Mare, zaz, pe Valea-Covurluiului-Sec, între com. Virlezi şi Bujorul, jud. Covurluii,
servind de hotar al ambelor
comune.

sa/, în jud.

R.-Sărat, pl. Marginea-d.-s., cătunul de reședință al com. La-

“ dealului Constandoiul; Poenele,

în partea de N. a comunei,

scufundătură;

Sărat; spre Bordeşti-Dumitreşti;

spre Coţeşti și spre Urecheşti.
Budgetul com. e de 6315 lei,
91 bani la venituri iar la chel-

cătune:

printr'o

pelac se află mușchi cu brazi, cari
plutesc ; are o întindere de 2

Lacul-lui-Vintiiă-Vodă, /ac, în
jud. R.-Sărat, pl. Rimnicul, comuna Bisoca; s'a format, se zice,

Lacul-Mare,

Zac, în jud. R..Să-

rat, pl. Orașul, com. Odobasca,
căt. Podul-Lacului, numit și Urecheşti-d..s.; are o întindere de

11/2 hect.; conţine crap, știucă
şi caracudă,

consumă

care se vinde

în com.

şi se

şi în localită-

țile vecine; este situat
platoi saii podiș.

pe

un

Popii, zamire a unei
Lac-ul
părți din comuna Mărăcineni,
pl. Rîul-Doamnci, jud. Muscel.
Lacul-Raţei,

pădure,

raionul com. Bogheşti,
letinul, jud. Tecuciiă.

situată în

pl.

Ze:

Lacul-Rezii, com. rur., situată
în pl. Balta, jud. Brăila, pe malul drept al luncei Călmățuiului,

LACULIREZII
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la o înălțime de 15—18 m. șila
S. de Lacul-Rezii. Se învecinește
la NE. cu Pirlita; la V, cu
Insurăţei; la N., cu Vizirul; la:

S., cu Bertești-d.-j.
Bravul;

şi

Mihaii-

la S.-V., cu Cioara-Doi-

cești. Suprafața .com.
5900

hect.

și

are

este

forma

unui

de 222 familii, sau 886 suflete;
din cari 176 contribuabili,
Are: 2 biserici, construite de

locuitori la 1740, cu 2 preoți,
2 cîntăreţi și 2 paracliseri; 1
“şcoală de băeți, înființată la
frecuentată

I școală de
1877,

fete,

frecuentată

de

60

elevi;

înființată
de

la

ş fete;

moară de aburi,
Vite: 472 boi, 455 vaci,

Drumuri: la Pirlita, spre N.-E.,
pe sub deal şi peste viroagă și
(5

kil.);

la

vite

150 cai,

cornute,

Bertești-d.j.,

spre S.-E., pe deal, pe lingă
Movila-Lungă (9 kil.); la Mihaiii-Bravul, spre S.-E., pe lingă
punctul Căprăria (13 kil.); la
Cioara-Doiceşti, spre S.-V.. pe
la căt. Padina și Corcanul (7
kil.); la Insurăţei, spre V., drumul drept (6 kil.), la Vizirul,
spre N., pe lingă punctul Rubla
şi apoi pe șosea, în care drum
se afla un pod judeţean, (13
kil.); la Brăila, spre N.-V. (49
kil.)
saș, pe muchea pla-

toului, în partea de N. a com.
cu același nume, jud. Brăila, pe
hotarul de E, al com., la 49 kil.
spre

case.

Are: o școală mixtă,
" ţată la

nicul Răducanu

Lacul-Roşu, sp/ăștini, între piscurile Jepi și Piatra-Arsă, jud.

jud. Brăila, pendinte de com..
„cu același nume; are o suprafață de 7800 hect., dînd
nit de 44000 lei.
dac,

în

com.

rur.

jud.

înfiin-

1876, întreținută de stat,

frecuentată de 26 elevi și eleve,

cu

acest

lac

cifre şi diferite semne. Se zice
că acolo, în vremurile de demult, își ascundea haiducii comorile.

un ve-

Dumbrava,

Alături

se află ciți-va bolovani simetric
dispuși avind săpat pe ei: cruci,

moşie particulară,

pl.

Filipescu,

lea-Lungă.

Prahova.

Bălăcița,

spun do-

10

$. de viroaga Puturosul.
Lacul - Rezii,

cum

Lacul-Roşu, vî7/ de deal, jud.
Prahova, pl. Prahova, com. Va-

Lacul-Roșu (Muntele-), pădure,

Mehedinți.

particulară supusă regimului sil-

vic încă din anul 1883, pe moLacul-Roşu, /ac, între munții
Retivoiul şi Turcul, com. Pre.
dealul, plasa Peleșul, jud. Prahova.

șia Lacul-Roșu, pendinte de com.
Sinaia, plaiul Peleșul, jud. Prahova.
Lacul-Sărat,

Lacul-Roşu, mzzufe la E. de com.
Predealul, pl. Peleșul, jud. Prahova. Acest munte, împreună

S.-V.

sa/,

pe malul

al Lacului-Sărat,

de

comuna

Chiscani, jud. Brăila, la 3 kil. spre
N-V. de Chiscani, înființat la

Retivoiul,

1879 cu 'ocazia împroprietărirei.

Coștila, Unghia-Mică, Jumătate
din Lacul-Roșu, Faţa-Găvanei,
Virful-lui-Drăgan, aparţinea din
timpurile cele mai vechi familei Dudescu.
Astăzi se stăpineste de M.
S. Regele Carol 1, şi a fost
cumpărat împreună cu toți mun-

Suprafața satului e de 6ş hect.,

cu

munţii

Susaiul,

în

Maiă

cu

Con-

raele,

Sorica,

Lacul-Roșu

Virful-lui-Găvan,

și Luncile din Pra-

populație

de

6r

familii,

de

18 elevi și 8 eleve.
Vite: 32 vite mari. cornute,
150 cai, 530 oi și 10 rimători,

1892,

stantin Filipescu, vinde vărului
săi Dinu Cantacuzino Paharni„cul, trei munţi adică partea lui
de moștenire de la 6 munţi
Jepi-d.-s., Jepi-d.-j., Petricica, Pi-

o

saii 300 suflete; locuesc în ş9
case.
Știii carte 84 persoane,
Are o școală mixtă, înființată
la 1882 de com. și frecuentată

de la Manuk-Bey.
Jumătate - din - Lacul -Roșu aparţine d-lui G. G. Cantacuzino,

La 1794, Medelnicerul

S. de orașul Brăila,

Suprafața vetrei satului e de
38 hect., cu o populaţie de 111
familii, sati 395 suflete; locuesc
în 75

asini,
oi,

Lacul-Rezii, /ac, jud. Brăila, si.
tuat la N. de com. cu același
nume, în Valea-Călmăţuiului, la

ţii de mai sus,

Lacul-Rezii,

3

100

cari, după

cumentele, se vor împărți frățeşte cu copiii fratelui săi, Stol-

capre şi 110 rimători,

Lacul-Roşu,

20

capre,

pirii,

Vite sunt:
280

hova,

1

tauri, 188 viței, 7oş cai, 11 mă.
gari, 4455 oi, 281 -rimători și
45

cu un bun local propriii de zid;
o biserică, cu un preot, un cîntăreț şi un paracliser,

de

trapez regulat. Are o populaţie

1859,

LACUL-SĂRAT

Lacul-Sărat,

|

s/aziune balneară,

jud. Brăila, la s!p kil. la S.V.
de orașul Brăila și la ș kil. la
N. de Dunăre. Localitatea ține
de com. Chiscani și e lezată
de orașul Brăila prin o șosea
bună. Vara, în timpul sezonului,

transportul vizitatorilor se face :
cu tramvaiul electric saii cu
trăsuri.

LACUL-SĂRAT

Longitudine E. Gr, de27%,58'.
Latitudine N., de 450,16. Altitudinea e de

Localitatea

25

m.

prezintă

lin între două
ciți-va ani s'aii

șes

In urma

rapoartelor

depuse,

şi

Ministerul

e

basinuri,

care

un

şi să avizeze asupra modului de
organizare a unei staţiuni balneare în acea localitate.

dealuri și de
făcut frumoase

plantaţiuni,
Lacul-Sărat
din

LACUL-SĂRAT
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ingineri,

niilor
format

din 2

unul

mai

studiilor făcute

apreciind

Lacului- Sărat,

1886

un

și a

de doctori
Dome-

însemnătatea
construește

stabiliment

în

pentru

mare, cu o formă aproape pătrată, legat printr'un git cu unul
mai mic oval. Intinderea totală

strucţii se fac în lemn. Stabilimentul are 32 cabine pentru

a lacului e de 2 kil. Ca adincime,

băi calde,

apa lacului atinge în anii ploioşi

salon mare

băi, şi un

cazino;

iar

ambele

cazinul

con-

are

şi e compus

un

din 2

1,20wm., îar în anii secetoșinumai

etaje.
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au necesitatea de a fi refăcute.
In 1888 se construește un pa-

c. m. adincime.

Istoricul. — La

1861, Ministe-

rul de finanţe însărcinează
Inginerul G. Budeanu ca

facă un

studii

asupra

pe
să

acestei

stațiuni, unde se duceaii oamenii şi făceau băi, fără nici o
indicație sai ordonanţă.
Primele băi date de medici
încep a se face prin 1870 și
urmară pănă în 1872 cînd, zicese, lacul a secat.
In 1878, Lacul-Sărat

lipsa

de

ia

loc

localuri,

și

staii cei mai mulți în Brăila,
de unde vin să facă cură.
Lacul-Sărat,

trecut

sub

Mi-

nisterul Domeniilor, în 1879, comitetul permanent al județului,
cere autorizaţie de la acest Minister ca să învoiască construirea locuințelor pentru bolnavi,
de

către

particulari, însărcinînd

în același timp pe d-l dr. Bernard
cu facerea unei complecte ana„lize.
Numele Lacului-Sărat însă răspîndindu-se
ca fiind eficace pentru

mai

multe

boli,

Ministerul

Domeniilor însărcină în 1883
pe d-rul Sergii și pe d-nii d-ri
Felix

şi Bernard,

să

vilion

aceste

pentru

construcții

muzică.

facă ana:

liza apei și nămolului, ceea ce
se și făcu, cit și să studieze

Pentru

a

încheia cu .descrierea acestui
lac, vom adăuga că sa întîmplat în 1872 și în 1887, ca din
cauza

secetei mari, să

secarea

nu

sece, Dar

a fost totală,

şi nici

nu poate fi vr'o dată temere
de așa ceva. D-l Gr. Ștefănescu,
directorul

Biuroului

Geologic,

însărcinat în acel an

„printre stațiunile balneare şi
începe a fi vizitat de numeroși
bolnavi, care se grămădesc vara

cu toată

Toate

sterul Domeniilor,

de

face

Miniun

mi:

nuțios
studiii asupra acestei
cestiuni și conchide că, grație
mulțimei și situaţiei izvoarelor
din malurile și matca LaculuiSărat, acesta nu poate seca nici

odată definitiv.
Clima. — Observaţiunile s'au
început a se face de d- St. C.
Hepites încă de la 1879, iar
de la 1881 se fac dedirigintele
„_ Staţiunei meteorologice de la
Brăila.
In Februarie 1900, d-l St. C.
Hepites a dat la lumină o lucrare foarte complectă și de
“valoare, asupra Climei Brăilei.
Această lucrare e rezultatul tutulor

observaţiunilor

meteoro-

„logice de la 1879 pănă la 1898.
Observaţiuni regulate s'aă făcut
numai de la 1879—1881 și de
la 1888—1898.
Temperatura anuală mijlocie
e de 10%. Anii 1897 și 1898

aii fost cei

mai călduroși;
Tem-

peratura mijlocie în timpul verei e de 220. Vara este anotimpul cel mai puţin variabil.
Temperaturile mijlocii extreme
în timpul verei ai fost 21% în
1893 și 23% în 1890.
Sunt în mijlociii 98. zile de
vară;

prima zi ela

11

Maiii, iar

ultima la 7 Octombre.
Umezeala relativă a

aerului

anuală e de 720%), iar vara
de 630%.

este

Mijlocia în tot timpul verei a
zilelor de ploaie e de 16 zile.
Mijlocia anuală a presiune:
atmosferice: 759, mm; iar mijlocia în tot timpul verei e de
7573

mm,

Direcţiunile dominanteale vintului sunt

N.-E.

şi

S-E,

cu

o

frecuență mijlocie în timpul verei
_pentru direcțiunea S.-E., de 18.
Viîntul predominant e cel de
NN.-E., care e crivățul.
Repartiția vînturilor, în time
pul verei în mijlocii N=11,
NE=10,
=

12,

12

E=8,

SW=

și Calm=

SE=18,

10, W

=6,

NW

$
=

13.

„Cerul esteîn mare parte senin. Nebulozitatea mijlocie în
timpul verei e de 3.9; în timpul
verei, în termen mijlocii, avem
48 zile senine, 32 zile noroase

şi 12 zile acoperite.
Geologia.—Răcind parte din
basenul Dunărei, regiunea La:
cului-Sărat e formată din aluviuni moderne,

constituind

.un

platoii întins, pe o depresiune
a solului quaternar, format el
însuşi dinloess,argil galben, mai
mult

sai

mai puţin nisipos,

cu

saii fără concreţiuni. La sondagiile făcute s'a văzut că terenul €c compus din straturi de
nisip alternindu-se cu argile,
ceea-ce explică şi faptul că în
1878, vara, fiind ploi multe,
în casele locuitorilor chiar, din

comunele

Slujitori-Alboteşti

și

Z
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Filiul, din apropiere, izvora apă
dulce şi Lacul-Sărat crescuse
foarte mult.

După d-nii Gr. Ştefănescu şi
inginerul Bochet, apele Lacului
vin din regiunea: muntoasă saliferă, din spre N., prin diferite

crăpături ale rocelor acestor
regiuni, cum şi din apele ploilor sai

zăpezei

care

nu

con-

tribesc în a altera cîtuși de puțin
calitatea

apei,

ci

din

potrivă

încă, diluază prea marea concentrare a mineralelor. Ca probă
că apele vin din spreN. efaptul că toate puțurile săpate la
"S. ati o apă dulce, bună chiar
de băut, iar cele săpate la N,
aii apa amară și sărată. Apele
lacului nu vin în pînză, ci vin
în făşii mai mult sati mai puțin

late,

și la diferite

nivele.

LACUL-SĂRAT

siropoasă, iar în anii ploioși
este mai diluată de cît pănă la
saturație; aceasta denotă mineralizațiunea mare a acestei

ape; pusă
duce

pe. piele, apa

pro-

o iritație care merge pănă

la

în

,
număr de milioane, -— mici gîndăcei

cari

apar

și

dispar,

a

în-

mulțindu-se cu multă ușurință
și cari probabil sunt crustacei.
Flora din prejurul lacului
s'a studiat de Prof. dr. Brîndză
și de Prof. dr. Grecescu, cari
aii determinat mai multe specii,

precum: Salicornia, Herbacea
L. Chenopodium Glaucum, L.
Lepigonum Marginatum Koch.
Constituirea nămolului ar fi datorită putrefacțiunei acestor

a-

nimale şi plante, după cum vom
vedea

la

descrierea

nămolului.

Plantele proprii zise ale Lacului-Sărat sunt plante aquatice
şi produc

nămolul. D-l dr. Ber-

nard le-a determinat ast-fel: Rupia rostelata, Spirogra elongatum, Furfula Latifolia.
Proprietăță fizice.— Apa Lacului-Sărat este limpede, cu un
gust amar, grețos și foarte sărat.

Concentrațiunea
e scăzută; are
61975, Jlarela Dicţicnar

variază, cînd
o consistență
Geografe.

Vol, IV

un

Coloarea nămolului e neagră
și e format din argilă amestecată cu

nisip,

precum

şi din

în apa lacului și împrejurul lui

Temperatura. apei variază, iar
acea a nămolului este mai scă-

zută ca a apei.
Densitatea este mare. D-l dr.
Apostoleanu observă cu drept

viețuiesc,

după

cum

am văzut,

și care se descompun,

Nămolul analizat conține 41%
principii minerale, și 39% m.
organice ; este unsuros la pipăit.

Cataplasmele cu nămol puse

pe părțile bolnave în timpul
zilei şi nopţei, după ce bolnavul

cuvînt că densitatea apei joacă

a făcut

un rol foarte important, de oarece în diferitele luni din sezon

mult efectele terapeutice,
D-l dr. Bernard analizind nă-

variază,

molul a găsit:
Acid formilic, Acid glutanic,
Acid oleic, Acid geinic, Clorofilă, Resorcină, Pirocatechină,
Cerină, Acid butiric, Acid pro-

așa

în

anul

1888,

în

Maiii, densitatea a fost de 30—50
B, în lunie de ș%—80 B, în

Analiza pimică. —Tată rezultatul analizei făcută de di dr.
Bernard în 1885:
Clorură de sodiu, Iodură de
sodiu, Sulfat de sodiu, Hiposulfit de sodiu, Carbonat de
sodiu, Iodură de magneziu, Clorură de calciu, Clorură de magneziu, Sulfat de calce, Fosfat
de calce, Fosfat de sodă, Fosfat de alumină, Azotate alcaline,
Crenat de fier, Apocrenate, Formiate, Acetone, Malate de sodiu.
In 1888, d-l Carnot, directorul

care

pe

și săruri, iar apa degajează un
miros de ouă clocite, care eal
hidrogenului sulfurat,

mici, foarte numeroase,

se observă

şi așezat

plantele aquatice și insectele ce

Iulie de 8%—r00 B. și în August
de 70—1r10 B.

epoce

c. m.

la usturime și inflamație. At:
inosfera e încărcată cu gazuri

Fauna.— Fauna Lacului-Sărat se compune din niște insecte
anumite

20—40

strat de nisip fin, sub care se
află un alt strat de argilă.

baia,

activează

foarte

" pilic, Acid apocrenic, Sulfat de
sodiu, Sulfat de potasiu, Sulfat
de protoxid de fier, Fosfor de
aluminiu, Fosfat de calciu, Sul-

fur de potasiu, Sulfur de sodiu,
Bisulfur de fier, Clorur de sodiu,

Hiposulfit de sodiu, Hidrogensulfurat, Hidrocarbo-sulfurat, Fosfat de sodiu, Carbonat de sodiu,
Carbonat de calciu, Sulfat de

Magneziu, Sulf încă necombinat,
Azotite,

Amoniacale,

Acetat de

sodiu,
Acest nămol se prezintă

în-

Laboratoruluide himie al Şcoalei

comparabil

de Mine din Paris, a găsit:
Clorur de sodiu
. . 26,600

tuțiune şi ca - aplicaţiune, sub
punctul de vedere terapeutic, în
faţa nămolurilor așa zise mineralice, atit feruginoase cît și fosfatice, sai parțial organice și

>

+de calciu

0,317

Sulfat de sodiu.

24,404

Sulfat de magneziu
.
Bicarbonat de calciu ,
Peroxid de fier. . .
Silice . ,

Total

6,225
0,461
0,010
'0,020

58037

Nămol.
— Nămolul de la Lacul-Sărat e bogat în substanţe
minerale și în principii organice diferite, avind o grosime de

superior

ca

consti-

mineralice, precum și superior
_nămolurilor de pe continent, ex-

ploatate prin multe staţiuni prin

ajutorul terenurilor de turbă fermentate artificial, în prezența
apelor minerale de diferite compozițiuni,

Phytoplasma

Lacului - Sărat
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„LACUL-SĂRAT

(nămolul) de consistenţa untului, este compusă din proteină
și proteide dedublate pănă la
formarea hydrogenului sulfurat,
carbo-oxy-sulfidului şi a tio aminelor, pe lingă alți compuși zymogenatici formaţi, cari împreună
caracterizează destul de vădit

pulmonară,

această

cu

cum

aflare sui-generis,

ne

LACUL-ŢIGANULUI
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demonstrează

după

studiul

asupra phytoplasmci lacurilor
din regiunea Valea-Danărei.
Iată care sunt similarele La-

diabet,

navii săraci, format din 2 barace,

nefrite, guta propriii zisă, gușa
esoftalmică şi nevrose.
Boale de piele cu dispoziţiuni
la inflamaţiuui.
Alodul întrebuințărei apei şi
nămolului. — 1. In băi reci
luate în lac, însoțite de ungceri

întreţinute de caritatea publică.

cardiopatii,

nămol și uscare la soare,
2. In băi calde, luate în căzi
simple, cu apă, sati amestecate

“cu nămol

în diferite

proporții.

Minist. Domeniilor arendează

stațiunea

cu

57000

lei anual.

Lacul-Sărat, /ac, la 1 kil. spre
N. de Batogul, jud. Brăila, pe o
vale lungă de aproape 3 kil., ce se
întinde de la [. spre V. Lacul
este situat în partea de E. a
văci, avind o lungime ca de 2
kil. şi o lățime de 500 m. Apa

de apă

din el și nămolul aii cam acecași

Treuczin, Teplitz, Lippick, ș. a.
Comparind limanul Odesei

4. In aplicațiuni topice de
nămol pe părțile bolnave.
"5. In apă minerală luată intern.
Temperatura băilor calde va:

com poziție ca a Lacului-Sărat de
lingă Brăila. Mulţi săteni bolnavi,
cari nu ai mijloace a se duce
la I.acul-Sărat de lingă Brăila,
fac băi reci aci şi se vindecă.

cu

riază

cului-Sărat: Nauheim, Franzensbad, Saint-Aman, Pystian, Dax,
“Acqui, Limanul de la Odessa,

L.acul-Sărat

avem:

Săruri fetale

S:rurt solubile

Iladjibey 1.iman 42%],

2,556, din care

Noujalnik Liman 50%:

3,554, din

Lacul-Sărat!

2,9So cl. sodiii
din care 26,600

2,492

420),

-

- cl, de

care

sodiu,

4) Limfatismul ; 6) Stări scro-

fuloase; £) Stări scrofuloase
grave; 4) Morbul lui Pott; e)
Tumori albe.
Tuberculoasele osoase se vindecă radical.
II. Reumatizm, După serofula,
contingentul cel mai mare îl dai
reumatizmele, așa: a) Reumatismul nodos cu forme foarte
grave; 2) Rcumatizmul muscular în toate regiunile; <) Reumatizmul poli-articular chronic.
III. Sifilisul.
IV. Boalele sistemului nervos.
V. Boalele uterului, anexelor
intra-abdominale.

VI. Boalele de piele.

Contra
- îndicațiuni. —
febrile,
procesele
acute şi sub-acute,

Stări

inflamatorii
tuberculoza

foarte

mult,

așa

e

între

200
— 320, după diferitele afecțiuni și constituţia bolnavului.

cl. de s.

Aplicațiuni terapeutice. — Apa
şi nămolul se pot aplica la ur-:
mătoarele afecţiuni;
I. Scrofuloza cu toate varia:
tele ei forme, manifestaţiuni și
complicaţiuni, cum e:

și tumori

3. În duşuri reci sai
caldă minerală,

Durata

băei asemenea

ză foarte mult după
natura
sc stă

varia:

cetatea

și

boalei; în genere, cu cit
mai puţin în baic, cu

Lacul-Sec,

atit ca e mai eficace.
Durata tratamentului: 25—30

băi, după indicaţiile medicale.
Escursiuni.
— lu apropiere se
află o imensă și frumoasă grădină,

numită

la

malul

de

ase-

Dunărei şi orașul

Brăila atrag zilnic pe vizitatori.
Sezonul începe la 1 Maiu şi
ține pănă la 1 Septembrie.
Statistica de mişcarea bolnavilor:
In 1885 ai fost 688 vizitatori.
-» 1886 »
» 627
»

» 1887.»

2

vîzf de munte, jud.

“Bacăii, pl. Muntelui, com. Agășul, din şira Nuncul-Stinelor,

situat lingă satul Goioasa și d'a
dreapta Asăului.

«Monument»,

unde se fac plimbări;
menea,

Lacul-Sărat, /ac, jud. Brăila,
pendinte de com. Movila-Mire.
sei, situat spre E. de com.; are o
suprafață de 50 hect.şi conţineîn
disoluțiune substanțe minerale.

855

»

» 1888»
» 937, plus 150
ce veneaii din Brăila pentru a
face băi, plus 119 soldaţi trimiși
de Ministeriul Domeniilor și 51

Lacul-Trestiatul,
dure, a statului,

7ru4

de ză-

în întindere de

35 hect., pendinte de com. Apostolache, pl. Podgoria, jud.
Prahova,

care, împreună cu tru:

purile: Ursoaia (41 hect.), Virful-Pietrei (12 hect.), Valea-Păcurei (150 hect.) şi Răcorelele
(17 hect.), formează pădurea Apostolache.
Lacul-Turcului, saţ, făcind parte
din

com.

pl. Cimpul,

rur.

Balta-Doamnei,

jud. Prahova. Are

eleve din Azilul «Elena Doam:na>, în total 1277 vizitatori,

o biserică, cu hramul Sf. Nicolae şi Sf. Filofteia, făcută de

In 1895 aii fost 2699 vizitatori.

locuitorila anul

>
»

»

1896
1897

>
»

»
»

1586
>
2082 vizitatori,

1898 > > 3703
>
Se află aci un Azilpentru bol:

1871,

Lacul-Ţiganului, -/ac, în jud:
Mehedinţi, plaiul Cloșani, satul
Padeșul; ţine de com. rur. Ne-

7
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goești; este situat între hotarul
"jud. Mehedinţi despre Gorj.

Lacul - Verde, fădure
foioasă,
jud. Bacăi, pl. Tazlăul-d.-s.,
com.

Bucșești;

are o întindere

de 6oo hect. şi este supusă regimului silvic.

Lacul-Verde,pădure foioasă,jud.
Bacău, pl. Muntelui, com. Podu.
rile; are o întindere de 320 hect.

şi este supusă regimului silvic.
_Lacul-Verde, pădure, în judeţul
Mehedinţi, pl. Cloșani, com. rur.
Iupca.

LACURILE

Broșteni, dind naștere unui piriăîi
numit

Căluișul,

supra ușei pridvorului:

Lacului (Piriul-), zirîă, jud,
"Vilcea, com. Alunul, pl. Olteţuld.-s.

După :ce udă

centrul

co-

munsi, avind direcţia de la V.
„spre E., se varsă în rîul Olteţul,
„puțin mai sus de școală.

7ac, în

jud. Buzăii, com. Cătina, căt, Lera, situat în virful muntelui Man-

ta; are o frumoasă poziţiune,
“ Lacului (Culmea-), șirde munţi,

în jud. R.-Sărat, pl. Orașului,
com. Andreași, pe care o brăzdează în partea de mijloc; se
întinde printre afluenții rîurilor
Milcovul şi Rîmna ; virful principal este Piscul-Lacului, înalt
de 820 m. și acoperit cu păduri.

Lacului (Groapa-), dea/, în jud.
R.Sărat, pl. Orașul, com. An- dreași; brăzdează comunaîn partea de S. și desfăcîndu-se din Cul-

mea-Lacului, se întinde printre
pîriul Valea-Neagră şi afluentul
săi pîriul Lacul; este acoperit
cu finețe și păduri,

apă pe Bahluiii, căreia i-a rămas

al rîului Oreavul, la 587 m. spre
E. de căt. de reședință, Odo.

fam.,

saii

207

sufl.;

o

Lacului(Podul-), /ac, jud. R.Sărat, pl. Orașul, com. Odobasca.

Lacului

(Valea-), zaze, în jud.

Buzăii, com.

un

mic

Cernătești, formînd

stianul,

Ionică

și

Nucul,

care,

după ce se reunesc aci, merg să
numele

de Valea-Lacului.

și astă-zi de Moara-Că-

numele

lugărului.
În urmă li s'ati luat locurile de

proprietari și ei ati părăsit schitul.
Lacurile, saţ, jud. Argeș, pl. Topologul,

pendinte

de com.

rur,

Alimănești-Ciofringeni. Are 215
familii; o biserică cu hramul
Sf. Dumitru, cu un preot şi un!

cîntăreţ; o școală prim. rur.
Lacurile. Vezi Deleni, sat, com.
Deleni, pl. Coşula, jud. Botoșani.
Lacurile,

numire

veche a

com.

(Valea-), va/e, în jud.

şi cătunului Gologanul, pl. Marginea d.-j., jad. R.-Sărat,

Buzău, com. Vintilă-Vodă, căt.
Sirbești, acoperită de pădure,

Lacurile, munte, în jud. Neamţu,

Lacului (Valea-), za/e, izvorește

com. Dobreni, pl. Piatra-Muntele, situat între moșia Almașul

Lacului

din

lacul

cu acelaşi nume, com,

Vlădești, jud. Muscel şi se varsă
în riul Bratia, lîngă moara d-lui
I. Arsenescu,

Lacului (Valea-), sai

late Eleșeşti,

Cantacuzino, vel Visternic, la anul
1724, după cum se constată din

Lacul-

Dracului, za/e, jud. Vilcea,
unde sunt mulţime de bălți, situate întrun cring des şi stufos,

Este

înființat

de

şi mănăstirea Horaiţa.
Lacurile, munte, în partea de V.
a com. Teșila, plaiul Peleșul,

jud.

lenilor, com. Deleni, j. Botoșani.

piriul

și o moară de

se scurgă în Valea-Moroianului,
sub

apoi se îndreaptă mai mult către
E., trecînd pe la locurile izocu

aveai

basin al izvoarelor: Cir-

în partea de N.-V., în Codrii-Des-

dreapta

luiă unde

biserică,

Lacurile, schit, ruinat, pe loc plan,

pe

Călugării acestui schit se zice
„că aveai stăpînire peste o parte
de loc numită astă-zi Valea-Mi-

Odobasca. Este aşezat în partea
de E. a comunei, pe malul drept

Piatra-Bozieni între kil. 15 —16;

unește

vel Visternic într'o slavă cu hramul sfintului şi de minuni făcătorul Neculai, la
anul 7232 (1724) de la Adam, Iunie 29»,

tocului și Găinăria, precum și pe
o parte de pădure pe lîngă Bah:

Lacului (Pirîul-), ziriiaș, în
com. Șerbești, pl. Piatra-Muntele, jud. Neamţu ; izvorește din
culmile despre E. a dealurilor
Stînca și Șerbeşti; curge spre S.E., traversînd șoseaua judeţeană

în josul cărora se

«Această sfintă biserică aii făcut-o
și înfrumuseţat-o Iordache Cantacuzino

Lacului (Podul-), sas, în jud,
R.-Sărat, pl. Orașul, căt. com.

basca. Are o întindere de peste
200 hect., cu o populaţie de 45

Lacul - Virful - Mantei,

inscripția săpătă în piatră dea-

Iordache

Prahova,

ce servește

de

pășune vitelor.
Lacurile, zise, în partea

de-N.

a com. Star-Chiojdul, pl. Teleajenul, jud. Prahova,
Se întinde

dela N.

la E.

și

servește pentru cultură.
Lacurile, munte, în jud. R.„Sărat,
plaiul

Rîmnicul,

com.

Bisoca,

în partea de V. a com, virfal:

LACURILE
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Războiului;

are

o

înăl-

țime cam de 892 m;; este înalt
și ascuţit, ca o piramidă, avind
o poiană întinsă pe care se află
3

mici

lacuri;

e gol,

și

se

Vite sunt: 1229 oi, 98 cai,
476 vite mari cornute, 181 porci
şi 36 capre,
Drumurile de comunicaţiune
sunt: şoseaua mixtă LăceniTătărești; la E., șoseaua ve:

Lacurile, za/e, în jud. Buzăii,
căt. Beceni; începe din moșia
Drăcşeneasa

scurge

în

piriul Ocea.

cinală la cătunul Scurtul-Mare
din judeţul Vlașca; la V,, șosecaua
vecinală la Ciolăneştidin-Vale. Pe aci era vechiul
drum

Lacurile-cu-Rusul, 744 de zădure,. a

statului,

LAINICILOR

pendinte

de

com. Teșila, plaiul Peleșul, jud.
Prahova, care împreună cu trupurile: Gilma, Carabanul-cu-

numit

al-Olacului,

care

prin unele locuri a dispărut fiind
cotropit

de

arături,

Comuna Lada este una din
cele mai vechi din ţară. Din
hrisoave

şi alte

acte

se

poate

de a-

Boia, Rusul-d.-j., Prislopul, Podurile și Virful-Negrașului, for-

vedea

că are o vechime

proape

400

mează pădurea Teșila, care are
-o întindere de sooo hect.

In secolul trecut făcea parte
din pl. Cilniștei, jud. Vlașca.

Lada,

com. rur., în jud. Teleor-

Lada,

de ani.

moşie,

în jud. Teleorman,

man, 'pl. Teleormanului, situată

pl. Teleorman,

la E. plășei, pe partea stîngă
a rîului Teleormanul. Se înveci-

multor proprietari, precum şi
moștenilor
din comună.
Are

nește

la N.

cu moșiile din com.

Deparaţi-Hirleşti; la V., cu hotarul moșiei Statului Capul-Lun-

mai multe

trupuri,

Brumești-d.-j.

sunt

aparținîind

mai

dintre

cari

şi Brumeşti-d.-s.,

cele mai principale.

cii și la E., cu hotarul Cătălina,

din jud. Vlaşca.
Are

un

Lacci,

cătun, numit

Obirtul,

situat în partea de V. a rîului
„ Teleormanul, despărţit numai
printr'un mic șanț, la o distanță
de 100 metri și care nu figurează
în nici o nomenclatură,
Intinderea comunei, cu moşiile situate pe dinsa, este cam

de 789 hect.

145 hect. pămînt

şi 12 hect. pădure

aparțin

moş-

nenilor din această comună; 31
locuitori se găsesc împroprietăriți după legea rurală pe o
întindere de 120 hect,
Populațiunea comunei este de
137 familii, sai 324 suflete, din
cari

142

al

Vran-

Lagărul (Ciupa-), sas, cu 158
suflete, jud. Argeş, pl. Gălășești,
com. rur. Teiul,
Lagărul, oc, jud. Bacăii, pl. Tazlăul-d.-j., com. Bărsănești, situat
la gura piriului Caraclăul, unde
se zice ca ar

fi esistat un

sat

numit Mogoșești, ale cărui urme
d'abea

se mai

văd,

Lagul, dea/, în com. rur. Băseşti,
plaiul Cerna, jud. Mehedinţi,
numit și Dealul-Lagului.

contribuabili.

Terenul com. este parte șes,
parte mlăștinos.
II

zîrf de munte,

cei, jud. Putna.

Are o școală, frecuentată
elevi; o biserică vechie,

de
cu

I preot, 1 cîntăreţ și 1 eclesiarh.

Lahani,

moşie,

particulară,

în

com. Zmulţi, pl. Zimbrul, jud. Covurluiii. Din partea de N. a acestei moșii, izvorește piriul Suhu-

luiul-Sec.

(DEFILEUL-)

Laia, pădure, pe moșia Drăcșani,
a decedatului maior 1. Vlădoianu,

jud. Teleorman, donată Eforiei
Spitalelor Civile din București.
Lainici, schiț, jud. Gorj, pl. Novaci,

la 14 kil. de Bumbești, în

Defileul-Lainicilor, în mijlocul
unei frumoase poeni. A fost zidit de Cocoana Paianca din cătunul Porceni. Are 1 stariţ, 7
călugări, 1 diacon şi 1 paracliser. Statul înscrie în budget»
pentru întreținerea aces-tui schit,
1325

lei anual,

Lainici, pichet cu No. 8, jud. Gorj,
situat pe malul stîng al Jiului.

Lainicilor

(Defileul-),

zrecă-

foare, în munţii Carpaţi, judeţul
Gorj, prin care rîul Jiul deschide
o linie de

comunicaţie

cu

cen-

trul Olteniei. La ciţi-va kil. la
V., vechiul drum al pasului Vulcan unește, peste plaiii (1628 m.),
Transilvania cu Oltenia. DefileulLainicilor înfăţişează poate crăpătura cea mai strimtă şi cea
mai sălbatecă din cite posedă
munții noștri. Fractura prin care
riul 'şi duce..apele prezintă o
variată succesiune

de

sinuozi:-

tăți care "1 turmentează cursul
și schimbă, la fie care pas, tabloul oferit ochiului. Acest fenomen se produce neîncetat în
tot drumul de 29 kil. dintre
Fruntarie

defileul.

și Bumbeşti,

Cei

doi

cît ţine

păreţi,

care

închid lateral valea, sunt atît
de incătușați, în cit, rare-ori, se

găsește spațiul suficient între
picioarele lor, pentru cursul riîului și lărgimea

șoselei,

așa

că

această lărgime a trebuit să se
cucerească mecanicește asupra
stincilor. Coastele defileului sunt
în general pietroase cu colţi
stincoși;

ici-colo,

formele

se ro-

tunjesc și se acopăr cu pășune
și pădure. In 'două locuri: la

LAINICUL
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Lainici și la Meri, stîncele dispar
și valea se deschide. Şoseaua
„ trece; de două: ori Jiul .pe pod
în susul și în josul Lainicilor.
Lainicul, zirii şi va/e, jud. Dolj,
plasa Jiul-d.-s., comuna Poiana;
se varsă pe dreapta riului Cocorova.
-

Laiţa, pădure de stejar, pe moșia
Strocşti, jud. Suceava.

Laiul, sai Băiceni-de-Sus, sa,
jud. Suceava, așezat pe țărmurile piriului Recea.
Vatra satului ocupă 60 fălci,
cu o populație de 10ş familii,
saii 275

suflete,

din

cari

107

contribuabili.
Moşia e proprietatea obștei locuitorilor din Stro-

ești şi Laiul, cărora

a fost lă-

sată danie prin testament de
defuncta proprietară Smaranda
Costin,
Pădurile aparţin şcoalelor din

LAMBA

rești și Mologești.

mele de

Și-a luatnu-

la piîriul

Laloșul

ce

curge prin ea. S'a înfințat pe
la 1848 de proprietarul moșiei,
marele clucer St. Gănescu,
Este situată pe valea Oltețului și pe vilceaua Laloșul, la
7O kil. de Rimnic și la 20 kil.
de reședința plășei.
Are o populaţie de 434 familii,

sai

1800

com. rur. cu același nume, pl.
" Olteţul-d.-j., jud. Vilcea. Areo
| populațiune de 678 locuitori;
o școală, frecuentată de 6 elevi;
o biserică, „zidită la 1858.E si-

tuat în centrul com. și este udat
la V. de rîul Olteţul, .Acic reşedinţa

com.

Laloşul, dea/, la S. de com. Fău-

reşti, pl. Olteţul-d.-j., jud. Vîlcea.

suflete, din cari

317 contrib.; locuesc în 412 case,
Are

2 biserici,

una

în

căt,

Laloşul,

Laloşul, făcută de proprietar
în unire cu preotul Pătru Ionițescu,

la

1858

şi a doua

Laloșul,

căt. Mologeșşti, făcută de Protopopul Ștefan, la anul 1828.
Școala datează în com. dela
1868. Clădirea e bună, proprie:
tatea doamnei Ecaterina Gri.
gorie Lahovari. E frecuentată
In

com.

sunt:

2

olari, 5 dul-

pl.

în

raionul

com.

Olteţul-d.-j.,

Vilcea, pe care se
hect., 50 arii vie.

în

de $ copii (6 băeți, 2 fete).

deaf,

jud.

cultivă

33

Laloşul, iri, jud. Vilcea, izvorește din dealul Comarnicele, udă
com.

Laloșul

la N.,

şi

la

căt.

-

Laloşul, Goniţa, PortăreştiDobriceni, zădur? particulare,

gheri şi 2 rotari.

supuse regimului silvic, pendin-

fălci); iar

Vite sunt: 27 cai, 297 boi,
73 vaci, 1217 oi şi 213 capre,

te de com. Laloşul, jud. Vilcea.

40 fălci cultivabile, 2 cărciume
și 14 pogoane vie, sunt ale școalei și bisericei din Stroești. In-

Locuitorii, în număr de 197,
s'au împroprietărit la -1864, pe
moșiile D-lor Ştefan Gănescu,

Lalu (Valea-lui-), sal, în jud.
R.-Sărat, pl. Rimnicul-d.-s., cătunul com. Pardoși, în partea.

Tirgul-Frumos
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tinderea moșiei, afară de pădure,

C. 1. Dobriceanu, C. G. Băbeanu,

locurile bisericei și şcoalei, e de

de N. a com., pe ambele

Petre Obogeanu și Principelui G.
B. Știrbeiu, dîndu-li-se 623 hect.
In com. e o moară cu aburi,
Comuna se întinde pe o su-

luri ale piîriului

300 hect., din cari 100 cultivabile,

100 finaț și restul imaș și

teren neproductiv. Școala și biserica din Stroești servesc și
acestui sat. Drumurile principale sunt: la Hrămăneşti ($ kil.),

la Todireşti (3 kil.), și la Cucuteni (6 kil.).
Lala,

mahala,

în pl. Motrul-d.-s.,

com. rut. Broşteni, jud.

Mehe-

dinți.

o întindere

populațiune de 41 familii,

E brăzdată de Dealul lui-Bu-

Laloşelul, pirâii,

care

se varsă

în rîul Laloșul, la E. com. Fău-

Moşia e proprietatea D-nei Ecaterina Gr. Lahovari, născută

rești,pl. Olteţul-d..j., jud. Vilcea.

Văcărescu.

Locurile

din

jurul

comunei sunt: Dobriceni, Ştir.
“ Laloşul, com. rur., jud. Vilcea,
pl. Olteţul-d.j., compusă din 4
căt, : Laloșul,

Dobriceni, Portă-

la 1 kil. spre N.-V. de căt. Ernatica, reședința com., și -la
poalele dealului Ernatica. Are

Are o singură șosea căre trece de la N. spre S. şi întră în
jud. Romanați, înlesnind comu:nicația cu com. Făurești spre N.
şi Știrbeiul de Romanați, spre S.
Veniturile și cheltuelile com.

cică și sudată de Valea-Plopeasa,

beiul,

Făureşti

Laloşul,

saz,

și Rimnești.

făcînd

parte

din

ma-

Valea-lui-Lalu,

prafață de 350 hect.

se urcă la suma de 1900 lei anual,

-

Dobriceni se varsăîn rîul Olteţul.

de 27 hect,,

cu

o

sai

174 suflete, din cari 34 contribuabili; o biserică, cu 1 preot,

1 cîntăreţ și 1 diacon.
Lalu

(Vîrful
- lui-),

pante,

în

jud. Buzăi, com Nehoiaşul, căt,
Bădirlegiul, ramificație din muntele Stănila.
Lalul, mzaute, jud. Muscel, la N.
de Cimpulung, între munții Pojorita şi Dragoș, aproape de sorgintea. riului Bughea.
Lamba, deal, cu direcţia de S.E.,

|

LAMBA

„jud.

LAPOȘUL
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Prahova, pl. Filipești; com.

Diţeşti. Pe el sunt plantate

vii,

pruni, nuci și meri. Parte servă
- de pășune pentru vitele loc.

Langa,

moşie, în jud.

Dolj,

pl.

Lapoşul, Jugureni - Moșnenilor,
Jugureni, un codru înfundat al
moșnenilorFinţeştişi Vatra-Schi-

de

pe

“ tului-Pietricica.
Terenul este accidentat, com.

Ocolul, com. Pieleşti.
Langa,

iri,

moșia

îzvoreşte

Concești,

com.

Hudeşti,

Lamba, fzădure, pe moșia Cervenia, pl. Marginea, jud. Telcorman,

- pl. Prutul-d.-s., jud.

Lambeşti, saţ, în jud. Argeș, pl.
Oltul, făcînd parte din com.
rur. Stoiceni-Pleşoiul.

Langa, va/e, în jud. Buzăti, com.

Lamburlu-Culac,

Constanţa,

va/e, în jud.

rur.

Girliţa ;

se

desface din poalele de S.-E. ale
dealului Girliţa; şe îndreaptă
spre N., avind o direcţiune generală de la S. spre N., mergind pe la poalele orientale ale
dealului Girlița şi brăzdînd partea de V. a pl. şi cea centrală
taie

drumul

Girliţa - Cuiugiuc,
drum. de

„pe

moşia Conceşti.

Vintilă-Vodă, căt. Bodinești ; în-

cepe din Dealul-Cocii şi dă în
riul Slănicul, servind cit-va și ca
limită a moşiei Vintilă-Vodă.

pl. Silistra-Nouă, pe

teritoriul com.

a com.;

Dorohoiii,

şi se varsă în piriîul Conceasca,

comunal

și, după

un

2!1/2 kil., se deschide

Lapoşul,
zăi,

com.

plaiul

rur., în jud. Bu-

Buzăă,

situată

între

muntele Fint- îna
Hoţilor, riul
Cricovul şi riul Nişcovul, la 38
kil. de capitala jud. Limite: la N.,
începînd din muntele Fintîna-Hoților, hotarul trece prin pădurea
Piscupeasca, pe culmea muntelui
Stin
- Bătrină
a
și, prin pădurea
Butuceanca (din com. Singerul,
jud. Prahova) ajunge la izvorul
Călugărul;

ceva

lea Călugărul pănă la cîrciuma

sus de deschiderea a-

cesteia în iezerul Girliţa; malurile sale sunt în general acoperite cu tufăriş, iar pe malul stîng
se găsește și o mică pădurice.
Langa,
“colul,

saț, în jud. Dolj, pl.
com. Pieleşti,

cuitori

şi

42

case,

cu

O-

245 lo-

construite

mai toate din zid şi avind fiecare grădina ei. Copiii din sat
urmează

la școala mixtă din sa-

tul Pieleşti, care este la 3 kil.
Are o biserică de zid, în ruină,
cu hramul Sf, Dumitru, în tinda

căreia se găsește inscripția ce
arată că a fost fondată la 1844
de proprietarul satului, Dumitru Geanoglu.
Satul este așezat pe Valea:
Lungă, de unde și numele lui.
Se invecinește la E. cu com. Cimpeni; la V., cu com. Ungureni;
la N., cu com. Boleasa, din jud.

Romanați

și la S. cu Pieleşti. -

aşezată

într'o

poziţiune

Comuna e formată din căt.:
Pietricica, Lapoşul, Lăpoșelul și
Valea-Unghiului, cu o populaţie
de 1210 locuitori, locuind în
284 case, Sunt 227 contribuabili,

Meseriaşi sunt:
rotari,

6

butnari,

3 lemnari, 3
1

cizmar,

2

fierari și 1 pietrar.

în valea Cuiu-luc, pe stînga sa,
mai

fiind

" frumoasă.

Sofronia,

la V., se lasă pe vaunde

dă în rîul

Cţi-

Are o școală în căt. Lapoșul,

frecuentată de 37 copii; 3 biserici, cu 3 preoți, 3 cîntăreți și
I paracliser. Catedrala e cea cu
hramul Sf. Gheorghe. Comerciul
se face în com. de 19 persoane.
Vite: 390 boi, 207 vaci, 62
viței, 3 bivoliţe, 9 cai, 27 iepe,
II imînji, 580 oi, 130 capre și
450 porci. Sunt 100 stupi.
Căi de comunicaţie are: vechiul drum al plaiului Buzău:
Cizlăul - Buda - L.ăpoșelul - Jugureni; Lapoșul-Cizlăul peste mun-

covul, merge puţin pe Cricovul

tele

la vale, pănă în hotarul Mirești,
în Drumul-Plaiului; la S., din
Drumul-Plaiului, se îndreptează

gurului și drumul Tisăul-Lapoşul pe valcea rîului Nișcovul,
peste muntele Glodul.
Comuna Lapoșul prezintă un
deosebit interes prin diferitele
legende ce se păstrează aci,
relative la Doamna Neaga și
prin mulțimea localităților care
poartă numele ci. Acestea sunt:
Biserica Doamnei Neaga, căzută

spre Podul-Ștefului, trece prin
Marginea-Pădurei (moșia Runceni), ajunge în virful dealului
din pădurea moșnenilor Jugureni și de aci în pădurea Arhimandrita; la E., din pădurea
Arhimandrita, trece rîul Nișco-

vul pe la Glodul, apoi prin
muntele Virful-Glodului merge
pe lingă partea de E. a com.
„Pietricica, de aci în Dealul-Chiriacului, la Mestcceni, apoi continuă drept spre N. pe plaiii şi
urcă în muntele Fintina-Hoţilor.
Suprafața comunei e de 1380
hect.,

din

care 200 arabile, 620

pădure, 152 fincață, 75 izlaz,
I41 livezi, 1 vie și 91 sterp.
Proprietăţi mai însemnate sunt:

Stina-Bătrină

și Plaiul-Un-

în ruine; Puţul Doamnei Neaga,

acum părăsit, păstrindu-se încă
colacul; Aleea Doamnei Neaga,
pe care se plimba de la Cetatea
de la Buda pănă pe dealul Chiriacul, văzindu-se însă oare-care urme de nivel și șoseluire; Poiana

Doamnei Neaga cu frumoasa sa
poziţie ; Teiul - Ciobanului, etc,
Afară de acestea mai e de văzut schitul Pietricica. Comuna e
vechie; înainte de anul 1560

LAPOȘUL SAU PORCĂREŢUL
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găsesc hrisoave, care o men-

ționează. Cătunul Lăpoşelul
spune

se

că s'a fondat pe la 1750

de unul Deșliu, proprietarul acestei

moșii,

cu colonii aduse.

Căt. Brădeanul e fondat de trei
familii

din

cu paza
:. urmă

Lapoşi,

pădurei,

însărcinate

cari

s'au stabilit aci;

mai

în

iar căt,

Valea-Unghiului de ciți-va moşneni din com. Jugureni, cari s'a
mutat

pe 'partea

de

moșie

ce

li sai cuvenit și s'a alipit în
urmă de com. Lapoşșul.
Lapoşul, saii Porcăreţul, sas,
jud. Bacău, pl. Muntelui, com.
Dărmăneşti,

de

malul

situat

drept

nu

de

80

630

familii,

sai

de reședință, al
jud. Buzăii, cu

schit, jud. Bacăi,
com.

la piciorul

de munte

"al Obreţescului, ramificîndu-se
„ în trei plaiuri, dintre care unul
merge spre
doilea
' spre

treilea

satul Lapoșul,
Dărmănești şi

spre

Leloaia.

al
al

Plaiurile

ati direcția de E. și brăzdează
tărimul
dintre. Ciobănușul
și
Uzul,

prezintînd

virfurile:

Chi-

nul, Lapoşul, Leloiţa, Ghiricelul,
Bocna-Mare, Bocna-Mică, Goan-

ţa şi Tașbuga.
Lapoşul, zirf de munte, jud, Ba:
căii, pl. Muntelui, com. Dărmă-

Lapoşul,

raniificație

de

munţi,

în com. Nerejul, jud. Putna,
făcînd parte din munții propriii
zis Vrănceni şi conținînd sare la
-poale.

Pe

acest

pădurea loc. din
în întindere de

munte

se află

Dărmănești,

Lapoşul, moșie, a statului, jud.
Bacău, pl. Muntelui, com. Dăr-

mănești. Tinea mai înainte de
Episcopia din Roman. Este situată

între

moșiile

Comănești

şi Dărmănești, pe ambele maluri
ale Trotușului,

pl.
pe

teritoriul satului Lapoșul. Schitul
era de: călugări și biserica de
lemn. Mai tirzii, pe la 1823, a
fost clădită, în locul celei de
lemn, o biserică de zid ce servea
ca biserică de mir, care în urma
unui incendii a rămas în ruină.

Lapoşul, z/aiz, în munţii Vrancei, jud. Putna, întinzîndu-se din

Sboina pănă la Mușa,

Lapoşul, moșie, în jud. Buzăii,
com.. Lapoșul, în întindere de
1260 hect., din care

360 hect,

S'aii dat locuitorilor împroprietăriți din com. Lapoșul şi Lăpoşelul; restul de 900 constă din
arături, (230 hect.), pădure (500),
apoi livezi, izlaz și fineaţă.

tele Lapoşul și se' varsă
Trotușul d'a dreapta.

în

Lapoşul, ziriă, ce curge pe teritoriul com. Nerejul, jud. Putna;
- izvoresce din muntele

nume,

curge

varsă în

cu acest

de la N.-V..și se

Zăbala,

formînd:

ho-

tarul: despărțitor între muntele
Nărujenilor şi com. Nerejul.
Lapoşul-de-jos, muute, aparţinind de la 1814 încoace sa-

telor: Nerejul, Spulberul și Pal.
tinul, jud. Putna.

Lapoşul-de-Sus, munte, al satelor Năruja şi Nistoreşti, jud.
Putna,

Lapoşul-Mare, zise, pe
tele Lapoșul, jud. Putna.

mun.

Lapoşul- Mic, pisc, pe muntele
Lapoșul, jud. Putna.
Larga, com. rur., în jud. Ialomița, pl. Ialomiţa-Balta, situată,
pe partea

dreaptă a rîului Ialo-

miţa, între comunele Ciulniţa şi
Poiana,

întinzindu-se

din

rîul

Ialomiţa 'spre S., pe cimpul Bărăganului,
Teritoriul com., cu o suprafață
„de

8975 hect.,

din cari

92 hect.

pădure pe lunca rîului Ialomița,
coprinde patru moșii: Cruţeasca"d.-s., de.745 hect., proprietate
a mai multor locuitori moșneni ;

Cruțeasca-d.-j., de 1110 hect,
proprietate tot a mai multor locuitori moșneni; Ivăneşti,de 1120

Lapoșul, zumire, dată unei păr7!
“din pădurea statului Bradul-cuSforile,

ce

se întinde

în teri-

toriul com.. Lapoşul, jud. Buzău.
Lapoșşul, saii Lăpuşul, Şzră de
munți, jud. Bacăi, pl. Muntelui,
: de prin comunele: Brusturoasa,

com. Dărmăneşti, care curge
pe teritoriul” sătului cu: același nume. și are obîrșia în mun.

com. Nerejul,
500 de hectare.

și 100 porci.

loc.și 150 case:E despăr-

Muntelui,

Moldoveni

şi Dărmă-

în Carpaţii

brăcat cu păduri de fagi şi brazi.

ţit în două prin Izvorul-Sărât,
avînd sub-diviziunea Brădeanul.
Lapoşul,

începe

al rîului Tro-

tăreți. Tot aci se află ruinele
schitului Lapoșul.
Vite: 29 cai, 355 vite cor-

Lapoșul, cătun
com. Lapoşul,

Comănești

care

neşti, din șira cu acelaşi nume, îm-

305 suflete; o biserică, clădită
la 1821 de locuitori, cu 2 cân-

nute, '16 capre

nești;

departe

tușul, la o depărtare de 3 kil.
de satul Dărmănești. Are o

populație

" Agașul,

LARGA

hect. și Laiga de 6oo0hect., ambele proprietăţi particulare.
După legea rurală din 1864,
„Sunt

82
Lapoşul, sai Dărmăneasca,
Zirii, jud. Bacăi, pl, Muntelui,

împroprietăriți

locuitori;

se mai

găsesc

pe

moșie

ncimproprietăriți
43.:

Se compune din satele: Larga

LARGA
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și Ivănești și din cătunele (tirlele): Puţul-din-Grind, Saclele,
Arpagiul, Capul-Moşici (moşia
PirBir-

Ivănești), Drumul-Olacului,
loagele, “Țenţul, Dropioiul,

jăvoaia, Puţul-Noi, Tărăboanca
și Capul-Moșiei (moșia Larga),
Reședința primăriei și a judecătoriei com. este în satul Larga.
Populațiunea com. este de
217 familii, sai 988 suflete, din
cari: 232 agricultori, 5 meseriași, 6 comercianți, 6 profesiuni

libere, 176 muncitori și ș ser.
vitori. Ştii carte 293 persoane.
Are: două școli primare rurale
mixte, conduse de 2 învățători,
frecuentate

eleve;

de

58

şi

elevi

14

două biserici, una în sacu'un

tul Ivănești,

preot şi doi

dascăli, şi a doua în Larga.
Vite : 5oo cai, 1500 boi, 45
bivoli,

700

oi și 248

reşti-Fetești.

saţ,

în jud.

Bacăi,

Dofteana,

pl.

situat

pe un șes larg, ce se întinde
d'a stînga Trotușului și pe piacelași

nume,

la

3

kil.

de satul Dofteana. Are o populaţie. de 115 familii, saii şo2
suflete;

o

Are

o întindere de 350 hect.,

din cari: 40 hect. arabile, 70
hect. fineţe, 2 hect. vie, 3 hect.
pomet, 228 hect., izlaz şi pă
dure și 7 hect. vatra satului,
cu o populaţie de şo familii sati
150 sufi., dintre cari 39 contrib.
Are 1 biserică cu 1 cîntăreț
și slujită de preotul de la Mu-

casă

boierească;

o

biserică, clădită în 1790 de Costache și Maria Ghica, în unire
cu preotul Bartolomeiii, deservită de 1 preot și 2 cîntăreți;
3 cîrciumi.
Vite: 8 cai, 312 vite cornute
49 porci şi 48 capre.
Pe teritoriul cătunului se găsesc 3 herestrae de apă.
Larga. Vezi Sănduleni, sat, jud.
Bacăă,

Larga, sățuc, jud. Bacăii, pl. Siretul-d.-j., com. Milești, situat la
3 kil. de satul Mileşti-d.-s. Are
o familii, saii 38 suflete,

pl. Văilor, com.
cu 50 case.
Larga,

stație

rur. Strimtul,

de

dr-d.f.,

Iași, pl. Copoul, com.

jud.

Movileni,

pe linia Iași-Dorohoiă, pusă în
circulaţie la 1 Iunie 1896.
Se află între staţiile Movileni
(8.6 kil.) şi Vlădeni (10.6 kil.).
Înălțimea d'asupra nivelului mării, de 39 m. 24. Venitul acestei
staţii pe anul 1896 a fost de
16592 lei, 41 bani.

şetești,

Locuitorii
guri,

25

mari

cornute,

care

posedă:

10

plu-

cu

100

vite

boi;

10

cal,

soooi,

113 capre şi 60 rimători.
Cătunul e udat în partea de
V. de pirtul Amaradia.
Comunicația cu căt de reședință se face prin drumuri ordinare.

Larga, sa/, în jud. Ialomiţa, pl.
Ialomița-Balta,
muna cu

Trotușul, com.

riul cu

Larga, cătun, al com. Muşeteşti,
plaiul Novaci, jud. Gorj, situat
la N. Mușeteștilor, pe o culme
de deal, numită Culmea-Largei.

porci.

In partea de S. a teritoriului
com. trece calea ferată Bucu-

Larga,

LARGA

pendinte de co-

același nume,

situat pe

țărmul drept al rîului Ialomiţa
„și pe muchea coastei de N. a
cimpului Bărăganul. .
Aici este reședința primăriei
şi a judecătoriei comunale.
Populaţiunea satului este de
108

”

Vite: 200 cai, 810 boi, 3o
bivoli, 500 oi și 128 porci.
Larga, sat, jud. Iași, com. Movileni, pl. Copoul. Are o întindere de 2148 hect., cu o populaţie de 102 familii, sai 468
suflete; o biserică, zidită la 1861,

cu un preot şi un cîntăreţ. In
"vechime a fost o altă bisericuță
de lemn în partea de N. a satului, unde şi pănă astăzi se
vede o moviliţă, înălțată pe locul unde a existat Sfinta-Masă.
Vite: 925 vite mari cornute,

Larga,

aere mare

şi e bogat

în peşte,

Larga, dea/, jud. Bacăii, pl. Tazlăul-d.:j., de pe teritoriul com.
Sănduleni.

Larga, deal, în partea
com.

Stănilești,

pl.

de V. a

Prutul, jud.

Fălciii, situat între dealurile Miclea și Redul.

Larga, muute, în județul Gorj,
plaiul Novaci, situat în direcție
N. de la com. Novaci, între
munții: Timpele,
Salanele și
pîriul Frumușei de la frontieră.

familii, Are o școală mixtă;

o biserică.

353

Larga, fas, jud. Iași, com. Movileni, pl. Copoul; are o întin-

oi, 43

sat,

cai și 48 rimători,

în jud.

Mehedinți,

Larga, deal, în judeţul R.-Sărat,
plaiul Rimnicul, com. Buda; se
desface din dealul Poiana-Păru. .
lui; brăzdează partea de V. a
comunei, întinzindu-se printre
pir. Valea-Largă și afluentul săii
pîr. Buda ; este acoperit cu finețe.
Larga, Japse, jud. Brăila situată
în ostrovul Iapa; începe din iezerul Begul și dă în iezerul Iagara.

Larga, moșie, jud. Bacău,
Trotușului,

com.

Doftana,

plasa
pro-

prietatea lui G. Ghica - Comănășteanul; făcea trup din moşia
Comăneşti.

Larga, fădure,

jud.

Bacău,

pl.

LARGA
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Trotușului,

com.

Doftana,

pro-

prietatea d-lui G. Ghica. Are o
întindere de aproape 7500 hect,
Intr'însa -domină bradul. ste

„supusă regimului silvic.

Vre-o

50 hect. din această pădure sunt

proprietatea clăcașilor.

Larga, ziriă, jud. Bacăii,

plasa

Trotușul,

com.

curge

muntele Ursoaia, udă

din

Doftana,

care

satul Larga şi se varsă în Trotușul, d'a stinga.
jud.

Bacăi,

Tazlăul-d.-j.,

com.

Sănduleni,

care

curge

calitatea

prin valea
Își are

numită

cu

obirşia

pl.
ace:

la lo-

a-Fundului

și

se varsă în pîriul Turluiul.
Larga, firii,

izvoreşte

de

sub

dealul Larga, de pe moșia Iepureni, com. Rădiul-Mitropoliei, pl.
Copoul, jud. Iași; curge de la

V. spre E.; intră pe moșia Larga,

com. Movileni, din această plasă,
și după ce se uneşte cu PirtulPlochilor şi Pirîul-Bahnei, formează iazul din .vatra satului
Larga, de unde apoi trece în şe-

sul Jijiei, vărsîndu-se în piriulJijioara, la locul numit Șanţul-Mic.
Larga, zirin, care udă teritoriul
„com. Tăcuta, pl. Mijlocul, jud.
Vasluiii; izvorește din fundul pă.
- durei Focșasca,

curge

de la V.

spre S.şi se varsă în iazul Sturdza.
Larga, vale, între dealurile Dum.nezeul și Dealul.Cailor, com. Mo-

vileni, pl. Copoul, jud. Iași; este
întinsă și bogată în pășuni.
Larga,

cepe

zale,

din

jud.

satul

Tecuciiă,

în-

Huţul, merge

“spre N,, avind

de

o

parte și

de alta o pădure seculară, proprietatea d-lui Dimitrie Sturdza.
Pe

dinsa

se

află

drumul

ce

duce din Huţul la Ghilăveşti. Cu
61275, Blarcla Dictionar

cît merge spre N. se îngustează
mai mult, numindu-se Lărguţa.
Largă

(Valea-), cătun, al com.
și

cu

Buzăii,

Sărulești, jud.
locuitori

250

sub-divi-

case,

60

zat în două: Valea-Largă-d.-j.
şi Valea-Largă-d.s.
Largă (Valea-), sub-divizie a
cătunului Viperești, din com.
Viperești, jud. Buzău,

Largă (Valea-), saz, în judeţul

Larga, ziriiaș,

lași nume.

LARGI (VÎRFUL-VĂEI-)
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R..Sărat, pl. Orașul, căt. com,
Broșteni, așezat în mijlocul co-

munci, pe pîrîul Valea-Largă, la
7 kil.

spre

V.

de

căt.

de reşe-

dință, Broşteni.
Largă (Valea-), /ac, jud. Buzăii, comuna Vipereşti, pădurea
Valea-Largă.

Largă (Valea-), sfoară de moşie,

a

moșnenilor

izvorul
zău,

Colţeni,

pe

jud.

Bu-

Valea-Largă,

avind

cam

12 hect.

fineață

și pădure. Pe aci e poeticul
drum de la Bisca, peste muntele
Hinsarul, la Sf. Gheorghe.

Largă (Valea-), păzure, în jud,
Buzăii, com. Viperești, proprietate a statului, pendinte de E.
piscopie; are 1050 hect. din
care 1002 pădure mare; începe
din hotarul Ciutei şi merge pănă

în Tisău,

Largă

(Valea-), ziriă,

în. jud,

dreapta piraiele Titila şi Buda;

de reședință

și se varsă în rîul Rîmnicul:
Sărat, în sus de com. Dedulești; are pe dinsa 4 mori,

comuna

Broşteni ; izvoreşte din culmeaScorușului, dealul Poarta-Sco-

rușului; curge de la S.-V. la
N.E.; udă com. în partea de
V.; primește pe stînga piriul
Ciocănelul, iar pe dreapta, piriul Grozoaia; trece prin căt.
Valea-Largă, și se varsă în riul
Milcovul,

ceva

mai sus de căt,

“Priveghiul, şi în faţa cătunului
Mănăstirea-Mira . (jud. Putna).

Largă (Valea-), priz, în jud.
Tulcea, pl: Măcin,
pe teritoriul
comunei rurale Jijila; izvorește
din

poalele

nordice

ale

dealu-

lui Cheea; se îndreaptă spre
N., avînd o direcţiune generală

„de la S. spre N., brăzdînd partea nordică a plășeişi pe cea

vestică

a

comunei;

la poalele
după

un

curge

pe

dealului Sărăria,

şi,

curs de 2 kil., se des-

chide în valea pîriului Jijila, în
„fața dealului Milcovul, nu de.-

parte de satul Jijila ; malurile sale

sunt joase

Largă

și acoperite cu flori,

(Valea-),

va/e,

în jud.

Buzăii, comuna Vipereşti, ' căt,
Ghiocul; izvorește din Piatra-

Cizlăului și se scurge în riul
Buzăul, în fața muntelui Sarealui-Buzăii,

Largă (Valea-), ate, în jud.
com,

Mărăcineni,

Căpăţineşti ; începe

recție de la V. la E; udă com.
în partea de mijloc; primeşte
pe stînga piriul Spidele, iar pe
prin cătunul

(Valea-), piriz, în jud.

R.-Sărat, pl. Orașului,

Buzăi,

R.-Sărat, plaiul Rîmnicul, com.
Buda; izvorește din culmea Cilnăului, piscul Spidele ; are o di-

- trece

Largă

căt.

din Moșia-

Călugărească și dă în riul Buzăul,

Largă

(Valea-), va/e, jud. Pra.

hova;

izvorește

com.

Comarnicul,

de la N.-V. de

pl. Peleșul,

curge de la V. spre S. Servește
în parte de limită între com.
Comarnicul şi Sinaia și se varsă

în riul Prahova, pe malul drept,
tot în raionul com. Comarnicul.
Largi

(Vîrtul-Văei-), punte, în
18
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jud. Buzăi, com. căt. Colţi, pietriș şi sterp.

Largul,

câfun

com.

Largul,

710

Largul, com. 7ur., în jud. Buzău,
pl. Cîmpului, situată pe ambele
maluri

ale riului Călmăţuiul,

la

41,5 kil. de Buzău, Limitele sale
sunt: la N., apa Strimba, care
o desparte

la

V.,

de

hotarul

moşia

Ciorani;

moșiei

Mărgi-

neanca; la S$., hotarul moşiei
Macoveiul
şi'la E.; hotarele
moșielor Rușeţul și Vizireanul,

din jud. Brăila, Suprafața sa
este de 4250 hect., din care
'3127 arabile, 673 fineţe, 100
izlaz și 350 loc sterp.
Comuna e formată din căt.
Largul,

Sătuceni

și Scărlătești,

cu o populaţie de S1o locuitori,
locuind în 162 case.
Proprietăţi mai însemnate are:
Bărbuleasca,
Largul - Banului,

Lărgeanca, - Largul, Rușeţul şi
Sătuceanca.

Terenul

e

șes, a-

'vind oare-care ondulaţiuni făcute
de malurile riului Călmăţuiul, de
cite-va movile, presărate pe suprafața sa și de alveolele yiroagelor, ce stagnează în partea
de N. Fertilitatea sa e mijlocie,
avînd multe zmîrcuri şi pămînt
nisipos, mai ales între pădurea

Macoveiul și riul
Cultura

Călmăţuiul.

principală e porumbul

şi orzul. Are o cășerie şi 2 stîne,

Comerţul constă în desfacerea
cerealelor, pe care le transportă
la gara Cilibia, pe drumul Largul-Caragele-Cilibia. Mai are şi
un alt drum ce o pune în comunicație cu com. Padina, pe
lingă pădurea Macoveiul.
Bud. com. e de 3432 lei, 8ob.
Are o școală în căt. Largul,
frecuentată de '27 elevi; o biserică, S-ţii Voevozi, deservită

de
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1 preot și 2 cîntăreți.

Vite sunt: 480 boi, 415 vaci,
244 viței, 2 bivoli, 152 cai, 164

iepe, 71 mînji, 2820 oi, 7 asini
ŞI 107. porci. |

locuitori

Largul,

reședință

al

Largului (Pirîul-), pirz, în jud.

jud.

Buzău,

cu

și 140

case.

Neamţu, format către obirşia
sa din piriiașele Bulatan, Bargilele şi Coroi. Curge în spre
'S. prin o vale frumoasă, pe cuprinsul com. Călugăreni, pl. Pia-

de

roșie,

în jud.

Buzăi,

com. Largul, avind 580 hect.
Posesorul ei a dăruit jumătate
mănăstirei Banul şi jumătate
mănăstire: Mărgineanul, de unde
S'aii născut două moşii: Lar-

gul-Banului şi Largul-Mărgineanului sai Mărgincanca.

tra-Muntele, udind satele: Coroi, Gălbăzeni, Brinzeni şi văr-

sîndu-se pe stînga riului Bistriţa,
între satul Poiana-Largului și
Gura-Largului. In tot cursul săii
parcurge niște terenuri vrednice

de studiat, pentru că
Largul,

com.

moșie,

în

jud.

Buzău,

Largul, proprietate asta.

tului, pendinte de mănăstirea
Banul; are 300 hect., din care

250 arabile şi 5o hect.
sterp, nisip, băltiş, etc.

loc

Largul, moșie, în jud. Buzău, com.
Largul, proprietate a statului,
pendinte de mănăstirea Mărgi"neanu;

are

280 hect.;

Ru-

şețul din jud. Brăila, cu care forun

corp

de

pe

din

alocurea

ma-

înalte,

se scot lespezi de piatră, în

a

cărora straturi se află tablă,

ce.

sc întrebuinţează la scris și la
acoperitul caselor.
Afluenții ce primeşte acest
pirii, sunt: Piriul-Dritului, Mogorogea, Arşiţa, Tane.
Se mai numeşte și Gura: Largului.

se aren-

dează împreună cu moșia
mează

lurite sale,

Lasca, gpiriiaş, ce izvorește din
- muntele, Ceahlăul, jud. Neamţu.

1370

hect,

Se află situat, în trecerea de la
Poiana-sub-Ponoară, spre S., la

sas, în

jud.

40 minute pe jos de schitul Ceri-

Neamţu, pl. Piatra-Muntele, com.
Călugăreni, situat pe stinga pi-

buc, într'o afundătură de codru
întunecos, ce n'are altă cărare

rîului cu

de cît hăţiașul turmelor, printre

Largului

(Gura-),

același

nume.

"- Are o populaţie de

132

fa-

milii, saii 420 suflete.
Comis. Mihalic de Hodociii
zice că în apropierea acestui
sat şi a riului Bistriţa, din sus de

Piriul-Virlanului, pe moșia Hangul, se găseşte cărbune de pămînt

rîșinos,

de

formația

cea

" mai vechie (Houille Coal, Fasrig
Harzige-Steinkohle), deo calitate mult mai bună de-cit acea
ce se găsește la Comănești, Baia,

colnice

şi stinci poncie.

Lata, saț, în jud. Ialomiţa, pl.
Jalomiţa-Balta, pendinte de com.
Pribegi, situat la 15 kil. de
satul de reşedinţă, la capul de
N. al moșiei Pribegi.
Numirea vechie a satului a
fost Sărata şi apoi Dimboviceanul.
Vite sunt:
Și 50 cai.

100

boi,
”

400.oi
-

Casca ă Joldănești.
Lata,

Largului

(Piriul sai

sat, în jud. Neamţu,
Muntele,

com.

Gura-),
pl. Piatra-

Călugăreni,

si-

tuat la gura piriului cu acelaşi
nume; are o populațiune de 78
familii, sati 308 suflete. - -

canal,

în. jud. Brăila,

care

se. desparte din Dunărca-Va" poarelor, din dreptul satului Gropeni, curge în jos pe lingă satul
Tichilești,

printre

canalul” Mi-

noaie și Dunărea-Vapoarelor, cu
care se unește la Piscul-Lupului,
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de unde se desparte de Dună» rea-Vapoarelor, curge pe lingă
"satul Chiscani și, mai jos de cătunul Vărsătura, se unește iarăși

cu Dunărea-Vapoarelor,
Lata-Sărată,

zale,

tinde din jud.

care

se în-

ţeană Brăila-Focșani, în lungime
de. 5 kil. Peste apa "Buzăului,
în dreptul satului, e un pod construit de jud. Brăila și R.-Sărat,
Drumuri : la Cotul-Lung, tra-

-. cu

versind

Latoca,

șoseaua'

Rrăila-Focșani

spre N.-E. (10 kil.);

la Nazirul,

același

nume,

jud. Brăila,

pl,

Vădeni,

situată
. pe .malul

stîng al Buzăului; are o întindere de 15 hect. ; esență: salcie.
insulă,
în brațul Sf.
- Gheorghe, jud. și pl. Tulcea,
pe teritoriul com. Beș-Tepe, situată în partea centrală a pl.

Buzăi spre

S,,

pe

pănă la satul Miloseşti, jud.

Ia-

merge iarăși

E. (14 kil.); la Roman, spre S.
(12 kil.); la Gurgueţi, spre S.
(4 kil.); la Brăila, spre E. (26
kil.). Cam. e împărțită în două:

spre S. pănă în râul lalomiţa..

Latinul.-Vechii, înființat la 1836,

mată de braţul Sf. Gheorghe și
de un alt braț mai mic, numit
Dirnoiul; are o lungime de 2!

„
Lungimea acestei văi este de
- 30 kil. şi adincimea de 7 metri.

ai cărui locuitori din cauza revăr-

kil. şi o lățime medie de 1 kil.;

lomiţa, pl. Ialomița-Balta, apoi
se curbează spre E. și din dreptul
satului Murgeanca,

Această vale a fost albia unui
afluente al rîului Ialomiţa, care
a dispărut,
Pe această

vale

este

lacul

Strachina, după numirea căruia
se mai

numește

și valea,

şoseaua Brăila-Focșani,

- Sării Buzăului s'au mutat mai
spre E., formînd com. Latinul|! Noii la 1861 și Latinul-Noiă,

„ Buzău.

pus

din 2 sate, ambele

Latinul-Vechiă,:

pl. . Vădeni,

rur., în jud. Brăila,

situată

pe

malul

drept al riului Buzăul. Se măr„ ginește la V. cu Buzăul; la S.,
- cu Gurgueţi;la N., cu

este așezat de-

iar. Latinul-Noi,

la 3

pentru

Latoriţa sai Lotriţa, rî4, în
jud. Vilcea. Izvorește dintre mun-

ţii Paringul şi Bora, de la locul numit Benga, vecin cu jud.
Gorj. Curge printr'o vale îngustă și adincă, de la V.la E.
și se varsă în Olt, mai

şoseaua

Brăila-

Focșani, unde .se află un pod,
peste riul Buzăul, la 26 kil.
spre V. de orașul Brăila. Are
construită

la

1865,

deservită de 1 preot, 1 cintăreț
și 2 paracliseri;

înființată la 1865, întreținută de
stat, frecuentată

de 26

elevi.

„Suprafața satului vechiii este
68 hect. Populaţia ambelor sate
este de 157 familii, saii 601 suflete; 315 bărbaţi și 286 femei.
Vite sunt: 120 cai, 530 vite
cornute, 1430 oi şi 17 rimători.

Latinul, moşie, proprietate a statului, jud. Brăila, pendinte de
com. cu același nume, pe care
se află com.

biei sale

este

de

10

m.,

sus

de

a

al-

iar

a.

apei, de 3 m. Fundul conţine
bolovani. Are ca afluenţi: va
lea Rudăreasa, pe stinga și va. .

lea Repedea, pe dreapta.

o școală mixtă,

de 30 hect., iar a celui noii de

Romanul

partea de S. a com.

şi numai

Latinul;

2935

are o întindere de 2500 hect.,
dind un venit de 40000 lei.

Prin com. trece șoseaua jude-

Latinul, pădure, pendinte de com.

40 bani şi cheltuelile de
- lei, 75 bani.

care servă locuitorilor
învelitul caselor.

Mălaia. Lărgimea medie

așezat pe

Măxineni

Budgetul com. e de 2980 lei,

întinderea -totală e de zoo hect.;
este acoperită numai cu stuf, -

Este

(R.-Sărat) și la E., cu Cotul" Lung. Suprafaţa sa este de 3800
hect.; cu o populație de 157 fam.,
saii 601 sufl., din cari 97 contrib.
S'ai împroprietărit 74 loc.
în 1864 şi 100 în 1878; 46
- sunt neimproprietăriți,
Are .1 biserică zidită la 1865,
deservită de 1 preot şi 1 cîntăreţ; 1 cimitir în centrul com.;
1 . școală mixtă, în cîmp, la 1 kil.
de sat, frecuentată de 26 elevi.

a comunei ; este for-

kil. spre S. de Latinul-Vechiă.

o biserică,
com.

în par-

alungul țărmului drept al rîului
Buzăul,

Latinislav, jazse, în jud. Brăila,
- situată în Ostrovul-Popei, la S.
de Toporașul ; începe din partea
stingă a Vilciului.

şi nordică

Latinul, saţ, în jud. Brăila, com„tea de N.V. a com. Latinul,
pe malul drept al. rîului Buzăi.

Lată (Piatra-), zise, al muntelui
„. Istriţa, com, Pietroasa-d.-s., jud.

Latinul,

spre

Latoriţa, pârtia, în jud. Gorj, pl.
„ Novaci. Curge din partea de
E. a muntelui Urda și se varsă
în Lotru, la Mălaia; primeşte

pe

dreapta

izvoarele:. Cioara,

Bălescul, Galbenul,
Curmătura; iar pe

Sgoiul
stînga

și
îz-

voarele: Coasta-Beaghei, Zeneguța, Purul și Pietrimanul,
rur., în partea de
S. a plășei Racova, jud. Vaslui, la 12 kil. de orașul Vaslui şi la 21 kil. de Pungești, :
reședința plășei; situat pe valea
Racovei, și pe dealurile din dreapta şi din stinga piriului Racova.

Laza,

com.

Este formată din satele: Laza,
„Sauca, Oprişiţa, Polincu, Lin-
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gurari, Poeana-Rișniţa și Bejenești, pe o. suprafață de 6481
hect,,

din

care:

4498

hect.

Laza, ziriă, jud. Vasluiu, izvoreşte din dealul Fundul-Lazei,
ale | . curge de la N. spre S,, trece

Statului, cu, 1114 hect. pădure,
iar 19653 hect.
cari posedă

148

ale

locuitorilor,

hect.

vie.

Are

o populaţie de 830 familii, sati
2397 suflete,
Prin mijlocul comunci trece
pîriul Racova și calea județeană
Vasluiui-Pungești.
Are: 3 biserici cu 4 preoți
și 6 eclesiarci;o școală; o moară

cu 'vapori; 4 cîrciumi,
Comerciul se face de 7 persoane.
Vite: 1501 vite mari cornute,
1114 boi, 50 capre, 97 cai și

-609 rîmători.
Budgetul comunei
lei la venituri și de
cheltueli.
Locuitorii posedă:
- Și 120 care cu boi,
și 12 căruţe cu cai.
Sunt 340 stupi cu

prin satul Laza şi se varsă în
stinga piriului Racova.

de la $.-V. câtre N.-E. Are o
înălțime medie de şo m. şi este
"situat în partea de N. a pl. și
ceă de S. a com. Este acoperit cu pășuni.

e de 3588
3367 lei la

Lazana,

albine.

Laza, sat, în centrul com. Laza,
pl. Racova, jud.: Vasluiii, situat

între dealurile: Hirșova spre V. și
- Mijlocul, spre E., pe o suprafață
de 2749 hect., din care 656 hect.
sunt ale locuitorilor, cu 114 hect.
„pădure, iar restul e proprietatea
Statului, căruia aparține moșia.
Are o populaţie de 209 fam,, sai
840 sufl. o școală, înființată în
anul 1868, frecuentată de şo
elevi; o biserică, făcută de lo-cuitori la 1760, cu 1 „preot şi

pe

moşia

Ghi-

reni-Tăutul, com. Coţușca, pl.
Prutul-d.-j., jud: Dorohoiti; con-

Lazmahale, sat, jud. şi pl. Concăt.

com.

rur.

Techir-

Ghiol. Este situat în partea de S.
a pl. și cea de N. a com., la
5 kil. spre N.-V. de căt. de
reședință, Techir-Ghiol, în valea
Carsi-dere sai Hazi-diuliuc.
Este
închis la N.-V. de dealul Lazmahale cu movila Cemenli-Iiul
(53 m.), la S.-V. de dealul
Orta-Burum-Bair şi la E. de
dealul Denis-Islast-Bair,

cu

mo-

vilele Sara-iuc (49 m.) și L.azmahale (41. m). Suprafața sa este
de 2693 hect., din cari 61 hect.
ocupate de vatra satului și grădini. Populaţia este de 48 familii,. sai

168

suflete.

Prin

sat

Vite:
500 oi,

mai mici spre Anadol-Chioi,
Hagidiuliuc şi Agigea.

Laza, deal, spre E. de com.
Laza, pl. Racova, jud. Vasluiii.

locuitori,

go case

și 36

şcoala

mixtă

din

satul Ter-

pezița, cc este la 3 kil.
Lazul,

sat, în jud. Mehedinţi, pl.

Ocolul,

com.

rur.

Valea-Boe-

„rească. Are 95 case; o școală,
dăruită de D-na Scvastița Gărda-

Lazăr, pisc, jud. Vilcea, com.
Mitrofani, din pl. Oltul-de-Jos.

2 eclesiarci.

rimători.
Locuitorii posedă: 26 pluguri
şi 56 care cu boi, 5 pluguri și
4 căruţe cu cai; 80 stupi.
Statul a înfiinţat aci o fermă
model.

cu 472
la

Lazaroi, pichet, jud. Neamţu, pe
granița Trausilvaniei, situat pe
pir. Bolohaniș, între pichetele
Brateș la N..-V., şi Bolohaniş la
S.-E.

trec drumurile: cel judeţean
Constanţa-Mangalia, pe la 1 kil.
spre E. de sat precum și altele

256 vite mari cornute,
12 capre, 57 cai şi 190

Lazul, sat, jud. Dolj, pl. Dumbrava-de-Sus, com. Terpeziţa,
bordee. Copiii din sat urmează

ține pește.

stana,

64 pluguri
10 pluguri

Zaltă,

Lazmahale,

deal, în ju.

şi pl.

Constanţa, pe teritoriul com.
rur. Techir-Ghiol și anume pe
acela al căt. săi Lazmahale. Se
întinde de la virful Cioinac-luc
pănă la Valurile-lui-Traian şi
calea ferată Constanţa- Cerna:
voda, cu o direcțiune generală

reanu şi care poartă

numele

ta-

tălui d-sale, Pantele Colibăşeanu.
Lazul, numire, ce se mai dă satului Oncești-Noi, comuna Oncești, pl. Siănişeşti,
jud. Tecuciii,
Lazul, munte, în jud. Buzăii, com,

Bălănești, căt. Cocirceni și Valea-lepei, ramificaţie din Muntele Pănătăul, parte arabil, parte
fineaţă.
Lazul, munte, în jud. Buzăă,
com. și căt.: Nehoiașul, avind
ramificaţia Dealul-Lazului.
L.azul, colină, în jud. Buzău, com.
Blăjani, avind culminaţiă Virful-Lazului, cu o înălțime de
498 metri. Face hotar despre
com. Vadul-Soreştilor.

deri

întinse,

frumoase

Are

ve-

și

va-

riate.

Lazul, dea/, jud. Gorj, pl. Gilortului, în partea de V. a com.
Pegeni. Are direcția N.-S. din
dreptul com. IHorezani d.-s. ; se
termină la com. Căpreni-de-Dolj
printr'o

Buda.
mare

poiană

ce

se

numește

Este acoperit de pădure
și mică.

Din acest deal se desparte
un crac în partea dreaptă a pi-

LAZUL:

141

rîului Lazul, care este acoperit
de vie, livezi de pruni și pădure.
Intre aceste
două
dealuri,

curge piriul Lazul, care se varsă
în piîriul Plopul, în com. Căpreni-de-Dolj, luindu-şi naștere
dintr'o mică întindere de loc şes
ce se numește Poenile-lui-Dobre.

Lazul,

deal,

Jiului, com.

în

jud.

Gorj, pl.

Urdari-d.-s., spre S.

de comună ; începe din ValeaIui-Dan, merge paralel'cu vatra
Satului, în direcțiune S.-V. pănă
în cătunul Artanul.
Lazul, munte, jud. Prahova, pl.
Prahova, com. Breaza-d.-s., din
care iai naștere văile: Lazului,

Căruntei şi Racheriţa.
partea

Cade în

Lazul-Mic,

dea,

LĂCEANCA

în

com.

rur.

Șovarna-d..j., plaiul Cloșani, dud.
Mehedinţi.

Butimanu. In raionul acestei coLazul și Crişani, moșie a statului,
pl.

Dumbrava-d.s:,

pezița, jud. Dolj,
nual cu 6200

Lazului

com.

arendată

din timpul vechilor războaie. Are

a-

o populație de 740 locuitori;
o biserică; o școală. Spre V.,
şi S. de Lazuri se întinde pă:
durea Văcăreasca.

lei.

(Dealul-),

dea,

jud.

Buzăiă, ce începe de la cătunul
Benga, com. Mărunţișul și se întinde pănă în Valea-Viei, com.
Pătărlagi, pe malul drept al
rîului Buzăul.
Lazului
Buzău,

din par-

tea de V. a 'satului Pihneşti,
pl. 'Podoleni, jud. Fălciu, trece

prin sat și, în partea de S,
varsă în piriul Fundătura,

Lazul, va/e, în jud. Gorj, pl. O.
colul, com. Urechești,spreN.-E.
"de cătunul Tilvești, al com. Cir-

bești ; începe din ' dealul ViilorVechi (Dealul Bran) ; se întinde
d'alungul

satului

și-se termină

la extremitatea satului spre N. în
Valea-Amaradiei;

este

mativă 'de 2!/. kil.; este acoperit cu vii şi pruni;

Zăhăreşti,

pe

Mărunţișul,

căt.

malul stîng al

Lazului (Muchia-), colină, în
jud. Buzăi, com. Pănătăul, căt.
„ Plăişorul, culminaţie a dealului
Lazul;

servă

ca hotar.

Lazului
Buzăi,

(Valea-), zaze, în jud.
com. Calvini, căt. Bis-

ceni-d.-j.; începe din muntele
Lazul și dă în riul Bisca-Chiojdului.

Lazului

(Valea-),

za/e,

izvo-

reşte din: muntele Lazul, plaiul
Breaza, comuna Breaza-d.-s.,
plaiul Prahova, jud. Prahova,

curge

de la V. spre E. și se

varsă în riul Prahova, tot în raionul com. Breaza-d.-s.

Lazurile, zădure, supusă regi.
mului silvic, pendinte de com.
Rucărul, plaiul Dimboviţa, jud.
- Muscel;

are o întindere de 100

Lazurile, Zea/, jud. Muscel, comuna Dragoslavele, plaiul Dimboviţa,
|
Lazurile, fisc, pe creasta şirului de dealuri ce brăzdează în
lung și lat com. Costești, pl.
Horezul, jud. Vilcea. Acest șir
de dealuri se prelungeşte pe
toată partea de E. a comunei,
în stinga riului Costeşti.
Lăcătuşul,

ziriă,

ce

izvorește

din ramurile munților Hălauca,:

Lazul -Cheei- dintre-Izvoare,

din muntele Cătiaşul, în cătunele
Curmătura, Nehoiul şi Păltineni;

com. Pipirigul, pl. de Sus-Muntele, jud.. Neamţu ; se varsă pe
stinga piriului Pipirigul, puţin
către V. satului Pipirigul.

are pădure și fineţe.

Lăcătuşului (Izvorul-),
Lazului (Virful-), munte, în jud.
Buzău,

“com.

Calvini,

căt. Bis-

ceni-d.-j.
Lazul-Mare, deal, în com. rur.
Șovarna-d.-j., plaiul Cloșani, jud.
- Mehedinţi.

proprie-

hectare.

Lazului (Virful-), vzuanze, în jud.
Buzăi, com. Păltineni, ramificaţie

ceni,

e

tatea locuitorilor.

riului Buzăul.

de dealurile Ștefan şi al-Suliţei.

care 14 arabile, restul pădure;
e proprietatea moșnenilor Sibi-

dineşti; se prelungeşte de Îa E.
la V., pe o întindere aproxi-

com.

formată

moşie, în jud, Buzăii, com. Valea-Muscelului ; are 5o hect., din

Lazurile, «ea, în jud. Gorj, plaiul Vulcan, jud. Gorj, situat la
E. şi în marginea comunei Go-

(Dealul-), Zea/, în jud.

se

Lazul, zirii, în com. rur. Smadoviţa, pl. Dumbrava, jud. Mehedinţi.

mune sunt cinci movile istorice

Ter-

de N. a căt. Breaza-d.-s.

I.azul, zirîă, izvoreşte

tuată pe cîmpie, la 8 kil. spre
S..E. de Tirgoviște, pe șoseaua
judeţeană Tirgoviște-Bilciurești-

Lazurile, com. rur., plasa Dealul- Dimboviţa,
jud. Dîmboviţa, si-

în jad.

zzvor,

Buzăă, com. Ruşiavăţul;

începe din Muscelul-Ţigan şi dă
_ naştere

văci Rușiavăţul.

:Lăceanca,

moşie, în jud. Telcor-

man, pl. Tirgului,

proprietatea

LACENI.

- moștenitorilor D. Ștefanopolu;
„.are Q întindere de 2552 hect,
Lăceni,

con. rur., la extremitatea

„de E. a plășei Tirgului, jud. Teleorman, situată pe valea Te- leormanului.
|
Suprafaţa ei, dimpreună cu
moșia de pe dinsa, este de 3400
hect. Locuitori împroprietăriți
sunt

în

număr

de

132,

- întindere de 496 hect.
Terenul
solul de

LĂCULEŢE

21142

pe

o

calitate.

Lăculeţe (Loculeţe), sa/, jud.
Dimboviţa,

este rai mult șes Şi
bună

„și țiperig, și căre. se lărgeşte
mult spre S-E.
î
Aproape de capătul ei despre V. se află un plop foarte
gros şi bătrin, pe care cite-va
generaţii de oameni așa lat po„. menit,
Locul dinprejurul săi,
un mic platoi frumos, se numește Locul-de-la-Plop.

„ Glodeni.

pl.

Ialomiţa,

In raionul

la venituri

și de lei 2834,

32 la cheltuelă,
Are

bani

PE

o şcoală, condusă

de un

învățător şi frecuentată de 49
elevi; o biserică cu doi preoţi
Şi dot cintăreţi,

Pe apa Teleormanului sunt
două mori de măcinat.
"Căile de comunicaţiune sunt:
șoseaua mixtă spre com. Tătă. Tești și spre Alexandria ; șosea
"vecinală spre com. Măgura, din
jud. Vlașca;
Pe teritoriul acestei comune,
în partea despre S., se varsă

pîriul Clăniţa în rîul Teleorman.
„Aci, la împreunarea acestor cur„uri de apă, s'a -format o întinsură de lacuri şi de mlăștini.

Asupra
mune

originei

acestei : co-

se găsesc documente

din

care rezultă că acia fost sat
locuit prin secolul al XVI-lea..
In secolul trecut făcea parte din
- judeţul Vlașca, pl. Cilniştii.

Lăcoviştea, ză/cea zmîrcoasă, rezervată ca loc
Prahova, pl.

cheni-Mari,

de

finețe,

jud.

Cricovul, com. Pu-

unde crește papură

In virtutea. unei legi din Aprilie
statul

Romîn

a concedat

la 7 Ianuarie :881 societăţei
«Dallemagne et Miiller> dreptul exclusiv -al fabricaţiunei pulberei în tot regatul. Durata con.
cesiei era fixată la maximum
15 ani, în care timp nici o altă
fabrică, fie privată fie publică,

nu putea funcționa în țară..
Concesionarii erait îndatoraţi
a produce în. timpuri normale
o cantitate

anuală

de

150000

de kilogr. de diferite pulbere,
- iar în timp de războiti 500000
„de kilograme.
-. Statul pentru trebuințele armatei se obliga “a cumpăra
100000 kilogr. pe fie-care an, în
condiţiunile fixate printr'un caet
de sarcini.
Pentru instalarea fabricei, sta-

tul cedă gratuit un teren de
300000 m. p., iar mat tirziii concesionarii cumpărară un alt te: ren alături de aceeași întindere.

Fabrica începu a funcţiona . în
luna lui Maiii, 1883 sub direcția
mai întîii a d-lui Miiller

şi

în

urmă a d-lui Arendt, căpitan în
retragere al armatei belgiane,
care a funcționat pănă la res- cumpărarea fabrici de către
stat în anul

1888,

în-

1886, data ultimer.şi celei mai
grave exploziuni din cele nouă
ce s'au întimplatîn 3 ani de
„exploatare. In urma acestei ex. plozii, fabricarea pulberei fiind
întreruptă, statul răscumpără
fabrica care începu să funcțio«neze

la-21 Maiii

1888

sub

ad-

boii. Această rescumpărare costă pe stat suma de 2083301

Pucioasa, se află instalată Pu- drăria, statului cu același nume.
18$0,

fără

acestui sat,

275 familii, saii 102
: suflete,
1
dintre cari 203 contribuabili.

Vite: 591 vite mari cornute,
219 cai, 7 măgari, 2076 oi, 19
capre și 322 porci,
Budgetul com. e de lei2361

urmă

- ministraţia Ministerului de Răz-

52 hect, vii,
Populaţiunea comunei este de

și

se

” trerupere pănăla 15 Noembrie

com.

pe malul sting al Ialomiţei, la
10 kil. spre N..de Tirgoviște,
pe şoseaua națională Tirgoviște-

Are

Fabricarea pulberei de către
.. concesionari

"lei, 57 bani.
Veniturile

acestei

fabrici,

ae

la 1888 pănă în prezent (1900),
au

fost

în total

de

8242411

lei, 80 bani, din care scăzindu-se

" chelt., în sumă de 5191470 lei,
- bani 98, precum şi amortizarea
în acești 12 ani a capitalului de
rescumpărare: 1499977 lei, 13
“bani, rămine pentru acești 12
ani -un beneficiă de 1550963
Ici,'69 'bani,

ceea

"un. beneficiă
lei, 95 bani.
“Accidente.

ce

net

de

dă anual

129246

În cei trei ani de

- exploatare de către concesionari, de la 1883—1886, s'au

întimplat nouă explozii care aii
cauzat

moartea

a

14

lucrători

„şi rănirea a 6 lucrători; Iarîn cei
12 ani de exploatație de către
- stat,

de la 1886—1898,-nu s'ai

întîmplat de cit 5 explozii care
aii omorit

un

lucrător

și au ră-

nit doi,
Actualmente pudrăria de Lă.
„culețe nu mai produce de cit
pulbere de vinat și de mine, de
„oare-ce statul a instalat o nouă

fabrică de pulbere fără fum
Dudești

Lăculeţe,

lingă

la

București.

stație de dr.-d.f., jud.

Dimboviţa, com. . Doicești, căt.
Dolani, pe linia Tirgoviște-Pu.

cioasa, pusă în

circulație la 1

Ianuarie 1890. Se află între stațiile: Doicești

(3.5. kil.) și Pu-

LĂD EȘTI
cioasa (7 kil.). Inălţimea d'asu- pranivelului mării e de 338,67.

Venitul acestei: staţii

pe

anul

1896a

lei.

-

fost de

31389

Lădeşti, sat, făcînd parte din com.
rur.

Măldărești,

pl.

Cerna. d.-s.,

jud. Vilcea. Are o populaţie de
307

locuitori.

Lăganului (Pădurea-), pădure,
făcînd parte din pădurile de pe
moșia 'Belitori, jud. Teleorman,

proprietatea d-lor M. Sutzu, Gr.
Lahovari
Lăicăi

și L. Paciurea,

sai

Cremenea,

sat,

fă-

“cînd parte din com. rur. Lăicăi-Runceasa, pl. Argeșelul, „jud.
-Muscel,
Este situat pe ambele maluri
- ale riului Dimboviţa şi are o
populaţie de 113 fam., sai 605
suflete. Aci este reședința com.

Locuitorii acestui căt. s'aii
împroprietărit la anul 1864.
Are o biserică -de zid, clădită la anul 1790, de Popa Ivan

şi Niţu Mătăsaru, deservită

Locuitorii pe lingă agricul„nița. Filipescu, Izbășescu; Niţă
tură, se mai ocupă ca facerea
“1. Popa, Petre. Nicolae și Ion TI
scindurilor și transportul lor în „. “Bartea,
.. țară pe la bilciurile anuale şi
Com. se întinde. pe o .suprasăptămînale.
| față de 1150 hect,Are: 2 biserici, la Lăicăi și
„Prin "com. trece șoseaua juRunceasa, deservite de 2 preoţi
- dețeană care leagă orașul Tirși 2 dascăli; o - școală, întrun
goviştea cu orașul Cîmpulung
local spaţios, construit în 1867
şoseaua, vecinală care lzagă com.
de D-l Didiţă Izbăşescu şi loLăicăi cu com. Cetăţeni-din-Vale,
cuitori.
. şi alte multe drumuri nepietrite,
In com. nu sunt carieri de
Legenda zice că aci, pe Dealul:
piatră, dar prin .coaste și ripi
. Olarului, la locul numit Piscul,s'ar
se găsește piatră foarte bună
fi bătut Radu-Negru cu Tătarii.
de construcţie. |.
In urma trădărei, Tudor Vla.

cu: apă

com., sunt:
-1 herăstrăă,

riul

1 piuă,

mori şi

în

cer-

următoarele

pe dreapta:

Valea-Podu-

“Valea-Ghermanei, . Vălean-

ca, Răscăeasca și Valea-Tunului,
Valea-Ursului și

(Cîrciuma-

de-Piatră), com. rur.; în jud.

Muscel, pl. Argeșelui, la S.-E.
- de -Cîmpulung, la 22 kil. de acest oraș. Este

așezată

pe am-

” bele maluri ale rîului Dimboviţa
şi a altor piraie şi văi.
:
Se compune din două căt.:
Lăicăi și Runceasa şi se mărgineşte la N. cu com. Cetăţenidin-Vale, la S. cu com. Gemenea

(ud. Dimboviţa),

la E. cu com.

Micloşani și la V. cu com. Văleni.

" Are o populație de
suflete,

190. fadin cari

„183 contribuabili; locuesc în'244
" case." Știii carte 129 "persoane.

Valea-Minciu-

neștilor.
- In. com. 'sunt: multe. livezi cu

pruni;

dimirescu,

în drumul săă

de

la

Cimpulung la Tirgoviște, pornit
fiind

.sub

escortă:

peste: muscele,

numeroasă

a conăcit la Cir.

ciuma- -de- Piatră.

Lăleșşti,
Tutova,

com. rur. şi sat, în jud.
pl. Tutova, spre N.-V.:

„de Birlad, pe piriul Tutova. Se
" împarte în 2 părţi, în Lălești» Boerești și. Lălești-Răzăși. Are
o populaţie de 1514 suflete; știi

carte 126 persoane; locuesc în
Dimboviţa,

cul com., se varsă
lui,

2

iar pe malul stîng: Valea-Miţoi,

Lăicăi-Runceasa

milii, sai 989

.

din Dimboviţa.
Ia
Pe riul Dimboviţa, în raionul

- gîrle,

mică mlaștină

x

com. cu. Micloşani și Gemenea,

„un preot și un dascăl; o școală,
frecuentată de 44 copii.

căt. Lăicăi

4

mijlocul com. şi apoi intră în
jud. "Dimboviţa pe la hotarul

In

In partea de V.a

.v

Vite: 550 boi şi vaci, 540
oi, 210 capre,52 caiși 450 porci,
Bidgetul com. e la venituri
de lei 1972,59 şi la cheltueli, de
lei 1162,50.
Riul Dimboviţa
trece prin

de

„este. o
sărată.

LĂMĂȘENI
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dealurile:. Olarului,

O.-

„165 case..: Formează o comună
(com. Lălești cu cătunele: Oneşti, .
'Fulgul, Călimăneşti, Fintinele,
Simzinești, Cristești și Tupilați).
Are 82 hect. vii, din cari 37:
“ nelucrătoare și 7,75 hect. livezi

“cu pruni,
-Areo școală primară de băeți.
„In

toată com, 'sunt 3 biserici.

gorului şi Muchea-Micloșanilor;

Comerciul se face de 11.persoane. Șoseaua jud. Birlad-Ba-

păduri mari compuse - din. fag

căi,

„și puţin

carpen

şi,

mai. în. de:

trece

prin

această

com.

(prin Fintinele). .

“părtare, munți, între cari -cităm
Marginea:Domnească;
zice

că şedeaii

unde -se

Lălăşti, trup

de. moşie,

în jud.

unii Domni vara

Neamţu, pl. Piatra-Muntele, com.

_cite-va zile,
“ Locuitorii din căt, Runceasa
sunt moșneni; cei din căt. Lăi.-

„Girovul;situat'pe lingă moșiile
Avereşti, Girovul, Botești.
“Se mai numește și Lelești.

căi, în număr.de 103, s'aii împroprietărit,

după

legea.

rurală

din 1864, pe moşia Domniței
„Elisa Filipescu (Vulpe). Proprie:
- tarii mari în

com,

sunt:

Dom-

Lămăşeni,

sa, pe moșia

cu a-

celași nume, jud. Suceava, com.
„Rădășeni, la 8800 m.:de Făl- ticeni, Partea E. a satului, fiind

LĂMĂȘENI
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pe moșia fostului proprietar Cichirdic, poartă numele de Lămășeni-Cichirdic; iar cea deV,,

se numeşte Lămășeni. Secară,
pentru același. cuvint.
E așezat pe .văile și dealurile
Copăcelul, Prodana și. al Izvorului. Are 179 case, populate cu
219 familii, sai 814 suflete, din
cari 209 contribuabili. Vatra sa.
tului ocupă 84 fălci, sI prăjini.
Moșia e proprietatea d-lor G.
. Ciudin şi G. Văsescu și are 522
fălci, 16 prăjini. Improprietăriți
de la 1564 sunt 19 pălmași și
149 codaşi, stăpinind 287 fălci și
56 prăjini. Are două biserici,
una în
hramul

Lămășeni-Cichirdic, cu
sf. Constantin și Elena,

zidită de Anastasia Cichirdiceasa
în 1850, deservită de un preot
'şi 2 cîntăreţi şi a doua, cu hramul Sf. Nicolae, de lemn, de-

servită de un preot şi doi cintăreţi; o școală rurală mixtă, cu
un învățător plătit de stat, înfiinţată

numai

în

de

1864,

Ștefan-Vodă

lui

şi a altor Domni.

şi Lămăşeni

egumenului M-rei Slatina în 7231

lunie

20,

se

moștenire copiilor, nepo-

ților şi strănepoților, numar cît
timp aceștia locuiaii în sat. Fetele măritate în alte sate n'aveati
dreptul a moșteni. livezile pă.
.
Lămășeni-Răzăşești

Lămăşeni-Săcară.
Vezi
Lămășeni, jud. Suceava.

satul

Lămoteşti, sa/, făcînd parte din
com. rur. Lămotești-Gălbinaşi
pl. Negoeşti, jud. Ilfov. Liste
situat la N. de Gălbinași, pe
țărmul sting al rîului Dimbovița. In mare parte locuitorii
acestui

sat sunt țigani.

Se întinde pe o suprafață
de
559 hect., cu o populaţie de
"943 locuitori.
Bisericei Sf. Vineri din București aparţin 250 hect. și locuitorilor 309 hcect.
Epitropia bisericei cultivă prin

Are

o

biserică,

cu

hramul

Sf. Impărați, cu 1 preot şi 1
„cîntăreț. Comerciul-se face de
7 persoane.
Numărul vitelor, mari e de
491 şi al celor mici, de 457.

Lămoteşti, saz, în jud. R.-Sărat,
plasa Orașul, cătunul comunei
. Mindrești, așezat în partea de
S. a comunei, la 2 kil. spre
S. de cătunul de reședință,
Mindrești-Vechi, pe malul stîng
al rîului Milcovul. Are o întindere de 38 hect., cu o populaţie de 102 familii, sait 419

sc ocupaii cu lucrul pămîntului,

suflete,

abili. Știi carte 28 persoane.
Are o.biserică, cu 1 preot şi

loc de mijloc;

numărait 100 liuzi, plătind
1490 lei anual.
|

bir

Vasilaţi

prin

din satele:

şo-

Gaăl-

şi Ștefăneasca, cu. o populaţie
de 1434 suflete, din cari 275
contribuabili; locuesc în 258

poame

și aveai

şi

„ Lămășeni, jud. Suceava.

arată că

„cei ce întemeciaii livezi de pomi
pe moșie aveai dreptul să le

Frumușani

sele vecinale.
Se compune
binași,

izlaz. Locuitorii cultivă 297 hect.,
rezervînd 12 hect. pentru izlaz.

școală.

la S.-E. de Bucureşti, lingă rîul
Dimboviţa, la 29 kil. de Bucureşti. Stă în legătură cu com.

Lămăşeni-Cichirdic. Vezi satul

19 elevi din41 băeţi

" torii din Bosancea

rinteşti, .
In 1803,

aci și-a fâcut trecerea oastea

arendașii
săi 233 hect.; restul este

Drumurile principale sunt: la
Rădășeni (1 kil.); la Sasca (6
kil.) şi la Rotopănești (3 . kil.).
. Intr'o mărturie dată de locui-

treacă

jud. Siceava. Prin această pădurice trecea drumul ce lega
Suceava cu Baia. Se zice că pe

frecuentată

și 34 fete cu etatea de

(1723),

LĂNGEȘTI

din

I cîntăreț;

cari

98

contribu-

o școală.

Lămotești,

Moara-Nouă

case și 14 tordee.
Se întinde pe o suprafață de
2194 hect,
$. Rasti, biserica

Moșt. d-nei

Sf. Vineri din București, Statul și moșt. I. Alexiu, aii 1575
hect. şi locuitorii 619 hect. Pro- prietarii cultivă 1395 hect. (67
izlaz, 112 pădure). Locuitorii
cultivă 600 hect., iar 19 le rezervă pentru izlaz.
Budgetul comunei e de 3562
Ici la venituri și de 3177 lei
.
la cheltueli.
Are 2 biserici (la Gălbinași
şi Lămoteşti); 1 școală mixtă ;
1 heleșteii; 1 moară cu apă;
2 mașini de treerat.

Aci se: face în Septembrie,
fie-care an, tirg de vite şi alte.
Vite: 283 cai şi tepe, 2 armăsari, 282 boi,..288 vaci şi viței,

47 tauri, 27 bivoli, 38 bivoliţe,
16 capre, 1105 oi şi 453 porci.
Locuitorii posedă: 126 pluguri: 69 cu boi, 57 cu cai, 185
care

și-căruțe:

100

cu

boi,

57

cu cai.
Comerciul sc face de 12.persoane.
sunt
Locuitori împreprietăriț
i
113 şi neimproprietăriți, 261.
Lănărici,
Ocolul,

fală,
com.

jud.

Işalniţa,

Dolj,

pl.

în S.V.

comunei. Are o suprafață de $
„pogoane şi o adincime de 3! m.

Lăngeşti, saț, cu So familii, jud.
Argeș,pl. Cotmeana, făcînd parte

Lămăşeni, zâdurice, de diferite

Lămoteşti-Gălbinaşi, com. rur.,

esențe, pe moșia cu același nume.

pl. Negocști, jud. Ilfov, situată

din com. rur. Bumbueni; are
o biserică, cu hramul Adormi-

LĂPOȘELUL
rea,

-
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deservită

de

un

preot,

un

cîntăreț și-un paracliser.
Lăpoşelul,

cătun, al com.

poșul, jud. Buzăă
tori şi 54 case.

cu 230

durea Corbul-Pădureţ; la V., cu
Stroești şi la E, cu Bălileşti-Golești.
.

Lalocui-

Lăpuşata,

Lăpticul, munte, jud. Dimboviţa,
de la Moroeni în sus, în dreapta
Ialomiţei. Spre E. de Lăpticul
este muntele Furnica, ce servă

de limită între jud. Dimboviţa
şi Prahova. .

jud.

ramură de dealuri,

Neamţu,

aproape

com.

ce

se detașează

perpendicular

spre

V.

din culmea “Tarcăului, pănă în
pîriul Tarcăul, între pirtiașul
Mălăeştea la N. şi Lăptoacele
la S.

cătune:

Bereşti

Lăptoacele, ziriiaș, ce izvorește
Tarcăului,

comuna

Pingăraţi, pl. Piatra-Muntele,
jud.
Neamţu şi se varsă pe dreapta
piriului 'Tarcăul, între Dealul:
Butucilor și Dealul-Lăptoacele.
Lăptuţoaea, vechie numire a satului

Brătia,

com.

Frumuşica,

pl. Cimpul, jud. Ialomiţa.
.
rur.

Leiceşti,

plaiul

Nuc-

șoara, jud. Muscel. Cade între
muchea dealului Stroişorul și

"malul stîng al rîului Doamna.
Populaţia lui e de 131 locuitori.
sai

Locuitorii acestui
împroprietărit pe

cătun
moșia

d-lui C. Crasan,
Are

o biserică,

deservită

de

„Este situată pe dealurile : Zărnești, Sărulești şi Bereşti și pe
văile: "Țiganilor, Popeasa, Geamăna, la 55 kil. de reședința județului și la 32 kil. de a plășei.
Pe ambele maluri ale rîului Cerna,

e o

întinsă

„cel

mai

productiv

523

1853

al

,
comunei

a

1428 fa-

locuesc

Are 4 biserici: una

în

în

Zăr-

nești, zidită la 1868; a doua în
Sărulești, zidită la 1841; a treia
în Bereşti ; zidită la 1885 a
patra la Mijaţi, zidită la 1842.

Scoala datează în comună de
30 ani.
copii,

IE

frecuentată

de

Vite sunt:

74 cai,

364

boi,

capre,

Pe riul Cerna, în raionul comunci, sunt 4 mori.
Locuitorii sunt moșneni, a-

fară de 25, cari s'aii împroprie-

In com.

de

des

și com-

pus din fag, stejar și mesteacăn.
Se învecineşte la N. cu pădurea Retevoeşti; la S$., cu păGeografic,

Vol. IV

tare.

se

află Măgura-lui.

_ Giadaci de mătase se cultivă,
Stupi cu albine sunt

lei la venituri
la cheltueli,

Prin

şi

de

4703

lei

l.ăpuşata trece șoseaua

jideţeană,

care o pune în comu-

nicaţie cu Tirgul-Horezul și de
aci spre V., prin Fometești cu
Tirgul-Jiul. Mai e o șosea vecinală
care pune în comunicaţiune comuna Lăpuşata cu Romanești
și mai departe se unește cu

şoseaua după rîul Olteţul.
Se mărginește la E. cu com,
Roești și Modoia; la V., cu comuna Roşiile și Romanești; la
N., cu com. Broşteni și la S.,

Măldărești.

cu com

E brăzdată de dealurile: Ciocilteilor, Roşiilor, Bălanul, Berești, Sărulești, Lăpușoiul, Zărnești și udată de rîul Cerna și

Popeasa

de văile: Ruginoasa,
și Valea-Țiganilor.

Lapușata, dea/, în raionul com.
Lăpușata, pl. Cerna-d.-s., jud.
Vilcea, pe care se cultivă 21

hect. vie.

E

Lăpuşoiul, Zea/, judeţul Vilcea.
- Vezi Bălanul,

croitori și 5 cojocari.
292 vaci, 8 bivoli, 128
456 oi şi 497 porci.

cireși, 705 gutui ; iar livezile dau

cam 12000 care fîn.
Budgetul comunei e de 6584

30

Meşteșugari
sunt:
20 dulgheri, 15 rotari, 2 cizmari, 30

Mircea-Vodă.

612î5, Barcle Dicţimur

pămînt

și 2 bordee.

500

masiv

e

suflete, din cari

contribuabili;

490 case

în în-

un

care

Are o populație de

mului silvic, jud. Muscel,
hect.,cu

luncă

comunei.
_Intinderea totală
e de 328 hect.

regi-

aproximativă

înființat

cam de vr'o 200 ani.

supusă

tindere

S'a

tărit la 1864, pe moşia d-lui
Lascu, cărora li s'a dat 29 hec-

I preot și 1 dascăl.
Lăpuşani, zâzure,

Sărulești,

Știă carte 215 persoane.

Lăpuşani,
sa, făcînd parte din
com.

Zărnești,

și Mijaţi.

miliă, sati
din culmea

rur., pl. Cerna-

d.-s., jud. Vilcea, compusă din
4

Lăptoacele,

LĂRGĂŞENI

134.

In toată comuna sunt: 10320
metri, 7539 peri, 6564 nuci, 9672

Lărgăşeni,

sat, făcînd parte din
comuna Neguleşti, pl. Berheciul,

jud. Tecuciă, E situat la S. comunci,

la S!f

kil. de Negulești,

Are o populaţiune de 45 familii, sai 129 suflete; locuesc
în 44 case,
Are o biserică, cu hramul
Adormirea-Maicei- Domnului, fă-

cută de vornicul Costache Conache.la 1785, după cum se
vede dintr'un pomelnic. In clopotniță se află o piatră frumoasă,
pe mormîntul lui Gavril Conache
și a familiei sale.

Pe clopot se află inscripția:
Auzi

Doamne glasul robilor tăi

vriil şi soţiei sale Maria,

-

19

Ga-

LĂRGEANCA

- Lărgeanca

(Marincea),

7110-

șie, în jud. Buzăii, com. Largul;
are 1150 hect.,
şi nisipuri.

Lărgeanca,

LĂTĂI
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arături,

stufiș

moșie, în jud.

Bu-

zăă, com. Largul, cu 600 hect.,
mai toate arabile; mai înainte
forma un singur corp cu Lăr-

geanca-Marincea.

formează cu pădurea Pribegeanca
un trup de 300 hect., avindca
esențe : stejar, ulm, salcie, plop,
anin și jugastru.
Lăstarul, zrup de pădure, a statului (4 hect.), care împreună
cu trupul Durducul-Mare, Dur-

izvoreşte

Lăstunilor

pl. Filipești, jud. Prahova.

114 suflete, Unguri; o biserică
catolică, clădită de locuitori în

Lăstarul (Munţii-Barbul), zya

statului,

pendinte de
rești, pe

jud.

Văcă-

Bădeni-Miluiţi ;

are 752 hect,

1889.

Vite sunt: 3 cai, 84 vite cornute și 19 porci.
Lărguţa,

ziriă, jud. Putna,

Lăstoaia, dea/, în jud. Bacăii, pl.
Bistriţa-d..j., pe teritoriul
Faraoani.

com.

for-

mat pe teritoriul comunei Cîmpurile şi care, după ce udă această comună, se varsă în piriul Cremineţul.

Lăstuni, sa,
pl. Rîmnicul,

în jud. R..Sărat,
cătunul com. Du-

mitrești ; este reşedinţa

pl.; si-

vale, continuare a văii

tuat în partea de N. a com,
la poalele dealului Lăstuni, pe
piriul Liăstuni, la 5 kil. spre N.

Larga, în raionul com. Găiceana,

de căt. de reședință, Dumitreşti-

jud. Tecuciii. Continuă spre N.
pănă în satul Ghilovești; aici
se desparte în două: Valea-Ari-

d-j.; are o întindere
hect., cu o populaţie
milii, sai 311 suflete,
53 contribuabili; are o
este situat într'una din
frumoase poziţiuni din
Rimnicul,

* Lărguţa,

noasa,

spre

N.-V. și Valea-Ghi-

loveștilor spre N., continuînd în
jud. Bacăiă,
Caşinul.

pl. Trotușul,

com.

com.

Cîmpurile, jud.

întindere de
nînd

muna

800

Putna,

fălci,

în

aparți-

locuitorilor răzaşi din

co.

Cimpurile.

de Soo
de 72 fadin cari
biserică;
cele mai
tot plaiul

va locuitori.

Lătăi, com. rur., în partea de E.
a pl. Coșula, jud. Botoşani. Se
întinde pe Valea-Miletinului și
dealurile cari mărginesc acest
piriă de ambele părţi. E formată

și

Tinoasa,

brăzdind

partea de N. a com.; este acoperit cu păduri întinse,

Lăscoi, moșie nelocuită, jud. Ialomiţa, pl. Ialomiţa-Balta, com.
Perieți, proprietate a locuitorilor moșneni;

are 200 hect., din

cari 8 hect. pădure.
Lăscoi, pădure, în jud. Ialomiţa,
pl. Ialomiţa-Balta, com. Pribegi;

din

satele

Lătăi

și

Pră-

jeni. Are o întindere de 3789
hect., din cari 3575 hect. proprietate mare și 215 hect. ale
locuitorilor; o populaţie de 160
familii, saii 640 suflete, din cari

120 contribuabili; locuesc în 150
case. E udată de piriul Miletinul

şi Prăjanul şi are și 3 iazuri.

Are 2 biserici, cu

Lăstuni, dea/, în jud. R.-Sărat,
pl. Rimnicul, com. Dumitreșşti,
se desface din culmea dealului
Lupanul, merge printre piraiele
Lăstuni

s/ucă, în

Lăstunul, cofină, între comunele
Breaza și Vispești, jud. Buzăă,
ramificaţie în partea de N. a
muntelui Istriţa; pe coastele
sale aă început a se stabili ciţi-

I

Lărguţa şi Dălmaciul, zădure,
pe teritoriul comunei Gura-Văii,

(Stînca-),

Buzăi,

mănăstirea

moşia

Lăstuni,

jud. Bacăă, pl. Trotușul, com.
T.-Ocna ; face parte din muntele Cărbunari, de la poalele căruia începe Podul
- Lăstunilor
peste Trotuș, pe unde se merge
la Moinești și Palanca.

ducul-Mic și Palanga, formează

dure,

dealul

udă partea de N. acom,, trece
prin căt. Lăstuni, și se varsă
în piîriul Tinoasa, mai sus de
căt. “Tinoasa.

pădurea Aricești, com. Ariceşti,

Lărguţa, saz, jud. Bacăi, pl. Tazlăul-d.-j., com. Sănduleni, situat
pe piriul cu același nume. Are
o populație de 29 familii, saii

din

cîntăreţ;

dusă de

1 preot și

o şcoală mixtă, con-

1 învățător şi frecuen-

tată de 40

elevi.

Vite: 735 boi şi vaci, 54 cai,
6000 oi şi 160 porci. Sunt So
stupi cu albine.
Budgetul com. e de 3140 lei
la venituri şi

de

3140

lei

la

cheltucli,
Lăstuni,

moșie, astatului,în jud.

R..Sărat, pl. Rîmnicul, com. Du-

mitrești, acoperită cu păduri întinse.

Lăstuni, ziriz,
pl. Rimnicul,

în jud. R.-Sărat,
com.

Dumitrești;

Lătăi, sa/, în centrul com. Lătăi,
jud. Botoșani, așezat pe loc podiș, cu o suprafață de 967 hect.
și o populație de 70 familii, sati
280 suflete.
Aci este reședința com. Lă-

LĂTENI
"tăi.

;

Are
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o

biserică,

zidită

de

Vasile Crupenschi, care se zice
că ar fi și întemeietorul satului
Lătăi; biserica e deservită de

1 preot și 1 cîntăreţ.
Vite : 288 vite mari cornute,
24 cai, 330 oi și 85 mascuri,

Sunt

120 stupi cu albine.

Lăteni, saz, în jud. Ialomiţa, pl.
Ialomiţa-Balta, pendinte de com.
Bordușeani, situat pe malul stîng
al Borcei, la ş kil. spre N. de
satul de reședință, de care se
desparte prin satul BorduşeaniMici.
Numirea vechie a acestui sata
fost Bozeni. Are o școală mixtă.

Populaţiunea satului este de
30 familii.
Vite sunt: 120 boi, şo cai,
200 oi, 25 bivoli, 5 asini și 100
porci.
|

Lăturoasa,
dinţi, pl.
Bala-d.-s.;

sa, în jud. MeheCloşani, com. rur.
are 71

case.

Lăturoasa, dea/, în com. rur.
Bala-d.-s, pl. Cloşani, jud. Mehedinţi.

LĂUNELUI (DEALUL.-)

pe malul stîng al girlei Lăţimea,
de unde se desface Girla-Mare;

are o formă neregulată, cu o
întindere de 200 hect., acoperită
numai cu nisip; de-alungul și

la venituri şi de 3519 lei la chel:

prin mijlocul lui merge

tueli,

drumul

comunal Garvan-Azacltul.

Tirgul,

com.

Tutova, pl.

Schineni,

pe

„Lăţimea, grind sai

Joc

ridicat

„de asupra
stufișului înconjurător, în jud. Tulcea, pl. Măcin,

pe teritoriul comunei. Pisica și
anume pe acela al cătunului
Azacliul, situat în partea N. a
plăşei şi V. a comunei; pleacă
de pe malul Dunărei, unde e
așezat satul Azacliul ; se întinde

Vite: 6oo boi şi vaci,
- cai, 1200 oi, 70 capre și
rimătoră, .

24
100

Lăunele-de-]os, sa, cu 100 fam.,

jud. Argeș, pl. Oltul, pendinte

balta Jijila, din partea N.; se
îndreaptă mai întiiii spre N., se
îndoaie apoi în formă de pot:
coavă şi se îndreaptă spre S.
pănă lingă satul Garvan pe care-l
udă,

şi unde

kil.

de

se

curs

pe dreapta;

varsă
în

în ea

balta Lățimea;

după

7

de com.
Are

o

rur.

cu

biserică

același nume.
şi

case

mari

boerești, zidite la 1830 de proprietarul

Mihalache

Lahovari.

Biserica, cu hramul S-ţii Voevozi, are un preot și un cîntăreț.

Girla- Mare,

se

între

varsă

două

și

ra-

Lăunele-de-Sus,
apa

Congrea,

co. rur., pe
jud.

Argeș, pl.

muri ale sale se află și ruinele

Oltul,

cetăței Bisericuța ; în îndoitura
sa se întindă dealul Bugeacul, la

Tigveni,

picioarele căruia se află un monument comemorativ al debar-

compune din satele:

cărei trupelor ruse în Dobrogea,

Coteni,

în războiul de la 1877—78.

familii, sati 870 suflete, din cari
181 contribuabili. Are: 2 biserici, în Bărbăleni și în Lău-

Lăunele, sas, face parte din com.
rur.

Simburești,

pl.

Oltul-d.s,,

140 locuitori,

la 27

kil.

de com.

rur.

reședința subprefectu-

rei, și la 17 kil. de Piteşti, Se Lăunele-d.-s.,

Bărbăleni,

Linia-Dobrești

avind

-peste

tot

și
-160

nele-d.-s.; o școală primară rurală,
Budgetul

com.

e de

1872 lei

la venituri și de 2391 lei la
Lăunele, gîr/ă, izvorește din jud.
Argeş, străbate com. Ciomă-

gești, pl. Oltul-d.s., jud. Olt,
intră în com. Simburești şi se
varsă în Cungrea-Mare.

cheltueli.

-

Vite sunt: 400 boi și vaci,
18 cai, 310 oi, 30 capre și 300

rimători.
Lăunele-de-Sus,

sat, cu 100 fa:

Lăunele-de-Jos, cor. rur., jud.
Argeș, pl. Oltul, la 34 kil. de

milii, jud: Argeș, pl. Oltul, pen-

com. rur. Tigreni, reşedinţa
subprefecturei, și la 20 kil. de
Pitești. Se compune din 6 sate:
Albenești, Dealul - Scorușului,

"mul Intrarea în Biserică, deser-

Gura-Momaia, Lăunele-d.-j., Rădeni și Surdeni, avind peste tot

spre E. fiind o continuațiune
E. a grindurilor Zătoaca și Vilcanul ; comunică cu Grindul-Qalelor, trece pe lîngă bălțile Bă-

deni, din care una zidită la 1830

lișești și Plosca,

de proprietarul

și.se termină

Budgetul com. e de 2892 lei

cătunului Garvan; se desface din

Pi-

riul
- Sărat, spre S. de satul
Schineni. Are 388 locuitori și
114 case.

şcoală primară rurală.

Lăţimea, gîr/ă, în jud. Tulcea,
pl. Măcin, pe teritoriul com.
Văcăreni, și anume pe acela al

jud. Olt. Are o populaţiune de
Lăţeşti, sas, în jud.

hovari şi a doua mai nouă, zidită de Grigore Furduescu; o

198 familii, sai: 889 suflete. Are:

2 biserici în Lăunele-d..j. și RăMihalache

La-

dinte de com. rur.- cu același
nume; are o biserică, cu hra.-.

vită de doi preoți și

doi

cîn-

tăreți.

Lăunelui (Dealul-), gea/, la V.
„de com. Ciomăgeşti, pl. Oltul"d.-s., jud. Olr. Direcţia luie de
“la N. spre S. și are o lungime

de ş kil.

LĂZĂREASCA
Servește parte pentru cultură,
parte pentru pășunarea vitelor.
Lăzăreasca,

sub-divizie a com.

rur. Balta, plaiul
Mehedinți.
I.ăzărescu,

Cerna,

jud.

za, pe moşia Zaho-

reni, coni. Avrămeni, pl. Bașeul,

jud. Dorohoiii.

Lăzăreni

(Cilibiul), sat, jud.

Iaşi, pl. Braniștea, com. Golăești,

situat pe malul drept al Jijiei
şi pe coasta dealului Golăeşti.
Areo populaţie de 53 fam., sai
267

suflete,

de

boerul

1700, cind

o

biserică,

Cilibiu,

făcută

cam

pe

la

s'a înfiinţat şi satul,

cu un preot şi un cîntăreț; casele

proprictăţei;

o

moară

pe

apa Jijiei.
Vite: 248
160 oi, 47

vite mari cornute,
cai și 44 rimă-

tori.
Lăzăreşti, saţ, jud. Argeș, pl.
Pitești, făcind parte din com.
rur. Moșşoaia.

In cătun se găsesc:
și 3 fîntîni.

Lăzăreşti, cătun, jud. Gorj, plaiul
com.

Tetila,

situat

suflete;

o biserică.

Calea ferată

Golești
- Cîmpulung trece prin
mijlocul satului. Pela V., trece
apa Bughea, care se varsă în
- rîul Tirgul la S. de acest căt.
Se desparte de 'cătunul Burnești, prin Riul-Tirgului.
Lăzăreşti, saț, făcînd parte din
com. rur. Bărăști-de-Cepturi, pl.
Vedea-d.-s., jud. Olt. Este situat
pe dealul Ceptura. Are o biserică fondată la anul 1743, de
un oare-care Andreiii Ionescu.

Lăzei (Dealul-), dea/, jud. Bacăii,
pl. Trotușul, de peteritoriul com.
Bogdănești, care formează valea Varnița.
Lăzureşti,

sub-divizie a satului

com,

cu același

nume,

saii 116 sufi., din cari 40 contri"

buabili.

Leadova,
Spineşti,
Putna, şi
a stînga

ziriă, ce udă com.
plasa Vrancea, jud.
se varsă în Zăbala, de
ci.

Leahul, fac, format din piriul
Neaunul şi din izvoarele lui proprii, jud. Botoșani, situat în partea de E. a com. Feredieni, pl.

1 biserică,

deservită

de

preotul și cintărețul cătunului
de reședință.
„Locuitorii posedă: 15 pluguri,

30 care

mari

cornute,

cu boi;
115

oi,

239
20

vite

Coșula. Are o suprafață de 74
hect. Comunică cu iazul Nacul
prin piriul Nacul, și se scurge
în Miletin, prin piriul Leahul.
E bogat în pește și stuh.

cai,

34 capre şi 250 rimători,
Comunicaţia cătunului cu comuna sa de reședință şi cu ce:
le-l'alte cătune, se face prin drumuri ordinare.

tul Buda;
retul.

Leamna

se varsă

sai

în

riul

Cerul,

Si:

moşie

a

statului, jud. Dolj, pl. Jiul-deMijloc, com. Bucovăţul, arendată
cu

3700

lei anual.

Leamna, ri, jud. Dolj, pl. Dumbrava-d.-s. Izvoreşte din dealul
Guardiniţa-Radovan, trece pe la
Bucovăţ

și se varsă pe dreapta

riului Jiul, pl. Jiul-de-Mijloc, în
faţa oraşului Craiova,
Leamna-de-]Jos,
saz, jud. Dolj, pl.
Jiul de-Mijloc, com. : Bucovăţul,
cu

341

suflete:

158

bărbaţi

și

183 femei. Locuesc în 90 case

şi 2 bordee. Copiii din sat urmează

la şcoala

Bucovăţul,

mixtă din satul

ce este la 2 kil. de-

părtare.

Leamna-de-Jos, zădure a statului, jud. Dolj, pl. Jiul-de-Mijloc,
com. Bucovăţul. Impreună cu Bucovăţul și Leamna-d.-s., are 7000
hect. Este amenajată. Esenţe:
ceri, stejari și girnițe.

pl. Nicorești, jud. Fecuciii.

la

E. comunei de reședință,
Are o întindere
de 269 hect.
din cari: 100 hect. arabile, go
hect. finețe, 75 hect. pomet, 4
hect. vie, go hect. pădure și 8
hect. vatra satului.
Are o populaţie de 58 fam,

Are

2 puțuri

Lăzăreşti, sat, făcînd parte din
com. rur. Schitul - Golești, pl.
Rîurile, jud. Muscel. Aci este
reşedinţa comunei. Are o populaţie de 144 familii, sau 605

Poiana,
Novaci,

IL.EAOTA
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Leahul, zirii , începător
moșia

riștea,

Zvoriştea,

plasa

comuna

Leamna-de-Şus, saț, jud. Dolj,
pl. Jiul-de- Mijloc, com. Bucovățul.
"
Leamna-de-Sus, figure a sta.
tului, jud. Dolj, pl. Jiul-de-Mijloc,
com. Bucovăţul. Impreună cu cea

din Leamna-d.-j., și cea din Bucovăţ,

are o întindere

hect. Este amenajată.
ceri, stejari şi girnițe.
Leani-Patac,

pirizaș,

căii, pl. Trotușul,

com.

de

7000

Esenţe:

jud.

Ba-

Mănăs-

tirea-Caşinul, de pe graniţă, care
se scurge d'a stinga Cașinului.

de pe
Zvo-

Berhometele, ju-

deţul Dorohoiii, de la rîpa Pirlitura, din pădurea de lingă sa-

Leaota, munte, între jud. Dimbovița şi judeţul Muscel. Acest
munte înclină spre Rucărul, din
jud. Muscel și spre riul Ialomiţa,

LEAOTYIL

LEFEȘTI
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" din jud. Dimboviţa.

Predomină

căt. Podul-Pitarului şi

mai pe toți munții din apropiere,

pl. Dimboviţa, jud.

Cucueţi,

Iifov;

con-

ţine mult peşte.
Leaotul

sai

Iazul-Moruzzi,

canal, jud. Prahova,

ce se des.

A

Leca,

com.

rur.,

pl. Siretul-d.-j.,

parte de riul Prahova, dela com.

jud. Bacău, situată în valea pt-

Nedelea, pl. Filipești; întră în
pl. Tirgşorul, pe la căt. Ţigă-

rîului

“nia,

trece

prin

centrul acestui

cătun, la

V.

Tirgșorul

și de mănăstirea Tirg-

de

penitenciarul

şorul; face mai multe zigzagurila
V. și E., intră pe teritoriul com.
Tirgșorul - Vechii ; trece spre
E.

de

această comună, la V. de

Negoeşti

şi

Popești;

pl. Crivina,

trece

intră

pe la

în.

com.

din

Răcătăul.

7

Este

cătune:

alcătuită

Ungureni

saii

Leca, reşedinţa, Bibireşti, Tociloasa, Slobozia, Zlătari, Varnița şi Bota.
In vremuri, Zlătari-Răzeşi de

aci

fâceai

parte din

cuciii, ocolul

jud. Te-:

Polocinului.

Cătunul Tociloasa se chiema
mai înainte Doroșanul;

iar căt.

Varnița este de curînd alipit.
Această comună a purtat nu-

cărora li sai dat și 40 prăjini
pămînt în țarină.
Budgetul comunei e la venituri
de lei 3316, bani şo şi la cheltueli de lei 1911, bani 84.
Întinderea totală a teritoriului
comunei este de 3873 hect.

Proprietar

mare este Ion G. .

Leca, cu o moșie de 2837 hect.,
dînd un venit anual de 40000

lei. Restul pămîntului este împărțit între vechii răzeși şi foștii
clăcași. Pădurile ocupă 800 hect.
- În comună sunt 2 mori,
Vite sunt: 118 cai, 1007 vite
mari cornute, 3i3 porci, 12 capre şi 438 oi. Stupi cu albine
sunt 87.

Brazi, Bătești, Pucheni-Mari şi
Petroșani, și, intrind în plasa

mele

Cîmpul, se varsă iarăși

în rîul

cind, după moartea lui G. Leca,

Comuna este străbătută pe de
o parte de calea vecinală Leca-

Prahova, între comunele
Palanca și Olari.

Buda-

şi-a

în Leca.

Părincea-Năneşti-Pinceşti; iar pe

Teritoriul comunci se mărgi-

de alta de calea județeană Va-

Lebăda,

deal,

troasă,

de

în partea

jud.

lea-Răcătăul-Botești,

şi Mărăşti (pl. Bistriţa-d.-s.), la

prin satul Bibirești,

a com,

pl. Coșula,

V. şi N. cu com. Boteşti și la
S. cu comunele Mileşti -şi Pă-

|

rincea. O scaldă piriul Răcătăul,

Botoșani.

Lebădoiul,

cuța,

Zac, la E. com. Stăn-

jud.

Brăila,

aproape de

Dunărea-Vechie. Comunică la S.

cu lacul Zatna şi la N. cu Ţărmuroiul,

prin privalul Vidroiul.

Lebădul,

fac, în pădurea satului

care, pe la V. comunei, se încarcă cu piriiașele Recea și Var-

nița pe dreapta și cu piriiașul
Ungureni, mărit de Bălașul, pe
stînga.
Are o populațiune de 432
familii,

Cirjoaia,

com.

Băiceni, pl. Bah-

luiul, jud. Iași,
Lebedea, căruu, situat între satele Oglinzi și Brusturi, din jud,

Suceava și com. Răucești, pl. de
Sus-Mijlocul, jud. Neamţu; are
vr'o

8

case,

cu

28

locuitori,

ţigani lingurari.
Se

mai

Lebedea,

numele

pie-

E.

Slobozia
- Secătura,

schimbat

numește și Lingurari.
dea/, jud. Suceava, co-

sai

1823

dintre

20 kil.; la com. Mărăști, 16 kil.
Veca.

Vezi

Ungureni,

sat,

jud.

Bacăi,

1761

Leceni, saţ, în jud. Mehedinţi,
pl. Dumbrava, com. rur. Băl-

libere,

30

muncitori

şi

40 servitori. Știu carte 139 bărbaţi şi 20 femei. Contribuabili
sunt

mahala.

comună,

Vezi

Fălciul,

jud. Fălciului.

țaţi-d.-j.; actualminte poartă numele de Ursoaia.
-

324.

Are o şcoală mixtă, care funcționează din 1889 în satul Un-

Leeşti,

saţ, în jud.

R -Sărat,

pl.

gureni, întreținută de. stat și
frecuentată de 25 copii; 2 hi-

Marginea-d.-s., com. Slobozia,
așezat în partea de V. a co-.
munei, pe malul stîng al pi.

serici, una în Bibireşti şi alta în

riului Izbașa.

şi 3 cîntăreți,
Sunt 4 cîrciumi,

lunca

la Bacău, capitala

districtului, 22 kil.; la com. Părincea, reședința plășei, 5 kil.;
la com. Boteşti, 7 kil.;la com.
Milești, 8 kil.; la com. Obirșia,

industriași, 7 comercianţi, 8 pro-

fesiuni

rit de păduri, parte de tufăriș,
poiene şi tufiș,
în

trece

Lecani,

Ungureni,

/a6,

suflete:

Distanţele:

care

Romini, 27. Izraeliţi, 31 Unguri, 3 Italieni și 1 “Bulgar;
1489 agricultori, 5 meseriași, 2

muna Drăgănești, parte acope-

Lebediul,

la 1887

nește la E. cu comunele Obirșia

natură
de

de Bibirești pănă

deservite

de

|

1 preot

|

După legea rurală din 1864
s'a împroprietărit 166 locuitori,

Lefeşti, cătun, pendinte de com.
Talpa-Ogrăzile, pl. Glavaciocul,
jud. Vlașca, proprietate mănăstirească.

|

LEFTER

150

Leiter, sa, în jud. Ialomiţa,
Borcea,

pl.

pendinte de com. Rasa,

situat spre N.-V. de satul
de reședință. Mai poartă numirea și de Piscul-Perișeani. In
1887 se găseai aci numai 9
familii romini.

LEINEȘTI-MAGIIISTAN

„200 hect. pădure şi coprinde
două moșii: Săpunari sai O-

Are o populaţie de 193 fa:
milii romîni; o școală de băeţi

daia-Potropopului, cu 3500 hect,

şi una

este proprietate a statului ; înainte de secularizare depindea
de mănăstirea Radu-Vodă din

servită de doi preoți şi doi dascăli,
Aici este o mare fabrică de

Bucureşti;

măcinat.

şi a

fost

arendată

pe periodul 1883—-93 cu 27650

de fete; o

|

lei: Lehliul,

prietate particulară,
Dupe legca rurală

din

1864,

Leghiul, ziriă, în jud. Neamţu,
„com. Vinători-Neamţu, pl. deSus-Mijlocul; izvorește din ramificaţia despre S.-E. a muntelui
Procovul; străbate șoseaua Vinători-Pipirig, între kil. 13—14
şi se varsă pe stinga pîr. Ozana.

1800 oi,

sunt

pe

moșie

4 asini şi 470

Lehacea, sa, făcînd parte din
com. Giurgioana, pl. Zeletinul,
jud. Tecuciii. Situat pe ambele
laturi ale văii cu același nume.
Aici este reşedinţa com., la 6 kil.
spre S$. de Podul-Turcului,
Are o populaţie de 127 fa:
milii, sai 431 suflete,
Copiii merg la $coala din Bălănești,
|
Are o biserică, cu hramul Sfin-

ţii Voevoză,' deservită

de

un

preot și 2 cîntăreţi, Este făcută
de birne în 1806, cu spesele
obștiei satului. S'a reparat la
1848 şi 1891. Se întreţine de
locuitori.
|
Teritoriul satului este de 244
hect,
,
“Locuitorii sunt vechi răzeși.

Lehacea, vale cu pîriă, jud. Tecuciii, străbate satul cu același
nume, de la E. la YV., şi se varsă

pe stinga Berheciului, la V, de
satul Lehacea.

hect., pro-

împroprietăriți

147 locuitori; în 1878 s'aii mai
împroprietărit 17 locuitori, neîmproprietăriți mai sunt 139.
Teritoriul comunei este brăzdat de valea Săpunari, pe marginea de E. a satului Lehliul
şi pe care este lacul, ce poartă
numele satului.
Se compune din satele: Lehliul și Săpunari, cu reședința
primăriei şi a judecătoriei comunale în Lehliul.
Populaţiunea comunei este de
668

familii,

sau

2100

suflete:

miînal, Dumineca.
„ Vite sunt: 500

20

cai,

capre,

500

40

bivoli,

purci.

dure

de stejar,

cu numele Leh-

liul, Inălţimea asupra nivelului .

mării de 47"37.
Venitul

pe

18596:

Iei, go bani.

352435

|

1038 bărbaţi și 1042 femei; 2045
Romini,

30

Greci,

ro

Bulgari

și 15 Unguri; 697 agricultori,
15 meseriași, 28 comercianți,
10 cu profesiuni libere, 20 muncitori și 65 servitori. Știii carte.
171 persoane. |
Are:
una de

3 şcoli, una de băeţi,
fete şi o școală mixtă;

2 biserici, cu 3 preoţi și 4 dascăli.
Vite: goo cai, 809 boi, 3100
oi, 30 capre, 105 bivoli, 4 asini
Şi 575 porci.
Veniturile şi cheltuelile com.

sunt de 8949 lei anual.
Pe partea de S. a teritoriului comunei trece
. București-Fetești,
Lehliul.

calea
avind

ferată
staţia

Lehliul, Zac, în jud. Ialomiţa, pl.
Cimpului, pe valea Săpunari și
lingă satul Lehliul.
Lehliul, păzure, în jud. Ialomiţa,
pl. Cimpului,

com.

Lebhliul; are

o suprafață de 200 hcct., populată cu stejari.
Lehneşti
- Maghistan, sa, în
partea de S..I. a com. MovilaRuptă, pl. Ștefâneşti, jud. Botoșani, pe ţărmul drept al Prutului, cu o suprafață de 657
hect., şi o populaţie de 9o familii, saă 412

suflete,

94 contribuabili.
Locuitorii sunt

din

împroprietă-

Ialo-

Lehliul, saţ, în jud. Ialomiţa, pl.
Cimpului, com, cu același nume,

şi

situat pe partea de V. a văii
Săpunari şi a lacului Lehliul.
Aici este reședința primărici

pe Prut; 1 carieră de var.

Teritcriul,

rur.,

în

comunei

jud.

are o su-

prafață de 6320 hect., din cari

și a judecătoriei

comunale.

Are:
2

cari

1864.

mița, plasa Cimpului, situată
în partea cea mai de S. a plășei,
în apropiere de pl. Borca.

con.

boi

Lehliul, stație de dr.-a.J. pe linia
„Bucureşti-Ciulniţa, pusă în cir„culație la 17 Noembrie 1886.
Este situată la 5 kil. spre S.-E.
de satul Lehliul, jud. Ialomiţa,
pl. Cimpul, între staţiile Sărulești (16 kil.) și Dilga (14 kil.).
Lîngă această stație este o pă-

riţi la
Lehliul,

de-

In sat se ţine un tîrg săptă-

Lefteriul, suburbie, în Focşani,
capitala jud. Putna.

cu 4309

biserică,

1 biserică, cu
cintăreţi;

Vite sunt:

40

1

preot

1 moară de apă
cai,

240

oi și

47 porci.
Sunt 40 stupi cu albine.

LEIINEȘTI-RĂZEȘI
Lehneșşti-Răzeşi, sat, pe țărmul
Prutului, com. Movila Ruptă, jud.
Botoșani, pe moşia răzășească;
formează o continuare cu satul

Lehnești-Maghistan, în partea sa
de N., iar în partea de S. se
prelungește Lehneşti-Rișca,
Satul Lehneşti-Răzeşi e foarte

vechii și numele săă l'a împrumutat și celor-l'alte sate, Lehneşti-Rișca și Lehnești-Maghistan.

Suprafaţa moșiei e de 558
hect. Are o populație de 48
familii, saii 218 suflete, din cari
70 contribuabili, Pe moșie se
află cite-va vii ale locuitorilor
răzași în întindere de 8 hect.
Are

o şcoală,

condusă

1

de

învăţător, plătit de județ și frecuentată de 48 copii.
Vite: 160 vite maricornute
30 cai, 220 oi, şi 37 porci. Sunt
”

stupi.

45

Lehneşti-Riîşca, saţ, în marginea de S.-E. a com. MovilaRuptă, jud, Botoşani, situat pe
țărmul Prutului și formînd o
continuare

cu

satele

Lehnești-

Maghistan şi Lehnești-Răzaşi.
Moşia a fost proprietate a statului, astă-zi e înstrăinată. Are o

suprafață de 520 hect. și o populație de 75 familii, sai 316
suflete,
Vite:
cai,

300

Are

204

vite

oi și'50
o mică

z

151

cornute,
mascuri,

rachită

la

64
|
Prut

"și 2 mori de apă.
Lehniţa, za/e, în jud. Ilfov, între
căt. Gruiul și Hanul-Mihaiă-Vi-

teazul. Este acoperită cu semănături, Se pierde între riul
Dimbovița și rîul Argeșul,
Leica, vechii pichet, cu No. 69,
către Moldova, în jud. R.-Sărat,

pl. Marginea-d.-j., com. Maluri;
azi e locuinţă izolată.
Leica, baltă, în jud. R.-Sărat, pl.

Marginea-d.-j.,

LEICULEȘTI

com.

Hinguleşti

şi Maluri şi jud. Putna, pl. Biliești, com. Călieni; este for-

mată de piriul Leica; are o întindere de 100 pogoane; conține știucă,

crap,

somn,

biban și scoici, care |

raci,

caracudă, lin,

se vind și se consumă în comune și în localităţile vecine.

Leica, zirii, ce se formează din
vine şi ploi, pe teritoriul com.
Hinguleşti, jud. R.-Sărat, pl.
Marginea; trece prin cătunul
Hing ulești, unde formează balta
Leica, apoi prin comuna Maluri;
iese din acest județ și merge
de se varsă în rîul Putna, lingă

comuna
Leiceşti
jud.

Maluri, jud. Putna.
(Păcioiul),

Muscel,

com.

ur.

S.-V. de Cîmpulung și la 29 kil.
de acest oraș. Se compune din
4 cătune: Leicești, Corbul, Lăpuşani şi Priseaca și se mărginește: la N., cu comuna Retevoești; la S., cu comuna Coşești; la E., cu comuna Vlădești
și Golești şi la V,, cu judeţul

253

fa-

milii, saii 979 suflete, din cari
168 contribuabili; locuesc în 220

case.
Are 2 biserici (în cătunul Leicești și Lăpușani);
rală mixtă.

o şcoală ru-

Locuitorii, pe ltagăagricultură
se ocupă cu rotăria și olăria.
Vite sunt: 398 boi și vaci, 317
porci, 259 capre, 108 cai și iepe,

162 oi.
În jurul
cu pruni
cîmpie cu
dealuri cu
stejar,fag,

Riîul Doamna udă această comună dela N. spre S.; pe el
în

herăstrăii

cu

2

lei.

1324

de

Locuitorii

ai

pămînt, parte

prin moștenire dela părinți, parte
sai

împroprietărit

d-lor

1. C. Păltineanu, C. Crasan

pe

moșiile

și pe moșia statului Corbul-Pădureţ.
Comuna se întinde pe o suprafață aproximativă de 1375
hect., din cari 375 hect. arătură

și fineţe, iar 1000 hect. pădure
cu îzlaz,

Leiceșşti, sa/, făcînd parte din corurală

cu

acelaşi

nume,

jud. Muscel.

Este

dealul numit

Muchea-Satului

situat

între
şi

țărmul stîng al rîului Doamna.

Aci este reședința comunei,
Are o populaţie de 637 locuitori,
|
Biserica din Leicești, deservită de 1 preot șir dascăl, s'a

zidit la anul

1868, cu

ajutorul

d-nilor: 1. C. PăltineanuPr.
, Nico-

lae, Stoica Popescu.
Şcoala, care datează din anul
1869, se frecuentă regulat de
22 elevi. Cu întreținerea ei statul
cheltuește anual 1296 lei.
Locuitorii satului ai pămînt,
parte din moștenire, parte sai
împroprietărit pe moșia d-lui 1.
C. Păltineanu.
Pe riul Doamna, în dreptul satului e o moară. Dela E. spre
V. este străbătut de
“cari se varsă în riul

4 vilcele
Doamna

pe ţărmul stîng.

comunei sunt grădini
şi alți pomi, puțină
fineţe şi cereale și
păduri, compuse din
anin, mesteacăn, plop

și alun.

se află,

și un

Budgetul comunei e la venituri de 1367 lei și la cheltueli

muna

plaiul Nucşoara, la

Argeș.
Are o populație de

moară
pînze.

cercul

comunei,

o

Leiculeşti
cătun,

(Stupina- Barbu),

al

comunei

Tisăul, jud.

Buzăii, cu 250 locuitori şi 57 case.
Leiculeşti, moşie, în jud. Buzăii,
cătunul Tisăul, com, Leiculeşti,

proprietate

a

culești;

180 hect.,

are

moșnenilor
din

Leicari

LEINEŞTI
23 arabile, 15 livezi, restul pădure, cring și ripi goale.

Leineşti, cipie, numită și Cimpia-Leineștilor, în com rur. Prunișorul, pl. Ocolul-d. -Î., jud. Mehedinţi.
Lela, zrup de sat, în jud. Neamţu,
pl. de-Sus-Mijlocul,
com. Uscaţi.
Leleasca, sa/, face parte din
com. rur, Dobroteasa, pl. Oltuld.-s., jud. Olr. Are o populaţiune

Arc o populație

de

la N.

la

S. și

are

o

lungime de 4 kil. Pe o parte
din acest deal se cultivă grii
şi porumb, iar parte este acoperită cu pădure,
Leleasca, za/e, udă partea de
E. a com. Dobroteasa, pl. Oltul-

„.-s., jud. Olt.

In ea se

varsă

fa-

din cari

Are: o școală, frecuentată de
52 elevi; 4 biserici, cu 2 preoți
şi 4 cîntăreți; 6 mori; 1 joagăr; 85 fîntîni,
Locuitorii, pe lingă agricultură
se ocupă și cu lemnăria, iar
cei din cătunul

Leleşti lucrează

mult cojocăria,
Ei posedă: 160

.
65

pluguri,

care cu boi, 7 căruțe cu cai;
404. vite mari cornute, 700 oi,

103 capre, 40 cai și 186 rimători.
Venitul comunei este de lei
1190, îar cheltuclile sunt de lei
1184, bani 92.

de E. a comunei. Arc o biserică,
zidită la anul 1870; o școală.
Leleasca, deal, brăzdează com,
Dobroteasa, pl. Oitul-d.-s., jud:

de 466

milii, saă 1350 suflete,
428 contribuabili.

de 450 locuitori. Cade în partea

Olt,

LELOIȚA
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Comuna

este udată, de Pirîul-

Satului, care trece prin cătunul
Lelești

și

de rîul

Șuşiţa-Seacă

care îi udă hotarul în partea
„de V.
E pusă în comunicaţie la N.
cu comuna Dobriţa, jar la S,,
cu comuna Slobozia prin Urseţei,
Lelești, câtun de reședință al comunei cu același nume, plaiul

vilcelelc: Toasca, Tătărescu, Cup-

Vulcanul,

torul-Mic şi Frasinul. Această
vale, împreunîndu se cu valea

pe o mică culme, pe o întindere de 192 hcct., din cari:
118 hect. arabile, 42 hect. pă.
dure, 28 hect. fineţe și pruni
şi 4 hect. vie.
Are o populaţie de 320 fa-

Cerbul, la hotarul com. Oteștid.-s., pl. Oltul-d.-s., jud. Olt,

formează girla Cungrea:Mică.

Lelei

(Girla-),

formată de apa

gir/ă,

cu

Jijiei, pe

Jijiei, com. Bohotinul,

apă
șesul

pl. Podo.

leni, jud. Fălciu,

milii, sai

680

Gorj.

E

situat

suflete; 1 școală,

frecuentată de ş2 elevi; 2 biserici, 1 de lemn făcută la 1847
şi alta

cu
Leleşti, com. rur., jud. Gorj, plaiul Vulcan, spre N.de com. Slobozia și la 11 kil. de T.Jiul,
capitala districtului. Se compune
din cătunele: Lelești, Frăteştid.-s. şi Frătești-d.-j.
E situată pe o mică culme,
avind o. suprafață de 532 hect.,
din cari: 360 hect. arabile, 42
hect. pădure, 121 hect. fineţe
şi livezi cu pruni,

jud.

de zid, făcută la

2 preoți

1875,

şi 4 cîntăeţi.

"Locuitorii posedă: 5ş pluguri, 25 care cu boi, 3 căruțe
cu cai; 146 vite mari cornute,
240 oi, 35 capre, 14 cai și 62
porci.
In cătun se maiaflă: 2 mori,

I joagăr pe apa
57 fintini.

Leleşti.

Vezi

Piriul-Satului,

Lălești,

moșie, jud. Neamţu.

trup

Leleşti, dea/, jud. Gorj, căt. Lelești, situat în partea de E,
Lelia, sursă de apă minerală, în
jud. Vilcea, Valea-Tisei, basinur

Olăneștilor, în care predomină
ca substanțe fixe: Iodur de
magneziu și de sodiu, (concentrate

0,050),

bromur

de

so-

diă şi de magnesiă, bicarbonat de calce și de magneziii,
hiposulfit de sodă (slab), sulfat

de

calce

și

de

magneziii,

aluminiii oxid și siliciii.
Această sursă dă în 24 ore
pănă la 2500 vedre,
Mai toate sursele minerale de
la Olăneşti

conţin

iodure,

însă

cea mai principală este sursa
Lelia, căci conţine cantităţi concentrate

de iodur

de

sodiii

și

- de magnezii.
Leloaia, sa, jud.
Muntelui,

com.

Bacăi, | plasa
Comănești,

si-

tuat pe malul drept al Trotuşului, la 2 kil, 380 m. desatul
- Comănești. Are o populaţie de
190

familii, saii 682

suflete;

o

biserică, clădită de locuitori pe
la 1750, reparată mai în urmă
şi acum deservită de 1 preot
şi 1 cîntăreț; 9 circiumi.
Vite: 33 cai, 605 vite mari
cornute,

173

porci

și 84 capre.

Pe teritoriul comunei se află
2 mori şi 3 herestrae de apă.
Leloaia, 2îrf de munte, judeţul
Bacău, pl. Muntelui, com. Comăneşti, de pe teritoriul satului
I.eloaia.
Leloaia, zirii, jud. Bacău, plasa
Muntelui, com. Comăneşti, care
izvorește din Fundul-Leloiţei și
şi se varsă în Trotuș, pe ma-

lul săi drept, la V. de satul
Leloaia, după ce face hotarul
moșiei Comănești, la N.

de

Leloiţa, 2î7/ de munte, jud. Ba-

LEMNARIȚA
căă,

pl.

Muntelui,

com.

Comă-

nești, din șira Lapoșului.

Lemnariţa, Zrioal, jud.

Brăila,

com. Bertești-d.-s., între canalurile Munușoaia și Vilciul; uneşte

sa/,

jud.

Argeșul,

pl. Piteşti, făcînd parte din com.
rur,

Gălăşești,

între

comuna

Birzești,

pl. Argeșelul, jud. Muscel şi com.
Boţești, din jud. Dimboviţa.
In el se varsă piîrîul Uliul, și
vălcelele

Rădiăcina-Mică,

cina-Mare

districtului, 42" kil, ; la com. Moineşti, 8 kil.; la com. Ardeoani,
5 kil.; la com. Măgirești, 3 kil.;
la com. Bucşești, 3 kil.; la com.

dusă,

Solonţul, ro Kil. și la com. Scor-

sună

ast-fel:

Euseviosului

|

Domnitor Ion Antonin Voe-

vod în anul 7183 Sept. 5 (1675).

Populaţiunea com. e de
familii, sai Sos suflete:

-Lentea, ziriă, izvoreşte din județul Dimboviţa, și serveşte de
„hotar

ontinești și Șesurile. Aceasta
“din urmă are o biserică foarte
vechie. Inscripţia slavonă după
o piatră mormîntală de aci, tra«Această piatră o făcu și înfrumuseţă
Kneaghina “Tofana panului, saii Euthimic
fost mare Căminariii. A reposat în zilele

privalul Baicul cu Vijiiala,
Lenculeşti,

LEORDA
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Rădă.

şi Catrina.

seriași, 6 comercianţi, 19 profesiuni libere, 5o muncitori şi

16 copii;
1840 de
preotului
deservită

IO

servitori.

case.

Locuesc

în

229

Știii carte 75 persoane.

Sunt 186 contrib.
”
Teritoriul comunei are o în-

de aproape 1000 hecde

Leontinești)

kil. spre E. de satul Șuţești;
servă de hotar între com. Domnița și com. Suţești.

Are o şcoală mixtă, care func-

Leonte (Pirîul-lui-), zîrț;z, jud.
Suceava;

izvorește

din

Țibilicului şi se varsă
trița (2 kil.).
Leonte

în

Bis-

(Seciul-lui-), Zoc 7so/a£,

în jud. Buzăii, com.
căt. Poeana-cu-Rugi,
stîng

Bitca-

al

rîului

Goideşti,
pe malul

Bisca-Mare,

în

poalele muntelui Cursele, între
Lespezi și izvorul Gura-Milei.
Pe aci e drumul la muntele Penteleul. Are o frumoasă poziţie.
Leontineşti,

com.

7ur., judeţul

Baciăii, pl. Tazlăul-d.-s.,

așezată

în valea Tazlăului-Sărat și pe
podișele -dealurilor. Este alcă.tuită din 4 cătune:

Leontinești,

primărie,

Poarta

Șesurile,

saii

Poarta-Leontinești și Dianca, sai
Dealul-Dianca. .

Mai înainte (1873) era com.
“pusă numai din 2 cătune: Le1275, dlareie Dicţionar

Geografie,

Vol, ZV,.

o biserică, clădită în
locuitori, cu ajutorul
Constantin Scorțeanu,
de 1 preot și 2 cîn-

tăreți; 2 cîrciumi.
Vite sunt: 18 cai, 250
mari cornute și 45 porci.

vite

tare. Pădurile (Podurile, SchitulVechiii, Răzeși

ocupă o suprafață de 360 hect.

Brăila-Șuţești,

Leontineşti, saz, jud. Bacăă, pl.
Tazlăul-d.-s. și reședința com.
cu același nume, situat pe un
podiș format de dealul cu același nume. Are o populație de
121 familii, sai 473 suflete;
o școală mixtă, frecuentată de

la o

chiul drum

plășei,. 14 kil.

Romini, 1 Bulgar, 5 Unguri și 16
Izraeliți; go agricultori, 9 me-

tindere
Lentul, movilă, jud. Brăila, numită şi Hotarul-Șuţului, pe ve-

237
783

feni, reședința

ționează din 1886, în satul Leontinești, frecuentatăde 35 copii;
3 biserici, cîte una în satele Leontinești, Șesurile şi Dealul-Di-

anca,

Leontineşti, deal, jud. Bacăi, pl.
Tazlăul-d.-s.,

com.

Leontinești,

făcînd parte din şira dealurilor
ce despart riul Tazlăul-Mare de
riul Trotușul.
Leorda,

com. rur. și saț, jud, Me-

deservite de 3 preoți şi

hedinți, pl. Văilor, la 49 kil. de

6 cîntăreți,
„Se mărginește la N. cu com.
Solonţul, la E. cu com. Ar-

orașul T Severin. Satul formează

deoani, la S$. cu com. Bucsești
și Ja V. cu com. Măgirești.

tribuabili ; locuesc

Dealurile care brăzdează

co-

muna sunt: Leontineşti și Dianca, din care izvorește piriiașul

com. singur. Are o populaţie de
600

locuitori,

din

cari

în

84

con-.-

128 case.

Are o biserică, cu 1 preot și
1 cîntăreţ; o școală, deschisă în
1892, condusă de 1 învățător,
frecuentată de 40 elevi.

cu același nume, care se scurge
în Tazlăul-Sărat, pe dreapta.
Vite sunt: 66 cai, 496 vite

Locuitorii posedă: 16 pluguri, .
26 care cu boi, 5 căruțe cu cai;

mari .cornute, 172 porci,

Această comună se .leagă cu
şoseaua. județeană Turnul-Severin-Tirgul-Jiului printr'o șosea

27 ca-

pre și 328 oi.
|
Stupi de albine sunt 60.
Budgetul comunei e la veni"turi de lei 6213,

cheltueli

bani 32 şi la

de lei 3726, bani 41.

Teritoriul

comunei

este stră-

26 stupi.

comunală.

Budgetul com. e la
de 981

de

552 lei,

bătut de şoseaua națională Ba-

- Vite:

căii-Moinești şi de căi vecinale
spre comunele vecine.

19 cai şi 210 riîmători.

Distanţele : la Bacăii, capitala

venituri

lei; iar la cheltueli,

Leorda,

200 vite mari cornute,

sas, jud. Bacăti, pl. Mun20

.

LEORDA

LEOȘTI

15t

telui, com. - Vasieşti,

situat

pe

dealul cu același nume, d'a stînga
Trotușului,

la 1

kil.

de

satul

Vasiești (şcoală). Are

o popu-

laţie de

sai 492

105 familii,

suflete;

o

biserică,

Leorda, zirîi, jud. Bacăii, plasa
Muntelui, com.
Vasieşti, care
"iese de sub dealul cu același
nume, de la localitatea numită

Vite sunt: 13 cai, 253 vite
cornute, 43 porci şi 56 capre.

Pantelimon şi se varsă în piriul
Urminișul.

1807,

ŞI 1 cîntăreţ ; 3

Leorda,

sal,

în

cu

1

de

dea!/, jud. Bacăă, plasa

Muntelui, la V. com. Vasicști,
cu urme de întărituri.

preot

locuitori la

zidită

Leorda,

cîrciumi.

centrul

comunei

Costineşti, pl. Tirgul, jud. Botoşani, pe valea Leorda și piriul
Bucecea, cu o suprafață de 1697
hect., şi o populaţie de 178 familii, sai 503 suflete, din cari

192

contribuabili.

Locuitorii

sunt Romini, veniţi, se zice, din
Austro-Ungaria, și se numeaii
Leordeni,

de

unde

a rămas

şi

numele satului.
Aici e reședința primăriei. Are
2 biserici, cu 1 preot și 2 cin_tăreţi; o școală mixtă, condusă
de 1 învăţător plătit de Stat şi
frecuentată de :45 pacii și 27
fete. |
Vite: 490 vite cornute, 70
cai, 1838 oi, 23 capre, 14 bi:

__volă şi 220 porci.
In partea de E. a satului se
află o staţie a căci ferate Botoșani-Dorohoiu. Are 5 mori de
apă pe piriul Bucecea.
- In com.

se

$ comercianţi
Leorda,

sfație

află 5

şi 18 meseriași,
de dr.-d.f.,

Botoșani, pl. Tîrgul,
tineşti,

pe

circiume,

linia

căt.

Leordei (Valea-), va/e, prin care
curge piriul : Bucecea, în satul
Leorda, com. Costinești, pl. Tir-

gul, jud. Botoșani.

o

Leordeni,
cale

com. rur, şi stație de

ferată,

jud.

Muscel,

pl.

Podgoria. Vezi Leurdeni.
Leordeţul, piriă, în jud. R.-Sărat,
pl. Orașul,

com.

Budești,

izvo-

răşte din dealul Corniţelor, udă
partea V. a com., şi se varsă
în piîriul Circeiul, lingă cătunul

1640

de

"sale,

cari

n'aii lăsat

copii,

s'a

biserica cu hramul Sf. Dumitru,

Tazlăul d.s., com. Bucşeşti, a
răzeşilor din comună. Are'o întindere de aproape 75. hect.

moșia a donat-o neamurilor: Că- şescu, Buznescu și Dărăscu, din

Leordişul, ir:a,: judeţul Bacăd, pl. Tazlăul.d.-s., com. Bucșești,

care

se

varsă

în

piriul

Cernul.

Leordişului (Piriul-), pri, izvorește din Rădiii, com. Tătăruși, jud. Suceava. Purtind la început numele de Piriul-Racilor,
trece în comuna Drăgușeni şi
* după un curs de 3 kil. 6oo m.
sc întoarce din not în com. Tă-

care

la

Leordişul, pădure, foioasă, supusă
regimului silvic, jud. Bacăă, pl.

dindu-i

numirea

de

schit,

iar

cari se trăgeau soții fiicelor lui,
cu îndatorire de
"grijă schitului,
Pămîntul

a

purta

de

se află și astăzi stă-

pinit de urmașii acestor trei
familii, iar actul de danie, scris
în limba slavonă, se păstrează
de

răzeși,

Leoşti,

saz,

comunei

în partea

Crasna,

de S.a

plasa Crasna,

jud. Fălciu, .lipit de satul Crășnășeni, de care se desparte
. printr'un drum; situat pe coasta

de Leordi-

colinei L.ohan-Crasna, într'o vale

şul şi Căpriana şi se varsă în
piriul Mătioaia. Are de tributari: Măngălăria și Oiţa.

" deschisă spre V., numită valea
Leoști, pe o suprafață cam de
2129 hect. şi cu o populaţie de
108 familii, sai 380 sufiete, din
cari 59 contribuabili. Are o bi-

tăruşi, luînd

numele

Leorda, deaf, jud. Bacăii, pl. Tazlăul-d.-j., com. Bărsănești,
formează valea Horoza.

făcută

retras în codru la distanţă de
1 kil. de sat, spre N. șia făcut

jud.

șani, pusă în circulație la 1
Noembrie, 1871. Se află între
staţiile Bucecea (0 kil.) și Botoșani (15 kil.). Inălţimea d'asupra nivelului mării de 146,33.
Venitul acestei staţii pe 1896
a fost de 383284 lei, 81 bani.

biserică

preotul Gavril Creţu. In privinţa
fundărei acestei biserici se zice
că preotul Creţu poseda 115
stinjeni de moșie și a avut și
tre! fete: Solonia. Agripina şi
Ioana, pe cari măritinclu.le, i-a
“ împărţit moșia. Preotul supra» veţuind, după moartea fiicelor

Cîrceiul, al comunei Budești.

Cos-

Vereşti-Boto-

Fălciu, situat pe valea piriului
Nemţeni, pe o suprafață cam
de So hect. şi cu o populație
de 55 familii, saii 243 suflete,
din cari 54 contribuabili. Locuitorii sunt vechi răzeși, Numirea satului vine de la vechiul proprietar Leoa, care a
- cumpărat de la Nastea, nepoata
lui Mih, Buză şi de la Marina,
fata Husului, o bucată de pămînt pe Sărata, partea ce este
despre Elan, acest loc numindu-se Leoșşti. (Uricul lui Ştefan-cel-Mare din 1502). Are

Leoşti,

sat, în partea

de

S.a

comunei Rusca, pl. Prutul, jud.

serică,

făcută

la

1807.

Prin sat

LEOTA

trece
sunt

:;
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piriul

Leoști.

Locuitorii

răzeși vechi.

Leoteasca, piriă, județul Buzăii,
începe din lacul Stilpul, com.
Stilpul
„şi din viroagele ce se
în jurul

șoselei,

udă

com. Cioranca și se scurge în
piriul Sărata sub numele de ApaPiţigoiul, puţin mai la N. de
căt.

Movila-Banului,

lei la venituri şi de 4097

lei la

cheltueli,

Leota, munte, plaiul Dimboviţa,
jud. Muscel, spre E. de com.
Rucărul și Dragoslavele, şi în jud.
Dimboviţa, situat la hotarul spre
Transilvania. Vezi Leaota,

formează

LERESCU

pe

moșia

Lepşa, căzun, în jud. Putna, com.
Tulnici, din pl. Vrancea. Pe teritoriul acestui cătun se află muntele

Bodești,

la poalele

căruia

se află straturi de sare,
Are o populațiune de 86 suflete; locuesc în 13 case.
|
In sat sunt fabrici de cheres-

tele de calitate superioară și
mai ales așa numiții dulapi de

Lepşa, picheț, la

Tran-

comunei

iri, pe teritoriul

Tulnici, jud.

Putna.

Izvorește din Poiana-Vrancei, de
sub Stinișoara, se întilnește cu

Lepșa-Mică, care izvorește de
„ Sub Piscul-Paltinului și vine la

Teişul (375 loc.).E situată în Va-

vale de se varsă în Putna, sub
numele Macradiul.

și şoseaua Slatina-Craiova, la ş
kil. de Balș și la 31 kil. de

moșie,

în jud. Buzău,

com. Mlăjetul, căt. Valea-Lupului, proprietate în mare parte
a moșnenilor Lupeşti sai Lereni,

avind

580

52 arături,
neaţă, 230
tul sterp.

hect.,

din

care

100 pădure, 50 fiizlaz, 10 livezi și res|

nenească,

pădure

moş-

pe moșia Lera, com.

Cătina, jud. Buzăii,

unde e și primăria; Belgunul
(248 loc.), Mirila (238 loc.) şi
lea-Olteţului, pe rîurile Burluiul
şi Genge, unde trece linia ferată

Lereasca,

Lerei (Fundul-),
graniţa

Silvaniei, jud. Putna.

Lepşa-Mare,

„compune din: Lcotești (368 loc.),

Cătina, începe de la muntele
Virful-Mantei: și se scurge în
riul Bisca-Chiojdului, în cătunul
Lera.

Lepșa.

Bughianca.

Leoteşti, com. rur., pl. OlteţulOltul-d.-s., jud. Romanați. Se

(HOTARUL -)

Lepşei (Fundul-). Vezi FundulLepșei, jud, Putna.

Lerei (Vîrful-), munte, în jud.
Buzăi, com, Cătina,
acoperit cu pădure,

căt. Lera,

Lereni, saț, jud. “Bacăii, pl. Tazlăul-d.-s.,

com.

Bucşești,

pe costișa dealului
Lereni,

situat

Turluianul.

cătun, în jud. Teleorman,

pl. Teleorman, com. Urlueni.
Aci sunt stabilițio parte din

Caracal,
Altitudinea terenului d'asupra
nivelului mării este de 160 m.
Comuna vine în apropiere de

Lepşii (Piscul-), punte, al satului Tulnici, jud. Putna.

populat, de oare-ce îl găsim tre-

Dealul-Sarului şi mai e străbătută și de șoseaua despre malul

Lepşuleţul, firii, format pe te-

lul trecut printre comunele

sting al Oltețului.

Are

o populaţie de 306 fa-

" milii, sati 1228 suflete: 594 bărbaţi și 636 femei; 569 căsăto-

rii şi 659 necăsătoriți. Știu carte
85 persoane,
Sunt 236 contribuabili.
Are: o şcoală primară mixtă,
cu un învățător, frecuentată

de

73 elevi; 2 biserici,Sf. Dimitrie
(1862) în Leotești şi Cuvioasa
Paraschiva în Teișul (1882), deservite de 2 preoți și 4 cîntăreți; 10 stabilimente comerciale,

cut în nomenclaturile
riul com. Tulnici, jud. Putna,
Izvorește din Lacul-Vulturului,

semnate

de sub muntele Zboina-Neagră

Teleorman.

şi se varsă

în

Lepșa,

la

ale

judeţului,

din seco-

în-

făcînd

parte din pl. Cotmenei, judeţul

deal

de schitul Lepșa. Se găsește în
el, la o adincime mică, păcură.

Lereni, mahala, în com. rur. Șovarna-d.-j., plaiul Cloşani, jud.
Mehedinţi.

Lera, cătun, al com. Cătina, jud,
Buzăii, cu 480 locuitori și 123
case,

Lera,

moşie, jud. Buzăii, comuna

Cătina, căt. Lera,

proprietatea

mari sunt 842, vite mici

moșnenilor Lereni; are 350 hect.,
„din care 89 hect. pădurea numită
Manta și Fundul-Lerii.

1313 şi rimători 317.
" Budgetul comunei e de 4116

Lera, ziritaş, în jud. Buzăii, com.

Vite

moșnenii din comuna Urlueni.
Acest cătun a fost sat mare şi

Lerescu (Hotarul-), namire
dată s/orilor de moşii, din jud.
Buzăii, coprinse pe teritoriul ce
începe în com. Pătărlagi, din rîul |
Buzăul, trece peste valea Balosinul și urcă în Virful-lui-Bălan,

se dirige spre E., pe slemnea
„. Pătirlăgei, pănă în Virful-Mantei, de unde se lasă pe ValeaRea, pănă dă în riul Buzăul,

|
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Proprietate moșnenească în devălmăşie a moșnenilor din com.
Pătărlagi şi Valea - Muscelului.
Are cam 1250 hect. arături, fineaţă, livezi, izlaz și pădurea
Balosinul.

_Lereşti, com. rur., în jud. Muscel, plaiul Dimboviţa, la N. de
Cîmpulung, la 5 kil. de acest
oraș, situat pe ţărmul stîng al
rîului Tirgul.
Se împarte în Lereşti și Lerești-d.-s., avînd o populaţie de
137

fam.

saii

1254 suflete: 641

bărbaţi și 642 femei, din cari
300 contrib.; locuesc în 285 case.
Are:

o biserică, deservită de

1 preot şi 1 cîntăreţ, zidită la
“anul

1860

de

locuitorii

com,;

o școală, frecuentată de 31 copii.
Vite sunt: 56 cai, 175 boi,
280 vaci, 160 porci, 12600 oi.
Se mărginește la N. cu culmea-Carpaţilor, pe care suntmunţii : Iezerul- Mic, Iezerul - Mare,
Piscanul, Bătrîna, Plaiul-lui-Pătru
şi Fricea; la S., cu com. Voinești, Valea-Foii; la V., cu Bughea

şi la EE., cu com. Nămăești, și
munţii Rucărului, între cari sunt
munții: Păpușa,
Grădișteanu,
Găinaţul-Mare, Găinațul-Mic, Piscul-Calului, Moșoroaele-Mari, Moșoroaele-Mici, Dobriașul-Mic și
Strimtul.

In partea de N.-V. sunt munţii;
Tăriţoasa,

Cătunul,

Nanul,

etc. Pe

fie-care din

acești munţi se găsesc stinc,
unde se fabrică brinză, unt și
-urdă,

Locuitorii com. se ocupă mai
mult cu fabricarea cherestelei
şi creșterea vitelor.
In com., care a fost proprietatea

Basarabilor, se

văd

rui-

nele unci vechi citadele, pe care.
poporul

o

numește

Tătărească. Aci se văd ruine
din palaturile Basarabilor, zidite,
se crede, din secolul XIII.
Riul Tirgul, care
izvorește
chiar din raionul acestei com.,
din muntele Bătrina, străbate

zom. de la N. spre S. și în el
se varsă pe partea dreaptă riul
Riîușorul

şi riul Cuca,

izvorind

amindoi aceşti afluenţi tot din
cercul com. Pe acest rii func:
ționează

25

care

2 mori

Budgetul

şi 1 piuă..

com.

de 20859 lei şi
2041 lei,

de

e la venituri

la cheltueli,

de

S. trece şoseaua

na-

Lereşti-de-Jos. Vezi Lereşti, jud.
Muscel.

Lereşti-Pelcani,
sa, făcînd parte
din com. rur. Chilia, pl. Vedea-d..s., jud. Olt. Are o populaţiune de 251 locuitori.

Cetatea-

Lerişani, saf, jud. și pl. Argeşului; face parte din com. rur.
Valea-Danului; are 73 fam., saii
147 suflete,
Lerul, piriaș, în partea de N..E.
a com. Urlueni, jud. Teleorman.
în

riul

Cotmeana,

în

dreptul com. Malul.
Lesele,

comunei

și

este

-udată

nume.

La

de

E.

are dealuri, prin centru pometuri și la S. locuri arabile. Are
o biserică, cu hramul Sf. Vocvozi, care a fost clădită mai în

vale, dar la

1878

s'a

strămu-

tat aci.

deal, în partea de N.a

com. Bodești, pl. Mijlocul, jud.
Vasluiii, pe care
Borosăști.

Lespedea,

girlă,

jud.

Prahova,

com. Vilcănești, plaiul Vărbilăul.
Izvoreşte din raionul com. Vilde la locul

numit

Vir-

ful-Gligorile, se întilneşte cu girlele Cozmina

și

Sărata,

și îm-

preună se varsă în rîul Mislea.

țională Cimpulung-Frontieră.

Se varsă

E.

piriul cu acelaşi

cănești,

Locuitorii sunt împroprietăriți la 1864.
Proprietari mari în com. sunt:
frații Lereşti, frații Negulici,
Grigore Balotă și comunitatea
catolică din Cimpulung,
O şosea comunală traversează
com. de la S. la N., iar prin
partea

Lespedea, mahala, face parte
din com. rur. Turcești, pl. Ol- teţul-d.-s., jud. Vălcea. Cade la

herăstrae, cari pro-

duc anual 250090 capete tinichele şi ca la 8000 lăturoi. In
interiorul com. riul pune în miș-

Vă.-

carea, Băratul, Portăreasa, Zănoaga, Iuţuba și Pojorâta. Sunt
acoperiți cu păduri de fag, brad,
mesteacăn,

LUSPIEZILE

e așezat

satul
!

Lespedea,
va/e, izvorește din.
spre comuna Circşiul, trece prin
mahalaua Lespedea și se varsă
în riul Tiriia,

în

Turcești,
Vilcea.

Olteţul-d..s., jud.

pl.

raionul

com.

Lespezile; com. rur,, situată în
centrul plășei Siretul-d.-s., jud.
Suceava, spre E. și la 36 kil.
de Fălticeni. Se mărginește la
E. cu jud. Iași; la V.,cu com.
Tătăruși; la S., cu com. Pășcani
și la N., cu com, Dolhasca.

E formată din satele: Tirgul:
Lespezi, Heciul, IHirtoapele, Bidiliţa, Stolniceni, Slobozia, Si-

reţelul, Berezlogii-Cornul şi Brăteni, cu reședința în Tirg.
Are o populație de 1870 fa-

milii, sau

6015

suflete:

2995

bărbaţi şi 3020 femei (451 izraeliți). Sunt 1407 contribuabili.
Are: 7 biserici, deservite de
7 preoți și 8 cintăreţi; 1 școală
rurală

de

băcţi,

una

de fete şi

3 mixte, frecuentate de 254
elevi.
Budgetul com. e la venituri
de 37691 lei, 67 bani, iar la
cheltueli de 37552 lei, 38 bani.
Vite sunt: 193 cai, 83 boi,

LESPEZILE

734
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vaci, 4394 oi, 70 capre şi

1038

porci.

" Altitudinea com. de la nive-

LESPEZILE

Populaţia sa este de 228 faimilii, saii 881 suflete: 137 Romini, 79 Unguri, 6 Germani,

lul mării variază între 339—340

16 Ţigani

m. E udată de piraiele Heciul,

în 215 case.

Probota, Sirețelul, Bodești, Gher-

Are o biserică, construită în
1884 de locuitori, deservită de

și 3 Evrei.

Locuesc

|

ghina, Bidiliţa şi de riul Siretul,
Suprafaţa teritoriului com. e de
7938 fălci, din cari: 4269 cul-

preotul din Racila şi de 1 cîntăreț. Ungurii ai zidit în 1886

tivabile,

o biserică catolică, în care ser-

1972

imaș,

pădure

și

restul

ape și locuri neproduc-

tive.

Improprietăriţi după legea din
1864, sunt

26 fruntaşi, 272 păl-

mași şi 292 codași, stăpînind
2009 fălci și 26 prăjini. .

viciul divin se face de către
preot catolic din Bacău.
.

Vite sunt: 31 cai, 507 vite
“cornute, 177 oi şi 133 porci,
Sunt 40 stupi cu albine.
Lespezile,

Lespezile, ţîrguşor, pe moșia Sireţelul, com. Lespezi, jud. Suceava,

nuinit ast-fel

de

la les-

pezile mari de piatră ce se
găsesc în malul și în albia Siretului, ce trece pe lingă par.
tea dreaptă a tirgului. Are o populație de 441 familii, saii 1357
suflete: 742 bărbaţi și 795 femei (300 izracliți), locuesc în
323 case.
Sunt

311

contribuabili.

Vatra tirgului ocupă 44 fălci.
Moșia are o întindere

de

şi restul cultivao școală ru:

rală de băeți și una de fete; o
fabrică de sticlărie,
|
Drumuri principale sunt: la
- Heciul (staţia C. I. PășcaniIaşi, 1500 m.), la Sirețelul (2

kil.), la Dolhasca (10 kil.) și la.
Stolniceni (4 kil.).
sai

Lespezi,
pl.

saţ,

în

jud.

Bacăi,

com.

Bistriţa -d.-s.s

Girleni, aşezat aproape de

Fîntînelele, pe Bistricioara, nu.
departe de Podul-Lespezilor de

pe Bistriţa, la 1 kil. de com,,
unde

e primăria

132 case,
.
Are o școală mixtă, înființată
frecuentată

de

44

e-

Intre Lespezile și muntele Răte-iul se află apa Drăteiul, pe care
„sunt herestrae de tăiat scînduri,
Lespezile,

munte,

la N. de com.

Nucșoara, plaiul Nucșoara, jud.
Muscel.

Vezi

Galbina.

Lespezile, munte, jud. Bacăi, pl.

levi (34 băeţi și 10 fete); obi-

Trotuşul,

serică, cu hramul Nașterca-Maicei-Domnului. Lîngă biserica ac-

mea Oituzului, situat lingă muntele Piciorul-Borvizului, despărțind com. IHirja de com. Tirgul-Trotușul.

Septembrie, pentru

cumpărări,

schimburi de vite și alte unelte

de gospodărie. La acest bilciti
vin și locuitori din jud. Putna,
Locuitorii sunt împroprietăriți de la 1864.
Satul își trage numele de la
lespezile de piatră ce se găsesc
pe deal, în partea de E. și în
albia. unci ripi
bate satul,

seci

care

stră-

Lespezile, căzun, cu 88 loc, jud.
Argeș,

plasa Topologul,

com.

Ilirja, din

cul:

Lespezile, pauni, ai statului, comuna Cheia, plaiul Cozia, jud.
Vilcea, formați numai din lespezi de piatră.

Lespezile, mamire, ce se mai dă
moşiei Ciura, din com. Amarul,
jud. Buzău; mai înainte ţinea
de schitul Lespezile.
Lespezile, 7ruz de moşie, jud.
Vilcea, în întindere de 65 hect.
4697 m. p., vîndut de veci locuitorilor. Vezi Dosul-cu-Morile.

făcînd

parte din com. rur, Fedeleșoiul.

și școala. Aci

se află limita superioară a Ciangiilor de pe șesul Siretului.

viștea.

de la Moroeni în sus, în stînga.

N.,la

3 kil. şi 380 m. de reședința
com. și la 43 kil. de Tecuciii.
Are o populație de 137 fa:
milii, sau 669 suflete, din cari
114 contribuabili; locuesc în

la 1870,

rîului Argeş, spre frontiera Transilvanici, jud. Argeș, plaiul -Lo-

Berheciu,
spre

tuală, tot pe deal, în partea de

bile.E reşedinţa pl. Siretul-d.-s.

Lespezile

pl.

situat

Lespezile, 2î7/ de munte, în stinga

Lespezile, mute, în jud. Dimbovița, plaiul Dimboviţa-Ialomiţa,

E., a fost un schit de călugări,
ale cărui urme se văd și azi.
In sat se face un bilciii la 8

imaș

o biserică;

Homocea,
Tecuciă,

Lespezile, pădure, proprietatea
statului, în jud. Tecuciii, com.
Homocea, Are o suprafaţă de
300 fălci, cu trupurile DealulCioara (200 fălci) şi Lunca: Chiosul (100 fălci),

din

făcînd parte

224

180

Are

com.
jud.

saţ,

sunt

fălci, din cari
şi pădure

fălci

1

mocea. Are c întindere de 392
hect., pămînt arabil,

Lespezile, ripă însemnată, în jud.
Buzăi, com.

Lespezile, roșie, proprietaceastatului, în jud. Tecuciiă, com. Ho-

stînci,
Stircul,

Breaza, formată de

în apropiere
servind

de izvorul

de hotar.

.

LESPEZILE

_Lespezile,
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foc isolat

și stincos,

în jud. Buzăi, com. Goidești,
pe malul rîului Bisca-Mare, în
drumul Penteleului, sub muntele

Cursele și în apropiere de Ghe-

Bistriţa,

pl.

Girleni,

jud.

LETCA-NOUĂ

Bistriţa-d.-s., com.
Bacăi,

care

duce

„la com.: Racova și se găsește
pe calea națională Bacău- Piatra:
Neamţu.

nunea-Dracului.

Lespezile, /ocalitate, în jud. Prahova, căt. Podul-Neagului, com.
Comarnicul, plaiul Peleșul, unde

este schitul Lespezile, fondat la
anul 1661 de jupîn Pirvu Can.
tacuzino, vel Logofăt cu tatăl
săii Drăghiciii, vel Spătar. S'a
reparat la anul 1862.
Lespezile, za/e, izvoreşte din
raionul com. Valea-Lungă, plaiul
Prahova, județul Prahova şi. se
varsă 'în Valea-lui-Dan,

tot

în

com. Valea-Lungă.

Leşculeasa, vechea numire a cătunului Agudul şi a moşici Lisești, din comuna Verneşti, jud.
Buzăi.
-

Leșile, sa/, făcînd parte din com.
rur. Creaţa-Leșile, pl. Mostiștea,'

jud. Ilfov. Este situat la V. de
Creaţa, pe valea Mostiștea.
Se întinde pe o supraf. de 568
hect., cu o populaţie de 272 loc.
D-l V. Gugiu are 425 hect,
și locuitorii 143 hect. Proprietarul și locuitorii cultivă tot terenul. Are

Lespezile, /oc izolat, în apropiere

de com. Govora, plasa Ocolul,
jud. Vilcea, unde legenda zice că

ar fi fost un războii între Daci
și Romani, și unde se văd chiar
ruine Romane.:

o

Văleni, pl. Argeșelul, jud. Mus-:
cel; se împreună în centrul com.
cu

vălcelele:

Săroaca,

Musce-

lulşi Brădulețul și se varsă în riul
Dimboviţa la E., de com. Lăicăi.
Seacă în timpuri secetoase.
Lespezile
în jud.

pl.

Teleajenul,

izvoare

cu

apă

/oca/izate,

com.
ce

conțin

pu:

cioasă în mare cantitate.
Lespezilor

(Dealul-),

dea/,

în

jud. Vilcea, com. Titireciul, pl.
Ocolul, numit ast-fel fiind că e

Tipos şi pe unele locuri format

” din lespezi de piatră;

la

21

kil. spre E. de vatra satului.
Lespezilor

(Podul-),

pod,

pe

kil. de Giurgiă, și la 15 kil. de
com.

rur.

Obedeni,

Această proprietate aparţine
Seminarului Nifon, făcută dar,
cu alte moșii, de răposatul Nifon,

| Mitropolit Primat
De

la 1856,

cînd aparținea

fară de ce s'a dat
S'a dat la

în lunca

e de

265

și al celor mici, de 768.
Acest sat, se zice, s'a înfiin-

nicul

Petrache

1843, de PaharCaribolu,

fost

proprietar pe acel timp.

Leşile

(Leşil
- Negraşi)
e,

sa/,

case și 200 locuitori.

Leșile, jud. Argeș,

Leşile

(Măgura
- cu-),

rute,

în jud. R.Sărat, plaiul Rimnicul,
com. Bisoca,

Leşilor

(Pîrîul), zirîă, jud. Ba-

căii, pl. Bistriţa-d.-s.,

com.

locuitorilor,

750

1864,

la 250

clăcași,

lo-

suprafața
.

Aci este un petic de pădure,
Glavaciocului,

de

850.

hectare.
Arenda anuală a moșiei este
de 32000 lei.
Are o populaţie de 1259 suflete, din cari 227 contribuabili ;
o biserică de zid, făcută la anul

1560 de Mitropolitul Nifon, de-

jud. Argeș, pl. Cotmeana, pen.
dinte de com. ur. Bărlogul;
are 41

baronului. Mei-

este de 3000 hect,

leştei; 1 mașină de treerat cu
aburi; 1 cârciumă.

mari

cum-

tani, Șăinești,
Suprafaţa totală a moşici, a-

hect,

vitelor

de cînda

fon,i s'a dat numirea de LetcaNouă; se numea pănă la 1$3i,

de

Numărul

al Rominiei.

părat-o P. S. S. Mitropolitul
Ni-

mul Sf. Impărați, deservită de
1 preot și 2 cîntăreți; 1 he-

Cerașul,

unde se găsesc

„de a doua, pe un loc şes, la 40

foşti

Leşile-Negraşi, sar. Vezi satul

(Valea-),
Prahova,

cu hra-

în

valea dintre Glavaciocul și Călniștea, unde cea dintii dă în cea

cuitori

țat pe la anul
Lespezile, zâ/cea, izvoreşte din
malul numit Ghermani, comuna

biserică,

“ lovului, jud. Vlașca, situată

Fîn-

tînelele, care șerpueşte la poalele Piscului-lui-Stan și în apropiere de care se află ape minerale părăsite.

Letca-Nouă, com. rur., pl. Neaj-

servită de 1 preot şi 2 dascăli
și care ține

de

lui-Asan;

școală

o

parohia
mixtă,

Rușicu

un învățător și frecuentată de
43 băcţi şi 2 fete.
Budgetul comunci e la venituri de 5277 lei, iar la cheltueli, de 3890 lei.
Aci

este un han mare de zid,

case, pătule şi magazii bune
și îndestulătoare. Locuitorii aă
case bune.
Prin această com

nă

trece şo-

seaua judeţeană ce vine din jud.
Argeş, trece pe la Rușii-luiAsan și apoi prin com. duce la
Cămineasca și de aci la Giurgiu.
„Aci este valea Buzelina sai
Măceșiul, care desparte com. de
Dușani ai Eforiei Spitalelor Ci
vile din Bucureşti,

LETCA-VECIIIE

LETEA

Trece pe aci și valea Milcovă-

Are pădure de cer și girniță,
în suprafață de 806 hect., rămi-

țul, care dă în Călniștea.

Letca-Vechie,
Vlașca,

com.

nind pămînt cultivabil, 2055 hect.

rur., jud.

In josul satului trece apa Glavaciocul, care o desparte de
Dușanii Eforiei Spitalelor Civile

pl. Călniştea, situată pe

coasta dreaptă a văei Glavaciocul. pe piscul dealului. Aparține
familiei Filipescu (Vulpache).
Este situată în mijlocul județului Vlașca,
N.

a plășei,

în marginea
la

extrema

din Bucureşti,

la

42 kil. de București, la 38 kil.
de

Giurgii

şi

la

7 il.

tului, la S-E.și la ş kil. deorașul Bacăi. Este alcătuită de 8
cătune: Letea, reședința, Arămești, Șerbănești, Radomireștid.-s. (Doctorul) Radomireşti-d.-j.

de

Ghimpați.
Are o suprafață de 3255 hect.
„Sa dat la 1864, la 230 locuitori, fost clăcași, o suprafață de
461 hect.

(Alcaz) Domniţa-Maria, Cremina
şi Chișăta sai Chișata,
Domniţa-Maria este

Are o populaţie de 1268 suflete,

din cari 287 contribuabili;

o biserică, cu hramul Sf. Impărați Constantin

şi Elena,

şi: 2 dascăli;

mixtă,

condusă

de

o

„ Stăpînită de mănăstirea Precista
din Bacăii, coprinzind și colțul

școală

un

învăţă-

tor și frecuentată de 19 copii.
Vite sunt multe, în special
boi și cai, oi, capre și rimători
şi. puţini bivoli,
In această comună sunt mulți
țigani cari vin iarna acasă, iar
vara o petrec în orașe, de ordinar în Bucureşti, ca

şi cu com.

„sul

bune și grădină
daș

care

servă

pentru

aren-

și proprietăţii;

magazii, pătule bune și îndestulătoare; un han mare de zid
la marginea satului ce este pe
drumul

București-Alexandria.

Budgetul comunei e la venituri de .3768 lei, iar
tueli, de 2754 lei:

la

chel-

apa Bistriţei
de

care

tocmai la Galbeni,

18

kil.

mai jos.
Populaţiunea com. e de 415
familii, sau 1561 suflete: 1507

Se află aci: o moară de foc cu
două pietre, situată în vale ; case

de

Buhociul,

„se desparte prin riul Siretul,
In com., la locul numit Matca.
Vechie, se vărsa Bistriţa în Si„ret; cu vremea și-a schimbat cur.

cinătate : Duşani, Rușii-lui-Asan,
Babele și Letca.

Romini,
|

S'aii împroprietărit 211 locuitori,
cu 532 fălci pămînt. în țarină.
1879

s'a. dat, la

răței, 213,67 hect.
„împroprietărire,
Teritoriul

com.

141;însu-

pămînt
are o

în

întin-

"dere de 4100 .hect. Proprietari
sunt: Iunius I. Lecca, cu o moșie (Radomirești) de 798 hect.;
Smaranda I. Ventura, cu o mo-

șie (Şerbănești) de aproximativ
„500 hect,; moştenitorii lui GoTovei, cu o parte de moșie;
Nic. Bibire, cu o moşie de 41,62

hect., pămînt productiv ; apoi
tot Iunius Lecca, cu o parte
de moșie

de 46.93

hect.

|

Viile ocupă 23 hect., în
talul pămînturilor
1264, hect.

"In

de

_to-

cultură,

com. se află o fabrică de

Romină, la 17 Ianuarie 1881
(vezi Letea, sat).
-Vite sunt: $3 cai, 1290 vite

al Statului,

„Raşi, dincolo

Letca-Nouă, se ocupă mult cu
” transportul de lemne, din pădurile ce se explotează în ve-

14 cîrciumi.

După legea rurală din 1864,

Se mărginește la N, cu com,
Săuceşti ; la S., cu comunele
Ruși și Dealul-Noii; la V., cu
orașul Bacăii; la E., cu com.

de aci, ca și cei din

o biserică, în

hirtie, înființată de o Societate

domenii

salahori

Are

este

Sud-Estic al orașului; acum

la case saii pe la șosele ca lu„ crători,
Locuitorii

sat

„iar în vechime mai erai Osebiţi-Floci, Cîineni și Bunești.
Moşia Letea cu Siliștile era

con-

stituind singură o parohie, cu un
preot

un

noii, format de însurăţei la 1880;

copii.

„ cîntăreț;

In

Letea, co. rur., în jud. Bacăi,
pl. Bistriţa-d.-j., situată în regiunea șesurilor Bistriţei și Sire-

de

ci,

de 63

satul Letea, cu un preot şi un

37 Unguri

agricultori,

422

porci,

2

ca-

173 stupi

- de albine.

Budgetul com. e la

venituri

de lei 15367, bani 17 şi la cheltueli, de lei 5342, bani 65.
Teritoriul com. este străbătut
de calea județe
- Bacăii-P
anăătincea, pe stinga Bistriţei, îar
pe dreapta, de calea naţională

- Focşani-Bacăii şi de calea ferată
cu aceeași destinaţie. .

Distanţele : la Bacăii capitala

3 comercianți,

districtului, 5 kil.; la Părincea,
20 kil.;- la Valea-Seacă, reșe-

„4 cu profesiuni libere, 160 muncitori și 26 servitori.
Sunt 382 contribuabili.

Are două școli, una în satul
Letea, care funcționează din
1866,

cornute,

şi 17 Izrae-

iți, toți de protecţiune romînă;
1008

mari

pre şi 1164 oi. Sunt

și a doua în Chișata,

care

funcţionează din 1890. Sunt întreținute de Sta: și frecuentate

dința

plășei,

19 kil.;

la com.

" Buhociul, 6 Fi. la com. Său-.
cești, Ş kil.; a com. DealulNoi, 5 kil. ; lă com.n: Ruși 3 Ril.

Letea, sat, jud.

Bacăii, pl. -Bis-

. trița-d.-j. și reşedinţa com. cu

a-

celași nume, situat pe malul stîng

LETEA

LIEȚCANI

160

al rîului Bistriţa, în faţa satului
Cremenea

din

acecași

Are o populaţie de

comună.

132

familii,

Lipoveni, cari se ocupă cu pescăria în bălțile răspîndite pe teritoriul satului. In apropiere se

saii 568 suflete; o școală mixtă;

află și pădurea

o biserică; clădită în 1867
locuitori; 3 cîrciumi.

preună cu pădurea de la CaraOrman, constitue una din curiozitățile Deltei Dunărene. Pădurea aparţine Statului, folosin-

Vite sunt:
mari cornute

de

12 cai, 400 vite
şi 117 porci.

Prin legea din 18 Martie 1883,
s'a acordat 'primei societăți pentru fabricarea hirtiei, 150 hect.
pădure anual, în curs de.40
- ani, din pădurile statului, Vadurile

şi Tarcăul, jud.

Neamţu

spre a extrage din ele materialul
„_ trebuincios Ia fabricarea hirtici,
» Sa dat un teren de 10 hect.
de pe moșia statului, Letea, pe
care s'a construit fabrica. Fabrica
de hirtie se găseşte d'a dreapta
rîului, lingă satul Cremenea, la
21k kil. de oraşul Bacăii. S'a dat

și concesiunea de 12 ani pentru
furnitura cu hirtie autorităţilor
statului și scutirea de impozite
directe către stat pe! timp de
12 ani. Prin jurnalul consiliului
de Miniștri No. ş2, de la 26
Iulie 1889, s'a accordat avantagiile legci industriale, scutirea
de vamă

pentru

mașini, pentru

„ du-se

care,

Letea,

și locuitorii de

ea.

plăşei Tulcea, iar cea mai mare,

E. aparținind plășei Sulina. Are
o întindere de 1500 kil. pătraţi
(150000 hect.)şi este semănată
de lacuri,a căror
de 40000 hect,,

de grinduri (pămînt ferm), ce
ocupă 10000 hect. Restul este
acoperit cu stuf Pe ca sunt
urbană

situate:

comuna

Vechie

și satele Satul-Noii, Sfiş-

Chilia-

Leteşti, sat, în jud. Neamţu,
pl.
Piatra-Muntele, com. Hangul, cu

o populație de 36 familii, sait
125 suflete,
Locuitorii se ocupă parte cu
plutăria și parte cu agricultura.

Leţ

(Piscul-lui-),

Piscurile muntelui
Suceava.

Leţa,

zirii, jud.

numit
Leţcana

curgînd

saii Leţcani, saț, jud.

Bacăi,

pl.

Racova,

Bistriţa-d.-s.,

aşezat pe

nume, ceva

Are o'populaţie
comunci

Iaşi,

Gura-Frîncului.

satul Racova.

teritoriul

Bourul, jud.

sucăria, ce izvorește dintre dealurile satului Cotul-lui-Ivan, co:
muna Stinca, se varsă în iazul

Satul-Noii și Ciatal-Chioi.
Letea, griud, în jud. Tulcea, pl.

zp2/ diutre

pe teritoriul satului Aroncanu
şi, care unindu-se cu pir. Bur-

celași

pe

de
de

8330 lei.

tovca, Periprava, Letea, Pardina,

Sulina,

o întindere
un venit

îm-

Letea, 7usulă, jud. Tulcea, cu- prinsă între brațul Sulina, braţul
Chilia și Marea-Neagră. Este împărţită în două părţi: neegale,
cea mai mică, de la V., aparţinînd

cu o mulțime
întindere este

com. Letea; are
500 hect., dind

com.

piîriul cu amai

la N, de

de

şo

fa-

milii, saii 260 suflete ; o biserică,

cu un preot şi un cîntăreț,

materii prime și reducerea taxelor de transport pe căile ferate.

rurale Satul-Noiă, situat în par.

tea V. a comunei și în cea E.

Vite sunt: 4 cai, 110 vite
mari cornute, 117 oi și Șt porci,

Cind

a plășei; are. o întindere de
450 hect.; lasă spre E. mai
multe fășii de uscat saă grin-

Acest sat înainte făcea parte
din ocolul Bistrița, al judeţului.
Neamţu.

s'a . înființat

fabrica,

sta-

tul a garantat un împrumut de
600000 lei la Casa-de-Depuneri,
care să servească drept capital
de

exploatare.

La

1889, cîndi

s'a acordat avantagiile legei îndustriale,

fabrica avea

un

ca:

pital de 2400000 lei şi întrebuința 150 lucrători pe zi.

„duri,

saţ,

în

Sulina, cătunul
Noii, așezat în

jud.

Tulcea, pl.

comunei Satulpartea centrală

a plășeci și la S.-V. comunei, pe
grindul

și în

insula

cu acelaşi

nume, [a 31) kil. spre S.-V. de
reședință. Intinderea sa este de
120 hrct. Populaţia este de 89
familii, sai 334 suflete, toţi Ruși

Farul,

Sulina,

-perit cu semănături,
este. neproductiv,

Letea,
Letea,

ca:

Arini,

c.; pe el se află situat satul
Letea ; este în mare parte aco-

fuuct

iar parte

trigonometric

. observațiune, în

jud. Tulcea, pe

Leţcana, zirii, care vine din
judeţul Roman şi se varsă în
Bistrița d'a stînga, după ce a
udat com. Racova, pl. Bistriţa”
d.-s., jud. Bacăii.

de

Lotca,

Leţcani, sat, în partea de S.V.

teritoriul com.

a com. Tăuteșşti, pl. Copoul, jud.
Iași, situat pe un podiș,în partea stingă a rîului Bahluiul, podiş
prin mijlocul căruia trece șoseaua
naţională Iași-Podul-Iloaci. Este

insula

Tur. Satul-Noii,
lingă cătunul
Letea; are 12 m. înălțime, este

artificial, și domină asupra satului Letea,

izolat cu totul

Letea-cu-Siliştele, roșie, a statului, jud. Bacăi, pl. Bistriţa-d.-j.,

de comună

află la o depărtare de
de orașul Iași. :

şi se

10 kil.

__LEŢCANI.
Are o populaţie de 66 familii, sau

150

spre S.-IE.

suflete.

Ștefan-cel-Mare,

Gherăești,

și

alăturea

case. Sunt

1şo

vite

mari

urma luptei de la Războeni. Biserica din Leţcani este și acum
în satul Homiţa.

nepotul lui Alexandru-cel-Bun,
din 12 Aprilie 1458, ne arată că
a fost făcut danie de moșul săii

Suceava, pe

sat, în. partea

Bogonos,

de N.-E. a com.

Cucuteni, pl. Stavnicul, judeţul
Iași, așezat pe partea stingă a
șesului Bahluiului, lîngă calea
națională Iași-Podul-lloaei, pe o
întindere

de

638

hect,,

|

suflete.
Vite: 442 vite mari cornute,
1204 oi, 30 capre, 30 cai și 72
rimători,

sat,

rur, Urlueşti-Băbeni.

Leucuşani, numire ce se da în
vechime satului Leucușeni, din
Moldova, com. Gherăești, jud.
Roman.
a
Leucuşeni,

pl.

Dragomirești,

este

din.

reîntărită

din

sat, în jud. Roman,

Moldova,

com.

61275, Marele Dicţionar

Gherăești,
Geografe.

Vol, IP.

49

din

familii,

Vatra
- 55

noi,

saii

201

suflete,

cari 50 contribuabili.

satului

prăjini. Parte

ocupă 4 fălci,
din moșie ea

mai tirziu, Mitropoliei de Roman, de către Ștefan-cel-Mare,
la 20 Aprilic 1488, la care dată

d-lui Emanuel Morţun și parte
"a familiei Softa. Are o întindere

se numea Leucușani. Pe la 1400

cultivabile, 24 fălci pădure, 68
fălci finaț şi restul imaș, mlaștine și locuri neproductive.

de

se numea Leucușouţi,

șia cu același nume,

mulești,

jud.

com.

Suceava.

pe coasta N.

a

leşti,

populaţie

are

o

dealului

Anti-

fălci,

din

cari:

76 fălci

Improprietăriți în 1864
8 fruntași,

sunt

10 pălmași şi 30 co-

daşi, stăpînind 61 fâlci, 55 prăjini. Aceleași drumuri sunt ca
şi la Leucușești-Dimitriu,
In 1803, Leucușești-Pisoschi

din cari

număra 20 liuzi, plătind 236 lei

în 74

bir anual.

a

“Vatra

25 prăjini.
moștenit.

satului

Moşia,
deced.

ocupă

5 fălci,

proprietatea
A.

Dimitriu,

cari 130 fălci cultivabile,
22
fălci pădure, 35 fălci finaț și
restul sterp.
Improprietăriți în 1864 sunt
14 fruntași, 12 pălmași și 34
codași, stăpinind 91 fâlci, 25

prăjini.
Are o biserică, cu hramul
Adormirea
Maicei Domnului,
zidită în 1844, de Vasile Dimitriu,

|

207

83

de

locuesc

case.

Ciu-

Aşezat

289 suflete,

50 contribuabili;

|.

dealurilor "Țarina-Mare

cu

alt

e în întindere de 190 fălci, din

Leuceşti, sa/, jud. Argeș, pl. Topologul, fâcind parte din com.

coastele

un

familii, sait

Rișnoavei,

şeşti-Pisoschi, sa, pe moșia
cu același nume, com. Ciumulești, jud. Suceava. Așezat pe
şi Horaiţa, are 48 case, populate

Leucuşeni-Dimitriu sai Leucuşeşti-lui-Lînă, saţ, pe mo-

cu o

populaţie de 34 familii saii 188

Leuca, vale, izvorește de la N.
muntelui Clăbucetul-Baiului, jud.
Prahova. Are o direcție de la
S.-V. spre N.-E. și se varsă în
Prahovița, aproape de Valea-

Leucuşeşti-Soita, sati Leucu-

Alexandru-cel-Bun, împreună cu

danie

sai

laşii ot tam, 2 liuzi,' plătind 24
lei.

jos de Roman, Mitropoliei de
la tirgul Romanului. Această

coastele căruia a fost mai înainte satul cu același nume.

e

În 1830, Leucușeşti-lui-Lână
aveaii 25 liuzi, plătind 304 lei bir
anual, la cari se adăugeai bres-

cor-

la Ştefan-Vodă, fiul lui Bogdan şi

Leţcani-Vechi

(3 kil.),

nute. Se cultivă aci mult cartofii.
Acest sat datează din secolul
al XIV-lea, căci un document de

în

Leţcani, dea/, jud.

leşti și de 2 cîntăreți. Scoala din
Ciumulești servă și acestui sat,
Drumuri principale sunt: la Fălticeni (10 kil.) și la Cîmiîrzani

de

dovei de al Siretului. Are S4
familii, sai 295 suflete, din cari
64 contribuabili; locuesc în 71

Răzășiile ar fi fost căpăla

satul
el

satul Săbăoani. Este așezat pe
platoul ce separă basinul Mol-

Leţcani, fost sat răzășesc, jud.
Suceava, între com. Cristești şi
Drăguşeni, desfiinţat, ca şi altele,
de Vodă Mihaiii Sturza, care cu
forţa a răşluit și răzăşiile mărindu-și trupul moșiei lui, Cristate de

de

la 2 kil. de

Vite: 130 vite mari. cornute,
248 oi, 24 cai şi şo rîmători.

tești.

LEUL

161

ajutat de

obștea

sătenilor,

deservită de preotul din Ciumu-

Leucuşouţi, zzaîre, ce se da,
pe la 1400, safu/ul Leucușeni,
din Moldova,
comuna Gheră-

ești, jud. Roman.
Leul, com. rur., întinsă la V. pl.
„Ocolul, jud. Romanați, formată
din Leul-Mare-d.-s., (2000 locuitori) și Leul-Mic-d.-j. (1400
locuitori),

situată

pe

şoseaua

Caracal-Craiova, la 29 kil. de
Caracal, și lingă hotarul jud.
Altitudinea terenului d'asupra
nivelului mării este

de

178 m.

Un grup de măgure înconjoară
satul.

.
21

LEUL-MARE-DE-SUS

162

Are o populație de 857 familii, sau 3400 suflete, din cari
667 contribuabili.
Are

o

școală

primară,

con-

dusă de un învățător, și frecuentată de 72 copii; 4 biserici,

Sf.

mirea

Nicolae

(1820),

Ador-

Maicei-Domnului

(1785),

Sf. Gheorghe (1820) și Sf. Dumitru (1872),
cîntăreți.
Vite

cu

mari

7

preoți

sunt

2602,

și

8

vite

mici, 899 și rimători, 914.
Comuna Leul este vestită în
județ prin mărimea și vechimea sa.
Leul-Mare-de-Sus,

sas, în care

se află primăria com. Leul, jud.

- Romanați;

are

Leul-Mare

şi Leul-Mic,

2000

ză/-

Leul-Mic-de-Jos, căzun, al com.
Leul, pl. Ocolul, jud. Romanați,
spre V. și cam la 2 kil. de
Leul-Mare; are 1400 locuitori.

de-Gilort,

câtua, al com. Birzeiul.
pl.

Amaradia,

Are o suprafață cam
din

In cătun se găsesc 2 puțuri

de şoo

Leului (Dealul-), zez/, jud. Dolj,
pl. Amaradia, com. Zăicoiul, la
N.-V. comunei.
Se lasă din

dealul Cerătul şi desparte cursul
superior al piriului Leului de
apa Nistoiul. E înalt de aproape
50 stînjeni și acoperit cu vii și
fineţe. Formează puţin din limita d= V. a com. către com.
Băceşti, din jud. Gorj.

Leului (Dealul-), dea/, jud. Dolj,
pl. Amaradia,

com. Slăvuţa, din

care izvorește piîriul Slăvuța.

Leului (Stînca-), codru, proprietatea statului, pendinte de mă:
năstirea Sf. Gheorghe, com. Boziorul, jud.

Buzăiă; are 43 hect.,

mai toate pădure; în localitate
se numește și Stîna-Leului.

Leului (Valea-), za/z, spre S.V., de com. Scărișoara, pl. Ocolul, jud. Romanați ; se termină
în Valea-Oltului,

Leurda,
Ocolul,

plai,
căt.

jud. Vilcea,

pl.

"neţe şi tufăriș

şi cea

mai

mare

- parte rîpos și plin de arbuști.
Are 1 biserică cu 1 cîntăreț;
serviciul se face de preotul de
la comună,
Locuitorii sunt moșneni; sunt

49 familii, sau 240 suflete, din

” cari 40 contribuabili.
Ei posedă: 10 pluguri, 25
care cu boi; 11 cai, 82 rîmă- tori, 161 vite mari cornute, 45
ol şi 75 capre.
Comunicaţia în cătun se face
prin șoseaua comunală care: o
leagă la N. cu comuna sa Bir-

: Leurda,

va/e, care udă partea de

S.a com. Urși, pl. Oltul-d.-s., jud.

Olt, și se varsă în girla Cungrişoara, tot în raionul com. Urși.
Leurda, za/z, la N. de com. Bor-

deni, plaiul Prahova, jud.
hova,

Pra-

Leurdeanca, pădure, supusă regimului silvic, com. Topoloveni,
pl. Podgoria, jud. Muscel, în
întindere de 100 hect. Esenţe:
stejar, fag, carpen, jugastru, plop
Şi anin.

Leurdeanca,

Leurdeanul,

dea/, jud.

Muscel,

com. Leurdeni, pl. Podgoria.
Leurdeanul, zuute, jud. Buzăă,
com. Mlăjetul, căt, Stănila, aco-

perit de pădure

și fineaţă.

Leurdeanul, dea/, în raionul com.

Ogretinul, pl. Teleajenul, jud.
Prahova, acoperit cu pădure.
Leurdeanul, zise, jud. Prahova,
com. Drajna-d.-s., plaiul Teleajenul, pe culmea de deal ce se lasă
din creasta Carpaţilor, printre
Drajna și Ogretinul. Servă de
pășune "pentru vite.
Leurdeanul, zisc înalt, în partea
de

S.-E.

a

com.

Cerașul,

pl.

Teleajcanul, jud. Prahova. Servă

pentru pășune în timpul 'verei,
fiind improprii ori-cărei culturi,

Leurdei (Izvorul-), ssvor, în jud.
Buzăi, com. Nehoiașul, care începe din virful muntelui Stănilași
se scurge în riul Bisca-Rozilei,
în fața cătunului Bisceni.

Cacova.

cari 82 hect, cultură,

2 hect. vie, 4 hect. prunet, iar
restul de 412 hect., pădure, fi-

gimului silvic, pendinte de com.
Leurdeni,
pl. Podgoria, jud.
. Muscel. .

şi 6 izvoare,

jud.

Gorj, situat pe văi şi dealuri.
hect.,

zeiul-de-Gilort, iar la S. cu Birzeiul-de-Pădure.

locuitori.

cele, com. Cucueţi, pl. Oltul-dejos, jud. Olt.

Leuleşti,

LEURDENI

pădure, supusă re-

Leurdeni, com. rur., jud. Ilfov,
-pL. Dimboviţa, situată la E. de
București, între oraș și forturi,
la 9 kil. de Bucureşti. Se îm-

parte în 2 trupuri:

Leurdeni-

Romini și Leurdeni-Sirbi,
Stă în legătură cu Popești“Conduratu și Glina priri șosele
vecinale.
Se întinde pe osuprafață de
1875 hect., impreună cu moşia
Cula, populată de 486 suflete,
din cari 96 contribuabili; locuesc
în 103 case.
Familia Efr.
Germani are,
afară de moşia Cula, Soo hect, şi

locuitorii, 275 hect. Proprietara
cultivă 640 hect. (105 sterpe,

LEURDENI

35 izlaz, 20 vie). Locuitorii cul-

„tivă 225

hect. (10

sterpe,

“Budgetul

20

de 4430
3893 lei.

izlaz, 20 vie).

Improprietăriți sunt 63 locui.
tori şi neimproprietăriți, 25,
In com.

e o biserică, cu hra-.

livezi de
cireși,

ve; 1 mașină de treeratcu aburi;

2 circiumi.
Vite sunt:

102

cat şi

Şoseaua națională

82 cu boi și 2 cu cai; 107 care

395

suflete:

201 „bărbați şi

194 femei,
La nordul satului sunt dea.
luri mari acoperite cu vii și păduri. Are o biserică, cu hra-

mul Sf. Gheorghe, clădită la anul
1861 de N. Crețulescu și Alecu
Pitaru.
In raionul acestui cătun este
şi staţia. căei ferate, Leurdeni.

Bucureștimergînd

Leurdeni - de - Sus, saz, făcînd
parte din com. rur. Leurdeni,

pl. Podgoria, jud. Muscel.
„este

Aci

reședința comunei.

Are o populaţie de

124

fa-

milii, saii 502 suflete: 255 bărbaţi, 247 femei.
E situat în centrul comunei

care este un pod de lemn, legind com. Leurdeni cu com.
Căteasca-Popeşti, din jud. Argeș.

In partea de N. a satului sunt

|

La anul 1712, Carol XII, regele Suediei, a trecut prin Le-

dealuri acoperite
vii

urdeni,
|

tești.

Are o biserică, cu hramul Adormireâ-Maicei-Domnului, fon-

1886 lei.
Leurdeni, co. rur., jud. Muscel,

16

și

şosele comunale pleacă din Şoseaua naţională, trec prin comună, spre riul Argeș, peste

Budgetul com. e la venituri
1946 lei și 'la cheltueli de

la

nuci

aproape paralel, trec prin comună de la V. spre E. Alte 3

şi căruțe: 78 cu boi, 20 cai.

Argeș,

meri,

Piteşti și calea ferată,

Locuitorii posedă: 84 pluguri:

riului

pruni,

sai

a comunei.

174 boi, 99 vaci şi viței, 12
tauri, $ bivoli şi bivolițe, 20 ca:
pre, 79 porci şi 633 oi,

al

şi la cheltueli. de

Riîul Argeș udă partea de $.

iepe,

pl. Podgoria, la 70 kil. spre
S. de Cimpulung, situată între
dealuri și vii şi pe malul stîng

com. e la venituri

lei

Spre N. este înconjurat de
dealuri cu vii şi de păduri cu
stejar, fag și gîrniţă ; iar celelalte părți sunt acoperite de

mul Sf. Voevozi; 1 școală mixtă,
frecuentată de 5 elevi şi 3 ele-

de

LEURDIȘUL
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în drumul săii spre Pi-

kil. de

pe malul stîng al rîului Argeș.
cu păduri

și

jud. Muscel, pl. Podgoria, căt.

Circiumărești,

Leurdeni- d. -s.,

dată la 1835 de răposatul Iordache Golescu. La 1887, focul
a distrus-o şi s'a rezidit de lo-

Leurdeni,

Leurdeni-d..j.

și

tești, pusă în circulație la 13
Septembrie 1872. Se află între
staţiile Găești (16.3 kil.) și Golești (14.1 kil,) Inălţimea d'asupra nivelului mării de 217,04.
Venitul acestei stații pe anul
1896 a fost de 150670 lei, 05
bani,

cuitorii comunei.

reședința subprefecturei.
|
Se compune din 4 cătune;
Moara-Moca-

nului, şi se mărginește la N. cu
com, Glimbocelul; la S., cu com.

Rătești, jud. Argeş, de care se
desparte

prin riul Argeș;la E.,

cu

Ciulniţa

com.

„com.

și la V,, cu

Golești-Badii.

Are o populație

de

304 fa-

“Leurdeni,

stație
pe

de
linia

dr.-d.-r.,

Chitila-Pi-

"milii, saii 1272 suf., din cari 250

contrib.; locuesc

în 287 case.

biserici, la Leurdeni-

Leurdeni, for, în jurul Bucureştilor, jud. Ilfov.

„d„s, şi Leurdeni-d.-j., deservite
de 2 preoți și 4 dascăli; 1 școală,
înființată la 1837.
Locuitorii s'aii împroprietărit

Leurdeni, deal, în raionul comunei cu același nume, plasa
Podgoria, jud. Muscel, pe care

Are

2

la 1864 pe moșiile N. Creţu„escu, Catinca și Alexandru Go-

„escu, în 4 categorii. Proprietari
„mari în comună

sunt: Nic. Cre-

țulescu și N. Gussi.
Vite sunt: şI cai, 300 boi,
200

vaci, 934

oi, 293

„bivoli și 8 capre.

:

porci, 5

Are o școală de băeţi şi fete,
condusă de un învățător și o
învățătoare, cu întreţinerea cărora statul cheltuește
anual; e frecuentată
copii.

Știu carte
femei.

2484 lei
de 120

176 bărbaţi şi 72

Pe la N. satului trece șoseaua .
naţională Bucureşti-Pitești, și ca-

lea ferată, cari merg
paralel prin cătun,
:Leurdeni-Sirbi.

Vezi

aproape

Leurdeai,

jud. Ilfov.

se cultivă 40 hect. vie.
Leurdeţul,

Leurdeni - de - Jos, sat, făcînd
parte din com. rur. Leurdeni, pl.
Podgoria, jud. Muscel.

Este

si-

tuat în partea de E. a comunei,
pe malul stîng al rîului Argeș.
Are o populaţie de 98 familii,

zăă,

com.

Zădure,

în jud.

Bu-

Goidești, - cătunele:

Fundata și Plaiul-Nucului, a moșnenilor în devălmășie..
'Leurdişul, izvor, în jud. Buzăii,
„com, Valea-Muscelului ; izvorește

LEURDOASA
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din Virful-Pătirlagii; se unește
cu izvorul Brăduleţul şi amîndouă unite daă naștere piriului
Valea-Muscelului.
Leurdoasa, sat, jud. Dolj, pl.
Jiul-d.-s., com. Argetoaia, cu o
populație de 351 suflete: 184
bărbaţi și 197 femei. Locuesc
în 58 case și 22 bordee. Copiii
din

sat urmează

satul

la școlile

Argetoaia-d.s.,

la 4 kil. 200

ce

din

este

m.

Lichireşti, vechie plasă, în jud.
Ialomiţa,

cu

16

plasă, împreună
nești, a
Borcea.

Leurdoasa, zirii și vafe, jud.
Dolj, pl. Jiul-d.-s., com. Argetoaia, ce curge prin satul Leurdoasa.

Izvorește

din

dealul

Leurdoasa.

cu

muna

Mădeiul, jud. Suceava.

Lezunţul-Mare

sai Leşunţul,

iri, jud. Bacăii, pl. Trotușul,
com, Grozeşti; izvorește din mun-

tele Măgura-Cașinului, se încarcă da stinga cu piriul Lezunţul-Mic, udă localitatea Huta și
se varsă d'a dreapta Oituzului
la satul Ferăstrăul.
Lezunţul-Mare,
Bacăi,

me,

pl. Trotușul,

judeţul

com.

Gro-

zești,

Lezunţul-Mic, munte, jud.
căi,

pl.

Trotușul,

com.

BaGro-

zeşti, de lingă muntele LezunţulMare.
Lia, fisc, între com. Birzești și
Vulturești, pl. Argeșelul, jud.
Muscel.

Libiceşti, mahala, în jud. Mehedinţi, pl. Motrul-d.-j., com. Pluta.

Această

pl.

în

Ciocă-

1832,

pl.

Lichireşti, vecie numire a orașului Călăraşi, jud. Ialomiţa.

Lichireşti, moșie nelocuită, a Eforiei Spitalelor Civile din
curești,

în

jud.

Bu-

Ialomiţa,

pl.

Borcea, spre V. de orașul

Că-

orașului

a

fă-

„cut parte pănă la 1852 din
această moșie, cînd s'a cumpărat 1714 pog. de la Eforie, din
cari

1357

pog.

formează

do-

* meniul orașului; pe 357 pog.
„se află vatra orașului Călărași.
Lichitişteni, sa/, făcînd parte din
com. Vultureni, pl. Berheciul,
jud. Tecuciii. Este situat la N.E. de

Leurii (Dealul-), pante, în co-

sate.

format,

lărași. Teritoriul

Leurdoasa, deal (400 m), jud.
Dolj, pl. Jiuld.-s., com. Argetoaia, din care izvorește piriul
Leurdoasa.

LICOI

com.,

la 412 kil. Prin sat

curg piraiele: Sarica, la S. și
Lichișteni, la N.
"Are o populaţie de 52 familii, sai

210

suflete,

cari

lo-

cuesc în 50 case, Copiii din sat
merg la școala din satul Vultureni.
”
Teritoriul satului este de 724
hect.

Locuitorii, foşti

şi pe străni

se “găsesc

datele

de 1774 şi 1778, cari arată
data cînd s'a fâcut biserica din
“tirgul Găiceana.
Lichişteni, iris, curgînd pe teri„ toriul com. Vultureni, pl. Berheciul, jud. 'Tecuciii, de la N.
spre V.; se varsă în partea
stingă a Berheciului, după ce
a udat

satul

cu

același

nume.

Licina, vale, în jud. Constanţa,
pl. Silistra, pe teritoriul com.
rur.

Cilnia, jud.

Constanţa;

desface din

poalele de

ale dealului

Canli-Dere;

se

N.-V.
se

în-

dreaptă spre N., avind odirec:
iune

de

la

S.E.

spre

N.-V,,

mergînd printre dealul Darna
" şi o prelungire a dealului Canli-

Dere, brăzdind partea de N. a
pl. şi cea de V. a com.; după
un drum de 4 kil., trecînd prin
"păduri

și tufărişuri, se deschide

pe malul dobrogean

al Dună-

rei, la 800 m. mai sus de deschiderea văci Cilnia în Dunăre ;

malurile 'sale sunt înalte și ripoase din pricina dealurilor cari

o string

de

aproape;

taie 2

drumuri comunale: Bugeac-Cil- nia şi Galiţa-Cilnia.

clăcași și

împămiînteniți la 1864, stăpinese
124 hect., iar proprietarii 600
hect.
Locuitorii cultivă 555 hect.,
iar satul ocupă 9 hect,
Vite sunt: 95 boi, 75 vaci,
4 tauri, 22 cai, 6 bivoli, 136
oi și 14 capre. Sunt 200 stupi
cu albine.
Locuitorii posedă: 20 pluguri
de fier și 22 de lemn.

Licoi, fost saț, pe moșia
ceni-Blestematele, în jud.
com. . Cărpiniştea, spart
pul ciumei lui Caragea;
se văd încă.

In sat se află o biserică,
cu hramul Sf. Voevozi, de lemn.

Licoi, deal, în jud. R.-Sărat, pl.
Rimnicul-d.:s., com. Racoviţeni.

Materialul de lemnărie a fost
dăruit de Alexandru Sturdza
de la vechia biserică din tirgul Găiceana, care era în locul

celei

actuale.

Pe

icoane

VirboBuzăi,
în timurmele

Licoi, sat, în jud. R.-Sărat, pl.
Rimnicul-d.-s.,

com.

Mărgări-

teşti, la poalele

dealului

Licoi,

pe piriul Hirboca.

situat în partea

de V.

a com,.,

la hotarul. judeţului, către Buzăi; este acoperit cu păduri.

Licoi, moşie, în jud. Buzăii, com.

LICURA!
- Cărpiniștea,

căt.

Valea-Hotaru-

lui; are 500 hect,,
pădure,

din care

36

Comunicaţia în com. se face
- prin șoseaua vicinală care o
leagă la N. cu

S.
Licura, dea/, la N. de com. Ocnele-Mari, pl. Ocolui, jud. Vilcea, unde a fost un războiii, numit Cîrjalia, cu Turcii, cari ai

dat foc bisericei de la Căpăţina,
de pe acest deal, la anul 1802.

Licurei(Culmea-),
cu/me de deal,
în jud. Vilcea, pl. Ocolul, com.Oc-

nele-Mari, pe care seaflă ocnele
vechi,

părăsite, cari datează din

timpul lui

Adrian

și

fost mai în urmă
împărați pentru

ca să alimenteze
din Moesia

a

ca

şei, Serada, Piriul-Boia și Jupineşti, e legată prin drum de

care,
In com. se găsesc

pe

locuitorii
şi Dacia

valea

elevi;

Locuitorii posedă : 20 pluguri,

pre

şi

10

100

boi;

210

vite

cai,

150

oi,

rimători.

Sunt

o biserică

Vite:

282

vite mari cornute,

oi

și

160

şi

puţin

porci.

com. este de
venituri şi de

2849,52, la cheltueli.
Solul este” mai mult
accidentat,

lei
lei

humos
priincios

pentru ori-ce cultură.
Suprafața com., ca a moșiilor

talelor Civile din București,

Din

aceste

sunt

pămînt

1 preot și 2 cîntăreţi.

Budgetul com. este de 1181
lei,

Este udată de apa Negreana,
peste care, în partea despre N.,
pe şoseaua vecinală care traversează satul, este un pod de lemn

care

posedă trupurile de moșie numite - Zbirglezele şi Lixandra.

servite

1117

preot,

1 cîntăreț și 1 paracliser.

1790, iar a doua în 1820;sunt de-

lei la venituri şi de
81 baui, la cheltueli.

un

46

43

2 biserici, una făcută în
de

cu

de

ca-

stupi cu albine.
Are:

valea și

și a pădurilor aflate pe dinsa,
este de aproape 4000 hect. Proprietar principal este Eforia Spi-

mari
45

cu

și frecuentată

Budgetul
2852,20, la

fa-

la E.,

o școală, condusă de un

învăţător

hect,, din cari 200 hect. arabile, 20 hect. prunet, 15 hect.
- vie, iar 765 hect. pădure, tufă-

240

.

Locuitorii ai multe căzane
pentru fabricarea rachiului de
prăștină.

linești, la E., dincolo de ValeaCiinelui, pe şosele vecinale.
In partea de S.a com., peste
„ piriul Tinoasa, se află o mă-

Licuri-

milii, saii 1222 suflete, din cari
200 contribuabili.

posedă
|

leorman, pl. Tirgului,
situată
pe partea stingă a văii Tinoasa.
Se învecineşte la N. cu com.
Antonești; la $., cu valea și pi-

ŞI cai, 1935

riș şi ripe.
Are o populaţie de

mai

Licuriciul, con. rur., în jud. Te-

rîul Tinoasa;

sare

88 locuitori, cari
şi Grih hect. vii.

Căi de comunicațiune suntspre

cu Piriul-Cîinelui, care o desparte de com. Călinești, iar la
V. cu teritoriul com. Dulceanca.
Populația com. este de 215
familii, sait 986 suflete, din cari
163 contribuabili,

scoate

ste lăstar. Proprietăţile locuitorilor, 'date după legea rurală,
ocupă 450 hect., împărţite între

com. Antonești la N., spre com.
Dulceanca la V. şi la com. Că-

1000

cu

puțuri

au

ciul. Are o suprafață de

care

4

şi 15 izvoare,

Are:

cornute,

și la

Frumu-

de

Licuriciul, cor. rar. şi sat, în partea de E. a com. Cărbunești,
pl.
Gilortul, jud. Gorj.

40

cu

cari

inferioară

situat pe

Cărbunești

Negreni;

căutate

răsăriteană. Originea lor se sue
mai sus de Adrian,

Este

" LICURICIUL
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moșii,
arabil,

2040

hect.

1650

hect.

acoperite cu pădure, iar restul
de 253 hect. izlaz şi finețe. E-

gură,

căreia locuitorii

gura

Cimitirului

delimitate locuitorilor ; o a doua .

măgură sc găseşte la E. com.
şi poartă numele de Măgura.
Zamfirei,

Măgura-Cimitirului are o înălţime de 5 m.,iar baza ei are 125"
m. în periferie. Măgura-Zamfirei
este de 6 m. înălțime şi are o
periferie de 120 m.
Cea mai mare parte din locuitori
sunt bulgari, stabiliți
aci de pe timpul răzmerițelor
şi pribegiilor. Ei își păstrează
încă limba, portul și obiceiurile,

De ciîţi-va ani însă asimilarea
cu. elementul romîn a început
să fie mai vădită,

“'Licuriciul-Zbirglezele, pădure,
în jud. Teleorman, pe moşia Li_curiciul, proprietate a Eforiei
Spitalelor Civile din București.
com. Licurizafe,
ciul, jud Gorj. Arc direcțiunea
NSE. şi este coprinsă. între
dealul Serada la E. și dealul

Licuriciul,

Negrenilor

la V.

ginea

mai

sus

S'aii dat acum

riciul

și dă

ciţi-va ani în ex-

pe piloţi, iar altul, în parteade

și alte esențe,

S. în marginea satului.

la 60 cm.; parte din pădure e-

în. grosime

pănă

servă

ca semna de hotar al păminturilor

foria posedă şi vii pe o întindere de 23 hect. Ambele păduri
ploatare.. Într'însele se găseaii
arbori groși, cu osebire stejar

îi zic Mă-

și care

Îşi

are
. ori-

de com. Licu:

în valea

Gilortului

mai jos de Negreni. Pe această
vale curge piriul Negreana ce
urmează direcția dealului, avin„ du-și obirşia

mai sus de Licu-
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- riciul; trece pe lingă satul cu
același nume
și se varsă în
Amaradia, la Hurezani-de-Sus.
In timp de secetă este seacă;

în timpuri ploioase devine mare.
Lidii (Valea-), ziriz, udă
Tătarul, trece în raionul
jud. Prahova, unde
rîul Cricovul-Sărat.

se varsă în

Lidvul, pisc de munte, jud. Suceava, acoperit parte de pădure de fag și parte de fineţ,
între Rișca-Mare și Slătioara,
com. Bogdănești, '
Lieşti,

pl.

com.

rur.,

Birlad,

tunc: ' Lieşti

tuate

jud.

formată
și

“Tecucii,

din

2 că-

Şerbănești,
' si-

pe ambele

părţi

ale

şo-

selei naţionale . Tecuciii-Galaţi,

"pe o întindere de 4 kil., cu reședința com. în satul Liești.
Intreaga comună este situată
pe un frumos: platoii, avind
o înălțime de 16 m. deasupra
„ nivelului Birladului, în partea de
S. a jud., la 27 kil. de Tecucii și la 7 kil. de: Ivești,
. reşedinţa sub-prefecturei.
Hotarul

comunei

la N.,

este:

o linie convenţională ce pleacă
din malul Siretului, merge spre
E. pe lingă moșia d-luj Nicolescu, dă în girla Birloviţa, pănă:
face o cotitură spre S,, se ridică pe deal pe șoseaua co„ munală,

trece

prin

sat,

se 'ri-

dică tot spre E., trecînd Nisipurile, Dumbrava, Călmăţuiul,

pănă ajunge în matca Gerului;
spre E., piriul Gerul, în linie
aproape dreaptă, de la N. spre
$., pănă

în moșia

d-lui Verone;

la S., o linie de învoeală începe
din matca Gerului, trece pe
moșia d-lui Gheorghiadi, merge
: prin pădurea Hanul -Conachi,
“pănă ajunge în malul Siretului,
la

locul

numit

Chităroaia;

-V., riul Siretul, care intră în ra-

ionul comunei la punctul numit «la Morel», merge spre S.
- pănă la Odaia-Popei, apucă spre
- E. pănă la Coardele, iar de aici
spre S.-V. pănă la Călieni (jud.

com.
com.

"Gornetul-Cricovul, pl. Cricovul,

la

LIEȘTI

Putna) şi Chităroaia, unde trece
în com. Fundeni, făcînd o curbă

spre V.
„Răzeșii satului Liești trec
peste hotarul natural, care e
Siretul în partea de V., avind
“proprietăţi și dincolo de Siret
pănă în rîul Putna (jud. Putna),
care în vechile hotărnicii se
"identifica cu numirea Ruginosul,

după cum se aude și astăzi
între locuitori.
Terenul e aproape șes. În partea de E. se ridică vre-o citeva

dealuri,

care

o

brăzdează

de la N. spre S$. Cel mai însemnat este Dealulul-Călmăţuiului,
Apele care udă coinuna sunt:
Siretul, în partea de V., formînd

şi

limita

între

jud.

Tecuciti

şi Putna. Girla-Birlovița, care
pleacă din Siret, curge în di-.

recția “N.-S.-E., șerpuește prin
vechiul sat Liești și- se varsă
în

Birlad,

în

raionul

satului.

-- Birladul, în partea de V. curge
în direcția N.-S. și.se varsă în
Siret în raionul acestei com,
Călmăţuiul în partea de E. a
com., curge de la N. spre S,
avind

o

albie

adincă.

Gerul,

care! formează limita de răsărit.a com., curge în direcția
N.S.-şi

formează

o

vale

fru-

moasă, acoperită cu fineață.
Populaţia com. este de 934
familii,

sai.

3763

suflete,

din

cari 843 contribuabili; locuesc
în 885 case. ȘȘtiii carte 450
bărbaţi şi: 120 femei,
Teritoriul com. este de 7512
hect.,

și 62

arii. Locuitorii din

Liești, “cari. sunt vechi răzeși,
stipinesc 1646 hect. ; vechii
. clăcași din Şerbănești și o parte

din Lieşti stăpinesc 1194 hect.,
iar proprietarul 7672.
1768 boi,

4

7. bivoli,

catiri,

7 tauri,

cai,

263

sunt:

Vite

125 epe,

1328 vaci,
4103

oi

și

43 capre.
Locuitorii posedă 558 pluguri de fer, 14 de lemn, 14
cazane de făcut rachii; iar pro2

rumb,

4
şi

Lieşti

și

neşti,

|

de

se-

bătut

po-

mașini

de

mașini

cerat,
cum

4

ai:

prietarii

mașini de semănat,
2 mori de foc, una în

cea-l'altă

în

Șerbă-

Sunt 3 biserică, una în Liești
și două în Șerbănești, deservite de 4 preoți şi 4 cîntăreți;
3 școli,

2 în Liești,

una

de

bă-

eți şi una de fete, şi o a 3, mixtă
în Şerbănești. Școala de băeți
din Lieşti s'a înființat, la 1865
și e

frecuentată

de

96

copii.

Şcoala de. fete s'a înființat la.
„1881 și se frecuentă de 29 eleve.
Şcoala din' Șerbănești s'a înfiinţat la 1881, şi e frecuentată
de 42 elevi,
Veniturile

ca

și

cheltuelile

com. sunt de 9953 lei, 29 bani.
Comerciul se face de 18 per:
soane.
Pe teritorul comunei, în partea

de E., se află o fișie de
mint nisipos care începe
„comuna : Torcești

pănă
- chi,

pădin

și 'continuă

în pădurea' Hanul-Conaîn direcție

N.-S.;

d-l Gr.

Ștefănescu, în cartea-i de geologie, zice că aici a fost apă;
locuitorii ai făcut plantațiuni
de plopi și sălcii.
Locuitorii din Lieștisunt vechi
răzeși; iar cei din Șerbăneşti
sunt parte răzeși, parte împroprietăriți la 1864.
„Căile de comunicaţie sunt:

Șoseaua națională “Tecuciii-Galaţi, care trece prin mijlocul satelor Liești și Șerbănești; calea
- ferată Iveşti-Hanul-Conachi, care
formează limita de E. a satelor;

LIEȘTI
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județeană

Liești-Lun-

gociul și Călieni (jud. Putna) care

unește satul Șerbănești cu Călieni prin un pod de vase um:
blător. Aici se află prima baterie
a forturilor Nămoloasa-Focşani.
Intreaga com.,. la 1881, se

află situată

pe

deal în urma

inundaţiilor Siretului și Birla- dului, Ea prezintă un aspect
- plăcut,

avind

străzi

drepte

și

largi, case mai igienice și bine

făcute, în mare parte învelite cu
tablă şi şindrilă.

Locuitorii - desfac produsul
muncei lor la tîrgul Iveşti, iar
» toamna la Galaţi; transportul se
face pe șoseaua naţională, cu ca:
rele cu boi saii cu căruțe cu cai,
Se mărginește la N. cu com.
Bucești,

de

care se

desparte

printr'o stradă largă numită Hă.

țașul; la S., cu com. Fundeni ; la
NV. cu. riul Siret şi la E. cu jud.

„ Covurluiii, de care se desparte
prin rîul Gerul. .

Lieşti, sas, în jud. Neamţu, com.
Petricani. Vezi Julfeni.

Lieşti, sat, făcînd parte din. com.

- cu același nume, jud. Tecuciii.
Esituat pe un platoii, între rîul
Birlad,
E.,

la V.

avînd

Aici

este

şi calea ferată, la

o pozițiune frumoasă.

reședința

comunei.

Satul actual dateazăde la 1881,
. strămutat din vale.

Are o populație de

ș9o fa

milii, sai 2355 suflete,
cuesc în 569 case,
Are o biserică, cu

cari lohramul

- Cuvioasa Paraschiva, făcută de
obştia satului la 1886, sub îngrijirea preoților Vasile și Ștefan Ciuntu, cari ai

condus

lu-

-“crarea pănă la sfirșit.: Biserica
- este mare, încăpătoare, avind
o

catapeteazmă
frumos, lucrată

deservită
cîntăreți,

de

de
cu

2

un aspect
artă. Este

preoți Și 2
-

Sunt

2

școli,

LIEŞTI-MICLESCULUI
una

de

băeți,

și a doua de fete, întreţinute
de stat. Școala de băeți se frecuentă

de

96

elevi,

iar

cea

de

fete de 29 eleve.
Satul datează din secolul al
XV-lea,
In vechime era situat tot pe
deal, în locul unde se află astăzi;

aceasta se dovedește prin urmele
bisericei ce se vede și astăzi
la « Vadul-Păuşeștilor», spre S.
Din cauza deselor invaziuni

Tătăreşti şi Turcești, find-că
pe aici era drumul spre Moldova,

locuitorii

s'a

strămutat

pe vale în unghiul ce-l face
Siretul cu Birladul.
Aici -aă stat pănă la anul
1881.

Ei s'aii întins

din

malul

Birladului pănă în al Siretului
pe ambele laturi ale gîrlei Birlovița. Aici şi-a făcut o biserică

pe malul Siretului, biserică care
era aproape să.fie:dărimată de
Siret, locuitori!

văzînd

în mijlocul satului, .pe

malul girlei Birloviţa. Construcţia de gard, are o vechime, se
zice, de 100 ani. Cu strămutarea
satului la 1881, ea a fost părăsită, şi astăzi e ruinată. Satul

de pe

ca o

vale
grădină

ni se înfățișează
frumoasă,

avînd

- diferiți pomi fructiferi și vii și
-- străbătută de șos. comunală care
- duce la Siret,
La anul 1881 o revărsare mare
a Siretului, unită cu Birladul,
a făcut că nu numai satul Liești,
dar și Bucești, Vultureni, Blăjeri-

d.-j. şi Șerbăneşti să se ridice
pe deal, unindu-se aproape toate.

„Lieşti,

Ciorăști, avind o populaţie de
„1106 suflete, din cari 190 contribuabili;

locuesc în 242

case.

Teritoriul com. este foarte
deluros. Se cultivă viea pe o
suprafaţă de 367 hect., şo arii,
livezile cu pruni pe o întindere
de

şo arii,

Are o școală primară de băeți; 2 biserici. Comerciul se face

de 5 persoane.
Bud. com, e de 7973 L, 63b.

Lieşti, deal,

pe a căruia coastă

de V. se află satul

Știoborăni,

iar pe cea de E. satul Bălțați,
pl. Crasna, jud. Vasluiii. Se

întinde de la N. din dealul Po.

peștilor, continuă spre S., străbate teritoriul com. Știoborăni,
și apoi se termină în Valea-Crasnci, pe teritoriul com, Vineţeşti,

din jud. Fălciu,

că bise-

Tica va cădea de pe malul Siretului aii luato parte din lemnăria
aceștia . și aii dus-o la satul
Negrea, care pe la 1866 depindea de com. Lieşti.
Mai înainte ei făcuseră o altă
biserică,

Formează o comună (com. Liești) cu cătunele: Huștiul și

saţ, în jud. Tutova, pl.

„Pereschivul, spre S.-V. de Birlad.

Lieşti, /ac, spre V. de satul Gugeşti, pl. Crasna, jud. Fălciă,
unde odinioară a fost - sat, din
a cărui. urme se văd și astăzi
"ruinele .bisericei., Vechii locuitori ai acelui sat s'ai strămutat

în satul Gugești de astăzi.

Lieşti, trup de moșie particulară,
în raionul satului Tătăreşti, com. :

" Corni, jud,. Tecuciii, .

Lieşti, piârfii, izvorește
dealul
valea

luri,

de! sub

Liești și al Rişcanci, udă
dintre

trece

aceste

prin

două

dea-

satul. Bălțați,

com. Știoborăni, pl. Crasna, jud.
Vasluiu și se varsă în piriul Vineţești, com. cu acelaşi nume.

Lieşti-Miclescului, mahala, făcînd parte: din com. Liești, jud,
Tecuciii,

situată

între. șoseaua

naţionalăși .riul Birlad, despăr„ind satul Liești, de „Șerbăneşti
prin o șosea,:
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Locuitorii îi mai zice și Pău.
şeşti,
Ligureşti,

jud.
24

că/uu,

al

cu go

com.

Coţi,

locuitori și

case.

Liiceni, cătun, al com. Drăghiceni, pl. Ocolul, jud. Romanați,
așezat pe coasta unui deal, la
5 kil. spre E. de Caracal și aproape de şoseaua Caracal-Craiova. Altitudinea terenului d'asupra nivelului mării este de
140 m. Are 60 familii, sai 262
o biserică,

Adormirea-

Maicei Domnului (1852), cu un
preot și doi: cîntăreți.

Liliacul. Vezi Arămești-Boerești,
sat, jud. Roman.
Liliacului (Muchia -), colină,
în jud. Buzău, com. Cindeşti,

căt. Sătucul, ramificație din mo-

vila Cerbul, acoperită cu izlaz. E
punct

trigonometric.

Lilieci, sat, făcînd parte din com.
Tur, Cătruneşti-Miineasca, plasa
Mostiştea, jud. Ilfov. Este situat la S. de Cătrunești.

Se întinde pe o suprafață de
824 hect., cu o populaţie de
385

locuitori.

Fraţii Dumba au 586 hect.
şi locuitorii 238 hect. Proprie.
tarii cultivă 500 hect. (30 izlaz,
56 pădure). Locuitorii cultivă
228 hect. (10 izlaz).
Comerciul se face de 3 per.
soane. Are 1 heleșteii.
Numărul vitelor mari e de
337

şi al celor mici de 941.

Satul s'a înființat la anul 1705

de Nedelcu

2094 hect. (împreună cu Frunzinești, Orasca și Piţigaia), din
cari D-l N.

Buzău,

suflete;

|

Logofătul.

Lilieci, sa/, făcînd parte din com.
rur. Frunzinești, pl. Dimboviţa,
jud, Ilfov. Cade spre E. de
„. Frunzineșşti,
|
Se întinde pe o Suprafață de

LIMPEDEA

D.

Amira are 1850

hect. şi locuitorii (împreună cu
cei

din

Frunzineşti,

Orasca

și

Pițigaia), aii 244 hect.
Proprietarul cultivă 1372 hect.
(100 sterpe, 35 izlaz și 343 pădure). Locuitorii cultivă tot te.
renul.

Populaţia satului e de
suflete.
Comerciul se face de'1

104
cîr-

privalul Mucuroae' a,
între iezerele

Peștii-Romîneşti
Turceşti,

şi

Peştii,

Limba-Gogii, deal, acoperit cu
vii şi livezi, în partea de V. a
satului Costuleni, com. Costuleni, pl. Braniștea, jud.

Iaşi.

Limbari, zădure, jud. Bacăi, pl.
Bistriţa-d.-j., com. Fundul-Răcă“ciuni, de pe la izvoarele piriului
Răcăciuni.

ciumar,

Numărul vitelor mari e de 96
și al celor mici de 371.

Lilieci,

(Siliştea - Satului

sau

Liliecii-Ţigănimei), foc, jud.
Bacăii, pl. Siretul-d.-j., com. Gioseni, unde în vechime era un
sat, care avea curte boierească
şi o biserică. Acum 100 de ani
satul Gioseni era pe acest loc,
de unde a trebuit să se mute
din cauza stricăciunilor făcute

prin răvărsările Siretului,

Lilieci, deal, în jud. Prahova, com.
Ceptura, pl. Cricovul, pe virful
căruia e un platoii, care a apar-

ținut unei Doamne Neaga. Dovadă că acolo a fost o casă, un
palat domnesc, o cetățuie sai altceva,

este

că

se

vede

și pănă

azi o aleie delilieci, din grădina

acelui palat,
Liliecilor

(Dealul-),

co//nă, . în

Lilieşti, sat, făcînd parte din com.
mur. Țintea, pl. Filipești, jud.
Prahova. Are o biserică, fondată
la anul '1848.

Limb
- Capre
a i,
com,

formată

din diferite mici vilcele,

car:-şi iai naștere din apropierea gărei Predealul şi muntelui
Susaiul; curge de la N. spre
S. şi se varsă în piriul Azuga,
pe: țărmul drept, tot în raionul
com. Predealul.
Limbi

(La-Trei-),

pescârie,

în-

semnată, în jud. Tulcea, pl. Sulina, com. rur. Sf. Gheorghe (sai
Chidrilez=Catirlez), se află așezată peo ridicătură împărţită în
alte 3 mici, care aii forma unor
limbi; această ridicătură seaflă în

grindul

Zaton-Vechiii,

coprins

între girla Zaton-Vechii, și Ma-

rea-Neagră;

este

formată

din

mai multe colibe unde stati pescarii,

Limboeşti, saș,- jud. Tutova, pl.
Simila, com. Vlădești pe piriul

jud. Buzăii, com. Niculești, căt.
Merei, pe malul drept al rîului
Slănicul; face hotar despre com.
Vintilă-Vodă; e acoperită de pă.
dure măruntă.

Brăila,

Limbăşelul, za/e, jud. Prahova,

Horoeta,

spre

dești. Are
case.

Limpede
R.-Sărat,

N. de satul VIă-

195

locuitori şi

53

(Lacul-), /ac, în jud.
pl. Rîmnicul, com. Bi-

soca, situat în partea de -V. a
com., pe muntele Măgura-cuLeşile ; are o întindere

de

!/

hect. şi conţine păstrăvi şi caracudă,

ce se

consumă

în

lo-

calitate.

Jezer,

Ciacîrul,

în
la N.

jud.
de

Limpedea,

/uucă,

jud.

Bacăă,

LIMPEDEA
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pl. Bistriţa-d, |.

com.

Osebiţi.

Mărgineni, din dreapta Bistriței și în dreptul: satului Gherăești.

Limpedea,gir/ă, jud. Bacti, pl.
Bistriţa-d.-j., com. Osebiţi-Mărgineni, care este un braț al
Bistriței, depe malulsăii drept;
ia naștere

mai sus de satul Ghe-

răești, unindu-se iar. cu Bistrița
„mai jos. de acest sat,
Limpegiorul, firii, în jud. Neanițu, pl. Bistrița, com. Tazlăul; se
varsă în stînga pîriului Tazlăul;
apa

sa este minerală și servește

pentru

băi.

patna.

din însurăței. '
Limpezişul, miimire ce se mai
„dă 'anel părți din moşia Glave"-șul;: din -corpul

Bădeni-Miluiţi,

jud. Buzăii.

Limpezișul, fa/tă, în jud.: Con-stanța, pl. Medjidia, pe teritoriul
com. rur, Rasova, şi anume pe
" acelaalcătunului
săi Vlah-Chioi;

este . mai mult. o. prelungire
sudică a bălții Vederoasa, şi se
spre

S. cu

stufăroasa

„ baltă Sarpul; este așezată între
dealurile: Alimanul la .V. şi
Vlah-Bair la E.; pe. malul săi
V,

este aşezat satul Aliman, iar

pe cel E. satul Vlah-Chioi; are o
„întindere
de 250 hect., acoperită
"în cea mai mare parte cu stuf;

_£? conţine

peşte ce se consumă

în localitate. - a

Lineşti, sat, făcînd parte din com.
61275. Blarele Dicţtonar

Geograne.

Yo, IP.

pl.

Oltul-d.s.,

mile

despre

„pre jud.

“Linieri, mahala, com. rur, Salcia, pl. Podgoria, „judeţul Prahova.

Lingurari,

E.S.,

hotarul des-

Bacăii,

deal, ramificare a şi-

rului de deal, ce se întinde din

jud. Iași, în jud. Vasluiii, pl. Fun-

Lingura, zirîă, în jud. Neamţu,

duri, com. Țibănești.Pe culmea
lui e pădure.

pl. Bistriţa, com. Cîndești; izvorește din ramura dealurilor Dragva, şi se varsă pe partea dreaptă

Lingurari, deal, în jud. Suceava,
com. Valea-Glodului, prelungire

a piriiașului Dragva.

a Dealului-Rotăriei, parte arabil,

parte îmbrăcat în pădure.
Lingurari, saș, jud.

Bacăiă,

pl.

Tazlăul-d.-s., com. Luncani, situat la 2 kil. de satul Luncani.

Are o populație de 23

familii,

77 suflete.

Lingurari sai Bulgaria, fas,
spre S. de satul Șetrăreni, com.
Cîrniceni, pl. Turia, jud. Iași;
pe lîngă malurile lui sunt grădinării

Lingurari,

saz, în partea

de

S.

„a com. Laza, pl. Racova,

jud.

„ Vasluiă,

dea-

situat

pe

lului Izvorul, pe

Limpezişul, cătun, al comunei
Cioranca, jud. Buzăii; cu 240
locuitori și 65 case; e format

continuă

rur. Vulturești,
- jud. Olt.

sai

Limpezelul, zzvor, udind com.
Cărbuneşti, pl. Podgoria, jud.
Prahova, se vărsă în gîrla Lo-

LINIA

coasta

o suprafaţă de ”

137 hect. şi cu o populaţie de
40 familii, sai 248 suflete, ţigani lingurari.

Lingurari, sat noi,în partea de
N. a comunei Țibănești, pl. Funduri, jud.

populaţie

de 65 familii, saii

337 suflete.
Vite: 260 vite mari cornute,
14 cai, 44 capreşi 54 rimători.

Lingurari.

Vezi Bărtălușul,

sat,

com. Puiești, jud. Tutova. -

Lingurari,

zarzavaturi,

de

unde

Lingurari, pirîi, ce curge prin
com. Brătești, pl. Fundul, jud.
Roman. Izvorește din marginea
de N. a plășei, curge de laN.
la S., trece printre satele Ave.
reşti-d.-s. și Izvorul şi la S. de

acest din urmă se varsă în
pîriul Brăteasca,. pe dreapta.

Vasluiu.

Are o suprafață de 19 hect.
„Şi o

de

şi numele lui de Bulgăria.

/oc, pe dealul cu ace-

laşi nume, com. Valea-Glodului,

„jud. Suceava, populat cu vre-o
49 de bordeie de Pizani 'nomazi,
Lingurari, ramură de dealuri,
ce se detașează de la hotarul
„com. Tazlăul, jud. Neamţu .(între piriiașele Pîr- îul
Radului și
Carpenul), pe teritoriul com. Cîn-

dești, formînd în parţe, cu: cul-

Lingurari, zirîz, jud.

Suceava;

izvorește: din Balta-cu-Arini,

de

pe Dealul-Rotăriei, udă teritoriul com. Valea-Gloduluişi Sijiştea, pe o lungime de 3 kil. şi
se varsă în Șomuzul.Mic,
Linia, sat, cu 57 fam.,
pe apa Șimnicului, jud. Argeș, pl. Topologul;
face parte din com. rur. Budești.

Linia, saț, făcînd parte din com.

rur. Boteni, pl. Argeșelul, jud.
- Muscel. . Este situat .pe

malul

stîng al riului Argeşelul, avind

o populaţie de 102 locuitori.
Linia, saț, făcînd parte din com.
“ur, Poiana, jud. și pl. Prahova.
Linia,

sas, com,

rur.

Obislavul,

pl. Olteţul-d.-s.,
jud. Vilcea.
22
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Are o populaţie de

386

lo-

cuitori,

pl. Oltului,
rur.

Linia, ma/a/a, în com. rur. Dragoteşti, pl. Văilor, jud. Mehedinţi.

Linia, deal, acoperit cu pădure,
în jud. Roman, pl. Moldovei,
com. Hălăucești, spre N. de
satul Hălăuceşti.
a statului,

în

Linia-Bisericei, saz, jud. Argeș,
pl. Oltul, com. rur. CremenariMoșneni.

Linia -Boerească, mahala, în
com, tur, Degeraţi, pl. Ocoluld.-j., jud. Mehedinţi.
Linia-Costei, mma/ala sai câtuu,
jud. Vlașca, com. Talpa-Băţcoveni, din pl. Glavaciocul,
Linia-Cuca, sat. Vezi Cuca, jud.
Argeș.
Argeş,

pl. Oltul, făcînd parte din com.
rur. Dănicei.

Vezi Cur-

Linia-de-la- Deal, sas, judeţul
Argeș, pl. Cotmeana, com. rur.
Găujani.
Linia-de-peste-Vale, sat, jud.
Argeș, pl. Oltul, com. rur. Dănicei,

Linia-de-Sus, mahala, în jud.
Mehedinţi, com. rur. Retezul,
plaiul Cloşani.
Linia-Dealului,

sas, jud. Argeș,

cu

locuitorii

la

din

comună,

1879,

Dimitrie Moţescu

de

și

preotul

şi enoriași,

sas, făcind parte

Linia-Mare, saz, com. rur, Albeşti, pl. Oltul-d.-j., jud. Olt,

d.-., jud. Vilcea. Are o populaţiune de 354 locuitori; o bi-

Linia-Mare, dea/, lung de 3 kil.
com. Rijleţul-Vieroș, pl. Vedea-

Linia-din-Deal,

din com. rur. Virleni, pl. Cerna:

fondată

la anul

1882.

d.-s., jud. Olt, cu direcțiunea de

la N. la $.
Linia-din-Vale, saz, făcînd parte

din com. rur. Dobrotinetul, pl.
Oltul-d.-j., jud. Olt. Are o populațiune de 295 locuitori. Este
situat pe valea Oltului, Are o
biserică reparată la 1857 de
răposatul dr. Ernest de la Pomeray.

_Linia-Dobreşti,

sas, cu

zo

fa-

milii, jud. Argeș, pl. Oltul, pendinte de com. rur. Lăunele-d.-s,

Linia-Hanului, sa/, cu 302 loc.
jud. Argeş, pl. Oltului; face
parte din com. rur. Bălcești.

Linia-Moţeşti, sat, jud. Argeș,
pl. Oltul, com. rur. Dobrești.

Linia-Păltineanu, sas, făcînd parte din com. rur. Butimanul, pl.
Znagovul, jud. Ilfov. S'a înfiinţat
la anul 1852 de către fostul pro„ prietaralmoșiei Luceanca, Const.
Păltineanu. Locuitorii sunt toţi
din cătunul Butimanul.
Este așezat pe loc șes, d'asupra văei Luicăneasca și udat
dela V. spre E. de apa CoadeleZnagovului.
Are o populaţie de 225 su-

flete.

Linia-lui-Ciuculete,

sai Linia

saţ, jud. Argeș,

pl.

Oltului, com. rur. CremenariFlăminda. Aici este o trecă-

cu

toare

pod

-plutitor

peste

riul Oltul.

Linia-de-]Jos, mara/a, în jud.
Mehedinţi, plaiul Cloşani, com.
rur. Retezul.

zidită pe la 1800 de Diţă Moţ,
reparată

Linia-din-Deal, sat.
teanca, jud. Argeş,

Podului,
sas, jud.

de. com:

are o biserică,

în-

tindere de 12 hect., pe malul
Prutului, com. Costuleni, pl. Braniștea, jud. Iași.

Linia-Dănicei,

pendinte

Bărsoiul;

serică,
Linia, zăzure,

LINIA-ȚIGANI

Linia-Mare, sat, jud. Argeș, pl.
Oltul, pendinte de com. rur.
Uda-d.-s,

Linia-Mare sai Creţuleşti, saș,
cu 359 suflete, jud. Argeș, pl.
Pitești, com. rur. Crucișoara,
„Are

o

biserică,

cu hramul

Sf,

Theodor, deservităde un preot
și un cîntăreț.
Linia-Mare,

saz, com.

Vanicu,

dindu-li-se

tare,

112

hec-

|

Numărul vitelor mari e de
„145 şi alcelor mici, tot de 143,
In sat sunt 6 fîntîni,

afară de

fintîna Izvorul-Tămăduirei,
Linia-Podului. Vezi Linia-luiCiuculete, jud. Argeș. .
Linia-Surpatelor, saţ, jud. Ar.
geș, pl. Oltul, făcînd parte din
com. rur. Olanul.

Linia-Tomeşti, sas, jud. Argeș,
pl. Oltul, făcînd parte din com,

rur.

Rij-

leţul-Vieroș, pl. Vedea-d.-s., jud.
Olt. Are o populaţiune de 564
locuitori. La S. cătunelor LiniaMare şi Bărănești

:

Locuitorii s'ai împroprietărit
la anul 1864, pe moșia d-lui A.

esteo biserică

rur. Dobrești,

Linia-Țigani,

sat, jud.

Argeș,

pl. Oltului, pendinte de com.
„Tur. Bărbătești; are 44 familii,

LINIA-ȚIGĂNIA

:
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Linia-Ţigănia, sas, jud. Argeș,
- pl. Oltul, com. .rur, Drăgujeşti
Săpunari.

LIPIA

Buzău, com. Sibiciul-d.-s., ramificație

din

muntele

Pănătăul ;
şi

Vezi Meteleul-Lipă-

al moșnenilor, despărţit în trei

servă de hotar despre com. Pănătăul, între comunele Begul

Linseşti, sat, în jud. Roman, pl.
Fundul, com. Oniceni,
de satul Oniceni, la 2

spre V.
kil. de

el. Este aşezat pe deal și în
apropiere de piriul Sacalușul,
Are 41 familii, sau 182 suflete,
din cari 43 contribuabili; lo“cuesc în 45 case. Are o bise,

„_rică de lemn, Se lucrează olăria.
Sunt 296 vite mari cornute.
Lintea, cătun, al com. Copăcioasa,

pl. Amaradia, jud. Gorj, la E.
„com. de reședință și situat pe
o colină.
Are o întindere de 315 hect.,
din cari: 60 hect. arabile, 105
hect. finețe, 104 hect, vie, 23
hect. izlaz şi vatra satului,

Are o populaţie de

104

Valea- Fintinel,
Lipănescu.
nescu,

părți: Mircești, Nocești și Băncești. Fie-care din aceste tru-

Lipăneşti, sat, com. rur. Boldești,
pl. Podgoria, jud. Prahova. Are
o biserică, fondată din temelie
la 1810, cu cheltuiala D-lor Cos.

tache Ion și Sultana Lipănescu, foști proprietari.
Aci e reședința com.
Lipcăneasa, pmire ce purta în
vechime arte din moşia Viișoara, jud. Teleorman, ce îi mai -

zicea şi Vlănicuţeanca.
ste două numiri

Cu ace-

se găsește

tre-

cută în actele de hotărnicie.

fa-

milii; sau '409 suflete, din cari
102 contrib.; 1 biserică; deser-

vită de 1 preot şi un cîntăreț.

Lipcăniţei

(Dealul-),

za,

pe

80 'vite

mari

cornute, 259 oi și 140 rîmători;
"20 stupi. :
In cătun se găsesc: 4 întîni;
3 teascuri de vin.

Șerban-Vodă-Cantacula biserică

de mir, Afară de schit mai este
aici și o

biserică,

Cuvioasa

Paraschiva,

cu

hramul
cu

un

preot și 'un cîntăreț,
Linteşti, deal, spre E. de

Oporelul,

pl. : Oltul-d.-j.,

com.

jud.

și fertil; în partea

deN,

tact

cu

comunele:

Buzăul,

Me-

rei, Gura-Sărăţei, Valea-Teancului, prin drumuri naturale ; iar

cu şoseaua națională, prin calea
comunală Lipia- -Crăcănată, prin
căt. Odăile.
Com. e formată din cătunele:
Ciobănoaia, Lipia, cusub-diviziu-

Lipia, com. rur., în jud. Buzăi,
pl. Sărăţei, situată la V. ora-

populație de 2310 locuitori, din

Hoizanul

și

Saragelele,

Tatu și Valea-Puţului, avînd o

" şului Buzăiă,

la 81

kil. Limita

la N., începe de la Lacul-cu-Zălogi (Virful-Baloși), de unde se
în Valea-Ciobănoaia,

întil-

moșiei

zino şi redusă acum

e șes

are dealuri acoperite de vii, livezi şi pădure. E pusă în con-

Nenciul cu sub-diviziunile: Ceauş-

jud.

"jud. și pl Argeșul,

iată de

așa

Dorohoiă.

lasă

Bascovele. Aici este mănăstirea
“ Bascovele saii Bascovul, înteme-

mai în urmă,

pl. Prutul-d.-j.,

nește hotarul moșiei Ilieasca, pe
care merge pănă dă în hotarul

rur.

neni formate

că mai la fie-care pas ești într'o nouă proprietate. Pămintul

nile:

Linteşti sai Bascovele, sa,
cu 40 familii, sai 180 suflete

com.

puri s'a sub-divizat în nenumărate sfori, după. cetele de moș-

moșia Darabani, com. Darabani,

Locuitorii posedă: 18 pluguri,

30 care cu boi;

Suprafaţa sa e de 2241 hect.,
din care 1135 arabile, 204 pădure, 16 fineaţă, 143 izlaz, 104
livede, 523 vie și 116 loc sterp,
Afară de o mică sfoară de moșie a statului, tot teritoriul este

hotarul

Bănceasca;
moşiei

la

E.,

Bănceasca,

din
con-

tinuă pe hotarul moşiei Simileasca, pănă în pădurea Cringul (o-:
rașul Buzăi); la S$., începe de
la Cringul și, pe hotarul moșiei
„Stilpul, merge pănă în marginea
căt. Odăile (com. Merei), apoi,
pe hotarul moșnenilor Mereeni,
printre diverse sfori de moșii
şi vii, ajunge la căt. Valea-Puțului ; la V., continuă pe slem-

care 429 contribuabili ; locuesc
în 496 case.
“Vite sunt: 696 boi, 219 vaci,
144 viței, 183 cai, 59 iepe, 7

capre și 665 porci. Stupi sunt 30.
Meseriași sunt: 7 lemnari, 68
butnari, 4 croitori, 6: cizmari,
8 fierari, 2 cojocari.

Are o şcoală

de

băeţi,

fre-

cuentată de 66 elevi și una de
fete, cu 44 eleve. Biserici sunt

4 cu 3 preoți, 4 cîntăreți și
2 paracliseri. Catedrala e cea
cu hramul Sf. Nicolae, Circiumi
10. Casele sunt confortabile şi
curate.

Com. e foarte vechie și în se:

colul XVI

exista. Pe

la

1590

Olt, cu direcția spre S., avînd
".. o lungime de 400 m.

“nea dealului Chilmiziul, care o
desparte de proprietatea moșne-

era locuită de cetele de moşneni din Siliște: Drăgostești,
Mircești, Zmedeşti și Arcăneşti.

Linţei (Virful-), dea/, în jud.

nilor Grăjdăneni și urcă în virful Baloș la Lacul-cu-Zălogi.

In timp de invazii a fost pustiită, dar locuitorii, care se re-

LIPIA (MOȘEȘTI).
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LIPNIȚA

trăgeaii în pădurile de pe muntele Căpreanu, reveneau îndată
ce se stabilea ordinea. De la

Lipia (Mărcuţa), sfoară de mo-

1812,

Lipia-Bojdani, com. ru
pl
Znagovul, jud. Ilfov, situată la
marginea de N. a județului, la

a fost ferită de întîmplări

nenorocoase și așa a putut prospera.
Se vede că locuitorii de pe aci
n'aă avut tot-dea-una bună reputaţie. Cuvîntul «lipian> servă
în jud. Buzău, pentru a închipui
pe

omul:

șiret,

minciunos,

șelător, fără scrupule.

în-

Lipia (Moşeşti), căzu de reşedință al
ză, cu
case. De
tunașele
lele.

com. Lipia, jud. Bu1780 locuitori şi 371
dinsul se alipese căHoizanul și Sarage-

Lipia, sat, în jud. Ilfov, pl. Znagovul, făcînd parte din com,
rur. Lipia-Bojdani. E situat la
S. de Gruiul, pe malul dreptal
riului Ialomița. Locul coprins
între sat şi riul Ialomița este
zmircos. La S. se mărginește
cu pădurea Balta-Neagră.
Suprafaţa totală a satului - e
de 1507 hect., cu o populaţie
de 752 locuitori.
Statul are 1177 hect. şi locuitorii 330 hect. Statul cultivă
prin arendașii săi 660 hect. (7
sterpe, 6o izlaz, 450 pădure),
Locuitorii cultivă tot terenul.
" Are

o biserică,

deservită de

1 preot și 1 cîntăreț.
Comerciul se face de 6 persoane.
Numărul vitelor mari e de
335. şi al celor mici de 592.

Lipia (Poporul), moșie, în jud.
Buzăii, com. Merei, proprietate
a moşnenilor din com. Merei,
Are 764 hect., din cari 200 ara.
bile, 52 izlaz, 43 pădure, despărţită în sforile: Scoarța, Ni-

sipoasa,

Lespezile şi Chilmiziul,

345 vie, 26 livezi, restul sfoara
Bărbuleanca şi locuri sterpe,

șie, în jud. Buzău,

N. și la 46 kil.

com.

de

Lipia.

pendinte de mănăstirea
- Tuşani, jud.

populațiune

de

5242

cu o

Lipianca,

Coadele,

Dobrosești,

Ghermă-

nești, Gruiul, Lipia, Turbaţi

şi

mănăstirea Căldărușani, Această

comună, cu pămint fertil, cum
e acela de pe malurile Ialomiței, e una din comunele rurale
din judeţ din cele mai îmbelşugate,
Vite sunt: 745 “cai și iepe, 6
armăsari, 1447 boi, 719 vaci,
116 viței, 9 bivoli, 62 "capre,
3620 oi şi 374 rimători.

Locuitorii posedă:
guri;

281.cu

3836 plu:

boi și 105 cucai;

660 care și căruțe: 437
și 223

cu

cu boi

cai.

Comerciul se face de 33 cîrciumari și 1 hangii,

Improprietăriți sunt

874

]o-

cuitori şi neîmproprietăriţi, 521
„locuitori.
Budgetul com. e' de 12858
lei la venituri

şi de

11674

lei

la cheltueli.

Lipia-Bojdani,

moşie, a statului,

zitniire,

care

se

maj

dă moşiei Bălaia, din jud.
zăi,

com.

jud.

Bu-

Gherăseni.

Lipianca,

locuitori

(impreună cu călugării de la
mănăstirea Căldărușani), din cari
870 contribuabili; locuesc în
1211 case şi 9 bordee.
Suprafaţa totală a com. e de
12948 hect. Proprietatea e a statului, care posedă 9970 hect, şi
locuitorii, cari ai 2979 hect,
Statul cultivă prin arendașii
săi 5957 hect. (423 hect. izlaz,
3540 pădure şi 50 sterpe). Locuitorii cultivă tot terenul.
Are 8 biserici: la Bojdani,

cu

ari și Heleșteul, lăsate în folosința mănăstirci.

dani, Bira, Coadele, Dobrosești,
Fundul,
Ghermănești,
Gruiul,

Lipia, Şanţul şi Turbaţi,

Căldă-

arendată

14100 -lei anual, împreună cu
trupul Brinzeasca, afară de Sur.

București,

lingă rîul Ialomiţa.
Se compune din satele: Boj-

Ilfov,

sfoară

de

moşie,

în

Buzăii, com. Tăbărăști, căt.

Gălbinașul;
130 hect,

are o întindere de

Lipicul, saţ,
120 suflete,
tești, făcînd
Săpata-d.-s.;
hramul

cu 50 familii,
jud. Argeș,.pl.
parte din com.
are o biserică,

Sf.

Nicolae,

sau
Pi.
rur.
cu

deservită

de un preot.

Lipieni (Sforile-Moşnenilor-),
moșie,

în jud. Buzău, căt. Tăbă-

răști, are 450 :hect. posedate
în devălmășie de Moșnenii Li.
-pieni, din căt. Lipia și ValeaTeancului, :
Lipitoarea,

zî7/ de munte,

din

culmea Joiţei, în plaiul Loviștea,
jud. Argeș, cu o inălțime de
1964 m. d! asupra nivelului Mării-Negre.

Lipitorilor (Lacu!:), /ac, în jud.
Buzăii,

com.

Măgura,

căt. Un.

guriul, conținînd pești şi lipitori,

Lipnița,

com.

rur., pl. Silistra-

Nouă, jud. Constanţa.
Este situată în partea de V.
a judeţului,

de

orașul

districtului

la 101 kil., spre V.,

Constanţa,
și

în cea

capitala
de N.

a

plăşei, la 20 kil. spre N.-E. de
orașul Ostrov, reşedinţa oco-

“lului. Comunele îinvecinate sunt:
Cilnia, la ş kil, spre N, -V.;
Ghiuvegea, la ş kil., spre S.-E;
Satul-Mare, la 8 kil., spre N.;

LIPNIŢA,
Oltina,
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la

8

kil., spre

N-E;;

Garvan, la 7 kil., spre S..V;
Girliţa, la 10 kil., spre V.
„Se mărginește la N. cu com.
rur. Satul-Noi, de care se des-

parte

prin

adiacenta

E.,

cu

valea
ei,

Coșlugea

și

valea. Iroftie;

la

comunele:

Oltina, Ca.

ranlic şi Ghiuvegea, despărţindu-se de cea d'intiiii prin lacul
Oltina, bălțile Ciamurlia și Iort„mac,

de

cea

d'a'

doua,

prin

valea Ghiuvagea, iar de cea d'a
treia prin valea Dermen-Ceair ;
la S$., cu com.

rur, Garvan,

de

care se desparte prin dealurile
Sîrt-Iol-Bair

şi Curdeli; la V.,

cu comunele Girliţa și Cilnia,
sepărîndu-se de cea d'întiii prin
dealul Scorci, de cea de a doua
prin culmea Coșlugea.
Relieful solului este accidentat de culmea Coșlugea, cu
ramificațiunile
sale.
Movilele
sunt

numeroase

artificiale,

și

ai servit odinioară ca locuri de

-

LIPOVA

Cula; sat strîns, cu un aspect
plăcut. Coșlugea, în partea N. a

comunei, pe valea Ghiol-Ceair,
la 3 kil., spre N.-V. de reşedința, dominat la V. de dealul
Coşlugea, la “E. de dealul CurtOrman, are un aspect mai frumos

ca precedentul, avind

case

parte

cu stuf şi insule

plutitoare, formate

de iarbă

şi

plante

acuatice, aparţine comunei; conţine pește ce se consumă

în localitate; este
S. cu două bălți:
Iortmac. ce aă

prelungit la
Ciamurlia şi

malurile ridicate

şi sunt acoperite în toată întinderea lor cu stuf.

hect.

şi loc. cari ai 4016 hect.

pe

valea

Populaţiunea este de 302 fa-

237

care

locuesc

în. 125

Lipova, com, rur., jud. Vasluiiă,
la 43 kil. de orașul Vasluiii și
- la 7 kil. de Pungești, reședința

milii, saii 1272 suflete: 677 bărbaţi, și 595 femei: 614 necăsătoriți, 552 căsătoriţi, 24 văduvi,
2 divorţaţi; 1272 cetățeni ro-

plăşei. Are forma unui drept- :
unghii, fiind înconjurată de mai
multe dealuri, cari în părţile de

mini:
tanți,

sale,

1268 ortodoxi, 3 protes1 mahomedan; 681 agri-

cultori şi meseriaşi, 2 comer:
cianți.
Sunt 468 contribuabili,
Are

două

biserici,

una

în că-

Impărați,

şi a doua

în

cătunul

me; sunt deservite de 2 preoți,
şi 2 cîntăreți, Este și o geamie.
Școli sunt două, rurale mixte,
cite una în fie-care cătun, con-

duse de 2 învăţători și 2 învăţătoare şi frecuentate de 96 elevi.
Locuitorii posedă: 127 pluguri, 234 care și căruțe, 127
grape de fier; 1 moară cu aburi

și ş mori de vînt:
Sunt peste 3400

capete

de

vite, mai cu osebire oi.
Budgetul comunei e de 5673
lei la venituri și 4484 lei la
cheltueli,
Căile de comunicaţie sunt:

S.,

V.

și N,, formează
iar

Comuna
mătoarele

se compune

din ur:

sate:

Lipova-Răzeși,

de

care

ţin

-

micele cătune: Petrăşcani, ValeaSatului, Henţești, Popusocul și

Popeşti;
Valea-Caselor, de care ţin cătunele:

Valea-Mărului,

Costişa

și Drăcoaia;

Valea-Moșneagului ;
Mijlocul.
Toate aii oîntindere de 3088
hect., din care 499 hect. pădure și 1360 loc de cultură,

finaţ, imaş, ale proprietăței, iar
1299

hect.,

ale

locuitorilor,

43 hect. vii şi livezi.
Are o populaţie de
milii, sai

1209

și

IE
355. fa- -

suflete;

are

2:

biserici, cu 1 preot şi 1 cîntăşcoală;

chisă și. dominată la S. şi E.
de dealul Sîrt-Iol-Bair, iar la V.,

de movilele Caragia

etc.

trece prin sat; apoi druvecinale şi comunale, care
cătunele între ele și cu
“invecinate
ca:
Oltina,
Garvan, Cuingiuc, Girliţa,

hotarele

în partea despre E., se

prelungește un șes, care la satul și com. Dragomirești din
jud. Tutova, se uneşte cu șesul Tutovei.
|

reţ;

și Almali-

a comunei,

familii, 675 suflete, în maioritate .

care
muri
unesc
satele
Cişla,

partea S., pe valea Lipnița, în-

reșe-

Almalicul sai Lipnița; are o
întindere de 2103 hect,, din care
121 hect. ocupate de vatra sa-

calea judeţeană Ostrov-Medjidia,

Se compune din două cătune:
Lipnița, reședința, așezată în

de

Romini,
case.

este de 5073 hect., din

cari 329 hect. vetrele celor 2
sate, iar restul împărțit între stat
cu proprietarii, cari posedă 728

“Coșlugea, cu hramul Sfinta Trei-

parte meridională, care acoperită

centrală

căt.

Lipnița, așezat în
a plășei şi cea

comunei

servare și orientare; toate sunt
acoperite cu iarbă,
" Văi
sunt numeroase; însă
prea puţine aii apă și aceasta

„ în bună

Silistra-Nouă,

dință al com.
partea de N.

tului, cu o populație.de

tunul Lipnița, cu hramul Sfinţii

și primăvara, și după topirea
zăpezilor.
Pe teritoriul comunei se află
iezerul Oltina, la N.-E,,a cărei

pl.

Constanţa,

bine zidite şi înconjurate cu grădini și livezi. Suprafața totală a

înmormântare, ca puncte de ob-

numai în timpul ploilor, toamna

Lipnița, sat, în jud.

un

schit

lipovenesc;

o moară

1 cîrci mă.

o

de apă; 1 iaz;

|

|

|

Vite: 298 vite mari cornute,
7 bivoli, 710 oi, 25
cai şi 136 rimători.

capre,

95.

Budgetul comunei e la veni-

LIPOVA
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turi de 2172 lei, 87 bani, iarla

cheltueli, de 2089 lei, 86 bani,
Locuitorii posedă: 37 pluguri

și 36 care cu boi,
şi 22 căruțe

Sunt

cu

10

Lipova-Răzeși,
de

“platoi ce se prelungeşte, spre
N., pănă “aproape de culmea

cai.

go stupi cu albine.

udă

această

com,

şi

dealului

Lipova - Mănastirei

(Valea -

Hogei), saz, în partea de N.
a com. Doagele, plasa Racova,
jud. Vaslui, situat parte pe
coasta dealului cu același nume,
iar parte pe şes. Are o Suprafață
de 1166 hect., din care 429
hect. pădure și 278 loc de cul.
tură, finaț și imaș, ale locuitorilor.
Are o populaţie de 125 familii, sai 561 suflete.
„In Lipova esteo biserică, cu
I preot și un eclesiarc. Această
biserică s'a zidit la 1840 de către Toma Cozma și pănă: la

sccularizare

a fost schit în care

locuiati 60 călugări, cu 1 egumen și cind era pendinte de'mănăstirea Neamțului. După secu.

larizare,

acest

schit a fost pre-

făcut în _ospicii pentru săraci
și de la 1871 strămutindu-se

ospiciul la Răchitoasa, în
jud.
Tecucii, a rămas ca simplă
bi-

serică

de

mir,

Dependinţele,

zidul și clopotniţa, sunt aproape

în ruine.
Este o școală, înființată în
1882, întreținută de comună şi
frecuentată de 20 elevi.
Vite:

281

vite

mari

cornute,

. 769 oi, ş capre, 36 cai şi 32
rimători,
Locuitorii posedă: 8: pluguri
și 46 care cu
cai; 97 stupi.

boi,

12 căruţe cu

ce

desparte

tune: Pătraşcani, Valea-Satului,
Henţiști, Popusocul și Popești.

se

"

Racova,

com. Lipova de Girceni.
De acest sat țin și micele că-

|

„ tești,

"jud.

dure şi roohect.

Este reședința comunei;

Lipovăţul,

de 32

elevi;

„este
Cani,

un platoi,
ce, se zice

fintînă, numită Fintina-Doamnei,

iar

spre

locul

V.

numit

de

fintină

este

Beciul-Doamnei, se

„zice că atit fintîna cit și beciul,
Sunt făcute: de pe. timpul lui
Ștefan-cel-Mare. In locul acestui
beci, pe la 1883,. nişte locuitori, săpînd, la o adincime cam

de
cit
că
S'ar

1 stînjen, n'a dat .de
de năsip; bătrinii însă spun
dacă. s'ar săpa ma! adinc,
da de urmele beciului.

Vite:

164 vite mari

cornute,

"7 bivoli, 390 oi, 38 cat și 36
rimători,
Locuitorii posedă: 1$ .pluguri și 25 care cu boi, 6 pluguriși 12 căruțe cu cai; 66 stupi.
Lipovanul,

as,

pe moşia

Cos-

:

eşti, reşedinţa plășei, situată-pe

orașul Vasluiă și coin.“ Orgoești
- din jud. Tutova,
E formată din satele: Lipovățul,

Corbul,

Bolboca şi

perite de păduri

mele de la Pătrașcu, un logofăt
al lui Ștefan-cel-Mare.
Spre S. de sat, aproape de
piriul Lipova, este și astăzi o

-

dealuri, văr şi șesuri, între co.
munele: Deleni, Munteni-d.-j.,

o bi-

numit Patrașși-a luat nu.

.

co. rur., în partea

zinca, pe

serică, făcută de lemn de stejar
la 1834, deservită de.1 preot
şi 2 cîntăreți; o cîrciumă,
In partea de E. a satului,

pl. Tirgul,

de S. a plășer Crasna, județul
Vasluii, la 19 kil. de orașul
Vasluiii și de 42 kil. de Codă-

şiare

o școală, înființată în anul 1869,

frecuentată

Costeşti,

suprafaţă: de 12 hect., pe moşia Hătcăuţi, com. Mitocul, pl.
- Prutul-d.-j., jud. Dorhoiu,

loc de cultură,

finaţ, imaș, ale proprietăței, iar
715 hect. ale locuitorilor răzeşi
"cari posedă şi '40' hect. vit și
livezi.
Are o populaţie de 233 familii, sai 689 suflete,

com.

Botoșani.

Lipovanului (Iazul-), iaz, în

Se întinde pe o suprafață de
886 hect., din care 71 hect. pă-

varsă în piriul “Tutova, de
a
stînga, din jos de satul Drago.

mirești,

sat, în: partea

E. a com, Lipova,. pl. Ra-

cova, jud. Vasluii, situat pe un

pluguri

Lipova, ziriz, ce vine din jud.
Vasluii, intră în jud. şi plasa
Tutova, pe la com. Dragomirești;

LIPOVĂŢUL

hect.,
Pămint

Zi-

o întindere de 6916

din care '1876 hect.; aco-

și.3106 hect.

de cultură,

fineț, imaș,

aparțin statului; iar 1935 hect,
sunt ale locuitorilor. E
Are o populaţie de 569 familii,
Sai 1741: suflete, din care 73
familii Ruși romanizați și '4 fa-

milii Evrei; 3 biserici, deservit
e
“de 3 preoți şi 3 cîntăreţi; o
școală; o moară; 4 circiumi.

Comerciul se face de 6 persoane,
Vite: 707 vite mari cornute,
-304 oi, 77 caiși 285 rimători,
Budgetul com. e de 2320 lei
la venituri și dei 2275 lei, 23
bani la cheltueli.
Locuitorii posedă: II7 plu„uri cu boi şi 1'cu cai; 260
care cu boi și 19 căruțe cu
“cai;

180

Lipovăţul,

stupi,

:

sat, în centrul

com..

- Lipovăţul, pl. “Crasna, județul
Vasluii, situat pe coasta dealului Făgădăul, spre S..E., pe
coasta dealului Suceveni, spre
S.V. şi pe coasta dealului [jjpovăţul, spre N.-V.; pe o su.„prafață de 3126 hect., din care
„673 hect. loc de cultură, finaţ,

LIPOVĂȚUL

175

imaș și 1393 hect. pădure, proptietatea statului, iar 1060 hect.

ale locuitorilor.
Are o populaţie de 292 familii,
sai 1234 suflete.
Este reședința comunei ; are
.0 școală, înfiinţată în. 1868, frecuentată de 45 elevi; 2 biserici,

» deservite de.2
tăreți,

din

com. Siliştea, pl. Bistriţa, numit
ast-fel din cauza 'populaţiunei
sale primitive, cari era com-

-vanul, merge spre E. prin capătul de N. al proprictăței d-lui

„pusă din Lipoveni aduși și aşezaţi aci de către Ștefan- -celMare,
.

d-lui Ștefan Vlădoianu și Do-

Lipoveni, fost sat, în jud.. Ialo-

preoți și 2 cîn-

care

una

mița, plasa Ialomiţa-Balta, pen-

e. zidită

dinte de com. 'Bordușani. Urmele acestui sat se mai văd
între satele Lăteni și Bordușani:Mici.
!

de .călugării greci, pe.la 1860,
iar a doua este de lemn, avind
o vechime.
de

peste 400

ani,

și

„despre care se zice că a fost
construită de un cioban.

Sunt 2 cîrciume.
:
Moșia este proprietatea statului.
.
Vite: 385 vite mari cornute,
250 oi, 40 cai şi 150 rimători,

Locuitorii posedă: 64 pluguri
şi 100 care cu boi, 1 plug și
„10 căruţe.
cu

cai;

120 stupi.

cu o parte de oaste

moldovenească,în războiul ce a
- avut cu Alexandru-Vodă, fiul
Iui Iliaș, care era ajutat de Leşi,

„ pentru a relua scaunul domniei.
„ De aicea Bogdan, a purtat
prin codri din loc în loc oastea
leșească, pănă în apa Birladului; apoi lăsîndu-se. în jos, în
„ Valea-Crasnei, de-a stînga 'rîu: lui Birlad și acolo

tălia, Bogdan

dindu-se bă.

a fost învins..

Lipovăţul, dea, se întinde de
„la V. la N., între satele .Lipovățul și Corbul, com.-Lipovăţul,
pl. Crasna, jud. Vasluiii.
Lipovăţul,

vaze, se

întinde

Lipoveni. Vezi Cristești, saz, com. . Cristești, jud. Botoșani.

Lipovenilor (Gîrla-), gîr/7ă, în
jud. şi-pl. Tulcea, pe teritoriul
com. Moru-Ghiol, şi anume pe
acela al căt. Dunăvăţul-d.:s.; se
desface din brațul Sf. Gheorghe,
ceva mai spre E. de satul Moru-

In acest. sat s'a aşezat Bogdan-Vodă,

LIPOVUL

de

la S.-V. spre N.-E., printre dealurile : Suceveni, Fundoaia, Fă-

gădăul și Zizinca, com. Lipovățul, pl. Crasna, jud. Vasluiii;
are o lungime cam de 9—10
kil.; prin ea trece piîriul But“ nariul,
:

. Ghiol; se îndreaptă spre E., avînd
“o direcțiune generală de la E."V. la S-E., brăzdind partea. de
E. a pl. şi a com.; se varsă în
girla Dunăvăţul, ce-va mai sus
de satul Dunăvăţul-d..s.; are o
lungime de 3" kil.; e puţin adincă și curge numai prin stuf.
Lipovul, com, pur jud. Dolj, pl.
Jiul-de-Mijloc, la 30 kil. de Cra“iova.și la 9 kil.. de
plaşei, Segircea,
.

reședința

Este așezată pe şesul Dăs„nățuiului,. pe ambele maluri. ale
„ riului Dăsnățuiul și în apropiere
de Dealul-Robului, renumit pentru vii, de pe lunca Dăsnăţu„iului,
,
Se. învecinește la E. cu com.
Cerătul, despărțită prin linia de
.. hotar; la V., cu. com,. Intorsătura,. despărțită prin “pădurea
Domeniului - Coroanei, numită
Rădulea ; la N., cu cătunul Săl„cuța, din com. Calopărul, des-

părțită prin linii de hotar,

Limita liniei de N. începe de la
Lipoveni,

saz,. în jud. Neamţu,

E,

proprietăței Statului,

Rado-

Nicolae

Romanescu,

meniului

Coroanei

„ Rea, pănă

al moșiilor
prin

în drumul

Valea-

Craiovei,

Limita liniei de S. începe de
la E. proprietăţei Eforiei Spitalelor Civile și merge în linia
dreaptă pănă . în ' proprietatea,
d-lui Virvoreanu.
Limita liniei de E. merge pe
lingă proprietatea d-lui Geblescu,
a statului
Malaica, .pe drumul Craiovei, pănă în ValeaRea.
Limita liniei de V. începe
din proprietatea d-lui Amza. Protopopescu, merge pe lingă proprietatea Eforiei Spitalelor Civile și pe lingă a statului Radovanul, pănă ajunge în ValeaRea.
Se mărginește la N. cu Dealul-Robului,: acoperit cu vii, păduri de girniță şi cer, cu izlaz
„pentru

păşunatul

vitelor,

Inăl-

țimea dealului este de 70 m,
Com. este 'udată

de riul Dăs-

" năţuiul, care izvorește din Piscul-Negru, din jud. Mehedinţi,
atinge teritoriul com. la E. cătunul Radovanul, merge drept
spre E. pănă în Malaica, pen-. dinte de com. Cerătul, apoi se
„îndreptează spre S. şi se varsă
--în Balta-Popei, între comunele
Cirna și Plosca. În drumul săii
prin com., desparte
cătunele

* Lipovul-d.-s. de cătunele Lipo- povul şi Calomfireşti. In dreptul
celor

două

d'întiiii.

cătune

se

află cite un pod.
„ Se compune din. trei cătune:
Lipovul, în centru,

care

este şi

cătunul de reședință; Lipovul: des. la.2 kil. 260 m. de căt.
" de reședință, așezat pe Valea* Dăsnăţuiului; Calomfirești, la N.
- de Lipovul, şi chiaralături de el,

In .vechime com..se
Lipovul
- Unguresc; s'a

numea
fondat

“LIPOVUL,

de

16

niște

romiîni

Lipova, la anul

Ardeleni

din

1813, de unde

și numele com. de Lipovul, îar
pentru că emigranții erai nu-

miţi de săteni Ungureni, com.a
primit numele de Unguri. Mai
pe. urmă s'a fondat cătunul Li„ povul-Romiînesc, care înainte se
numea. "Țuţuroaele și era așezat
" puţin maila V, de actuala vatră.
Calomfirești a fost fondat la
"anul 1880 de însurăței. Reședințaa fost atit în Lipovul-Ungureni,

cit şi Lipovul-Romînesc

și în Intorsura, cînd aceasta
făcea parte ca cătun din com.
Lipovul,
In căt. Lipovul-Rominesc se
văd siliștele cătunului Țuţiroa„ele, “ce făceaă parte din această com. In apropiere de aceste
silişte se

află

măgura,

numită

Măgura-Băldăluiului.
Spre E. apei Dăsnăţuiuluise
află un şanţ ce duce la Cetăţuia, din com. Cerătul,
Populaţia comunei este de
1644 suflete, cari locuesc în
173

case

şi

196

bordee.

După legea rurală din 1864
sunt 168 împămînteniţi, iar după
legea din 1879 sunt 135 însu_răţei,

In căt. Lipovul-de-Sus se văd
urmele unci cetăţi de pămînt;
de asemenea se găsesc în toată
com. urme de cetăți, movile,
gropi adinci, etc,
In
- căt. Lipovul se află o
„biserică de cărămidă, două schi-

turi, din cari unul de cărămidă,
despre care se zice că este
făcut de haiduci şi care azi
este ruinat cu totul și un alt

schit de lemn făcut de locui.
tori. In Lipovul-de-Sus, lingă
schit, se află cimitirul satului.
Este o școală mixtă în Lipovul, ce funcţionează din 1883,

condusă de un învățător şi
întreținută de com. şi de adiministraţia Domeniului Coroanei.

LIPOVUL

Are Sp hect. țarină. Localul
e construit cu cheltueala Domeniului Coroanei,
Suprafața comunei este de
11783 pog., din

care 9731

pog.

arabile, 60 fineţe, 640 izlaz, 30
loc sterp şi 6o1 pădure.
Moșiile de pe teritoriul comunci

sunt:

1. Parte din domeniul Segircea al Coroanei, cu o suprafață
de ş600 pog. pămint arabil şi
cu un venit de 90000 lei. Inainte aparținea statului, iar acum

Coroanei,
2, Proprietatea statului Radovan, numită şi Căluiul, aren:

dată anual cu 9950 lei.
3. Proprietatea d-lui N. P.
Romanescu, care are 450 pog.
arabile și aduce arendă anuală
de 6000 lei,

4. Proprietatea

d-lui

Ștefan

Vlădoianu cu o arendă anuală
de 8000 lei şi o suprafață de
450 pog. arabile.
5. Delimitarea locuitorilor din

Lipovul,
cu o suprafață de
1278 pog.
6. Delimitarea locuitorilor din
Lipovul-de-Sus, cu 398 pog.
7. Delimitarea locuitorilor din
Calomfirești, cu 14835 de pog.
In total, un venit de 94830 lei,
dai pentru cele 3 delimitări,
cari aparţin locuitorilor.
Păduri :

Lipovul,
niului

Rădulea,

în

proprietatea

Coroanei,

are o

com.

' Domesupra-

față de 108 hect.; Lunca-dinVale, tot pe Domeniul Coroanei,
de 37 hect.; Radovan, pădurea
statului, de 75 hect.; Lipovulde.Sus, cu 15 hect., se găsește
în căt. cu același nume și apar-

ține d-lui Romanescu, Pădurea
d-lui Vlădoianu are o suprafață
de 15 hect. Aceste păduri sunt
compuse mai ales din: girniță,
cer, stejar, ulm, corn, frasin,
jugastru; predomină stejarul și
girniţa.

Viile ai o întindere de 183
hect. și daii vin roșu; se găsesc
pe moșia

Domeniului

Coroanei

şi. pe aceea a d-lui N, P, Roma-,
nescu.
“In şcoala comunei se lucrează
lină, în, cînepă,

funii;

tot

în atelierul de

în școală

se află un

atelier de lemnărie
fierărie,

şi unul

de

Sunt 2 mori pe riul Dăsnățuiul, una a d-lui Alexie Ursu
şi

una

a

d-lui

P.

|.

Olteanu.

In comună se află o stină la
care se adună oile locuitorilor
din Lipov.
In Calomfireşti se află un cizmar şi un fierar. In Lipovul, un
zidar, 1 cizmar şi 4 fierari,
Comerciul se face în com.

de 8 persoane.
Venitul anual al com.
lei 3271, bani 172; iar
tuelile, de 2468 lei.

e de
chel-

Lipovul, saș, jud. Dolj, pl. Jiulde-Mijloc, com. Lipovul, cu reşedinţa primăriei. Are 758 suflete: 394 bărbaţi şi 364 femei,
Locuesc în 91 case și SI bor.

dee. Știu
Are

carte

o şcoală

33

persoane.

mixtă, ce funcțio-

nează din 1883 și este întreținută
de comună şi de administraţia
Domeniului

Coroanei,

care

a

cheltuit 12000 lei cu construirea
localului, E condusă de un învățător şi frecuentată de 20 băeţi
şi 5 fete din Lipovul, 19 băeţi
şi $ fete din

Calomfrești

şi 11

din Lipovul-d.s.
Are o biserică de zid, cu hramul Sf. Dumitru. tref ateliere,
unul de fierărie, altul de lem-

nărie şi unul de fringhierie.
Meseriași sunt: 4 cizmari, 4
ficrari şi 1 zidar.
Sunt 3 ciîrciumi,
Lipovul, moșie particulară, jud.
Dolj, pl. Jiul-de-Mijloc, com. Lipovul, cu o suprafaţă de 450 pog.

LIPOVUL-DE-SUS
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-“și- cu venitul anual de Sooo lei,
aparținind dlui Ștefan .Vlădoianu. “Pe dinsa se găsește și
pădure de vr'o 15 hect,

Se învecinește la N. .cu Piatra, la S. cu com. Vinători, la
E. cu com.: Viișoara şi la V.
cu valea Duhna.

Lipovul-de-Sus, sat, jua. Dolj,
pl. Jiul-de-Mijloc. com. Lipovul,:

se

servesc

pentru

limita despre comunele

gura - Băldăluiului
Iepei.

Viişoara și Vinători.
Părâîntul este de o fertilitate

Lipovul - Radovanu,
Statului, situată pe

despre

comunei

Intorsura,

N. a comunei,

formînd

Piatra,

excepţională. Din baltă se scoate :
o cantitate însemnată de pește.
Numeroase turme de oi vin aci
la iernatic. Balta conţine multă

moşie, a
teritoriul
plasa Balta,

papură și „trestie, iar viile dau
vin mult şi bun.
Pe teritoriul acestei com. se
" găsesc bogate cariere de pietriș.
Cea mai importantă este cea

jud. Dolj. Pănă la secularizarea
averilor mănăstirești, moșia a" parţinea mănăstirei Căluiul, din
_jud.. Romanați. Se arendează
cu 9950 lei anual.
”

de pe valea Duhna, pe coasta
dealului din stînga. De aci se
„scoate pietriș pentru şosele. L.o-

.Lipovul - Romînesc, - fost: sat,
pl. Jiul-de-Mijloc, com. Lipovul,

cuitorii

jud. Dolj, situat. ceva mai spre
„_V. de actuala vatră, Se mai

numesc

"această

vale

Stringea.

Suprafaţa

numea “Țuţuroaele.

-5315

„purta

mai.nainte

pame

ce

pă

comunei

este

de

o

întindere

de

4480

hect.

pămînt arabil, iar restul de 400

cor. Lipovul,

“jud. Dolj, pl. Jiul de- “Mijloc.

hect.

pirta, izvorește din mun-

„Şinul, curge spre S. şi intră în”
. jud. Putna; In cursul săi superior face hotar între 'Transil- :vania şi jud. Bacăă,
„de S.-V. al judeţului,

Lisa,

com.

rur.,

bun.
276 familii,

de: V,,

între, valea “Du.

nărei şi gura văii Duhna, la!
- punctul unde aceasta dă în Va!

Jea-Călmăţaiului. .
61275. Marele Dicţionar

Geograno,

Vol IP.

comuni
saii

este

1025

de

suflete,

din cari 159 contribuabili,
Are: o școală, condusă de un

în jud. Teleor-!|.

man, pl. Marginea, la extremi-;|:
-tatea

i

Populaţia

în colțul!|.

”

e de

bani 88, la venituri

lei

și de

învăţător.

şi

elevi;

biserică,

“şi 2

Căi

bază

de

la cheltueli.

comunicațiune

este cam

In partea

de

de

300

V.,

sunt:

m.

la depăr-

tare de ciţi-va kil., se află vechiul drum at Alexandriei, nu-

mit

şi Drumul-Poștei,

se comunică

Lisa,

pe

care

şi astăzi. *

moşie, în jud. Teleorman,

pl. Marginea, proprietatea d-nei

Zoe Slătineanu. La fixarea graniţelor rominești, se găsește
citată
nisie

această
Fotino,

moșie
ca. hotar

de

Diodespre

Dunăre. Pe la 1741 era tot proprietatea familiei Slătinenilor.
Lişteşti, vecie numire a căZunului Agudul, com. Verneşti,
jud. Buzău.

Lişteşti-Agudul (Leşculeasa-

Locuitori împroprietăriți sunt
în număr de 145, posedind o întindere de 350 hect. Pe dealul
numit Geroasa locuitorii aii 981/2
hect. vii, cari produc vin foarte

tele Clăbucul, jud. Bacăii, plasa
Trotușul, com. Mănăstirea-Ca-

-

comunei

este baltă, stufiș, izlaz și fi-

neţe.

Lipşea,

mici

hect., dintre. cari proprie-

tatea d-nei Zoe Slătineanu ocuHipovul- Ungureni,

vite

la S. spre com. Vinători, spre
Viişoarala E. și spre Piatra la
N.; pe şosele vecinale și pe calea
mixtă Turnu-Măgurele-Zimnicea.
La $., pe partea dreaptă a
șoselei, se află măgura Buga:
Briîncoveanul precum şi resturile unei întărituri de pămînt.:
Măgura Buga are o înălțime
de peste 10 m.,iar ocolul ci la

irigațiunea pămîntului.
Pirtul Călmăţuiiul udă partea

Cîrciumi sunt 2,

Budgetul
3565,

2265

izvoare de apă, cari daii naștere

" zarzavaturi

Măgura-

mari,
porci.

“lei 2922, bani 49,

cetăţue de pămînt, siliştea numită “Țuţuroaele, precum și Mă.
și

și 153

Din dealurile din partea dreaptă a văii Duhna curg abundente
unui piriiaş cu numele Duhna,
din a cărui apă cultivatorii de

„cu 244 suflete: 124 bărbaţi, 120
femei. L.ocuesc în 37 case construite din cărămidă și din paiente 'şi 33 bordee.
Aci se află un schit ruinat, o

cornute

o

frecuentată

cîntăreţi;

buri...
„Vite sunt: 258

cu

2

de 44
preoţi

o moară cu acai, 587

vite

Voineasca), zoșie, în jud. Buzăi, căt. Verneşti, com. Agudul,
zisă și Păstoaica; are 230 hect.,

mare parte arabile.
Lişcoteanca, zzoșie, jud. Brăila,
pendinte de com. Filiul; e împărţită în trei. Proprietatea D-lui
AL. Lenș-Filipescu, cu o suprafață de 1150 de hect. şi 12000
„lei venit; a Eforiei Spitalelor
Civile din București, 2000 hect.,
cu 21000 lei venit; a moștenitorilor Satnoeni, 90 hect, și

1800 lei venit. -

LIŞCOTEANCA-CĂRĂMIDARI

1/8

Lişcoteanca - Cărămidari, fr.
dă, jud. Brăila, la 3 kil. spre
N.-E. de satul Filiul, în partea
de E. a com. Filiul, situată pe
muchea platoului de N. a județului. Vatra sa e de 8 hect,,
cu 38 case, populate de 138
suflete,
Vite: 220 vite cornute,
cai, 630 oi și 25 porci.

hect. .69 arii pămînt, iar proprietatea moșiei 1446 hect. 52
„arii cimp și 143 hect. 22 arii
pădure.
Iazuri sunt

de 11 hect.
și raci, *

140 cai,
tori.

626

Lişcovul,

oi,

ziriă,

şi

6o

rîmă-

izvorește

din

com.
Schineni, jud. Tutova,
curge de la N.-V. spre S.F,
udă teritoriul com. Schineni și
Blăgești

și

se

varsă

în pîriul

Elanul, de a dreapta, pe teritoriul jud. Covurluii.
Lişiţarul,

zeser,

jud.

Brăila,

si-

luat la S.-E. de iezerul Șerbanul și curgînd în Titcovul.

Lişna-cu-Sfircăuţi, sa/, pe moşia

cu

aceeași

numire,

com.

Suhărăul, pl. Prutul-de-Sus, jud.
Dorohoiu, cu 172 familii sati
611 suflete.
Proprietatea este a erezilor
defunctului Anastase Başotă şi
Institutului Bașotă de la Pomîrla.
Are
o biserică, cu hramul
Sf. Mihail şi Gavril, cu I preot,

2 cintăreţi şi 1 paracliser;

este

de zid, făcută de săteni în 1810,
şi refăcută în 1843 de Başotă,

proprietarul
al

doilea

moșiei,
hram,

dindu-i

și

Sf. Anastase.

Sătenii împroprietăriți ai 386

46 arii,

Sunt 4 pog. de vie.
Drumuri principale:
la

Brăila, la 4 kil. spre N.-E. de
satul Filiul și la 1 kil. spre E.
de Lișcoteanca-Cărămidari, tot
pe muchea platoului de N.
Are o populație de 27 familii, saii 105 suflete. "Vatra
satului e de 12 hect.
Vite: 649 vite mari cornute,

2, între

cari acel

numit al-Răchiţilor, în suprafață

90

Lişcoteanca-Satnoeni, sas, jud.

LITCOVUL

Dorohoiii

la

cu pește.

şi

din satul Grindeni,

ce este la 2 kil,
Acest sat are siliştea Vişa,
care este pe moșia Sadova.
Are o biserică, cu hramul Sf,
Nicolae, care areîn tindă urmă:

toarea inscripțiune:

Elizabeta a Romînilor şi în zilele

[. P. S.S. Mitropolitului Primat Calinie
Miclescu, P, S.S. Episcopului de Rimnic
Iosif Bobulescu și S. S. Protoereul ju-

Dolj,

Ștefan

Amzulescu. Ma

jestatea Sa Regele Carol 1 dintrun sentiment de înaltă generozitate a bine-voit
a contribui la această clădire cu mijloacele
bănești și a dăruit mai multe odoare şi
un clopot, interesindu-se mult la acest
act de bine-facere administratorul Do"menului

Coroanei,

Ioan

Kalinderu.

Aii

mai contribuit la această Sfintă clădire
toți locuitorii din Lişteava, precum și
alte persoane din satele vecine, încrcdințindu-se supravegherea lucrărilor de conStrucție S. S$. Preotului D, Iliescu,
Sfetcu

Sfetcu,

Nicolae

J.

Lazăr,

Marin

Negrilă și Stoian Radu Lazăr sunt întiitorii și osîrduitorii acestui sfint locaș,

La

E. de

satul

'

In sat sunt

2 fierării,

Lişteava, ac,
+
jud. Teleoreaaz,
la N. com. Traian, format din
apele Dunărei, cînd se revarsă.

Lişteava, vi/cea, jud.. Teleorman,
com. Traian, lungă de aproape
2 kil. Se întinde de la NE.
spre S.-E,, la Dunăre, din dreptul
com. pănă la muchea dealului
din dreptul comunei Ciuperceni.
Lişteghia,
hotarul

/ac, jud.
de S. al

Lișteava

se

văd ruinele unui satnumit Ogrin,

Brăila, pe

com.

Vizirul,

aproape de Dunărea-Vechie ; co.
munică cu iezerul Lupoiul prin
privalul Ozinca.
Litcovul, căzun, în jud. Tulcea; pl.
Sulina,

cătunu
. comune
li

Orman,

situat în

plășei și S.-V.

Această Sfintă și Dumnezeiască biserică ce se prăznuește cu hramul Sf,
Erarch Nicolae Sf. M. M. Dumitru şi
M. M, Gheorghe, S'a început la 23 Maiă
1853 și s'a terminat la 27 Aprilie, 1885
în zilele M. S$, Regelui Carol I, și a

deţului

este o frumoasă fin-

acel de

Darabani

Lișteava, sat, jud. Dolj, pl. Jiuld.j., com. Grindeni, cu 871
suflete: 412 :bărbaţi și 459 femei. Locuesc în 86 case şi 74
bordee. Copiii din sat urmează la

Reginei

care

tină,

Pe timp de secetă seacă cu i desăvirșire.

acel de la Herţa la Săveni.
Hotarele moșiei sunt: Suhărăul, Mlenăuţi și Havirna.

școala mixtă

lingă

kil. spre

a comunei,

S.-V.

Cara.

partea V,

de

a

la 8

cătunul

de

reşedinţă, Este mai mult o adu-

nătură de 7—8 colibe de pescari
ruşi, în carelocuesc

8 familii cu

42 suflete. Este situat în' parte
S.-V. a grindului Cara-Orman, în

marginea întinse păduri cu același nume, la 300 m. depărtare

de malul sting al girlei Litcovul.

Un drum comunalil uneşte cu
căt. de reședință, Cara-Orman.

Litcovul, punct trigonometric de
obserație

de

rangul

în jud. Tulcea,

al 3-lea,

pl. Sulina, pe

teritoriul com. rur. Cara-Orman,

situat în partea apusană a plăşei şi a comunei, lîngă gîrla Litcovul; are o înălțime de 1.30 m.
Litcovul, griud sai loc ridicat
deasupra stufului înconjurător,
jud. Tulcea, pl. Sulina, pe tezitoriul com.

rur.

Cara-Ormar,;

este mal irult o prelungire S-E,

LITCOVUL

„a marelui grind Cara-Orman,
pe care e așezat satul cu acelaşi. nume; în partea de N. are
puţină pădure de stejar, o continuaţie a întinsei păduri CaraOrman; restul e acoperit cu
nisip, presărat cu vre-o 6 lacuri; este înconjurat numai
„cu

LIŢA

179

stuf;

are

o

întindere

de

_$0 hectare.

poligon neregulat înclinat spre
albia Siretului,
|
Se compune din satele: Liteni.
Rotunda

în satul Liteni. Are o populaţie
„de 652 familii, sai 2870 suflete,
„din cari 598 contribuabili; 3

biserici,

deservite

şi 5 cîntăreţi;
mixte,

în

şi anume în os-

trovul Sf. Gheorghe, cuprins în„tre braţele Sulina și Sf. Gheor-

2

frecuentate

Budgetul

Litcovul, gîr/ă, jud. Tulcea,
Delta Dunărei,

și Corni, cu. reședința

com.

de 3

preoți

şcoale

rurale

de

elevi.

89

e la venituri

de 7021,90 lei şi la cheltueli de
7015,30 lei.
Vite

sunt:

188

cai,

650

boi,

gova;se îndreaptă spre E., apoi
spre S$., face hotarul între pl.

604 vaci, 1931 oi, 14 capre și
279 porci,
„ Altitudinea com. de la nivelul
mării variază între 335—345 m.

Sulina și Tulcea; udă teritoriile

„E

ghe;

se desface

din lacul Gor-

comunelor Cara-Orman şi MoruGhiol; primește lacul Litcovul ;
„are o lungime de 25 kil.

Litcovul, Zac, în jud. Tulcea, pl.
„Sulina, pe teritoriul com. CaraOrman, situat în partea V. a
plășei și a comunei; are o întin-

dere de 3o hect. și conţine
pește; se scurge în gîrla Litcovul.
Litcovul, Zac, în jud. și pl. Tulcea,
„pe teritoriul com, rur. Beș-Tepe,

„ Situat în partea centrală a plășei
și cea nordicăa comunei; a fost

„făcut de o revărsarea apelor din
lacul

ruia

Cara-Suhat,

se

află;

la nordul

este

că-

înconjurat

numai cu stuf; are o întindere
de
15 hect. şi conţine pește

care se consumă

în localitate.

udată de riul Siretul şi de

pîraele : Humăria, Liteni, Bucșa,
Ciobăniţa,
Șomuzul-Mic,
Ghidale, Tulburea, Humăria, Recea,
Pietrosul și al-Maftiesei.

tului, are 386 case,
milii,

din cari 369

cu

414 fa-

contribuabili.

Vatra satului ocupă

64 prj.
Improprietăriți la

152 fălci,

1864

sunt

38 fruntași, 152 pălmași și
codași, stăpînind 565 fălci,

43
60

prăjini.
Are: o biserică, cu hramul Sf.

Nicolae,

zidită

de

Teodor

V.

Liteanu, în 1782, deservită de
2 preoți și 3 dascăli; o școală
rurală

mixtă,

înființată în 1865,

condusă de un învățător

plătit

de stat, şi frecuentată de 5o elevi.

Drumuri principale sunt: la
Valea-Glodului (8 ki!.); la Rotanda (3 kil.), la Corni (6 kil.)
și la Vorona (8 kil.)
In

1803,

Liteni,

a

banului

Iordache Virnav, avea 74 liuzi,

plătind 1124 ei bir anual, fiind
și 18 liuzi de cei fără bir.

Moşia e proprietatea d-lor Gh.
şi Al. Vîrnav Liteanu

și are o

Liteni,

sfajie

de

suprafață de 3777 fălci, din cari

Suceava,

pl.

2390 cultivabile, 1020 pădure,
159 finaț și restul prundiș și loc
neproductiv.
|

teni,

pe

linia

jeni,

pusă

Șomuzul,

jud.

com,

Li-

Pășcani-Burdu-

în

Decembrie

dr-d-f.,

circulație

la -1ş

1869. Se află între

Improprietăriţi la 1864 sunt:
73 fcuntași, 242 pălmași și 68
codași, stăpînind 921 fălci.
În comună sunt: 2 mori de

staţiile Dolhasca (11.6 kil.) şi
Verești (12.9 kil.) Inălţimea d'asupra nivelului mării e de 22540.

apă, una

a fost de

cu

vapori;

o căsăpie;

o fabrică de spirt; un pod de
fier al C. F. peste Suceava şi altul
de lemn stătător peste Siretul.
Locuri mai însemnate în comună sunt: Vercicani, unde
sunt urmele unui pod de piatră
şi o fîntină despre

care

se zice

Venitul

acestei

67866

Liţa, com. rur.,
de

staţii pe

S.V.

a

lei,

1896

88 „bani.

la extremitateaplășei

Călmăţuiul,

jud. Teleorman, pe partea stingă
a riului Oltul, între comunele
" Odaia și Segarcea-din-Vale, la

Liteni, cor. rur., jud. Suceava,
situată la N.-E. plăşei Șomuzul,

că ar fi făcute de Ștefan-cel-Mare.

6 kil. de capitala judeţului.
Piriul Siul care vine din jud,

la 27 kil. de Fălticeni. Se mărgi-

Liteni, saz. Vezi Ulmeni-Vechi,
sat, com. Belceșşti, pl. Bahluiul,

dreptul com. Liţa,
Suprafața com. este de 55830

nește la E. cu com. Fintinele
(jud. Botoșani), de care se des:

Olt, -se varsă în

jud Iași,

parte prin Suceava şi riul Siretul; la V., cu com. Dolhești; la
se

- desparte. prin Siretul; la N., cu
com. Siliștea. Are forma unui

dealurilor Liteni, Bucșa și Hu.
măria și pe șesul drept al Sire-

din jud.

Botoșani,

de

care

din cari: 4500

bile, 30
Liteni, saz, pe moşia şi în com.
cu același nume, jud. Suceava.
Așezat pe spinările și coastele

$., cu com. Dolhești și Tudora

hect.,
hect.

riul

hect.

izlaz,

pădure

Oltul,

în

hect. ara-

și

180

finețe și nisipiște,

proprietatea fraților Nic. şi C.
Dumba. Locuitori împroprietăriți sunt
280, pe 9so hect,

.

LIȚA
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Viile locuitorilor și ale proprietarilor moșiei ocupă. o întindere de 197 hect. ..

LIUZI-CĂLUGĂRA

. Liţa, spre N-E., pănă
rul moșiei

Dracea,

mul-lui-Traian

care

„Pămînturile de muncă, atit
ale moșiei cit și ale locuitorilor,

conservat

pe aci.

Calea

județeană

sunt situate parte pe loc șes,
parte pe vălcele și dealuri.

tina

Pe teritoriul com.,

la S.-E.,se

află gara Liţa, întiia
: staţiune
de la 'Turnu-Măgurele a liniei
ferate Costeşti-Măgurele.
Populaţiunea com. este de
2320 suflete, din cari 361 contribuabili. -:..
Are: o școală, întreţinută de
stat,

frecuentată

de

25

1126

vite

mari

cornute,

4117 vite mici şi 378 porci,
Budgetul 'com.. e de gorr Iei,
25 bani, la venituri și de 6019
lei, 67 bani, la cheltueli.
Satul unde se află acum comuna este de mult timp întemeiat.. In timpul ocupaţiunei
turcești,

acest

sat

se

numea

Piscul și întra în zona cetăţii
turcești a “Turnului (TurlissiKule), dacă vom ţine seama de
modul cum s'ait regulat hotarele ţării la 1741.
După Dionisie Fotino acest
hotar cmergea dela apa Hiîrlăului (numit astă-zi Siul) spre
Dunăre pănă la moara Paști,
ce este la satul Piscul și tot pe
apa Hirlăului pănă unde se varsă în Olt;
colo de riul

Dru-

este

bine

Turnul-Sla-

cumuna

în

toată

* lungimea, punînd-o în legătură
cu com. Segarcea-din-Vale. Cu
com. Segarcea-din-Deal, com.
„ Liţa se. unește
cinală.
Liţa,

moșie,

în

prin

jud.

pl. Călmățuiului,
fraților Dumba.

șosea

ve-

Teleorman,
proprietatea

elevi;

o biserică, construită de pro„_prietari, deservită de 3 preoţi
şi 2 cântăreţi,
Vite sunt: 517 cai, 23 măgari,

străbate

în hota-

trece

Liţa, stafie de dr-d.-f., jud. Teleorman, pl. Călmăţuiul, com.
Liţa (Segarcea-din-Deal), pe linia
Roșiori-T. - Măgurele, . pusă în
circulaţie la 12 Sept. 1887. Se
află între staţiile Salcea (16.7

kil.) şi

T.-Măgurele

Înălțimea
rii e de
staţii pe
4093 lei,
a purtat
Segarcea
dar fiind
prietatea
de Liţa,

d'asupra nivelului mă89"04, Venitul acestei
anul 1896 a fost de
8o b. Această stațiune
mai întiiii numirea de
pănă în anul 1889;
că era situată pe proLiţa, i s'a dat numele
după cererea proprie-

tarilor

moșiei.

(7.6 ki.)

Incărcări

nu

se

fac mai de loc în această stațiune, fiind foarte apropiată de
stațiunea T.-Măgurele și de port.
Liţca, sat, în jud. Roman, pl. Si“retul-d..s., com. Miclăușeni, spre

S..S.-E. de satul Miclăușeni, la

guri;.0 şcoală mixtă ; 2 biserici
de ritul catolic; 3 circiumi.
Vite sunt: 36 cai, 494 vite
mari cornute şi 221 porci.
Liuzi-Călugăra,
jud.

Bacăi,

co.

rur.,

în

pl. Bistriţa-d.-j., si-

tuată pe dealurile din dreapta
Bistriţei şi alcătuită din 4 căt.:
Liuzi,

reședința,

Corhana, Ose-

biți şi Negelul.
„Pe teritoriul com. se află obirșia piriului Negel, lingă satul cu același nume, și un podiş
format
de dealurile Hedeșca

și Sănislâul.
„Se mărginește la E. cu secția
Domniţa-Maria din com. Letea;
la S., cu com.

V.

şi

N.,

Dealul-Noi

cu

și la

com. Călugăra-

Mare.

Liuzi se numeau străinii, în
genere de rit catolic, aduși de
» peste hotar de către proprietarii de moșii şi de administratorii mănăstirilor închinate, care

se folossaii de munca lor pe un
* timp oare-care. EI erai scutiți
de dări.
Populațiunea com. e de 492
familii, saii 1878 suflete, din
cari 76 Romini și 1802 Unguri,
toți de protecţiune romînă ; locuesc

în 502

case.

Sunt 405 contribuabili; 7 cîrciumi.

După legea rurală din 1864
S'aii împroprietărit 386 locuitori,
cu 1275 fălci și 11 prăjini :de
pămint.
Are: o şcoală mixtă care funcționează din 1886, întreținută
de Stat, și frecuentată de 13

de aci trece dinOltul, din jos de

5 kil. de el. Este așezat pe deal
și alăturea cu satul Doljeşti, așa

Romanați, pănă la girla ce se

că pare a forma un satcu acesta. Dinpreună cu satul Butea,
are 380 familii, saii 1744 su-

băeţi; 2 biserici de
una în satul Liuzi,

flete, din cari 391 contribuabili ;
locuesc în 420 case.

1851 de locuitori, și a doua pe
un deal, în afară de teritoriul

desparte din Olt sub numele
de Oltișor și se varsă în Dunăre, iar. din jos de Izlaz se
face Dunărea hotar».
Satul Piscului, despre care
se menţionează

com.,

aci, făcea parte | Liuzi,

din jud. Olt şi se întindea pănă
aproape de Dunăre.
Pe parte din teritoriul com.

saţ, în jud. Bacău, pl. Bistrița-d.-]. și reședința com. Liu:
zi-Călugăria. Are 232 familii,
saii 948 suflete, mai iuți Uu-

zidită tot de

1698; amindouă
de un

rit catolic,
clădită la

locuitori în

sunt deservite

preot.

Vite sunt: 48 cat, 681 vite
mari cornute și 246 porci.
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Budgetul com. e la venituri
„de. 6327 lei, 43 bani şi la cheltueli .de 2736 lei, 25 bani.
Intinderea

com.

e

de

1805

hect. Pădurea Găuriciul ocupă
1002 hect., iar viile, 67.17 hect.
Totalul pămînturilor. de cultură
este de 627.77

hect.

Se compune
tune:

din

cu o populaţie de
saii 749

Se găsesc cariere: de pieatră

că-

suflete,

126 familii,
din

cari

105

contrib.; locuesc în 138 case.
Are o biserică, cu hramul Adormirea-Maicei-Domnului, fon-

dată în anul

.

două

Livadea și Podul-Ursului,

1867,

cu

iala Preotului Marin

cheltu-

și a

altor

în valea Negelului.
Este legată cu comunele vecine prin căi comunale. Distanţa

enoriași, e deservită de 1 preot.
Locuitorii sunt parte moșneni, parte s'aii împroprietărit

la Bacăă,

la 1864,

capitala

districtului,

- este de 8 kil. iar la Valea-Seacă,

reşedinţa plășei, de 22 kil.
Liuzi-Călugăra este astă-zi rămasă la o parte de căile prin- cipale de comunicaţie ; înainte
şleahul cel mare,

drumul Petri-

cicăi, care unea Țara de sus cu
Țara de jos, trecea pe teritoriul

pe ale statului, din care li s'ai
dat 147 hect,
Vite sunt:

7

108 boi, 201

săzuc,

Trotușul,

jud.

com.

Bacăi,

pl.

Bogdana, situat

de

Livada-Săcuenilor, vatra desfiînfalulul sat răzăşesc Săcueni,
jud. Suceava.

vaci,

3 persoane.

munei

și cheltuelile

sunt de

1800

co-

lei anual.

Bertea,

Stefești
|

E brăzdată de dealurile: Virful-Gureşului,

Vîrful: Foişorului

şi Via-Cuţaonului,

toate acope-

rite cu pădure.

Livada-de-la-Vărbilău,
.-a statului. Vezi

moșie

Gura-Vitioarei.

Livada - Doamnei,

fvagă

cu

"pomi fructiferi, jud. Bacăii,

pl.

Trotușul, situată la V. de cur_:tea mănăstirei Cașinului. Numele

săii .vine probabil de la faptul
"că Stefan Gheorghiţă avea aici la
mănăstire

loc de reședință. Do-

vadă despre

aceasta

este

găz-

E

străbătută

lăul şi de
mici.

de riul Vărbi-

mai

multe

izvoare

Livadă

(La-). Vezi satul Dol-

hasca, jud.

Suceava.

Livadea, corn. rur., jud. Prahova,

plaiul Vărbilăul. Este situată
pe ambele maluri ale riului Văr„bilăul, la 38 kil. de Ploești.

Ialomiţa,

Livedea-din-Pietrari, ValeaAlbești și GrinOrbului,
deanul, 70șî ale statului, foste
Dintr'un
- tul
pendinte de Schi
Lemn, situate în com. Pietrarid.-s., pl. Ocolul, jud. Vilcea,

se arendează cu 560 lei anual.
Livedea-din-Vălsan, jud. Ar.
geş, pl. Topologul, com. Urlueşti, proprietatea Tforiei Spi-

talelor

Civile

din

.

București,

„pendinte de schitul Fedeleşoiul.
Livegioara, zicher de graniţă,
pe marginea Dunărei, jud. Mehedinţi.

Livadea, pădure a statului, în
întindere de 100 hect., pendinte

de

com.

Gura-Vitioarei,

plaiul Teleajenul,
care, împreună

leanca

(250

jud. Prahova,
cu trupul

hect.),

Mis-

formează

“pădurea Gura-Vitioarei.

pl. Podgoria, jud. Prahova, serde hotar între aceste com.

Livadea,

saţ, pe moşia cu același
com. Cordăreni, pl. Pru-

tul-d.-s., jud.

Dorohoiii,

format

din două cătune: Liveni-Sofian,
cu 31 familii și Liveni-Vîrnav,
cu 54 familii.
Proprietatea moșiilor este a
Domnilor N. Sofian și Scarlat

sa,

făcînd

parte

Are
partea

din

com. rur. Olăneşti, plaiul Cozia,
jud. Vilcea. Are o populaţie de
114 locuitori.

două biserici: una
Sofian, cu hramul

pe
Sf.

Nicolae, făcută de zid în 1834
de actualul proprietar și a doua.
pe: partea Vîrnav, cu hramul
Sf. “Trei-lerarhi, de lemn şi
lipită, făcută de către săteni
în

Livedea-Domnească, /o. îz0/at, între com. Boldești și Scăeni,
vind

Liveni,
nume,

Vîrnav.

duirea ce a dat Patriarchului de

la Constantinopole, Macarie.

jud.

Stă în legătură printr'o şosea
cu comunele:
și Strîmbeni.

pe valea piriului Bogdana.

175

saf, în

pl. Ialomiţa-Balta, face parte
din com. Ciulniţa și este situat
pe muchea coastei Bărăganului,
pe ţărmul drept al rîului Ialomiţa,
în dreptul satului Slobozia.

Comerciul se exercită în coVeniturile

Livada,

cai,

oi și 116 porci.

Pe riul Vărbilăul, în raionul
com. sunt $ mori.
Stupi cu albine sunt 37.
mună

acestei com.

pe moşii particulare și

Livedea,

1754;

sunt

deservite

de

1.

preot, 2 cîntăreți și 2 pălămari.
Sătenii înproprietăriți ai: pe
partea Sofian 23 hect., 63 arii,
pămînt, iar proprietarul 581 hect.;.
47 aril cîmp; pe partea Virnav ”
75 hect., 19 arii, ale locuitorilor
şi 148 hect., 95 aril, ale proprietăţei.

Intre acaretele de pe moşie
pe partea Sofian sunt două ra-
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toșe mari de zid, unul la drumul

Rădăuţi-Dorohoiii și altul la drumul Săveni- -Herţa:
„Piriul ce trece pe moşie este
Ibăneasa,

ce formează
cu. același nume.

Și

iazul

Drumuri principale: acel de
la Rădăuţi la Dorohoiii și acel!
de la Săveni la Herţa.
Hotarele moșiei Sunt cu: Cristinești, Dămileni, Suhărul- -Șopo„teni, Cracalia, Trestiana și Po-

peni-Bașota,
De însemnat. aci este familia

Virnav,

La

distinsă

:1746,

Iunie

în

8, Ioan

unire cu Demetrie Sberea, Căpitanul-Mare, fac hotarnicia moșiei
„Văculeşti, după ordinul lui 1. N,
Mavrocordat-Vodă.
La
1782, lunie , Dimitrie
Virnav-Vel-Clucer,

formează hri.

sovul prin care C. D. MoruzziVodă hărăzeşte Episcopie de
Huși, toată vatra tirgului Huși,
cu locul din prejur, proprictate
Domnească,
Liveni-Mitropoliei,

saz vechii,

pe moșia cu același nume, jud.
Dorohoiii, pl. Bașeul, com. Manoleasa cu 52 familii, sai 200

suflete. Pe această moșie s'a făcut nouă împroprietarire în 1875,
formîndu-se satul Stînca-lui-Uteche, saii Liveni-Noi, cu : “105
familii, sai 408 suflete pe malul
Prutului,
Proprietatea e a statului, iar
inainte de secularizare a fost a
Mitropoliei

din Iași, dăruită de

Mitropolitul.
împroprietăriți aii 600
arii pămînt; iar statul
hect., 07 arii cîmp,
09 arii pădure de ste-

jar şi 5 hect.,

73

arii luncă

lozie, pe malul Prutului.
Se mai află pe moșie
vadă mică cu
..pogon «e vie,

Ape principale sunt două:
Novacul și riul Prutul, ce curge
pe hotar.
: Drumul

mare

este acel de la

Răduleşti spre Ștefănești,

- şi Mitocul.
Liveni-Noi.

Vezi Liveni-Mitropoliei, sat, jud. Dorohoiii,

Liveni-Sofian.

Vezi Liveni, sal,

jud. Dorohoi.

fructiferi

de

o liși

1

Liveni - Vîrnav.:

1321 lei.
Vite sunt:

Pa
186 boi, 126 vaci,

93 viței, 4 cai, 96 porci şi L0'.o0i.
Locuitorii sunt împroprietăriți, după legea din 1864, pe
moşia

statului,

Rădeşti.

Intreaga com.
Livezeni,

are 323. hect.

sat, făcînd

iparte

din

com.cu același nume, jud. Muscel.
Vezi

Liveni,

sat, jud. Dorohoii.

Livezeni, numire dată unei zăr/
din cătunul

statul cheltueşte 1242 lâi anual,
- se frecuentă de 45—43 elevi.
Budgetul com. e la venituri
de lei 1490,34 şi la cheltueli
de

Hotarele moșiei cu: Prutul,
SE Șerpeniţa, Flondora, Avrămeni

în vechime.

Virnav,. Căpitan de Dorohoiii, în

Antonie
Sătenii
hect. 09
are: 421
93 hect.,

LIVEZILE

Chiojdul-din-Bisca,

Livezeni (Poşta-),

fostă. stajie

de poştă, cea din urmă: pănăla
Cîmpulung, acum loc izolat, jud.
Muscel, pl. Rîul- Doamnei, com,
Hirtieşti.

jud. Buzăii.

Livezeni, com. rur., în jud. Muscel, pl. Riurile, la S.: de Cîmpulung, situată pe țărmul stîng
-al riului Tîrgul: De la Livezeni
la Cîmpulung sunt 25 kil. Drumul e șoseluit, .
Se compune din 2: cătune:
Livezeni

și Hirtieşti

și se măr-

ginește la N. cu comunele:
Bălilești

și Stilpeni ; la S$., cu com.

Țiţeşti; la E. cu com. Voroveni
și la V., cu Băjești.
Are o populație de

124

fa-

milii, saii 700 suflete, din cari
123 contribuabili; 2 biserici, una

fondată de Postelnicul Lazăr, la
- anul

1813,

și a doua

fondată la

1534. In apropierea acestei bi.
serici se văd ruinele unei case
care,

se zice, a fost ale acelei fa-

milii ce a făcut biserica. De asemenea

se

văd

niște

lovituri

prin zidul bisericei ca de ghiulele de tun,

despre care se zice

că sunt din timpul Turcilor
ca ar fi

fost

chiar

cai

și

închişi

în biserică pe timpul unui războiii. Aceste biserici sunt deservite de 1 preot şi 1 dascăl,
Școala, cu întreținerea căreia

Livezeni-Bulea şi Letreşul, ză.
duri particulare, supuse regimului silvic, -pe' moșia Măldă:
rești-d.-s., pendinte de comuna
Măldărești,

plaiul Horezul, jud.

Vilcea,

Livezile, com. rur., jud. Dolj,
pl. Jiul-de-Mijloc. Situată pe costișa dealului-Viilor și pe malul
drept al rîului Jiul, la ro kil.
de Craiova. Se învecinește la N.
cu com. Podari; la S., cu com,
Glodul; la E., cu com. MalulMare şi la V., cu com. Vir-

vorul. Limita de N. începe
din punctul numit Purceaua, cu
direcţia la V.-E,, taie vălceaua
numită "Găina, se îndreptează
spre E. pănă la punctul numit
„Țapa. De aci, făcînd o curbă
spre N., trece apa Jiului învecinindu-se cu moșia com. Preajba,
de unde începe limita liniei de
V. cu direcţia de la N.-S., trecînd înapoi apa Jiului și făcînd
o curbă spre E., pănă la punc-

tul numit

Măgăreţi. Din acest

punct face o curbă spre S., pănă
“la punctul numit -Balta-lepura
(moşia Malul-Mare).. De la Balta-
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:.” Tepura începe limita liniei
de S.,
făcînd: o curbă spre V,, trece
”. pirtul Șuviţa pănă la punctul numit .Peret,

dreaptă,

de 'unde;

spre

V., taie

şi în

șoseaua

trece

Dealul-Bisericei,.. Valea-Giamba.- -

face
ţeană
"trece
” lafat,

şului, şoseaua judeţeană CraiovaCalafat pănă la punctul movila.
Conacul-lui-Cioc, unde începe
„.liniă de :V. cu. direcţia de la:
S.-N., pănă la punctul Purceaua,
'de..unde am plecat.
Comuna. Livezile : cuprinde
cătunele: „Livezile, Gura-Văei şi Viîriţi. Cătunul Livezile este
- așezat în centru.

Gura-Văai,

în întin-

dere de:500 hect.
.:
Viile în întindere de .41 hect.,
se. găsesc .pe moșia locuitorilor,
producind vin negru.
"Transportul -productelor se

în. linie

judeţiană - Craiova-Bistreţ,

căt.

-

cu. carele pe şoseaua jude.Craiova-Bistreţu. Prin com.
şi calea ferată -Craiova-CaCalea naturală Glodul-Live-

„zile-Viriţi are 3 kil. şi calea na:
turală

Livezile-Virvorul, 5

„ Budgetul

com

e la

kil.

venituri

de 3631;59 lei, și la cheltueli
de 2475 lei.
i
Terenul . comunei este acci-

La S. vine că:

" dentat în partea! de V. de dea-

tunul Gura-Văei ; iar spre E.-N.E. cătunul Viriţi, în care se găseşte un fel de. pămînt numit
“ Glod. Inainte. cuprindea. şi cătunul Măgăreţi, ' care” azi este
coprins în cătunul de regedință
i Livezile.
az
: Populaţia coim, se urcă la 10ŞI
sunete, i
:

lurile: Dealul-Viilor și Dealul-Ur-

: Are

- săi, 'de 40 m. înălțime, acoperite
cu

din

1860, fiind. în-

-“treținută de comună și' de
"stat, condusă de:un învățător:
„şi. frecuertată 'de > 54 ăeţi

şi6

„fete.

Vie mari cotnute 218, oi 170,
" capre 40,.cai 36 și porci 84.

„După legea din 1864, sunt
“121 locuitori împroprietăriți şi
- după cea din 1878, sunt I8î înSurăţel,
i
“ Intreg teritoriul comunei este
"de 5200 pog + dintre cari: 2600.

:: pog. pămînt arabil, 500 pog. pămint fineață, 100 pog. izlaz, 200,
poe lac și teren sterp şi '180.
g. pădure.
*Mosia ae numește Livezile,

“ aparţinind d-lui D. P. Arsenie,
iar restul pămîntului arabil este
“al locuitorilor,
:. Păduri sunt: pe moșia Live.
zile, în întindere

de 400

hect.

_ “treţinută de stat și com,, și fre„. cuentată de 54 băeţi și 6 fete:

-. 25 băeţi și 3 fete din Gura-Văei
;:. ŞI.29 băeţi și 3 fete din Live:
zile.

Livezile, stație de dr.-d.f., jnd.
“Dolj, pl. Ocolul, căt. Podari,
pe linia Craiova-Calafat, pusă

în

circulație. la 1 Decembrie,

1895.

Se află între staţiile Cra-

iova (11.6 kil.) şi Sălcuţa (13.8
kil.) “Inălţimea d'asupra nivelului mării e de 7162. Venitul

acestei. staţii pe anul 1896
fost de 26899 lei, 85. bani.:

a

Livezile,

cilor, de 60 m. „toateacoperite cu -

„în com. Jupînești, pl. Rîul-Doam:.neă, jud... Muscel,. între valea
urcâreaţa, și jud. Arges,

şes,

ÎN

Comuna
|.

școală mixtă; care

„funcționează din 1860, fiind în-

cu o

Piscul-Chircă și: Piscul-Lozanul.
Pe teritoriul comunei se află:
Platoul Ștefăneștilor; Ripa-Ro”. şie, Ripa-CucoaneişiRipa-Viilor.
In partea:de E. teritoriul . este

E iţi; o școală mixtă, în căt. de.
"reședință Livezile, școală care

Locuesc în .111. case și.15 bâr-

" dee. “Are'o

înălțime de So m., de Dealul-Nupăduri, -.
îi
.
- Piscuri ssunt: Piscul. lu. Drăcuş,
Piscul-Ursăi, Piscul-Sloveanului,

o.biserică în cătunul vi.

funcţionează

vii, de Dealul-Bisericei,

LIVEZILE-DE-SUS

RI

este

aaa

udată

de

apa

Livezile,
50 metri

dea, acoperit cu livezi,

iaz, jud.

Botoşani,

la

deasupra șesului Jijiei,

spre V. de.satul Răuseni,. în
valea Livezilor, pe coasta de E.
a dealului Răuseni, com. Comiîn-

dăreşti; areo suprafață de 150
„hect., conţine pește şi stuh.

Jiului. și de lacurile: Viteanului,
Lacul-Fetei, Lacul-lui-Botin, La.

Livezile, moșie particulară, jud.
cul-Porcului şi Lacul
- Logofă- |. . Dolj, -pl. Jiul-d.-mj.,. com. Live„tului, cari. nu ai.scurgeriși se
zile, în întindere de 2000 pog,,
|. . „formează .din ploi,
a
cu venitul anual de 40000 .Iei,
„- .. Bălți: Balta-Vîriţei, Balta-Ma.
Aparține d-lui D. P. Arsenie.
“re, în întindere.de '1ş -hect,,, |-. Are pe dinsa pădure şi. -stine
conțind și peşte, Spre N. de căt, '
de oi.
Viriţi este. Balta - Bisericei
- cuTrestie, Balta - Ochiului,

- Izlazuri: Glodul-Mare şi Glo-

|-.: . ...

Livezile, pădure particulară, jud,
Dolj, pl. Jiul-d.-mj., com. Live-

dul-Mic. .Poiene: Poiana - Loza-:
„ zile, cu o. întindere de 400 hecnului și -Poiana-Brumar. Fîntîni: ' - tare,.
ij
:. Valea-Bisericei,
Sirboaica, Fin.
tana- Rezbelelor Și Croviştea,
:Livezile-de-Sus, moșie particulară, cu pădure, în jud. Dolj,

Livezile, sar,
s
în jud, Dolj, pl.
pl. Jiul-d.-mj.,. com. Podari, în
Jiul-d.-mj., com.. Livezile, cu re- . „ întindere de.1300 pog „ arabile,
„ şedinţa primăriei. Are 400 -su-! :. aducînd un venit anual de 27000
flete: 213 bărbaţi și 187 femei, |
lei, d-lui Ștefan Filipescu.

LIVEZILE-DL-SUS

Livezile-de-Sus, păzure

parti-

culară, jud. Dolj, pl. Jiul-d.-mj.,
com.

Podari,

pe moșia Livezile-

ds. Are o întindere de
hect, Aparține d-lui Ștefan
lipescu. Este compusă
din:
peni, jugastri, ulmi, plopi,
și girnițe.
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lurile Lisă-Hară şi HribescoiHară și se termină în valea riului

Slava-Rusă ; printriînsa merge
drumul judeţean Babadag-Slava.
Lisă-Hară, culme de. deal, în
jud. “Tulcea, pl. Babadaguiui,
pe teritoriul com. Slava-Rusească;

Livezile-de-Sus, ma/a/a, în jud.
Dolj, pl. Jiul-d.-mj., com Podari.
„Livezilor

(Dealul-),

dea,

partea de E. a satului

în

Soleşti,

com. Soleşti, pl. Crasna, jud.
Vasluiii ; se întinde de la dealul

Rădiul pănă ce se întilnește cu
- Dealul-Mănăstirei
trăriel.

Livezilor
întinde

și Dealul-Pic-

(Dealul-),
spre E.

de

şeni, com. Ivănești,

dea/,
satul

Livrintul, pădure,

se
Hu-

pl. Racova,

jud. Vasluii.
Pe sub poalele acestui
trece Piriul-Balicăi.
în jud.

des

fag, stejar,

şi compus

anin

și

se desface

dintr'un virf al

dealului Orman-Bair (250 metri);
se întinde spre S., avind o direcţia generală de la N.-E. spre
S.-V.;

brăzdează

partea

estică

a plășei şi pe cea nordică a
com.; ramificațiunile lui sudice
se termină în valea rîului SlavaRusească , la poalele lui se află
situat

şi satul

Slava-Rusească;

se află situat. printre văile Hribeșcoi-Balcă şi Lisă-Balcă ; pe la
poalele sale estice trece drumul județean. Babadag-Slava;
are o înălțime de 212 m. și este
„acoperit cu păduri şi păşuni.

deal

MusLocul-Frumos, zzaute, pe teritoriul moșiei Borca, com. M&ă-

deiul, jud. Suceava.

din

mesteacăn. .

Locul-Frumos, 2î7f, al muntelui

zîrf de deaf, în jud.

Muscel, pl. Riurile, com. CapulPiscului.

Lixandra, pădure, jud. Teleorman, pe moşia Licuriciul, proprietatea Eforiei Spitalelor Civile din

Slava-Rusească ; se deschide din

- culmea dealurilor Babadagului
Carada-Bair ; se lungește spre
S., avind o direcţiune generală
de la N.E. spre S.V.; brăzdează

Locul-Războiului, /oc, pe moşia
Ionășeni, către satul Virful-Cimpului, com. Virful-Cimpului, pl.
Berhometele, judeţul Dorohoiii,
“unde. a urmat lupta între Moldoveni şi Leși, în 1499.

București,

Lisă-Balcă, va/e, în jud. Tulcea,
_pl. Babadag, pe teritoriul com.

partea

estică

a plășei și

a com.; se întinde printre dea-

compune

din patru căt.:

Braniștea, Dăneţi,

care

este căt. de reședință şi Locusteni. Cătunul de reşedinţă este
cel mai despre E.; la V. de acesta
se

află cătunul

depărtare de
La

Sl.

Braniștea,

la

Locusteni, com. rur., pl. Jiul-d.-j.,
jud. Dolj, la 45 kil. de Craiova și la 52 kil. de reședința
plășei, Căciulătești, situată pe
loc șes.

Se învecinește la E. cu com.
" Dobrești, din jud. Romanați; la
V., cu com. Murta; la N., cu
com. Mărșani şi la S:, cu com.
Damian.

o

1!) kil.
de

Braniștea

este

căt. Locusteni, la ş: kil. de căt,
Dăneţi, iar la S-E. de căt.
Locusteni se află căt. Brabeţi,
la 3: kil. de cătunul Dăneți.
Sunt în comună cinci biserici.
Două sunt în căt. Dăneţi: una
fondată de Florea Popa Nicolae
„cu alți săteni şi terminată la anul
1835, cu hramul Sf. Ion; ceaLaltă biserică, fondată la anul

1832 de către Tuţă Durău și alţi
locuitori, cu hramul Sf. Nicolae.
Biserica din căt. Braniștea, cu
hramul Sf, Nicolae, s'a zidit de

Stăvărache Cojocaru din Craiova, împreună cu alți săteni.
căt. Locusteni, cu hra-

mul Adormirea-Maicii-Domnului
este făcută de paharnicul Radu
Locusteanu, Hagi Stoian şi ciți-va
săteni, la anul '1710. Biserica
din cătunul Brabeţi, cu hramul
Cuvioasa Paraschiva, este făcută

de preotul Constantin Sachelarie
Olănești (757 m.), jud. Vilcea.

Livrintul,

Se

Brabeţi,

Cea din.

Locheşti, fost pichet de graniță,
plaiul Cloșani, jud. Mehedinţi.

cel, pl. Riurile, com. Vlădești,
în întindere de 400 hect., avind
o vegetațiune activă, un masiv

„destul de

LOCUSTENI
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şi de alți locuitori, la anul 1845,
Sunt două școli mixte: una

în căt. Dăneţi și a doua în căt.
Brabeţi. Cea din cătunul Dăneţi
cuprinde două secţii: una de
băeți şi. a doua de fete. Este
întreținută de stat și de com.,

funcţionează din anul 1838 şi
e frecuentată de 75 elevi din
Dăneţi, 21 din Braniștea şi ş
din Locusteni. E condusă de
un învățător. Localul e construit
de către com.
Școala din Brabeţi funcţionează din 1890; este întreținută
de com. şi frecuentată de. 65
copii.
Populația com. este de 2655
suflete;

locuesc

812 bordee.

în

68

case şi

LOCUSTENI

După

legea

rurală din

1864

sunt 31 locuitori împămiateniţi.
Suprafaţa com. este de 7158
pog., din care 6848 pog. arabile
sunt împărțite între moşiile:
Dăneţi, Brabeți, Braniștea și Locusteni, apartinind locuitorilor.

Viile de pe moșiile mai susnumite, produc vin alb.
Sunt

8 cîrciumi

în Dăneţi, 2

în Brabeţi şi 2 în Locusteni.
Comerciul se exercită în com.
de

23

persoane.

Budgetul com. e de 5954.19
lei la venituri și de

5707,34

la

cheltueli.
Vite

mari

cornute

318,

L.ocusteni, com. rar. pl. Mijlocul,
jud. Vilcea, compusă din trei
cătune: Locusteni, Contea şi Risipiți.

Este situată pe riul Olteţul
şi pe valea Risipiţi, la 100 kil.
de capitala judeţului și la 70
kil, de reşedinţa plășei.
Are o populaţie de 807 suflete, care locuesc în 193 case.
In fie-care cătun este cite o biserică.
sunt:

20 cai, 80 boi, 150

vaci, 60 capre,
porci.

250

oi

şi

200

munei, este o moară

de măcinat.

Locuitorii din Locusteni și
Contea sunt moșneni; cei din

sai

împroprietărit

în

1864 (în număr de 56), cînd
li s'aă dat 140 hect. în moşia
Risipiţi, fostă a Episcopiei de
Rîmnic
lare.

şi în alte moşii partico-

Pe Valea-Mănăstirei

se

văd

ruinele unei vechi mănăstiri.
Veniturile și cheltuelile com.

sunt de 1200 lei anual.
Este

străbătută

de

șoseaua

judeţeană, care merge la Craiova.
E brăzdată de dealurile: Ru61275, Slarele Dicţionar

Geografic.

Peste-

Vol. IV.

hect. arabile, 408 .hect. fânețe,

nița, Strimba și Artanul și udată

28

de

de pruni

văile: Strimba, Artanul,

tenița,

Măluroasa,

Pes-

Locusteni,

sas

hect.

Mănăstirea,

cari curg în timpuri ploioase și
se varsă în Olteţul.
com.

Locusteni,

Locusteanu,

Hagi

Stoian

ciți-va săteni, cu hramul
mirea-Maicei-Domnului,

și de

Ador-

vie,

20

hect.

și 54 hect.

Are o populație
milii,

saii

628

livezi

izlaz.

de

suflete,

170 fadin

cari

160 contribuabili.

Locuitorii sunt împroprietăriți după legea rur. din 1864.

pl. Jiul-d.-j.,
jud. Dolj, spre S. de
satul Braniștea, la 3 kil, de satul
de reședință, Dănești.
Are o biserică de zid, fondată
la 1710 de Paharnicul Radu

Sunt aci 2 biserici de zid, una

făcută

de Anghel L.ogrescu, în

anul 1822, și a doua, făcută de
popa lon din Tindălești, la 1843 ;

deservite de 1 preot şi2 cîntăreți,
Locuitorii posedă: 50 pluguri,

100

care

cu

boi, 2 căruţe

cu

cai; 395 vite mari cornute, 235
oi, 21 cai şi 113 rimători.
din

Budgetul com. e de lei 1276,

com. rur. Locusteni, pl. Mijlocul, jud. Vilcea. Are o popula-

bani 67, la venituri, şi de lei
1061, bani 69, la cheltueli.

ţie de 170 locuitori. Este situat
pe dealul Locusteni. Are o biserică, cu hramul Sf. Nicolae, avind
de ctitor familia Locusteanu. Locuitorii sunt moșneni.

Comunicaţia în com. se face
prin şoseaua vecinală ce vine

L.ocusteni,

saţ,

face

parte

de la S., din com. Tindălești,
duce spre Logreşti-Moșneni.
In comună. se mai află:

moară de aburi,
Locusteni, Zeaf, în raionul com.
Locusteni, pl. Mijlocul, jud. Vil-

cea, pe care se cultivă 53 hect.
vie.

Locusteni, 7zoșîe particulară, comuna

Locusteni,

pl. Jiuld.-j.,

jud. Dolj.

Sunt 30 stupi cu albine.
Pe riul Olteţul, în raionul co-

Risipiţi

sulești, Contea, Risipiţi,

oi

460, cai 18, capre 6 și porci 71.

Vite

LOGREŞTI-MOȘNENI
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|

Loghinul, 2îf de deal, jud. Bacăă, pl. Tazlăul-d.-j., de pe teritoriul com. Drăgugești.

com.

Mărgineni-d.-j., pl. Filipe-

şti, jud.

Prahova.

Logreşti-Moşneni,

com.

ur.

jud.

Gorj, pl. Gilortului,

la N.

com.

Logrești-Birnici,

din cătunele:
şi Tirgujani,

„ Tindăleşti,

situată pe

şes şi pe

coasta cu același nume, în partea

stingă a rîului Amaradia. Logreşti-Birnici e formată dintr'un
singur sat.

Are o suprafaţă de 1500 hect.,
din cari: 490 hect. pădure, 500

compusă

Logrești-Moșneni
-

Situată pe șes și coasta, cu ace-

lași nume, și pe ambele țărmuri
ale rîului Amaradia,

are

o su-

prafață de şoo 'hect., din cari:
100

hect.

hect.

pădure,
100

vie,

250

hect.

25

hect.

hect,

finețe,

10

livezi

de

pruni și 15 hect. izlaz. .
Are o populație de 159
milii,

Logreşti-Birnici, com. rur.,jud.
Gorj, pl. Gilortul, la N. com.

1

şi 3

fiatîni,

arabile,

Logofătul-Mateiiu, /oca/itate, în

7 puțuri

şi

sai

697

suflete,

154 contribuabili;

din

fa:
cari

4 biserici de

lemn, deservite de 2 preoțiși
4 cîntăreți; 1 școală frecuentată

de 21 elevi.

|

|

Locuitorii
sunt moşneni

și se

ocupă în general cu agricultura
şi creșterea vitelor.

62 pluguri,
căruțe

cu

82
cai;

Ei posedă:

care cu boi, 3
255

vite

24

mari

LOGREȘTI-MOȘNENI
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cornute, 26 cai, 345 oi, 33 capre
"și

184 rimători,

Budgetul com. e de lei 1011,
la venituri, și de lei 920, bani
30, la cheltueli,

Comunicaţiunea în comună se
face prin șoseaua vecinală ce
vine de la Logrești-Birnici, străbate comuna, puind-o în comunicație cu Strimba și Pojarul.
În comună se găsesc: 6 puțuri și $ fîntîni.

Logreşti-Moşneni, sai Ciobăneşti, căzu de reședință al comunci cu același nume, jud. Gorj,
pl. Gilortului,
Are o suprafață de zoo hect.,
din cari: 80 hect. pădure, 150
hect. arabile, 60 hect. finețe, 2
hect. vie, 4 hect. livezi de pruni
și 4 hect. izlaz; o populaţiune
de go familii, saii 417 suflete,
din cari 78 contribuabili; 2 biserici de lemn, făcute de locui.
tori la 1739, din cari una re-

făcută la 1823;
vite de 1 preot
“Locuitorii

biserici deserşi 2 cîntăreţi.

sunt

moșneni,

Ei

posedă: 38 pluguri, 50 care cu
boi, 2 căruțe cu cai, 155 vite
mari cornute,

16

cai,

200 oi,

20 capre și 98 rimători.
In cătun se mai găsesc:
puțuri și 5 fintini.

2

L.ohanul, dea, jud. Fălciii. Se
întinde de la N. prin centrul
judeţului și se lasă spre S,. printre piraiele Crasna și Lohanul. În partea de V. a orașu.
lui Huși formează o ridicătură
înaltă, pe unde se crede că a

produs

care

se

L.OPATNA

transporta

în

Constantinopolesatisfăcea cu abondență trebuinţele Imperiului
Otoman.

De

la [anul tătăresc,

locul trecu în posesiunea neguțătorilor turci cari plăteau o arendă Împărăției; mai tîrziu părăsindu-se lucrarea minci de silitră, stăpînirea locului deveni iară

a țării și de atunci încetară cu
totul exploatarea minelor de silitră.
In tot timpul stăpîuirei străinilor, locuitorii numeaii partea
de loc a dealului din care se
scotea silitra, L.ocul-Hanului, sati

Locurile-Hanului.
Lohanul, 725, în suprafață de 10
hect., format de valea pîrului cu
același nume, pe teritoriul com.
Tirzii, pl. Crasna, jud. Fălciii.

Lohanul,

şes,

în

suprafață

de

128 hect., întinzindu-se de la N.
la $., între dealul Lohanul și sa:
tele Petirleşti, 'Tirzii și Pihua,

pe teritoriul com. Tirzii, pl.
Crasna, jud. Fălciii, Se termină la confluenţa piriului Lohanul cu piîriul Crasna, din sus
de satul Sodolul. -

judeţul Botoșani, la N. de orașul Botoșani, pe valea piriului
Sicna, cu o suprafață de 410
hect., din cari 72 ale sătenilor, și
cu o populaţie de 22 familii,
Sai

Sr suflete, din

vorind
nume;

jud. Fălciii, iz-

din dealul cu acelaşi
curge printre dealurile

Lohanul și Crasna, spre V. de
orașul Huși și paralel cu piriul
Crasna, cu care
Gura-Văei-Crasna,
riul Birladul.

Lohanului

unindu-se
se varsă

(Valea-),

la
în

va/e, în-

con-

Pe

moşia

Loizoaia

se află o

fabrică de spodiu, care produce
pănă la 700000 kgr. făină de cio.
lane, care se expediază în Germania pentru fabricarea zahărului,
Vite: ș8 vite mari cornute,
200 oi şi 14 porci,
Loloeşti,

sai

Băbeni, căzu,

al

com. Popindelești, pl. OlteţulOltul-d.-s., jud. Romanați, situat lingă riulețul Tesluiul, la
2 kil. spre S. de satul Popiîndelești, aproape de unde Tesluiul întră în pl. Ocolul, și spre
V. de Dealul-Muerii. Altitudinea

terenului este de 180 m. d'asupra nivelului mării. Are 162 locuitori;

o

biserică,

cu hramul

Adormirea-Maicei-Domnului.
Loloiasca,

sa,

făcînd parte din

com. rur, Tomșani,

Lohanul, ziriă,

cari 15

tribuabili.
Are 1 iaz pe Sicna și 1 moară
de apă.

pl. Cricovul,

jud. Prahova.
Lomul,

îusulă, în

fața

orașului

bulgar Lom-Palanca, pl. Cîmpul,

jud. Dolj.
Lomul, va/e, formată din LomulMare şi Lomul-Mic, udă partea
de E. a com. Păroși, pl. Oltuld.s.,

jud.

Olt

şi

se

varsă

în

fost stăpînirea veche a Hanilor
tătărești. In mare parte este acoperit cu păduri. Se spune că
acest deal se afla din vechime
în posesiunea unui Han tătăresc

tinzindu-se între dealurile Lohanul și Crasna, din sus de orașul
Huși și terminindu-se în șesul Bir-

Lopatna, /ac, pe teritoriul com.

ladului, jud. Fălciu. Este udată
de piriul Lohanul. Pe această în-

urb. Chilia-Vechie, pl. Sulina,
jud. Tulcea; se desface din bra-

careexploata silitra cese găsea pe
coastele şi văile dealului și pen-

tinsă vale se
multe sate.

țul Sulina, în dreptul milei No.
24; se îndreaptă spre N., avind
o direcțiune generală de la S.V. spre N.E.; brăzdează par-

tru care lucrare se întrebuințaii
pănă la 1009 de oameni. Acest

află

așezate

mai

Loizoaia, saț, comuna Popouţi,

riul Plapcea-Mare.

LORINCA
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LOPATNA

tea V. a plășei şi cea S.a com.;

ăle

are o lungime de 14 km.; primeşte scurgerea lacurilor Tri-

nul-Greului, de unde urmînd albia rîului Slănicul, trece pe la
Malul-Roşu, Ploştina şi ajunge
la Piatra-Mortatului, unde pără-

ozone şi Calelovata și se varsă
în canalul prin care comunică
lacurile Matita şi Babina; e în-

conjurată cu stufși conţine pește.
Lopatna, os/ro, jud. Brăila; se
mărginește la E. cu Dunărea:
Măcinului, şiîn cele-l'alte părțicu
Balta; se află pe teritoriul com.
Chischani; are o suprafață de
36 hect., acoperită cu pădure
de salcie.
Lopătari,

com. rur. jud.

Buzău,

şi se

hect., din cari: 64. curături, 6220

a cetelor de moșneni: LăbeștiBerhulești, Vilcani, Burduceșşti,

Cirligeşti, Popa-ăl-Mare și Popa-

lare

muntele

Chilmiziul

și

coboară

în izvorul Oprii, urcă pe la capătul de N. alluncei Odoboaia,
în muntele

Măceșul și de aci pe

plaiă în sus, ajunge în VirfulMăluşelului, la punctul BahnaMălușelului,

de

se îndrepta

în muchia

rile;

la

E.,

unde

din

începe

a

Urzică-

Urzicării,

se

coboară în piîriul Sturdza (Jghiabul), pe

care

merge

pănă

în

* gura văei Hăţașul-Oilor, apoi o
ia pe vale urcind în muchia
Podul-Calului, apoi pe la N. de
căt, Buștea (com. Minzălești), continuînd în jos plaiul, se lasă pe
izvorul Rugina, pe care merge
cit-va şi urcă în muchia Trestioara,

de

unde

Balta-Trestioarei,

coboară
şi pe

în

izvorul

Sărata în jos, pănă în riul
Slănic, lăsînd la stinga moșia
Meledicul ; trece rîul Slănicul și |

urcă în muntele Cerchezul, zisă
și Dealul-Petricăei; la S., din
muntele Cerchezului, continuind

plaiul, urcă în muntele
rul; la

arul,

V.,

trece

din muntele

pela

MociaMoci-

Piscul-cu-Ou-

Comuna e vechie. Din actele
de proprietate rezultă că are o
vechime de peste 400 ani. După
tradiție ar fi întemeiată de-odată cu Negru Vodă. Cătunele,
cari o compun, exista în 1800;
cel mai noite Luncile, început
de Radu Roșiorul, la 1810.

Lopătari, câun de reședință, al
com. Lopătari, jud. Buzău, cu
350 locuitori şi 87 case,
sub-divizia Cărpinișul,

Are

gură proprietate : Lopătăreasca,

kil. de orașul

la N., hotarul începe de la muntele Piatra -Secuiului, urcă pe
coastele muntelui Neharniţa, prin

Bolova-

pădure, 647 fineață, 1185 iz:
laz, 12 livezi, şi 1107 sterp.
Toată comuna formează o sin-

ăl-Mic.

Limite:

spre

sește albia rîului Slănic; apoi
trece pe la Măciuca-Mare, şi ajunge în valea izvorului Secuiul.
Suprafaţa comunei e de 9145

plaiul Slănicului, pe ambele maluri ale rîului Slănicul, la 39
Buzăul.

dirige

Terenul

e

foarte

mun.

tos, acoperit de vaste și secupăduri,

în

care

sunt

mai

cu

seamă

la Terca, Runcul şi Clajna.
Pămintul este bogat în minerale precum : sare, gips, fier şi
ape sulfuroase. Sefaceaci un activ
comerţ cu objectele de lemnărie,
care se transportă în orașul
Buzăi şi chiar în părțile de
cîmp ale țărei; mai renumite
sunt grinzile de Lopătari.
Comuna e formată din cătunele: Brebul, Chiorăști, Clajna

Jurubești-Lopătari, cu sub-divizia Cărpinişul şi Luncile, cu
sub-diviziile:

Runcuri

și Terca,

cu o populaţie de 1250 suflete,
din cari 212 contribuabili; locuesc în 309 case.
Arc o școală frecnentată de

37 copii; o biserică, cu 1 preot,
1 cintăreț şi un paracliser,
Meseriași sunt: 5 lemnari,7
butuari, 1 cizmar și trei fierari.
Vite sunt: 357 boi, 83 vaci,
25 viței, 56 cai, 122 tepe, 30
miînji,: 1400 oi, 568 capre și 37

porci. Stupi sunt 48.
In comună se află:
4 pive şi 1 dirstă,
Budgetul

lei,

com.

e de

Buzău,

age minerale, în jud,
com.

și căt.

Lopătari,

pe malui drept al riului Slănicul;
conţin în abundență: pucioasă,
fier și sare

amară,

22

herăstrae pe apa Slănicul, unde
se tae scînduri,

Lopătari,

13 mori,

185045

Lopătăreasca, moșie, în jud.
Buzăii, com. Lopătari, a moșnenilor în devălmășie, formată

întregul

teritorii

al

din

com. Lo-

pătari.
Lopătăreasca - Şelării,

jud.
căt.

sa/, în

R..Sărat, plaiul Rimnicul,
com.

Bisoca.

Se

numește

Lopătăreasca, pentru că pănă în
1864 aparținea com. Lopătari,
plaiul Slănicul, jud. Buzăii.

Are

una din cele mai frumoase poziţii
din plaiui întreg. Este aședat
între munţi înalți ca

Plăieșul

şi

Carîmbul, pe valea limpedelui
pirii Recea-Moldovanul, pe o
întindere

de

170

populațiune de

hect.,

38 familii,

cu

o

sau

1S6 suflete, din cari 41 contribuabili, Seaflă la 4 kil. 136 m.

spre V. de Bisoca,
Lopcea,
sî/:ște, jud. Dolj, pl,
Cîmpul, com. Maglavitul,
Lorinca, ziriă, izvorește din poalele muntelui Lepșa, com. Tulnici, jud.

Putna,

dă

în Piriul-

Stogului saii Mușata, se împreună cu piriul Poiana-Mărului,
trece prin Valea- Mărului și

-

LOSTU NULUI

se varsă

(PIATRA-)

în Putna,

sub

Dealul-

„Mesteacănului.
Lostunului

(Piatra-), punte, în

jud. Buzăiă, com. Colți, pe malul
drept al văci Colţilor, format
din plăci orizontale, puţin înclinate spre S.-E., prezintînd aspectul cel mai pitoresc.

Lostuţa, pîrîz, afluental Bistriţei,
în jud. Suceava, com. Mădeiul.
Loşniţa, zirtă, în jud. R.-Sărat,
plaiul Rimnicul, com. Chiojdeni,
izvorește. din Dealul-Roșu, udă
partea de N, a com., treceprintre

Dealul-Roșu şi Culmea-Lupan, și
se varsă în rîul Turburea, după
un curs cam de S$ kil.; este
„ repede, şi primăvara devine to-

rent periculos,
Loşniţa, za/e, în
plaiul Rimnicul,

N.

a

com.

jud. R.-Sărat,
în partea de

Chiojdeni;

înalți o închid,

munţii

iar în fundul

ci

urlă zgomotos piriul Loșniţa,
Lotrişorul, rîu/eţ, izvorește din
muntele Priporul, com. Călinești,
plaiul Cozia, jud. Vilcea, trece
prin com., prin locuri nepopulate
şi se varsă în valea Călinești, tot

în raionul com. Acest
schimbă
într'altul.
Culmei,

Lotrul,

Vezi

către S.-E. pănă la com. Malaia,
după care ia direcția către E.
şi se varsă în Olt, lingă satul Golotreni, pendinte de com, Călinești,

plaiul

Cozia.

Lungimea totală a Lotrului
e aproape de 80 kil., iar direcția generală

a

cursului

săii

este îndreptată în genere de la
V. spre E. Lărgimea medie a
apei este de 20 m.; adincimea
variază de la 0:75 la 1n:50; iar

Latoriţa,

jud,

7îz, jud. Vilcea, cel mai

însemnat dintre râurile ce se
varsă în Olt. Izvorește din munții
Mindrul şi Slăvoiul (culmea Paringul); curge mai întiii către
N. pănă
la poalele muntelui
Timpa, de unde se îndreptează
către E. și apoi către NE,
formînd frontiera între Austria
și Rominia ; în urmă se îndreaptă

Acest plai, afară de mici piraie și văi,

este udat

în tot lun-

sul săi de la N. la S. de riurile Oltul, Topologul, Argeșul
și Vălsanul, care curg aproape
paralel şi despart pliuiul în proporțiuni aproape egale.
In plaiul Loviştea se află cele
mai înalte virfuri din județ, formate de culmele Făgărașului
Comarnicului,

Joiţii,

etc.

iuțeala curentului este de 2:50

Întinderea totală a plaiului
este de 282546 pog., din cari:

pe secundă.

63033

Lărgimea albiei de ia origină
şi pănă

la Malaia

este de 3o m.,

iar de aci până la vărsarea sa
în Ol este de la 70-100 m.
Fundul albiei conţine pietriș.
Valea Lotrului e puţin populată,
productivă şi viabilă.
Udă com: Voineasa,
Siliștea,
Brezoiul și

Malaia,
Lotreni.

De la podul stabil de la Lotreni
(Golotreni) pănă la Brezoiul, se
află o

şosca

comunală,

iar

de

aci în sus drum de care. Peste
Lotru e un pod de lemn lung
de

110.m,

care

stabileşte

co-

municația între Rimnic și Sibiii.
Lotrul primește o mulţime de
afluenți, dintre cari cei mai principali sunt: Lotriţa, Voineasa și
Pușcoiul

sai: Păscoaia.

riuleţ îşi

matca
dintrun
loc
Are de afluent Piriul.

Lotriţa, rii.
">
Vilcea,

LOVIȘTEANCA

183

cultivabile,

178449

pog. pădure și 41044 pog. neproductive.
Coprinde 17 com. rur., formate
din 55 -sate și căt., avind: 3994
case populate cu 18642 suflete,
din cari 3073 contribuabili; 52
de biserici.
Reședința plaiului Loviștea
este în com. rur. Şuici.
Are mai multe mănăstiri şi
schituri, între care cele mat însemnate sunt: Berislăvești, Brădetul, Ostrovul, Roboia, Scăueni, Stănişoara, Turnul, Văleni

și altele.
Locuri istorice sunt: Cetatea
lui Vlad-Țepeș de la satul Căpăţineni, Cetatea-lui-Radu-Negru
de

la satul Ariful, izvoarele ter-

male
- de

Loviştea, p/aiă, jud. Argeș, format din vechiul și desființatul
plaii Ariful și din plaiul Loviştea.
Este cel mai septentrional plai
din tot județul și se mărginește
la N, cu Culmea-Făgărașului,
care desparte acest plaiii și Țara-

pog.

şi

ruine

recentele
de

băi

descoperiri
romane

de la

Bivolari:
Budgetul plășei e de 48679 lei,
la venituri şi de 402153 lei, la

cheltueli,
Plaiul Loviștea produce multă
cherestea

de brad

și de stejar,

Rominească

de Transilvania ; la

tăiate în mulţimele de herestrae
hidraulice după riurile Topolo-

V.,

Oltul, care îl des-

gul, Argeșul

cu

riul

parte de jud. Vilcea; la E., cu
rîul Vălsanul, care îl desparte

de jud. Muscel şi la S. cu o
linie convenţională care pleacă
de la satul Jiblea pe Olt şi merge
pănă la satul Brădetul pe Vaăl-

san, despărţindu-l de plășile Topologul şi Argeșul.

şi Vâlsanul.

Statul posedă în acest plaiu
7 moșii, avind un venit anual
de 42696 lei, precum şi 00812
poz.

pădure.

L.ovişteanca, Nemoiul şi SeCiul, păduri particulare, supuse
regimului silvic, ținînd de com.

LOZANEI (VALEA-)

Nisipi,
Vilcea.

plasa

Lozanei

189

Cerna-d.j.,

(Valea-),

jud.

zale,

care

se întinde de la N.-V. spre
S.-E., printre Dealul-Mănăstirei

2 cîntăreți și

LUCAVIȚA

1 pălămar,

este

Pirlita;

tarul M.

avind o direcțiune generală de la

Holban.

Sătenii înproprietăriți ai 732
hect. 39 ar. pămînt; iar proprietarii, 925 hect. 20 ar. cîmp şi

şi Dealul-Pietrăriei, com. Soleşti,

1002

pl. Crasna, jud. Vasluiă,

care domină fagul şi stejarul.
Sunt 3 iazuri; cel mai mare,
numit Holban are o întindere de

Lozia, baltă, formată din vărsarea Prutului şi a Jijiei, la E. de
satul şi com. Costuleni, pl. Braniștea, jud. Iași.
Lozinca,

sa,

făcînd

parte

din

com. Oncești, pl. Stănișești, jud.
Tecuciă. Are o populaţie de 28
familii, sai 100 suflete
; locuesc
în 26 case.
Este situat la N. comunei.
Lozna,

com.

E.

plășei

a

Dorohoiii,

rur.,

în

partea

Berhometele,

formată

Călineşti, Lozna

din

cu

de

hect.

54

ar.

pădure,

în

I1/, hectar.

Piraiele principale ce trec pe
moșie sunt: Bahna și Ghilia.
Drumurile cele mai însemnate
sunt: acela de la Mihăileni la Dorohoii, acel de la Călinești la Do-

rohoiă și calea naţională Mihăileni-Botoşani.
Hotarele moșiei cu: Șendriceni, Cobila, Hanii, Talpa, Călinești, Buhaiul, Dersca și Viţcani.

satele:

Lozova, saț, în jud. Covurluiii, pl,
Siretul,

com.

Braniştea,

teni și Talpa, cu reședința primăriei în satul Lozna. Are: qi

de însurăţei la

familii, sai

cu același

1618 suflete; 2

bi-

inte a

1879.

existat

aici

format

Mai îna-

același

02

porci

păduri,

se varsă în

rîul Taiţa.

|

Lozova-Țipeşti, moșie a statului, în jud. Covurlui, com. Bra:
niştea, pl. Siretul, fostă pendinte
de Episcopia Romanului, împreună cu moșia Braniștea, de 5698
hect. 7850 m. p. (din cari 486
pădure); se arendează cu 75000
lei anual,

Lozoviţa,
zat

vale,

pe care e așe-

satul Costache-Negri,

Tulucești, pl. Siretul,

com.

jud. Co-

vurluiii,

380.

cu același

Berhola

“Luca, piriă, jud. Vilcea, pl. Cernad.-s., com. Ulmetul. Se varsă în
riul Cerna.

Suprafaţa teritoriului

satului

Lucauţul, punte, jud. Dimboviţa,

plaiul Ialomiţa. Vezi Brânduşele.

Lazova,

ba/tă, formată de piriul

Lucaviţa, saţ, în partea de S.
a com. :Mamorniţa, pl. Herţa,
jud.

Dorohoiii,

aşezat

pe malul

de 4 kil. şi lată de

drept al pirtului Maimorniţa, pe
loc ponoros, limitrof cu Bucovina. In partea de E. a satului

I kil.; conţine pește de diferite
specii, stuf şi papură.

dealuri, Are o populaţie de 84

cu același nume, la N.-V.de com.
Braniștea,

Dorohoi,

mai prin

e de 89 hect., cu o populaţie
de 25 familii, saii 80 suflete, locuind în 21 case.

acestui

pl.

vurluiă, lungă

metele, jud.

trală a plășei și nordică
a com.,
"şi, după un curs de ș kil., nu-

numită

vestică a
Lozoveni,

hect.

ar. cîmp și 1111 hect. 38 ar.
pădure, proprictăresc; 3 iazuri
şi q!|: pogoane de vie,
Budgetul rom. e de lci 30962
la venituri și de 3823 lei la cheltueli.
Vite mari cornute 744, oi 1300,

saf/, pe moşia

NE, la S.V., udînd partea cen-

sat

din cauza

pămînt sătesc;

nume, com. Lozna, pl.

spre S.,

oraș,
,

dar,

asupririlor, locuitorii aii emigrat
Ja Galaţi, formînd mahalaua nord-

Lozna,

îndreaptă

Lucaci, cel mai înalt pisc al
munţilor Șărbci (1777.6 m.), din
com. Neagra-Șarului, jud. Suceava,

nume,

serici, cu 1 preot, 2 cintăreți
și 2 pălămari, 1243 hect. 90 ar.

capre 6, cai 113,
Stupi sunt 280.

se

jud.

Ruși-Stră-

1647

Balabancea ; izvorește din dealul

de zid făcută în 1864, de Spă-

Siretul,

jud,

Co-

care

se află alipit şi sătucul Ruși:
Străteni. Are o populaţiune de
347 familii sai 1322 suflete,
Proprietatea moșiei este a dlor Ilie C. Ciolac şi Grig. M.
Holban,

Lozova, piriit şi vale, jud. Coa
vurluiii; are apă numai pe timpuri ploioase; se varsă în girla
Birlăzelul, apoi în Siret la V.
de Șerbești,

Biserica, cu hramul Adormirea-Maicei-Domnului, cu 1 preot,

Lozova, zirii, în jud. Tulcea, pl.
Isaccea, pe teritoriul com. rur.

se

întinde

o. catenă

de

mari

familii, sai 224 suflete,
Proprietatea moșiei este a mai
multor locuitori.
Biserici sunt două, una pe
deal, cu hramul Sf. Gheorghe,
făcută în 1861, de Gh. Manovarde, este de lemn și tencuită; a
doua, în Valea-Satului, cu hramul

Sf. Mihail și Gavril, s'a zidit din

-

LUCĂCEŞTI

199

lemn în 1794, de Iordachi Chi-

riac.

|

Sătenii înproprietăţi aii 93
hect, 09 ar. pămint; iar proprietarii: 578 hect. Gr ar. cîmp și
100 hect.
mult tufiş.

Piriul
moșie

25

ar.

pădure,

mai

LUCIENI

Lucăcilă, mute, în sus de Moroeni, jud. Dimboviţa, în partea
stingă a rîului Ialomiţa.
Luceanca,
com.

rur.

saţ, făcînd parte din
Butimanul-Luceanca,

este

ce curge pe

Ruginosul,

numit

ast-fel pentru că, atît pe malurile lui cit și pe mlaștinele ce
formează,

se vede

o pătură de

"coloare roșie-ruginoasă. Pe hotar
curge piriul Molniţa.
Hotarele moşiei sunt cu: Bucovina, Mamorniţa, Slobozia și

Pasatul.

“spre S. de Butimanul, pe calea
jud.

Bucureşti-Tirgovişte,

pădurile Deşloaica și Păduroaica,

Sa
după
către
Faca.
sunt
parte
satul

Lucăceşti, sai Titeşti, saz, jud.
pl.

Muntelui,

reședința

Valea-Arinilor,

situat d'a

dreapta piriului Tazlăul-Sărat,
pe deal și aproape de drumul
ce duce

de

la

neşti. Are o

Bacăă

la

populaţie de

Moi-:

160

familii, sai 636 suflete ; o școală
mixtă, frecuentată de 14 copii;

o biserică, clădită în anul
de locuitori, cu 1 preot
cîntăreți; 6 cîrciumi.
Vite sunt:
mari cornute,
porci.

1857
și 2

15. cai, 343 vite
113 capre şi 18

înființat la anul 1840,
cum spun locuitorii, de
fostul proprietar D. C.
Locuitorii din acest sat
aduşi de acest proprietar
din Butimanul şi parte din
Lucieni, jud. Dimboviţa.

1844, de către fostul proprietar
Const. Faca. Serviciul divin se
face de preotul din Butimanul.
Se întinde pe o suprafață de
3$3 hect., cu o populaţie de 187
locuitori.
Dl. A. Vanicu are 277 hect.
și locuitorii 106 hect. In corpul moșiei sunt 125 hect. pădure.
Pentru izlaz s'aii rezervat peste
20 hect. Locuitorii cultivă 100
hect. (6 sterpe).
Comerciul se face de 2 circiumari.
și al celor mici

Luceni,
Lucăceşti, moșie, a statului, jud,
Bacău, pl. Muntelui, corn. ValeaArinilor, în întindere de 12000
hect,, arendată anual cu 4000

lei. Aparținea mai înainte
năstirei Bistrița (Neamţu).

mă-

11944

hect.

Mai

înainte

ţi-

nea de mănăstirea Bistriţa (jud.
Neamţu). O parte dintr'însa are
plan de exploatare;
regimul
adoptat e codrul regulat. Arborii sunt

cel mai

mulți

ştea,

de

143.

satul Luceni-Băcăloaci; cu o populație de 9 familii, sai 60 suflete.

reşinoşi.

Vite

stîng

al

rîului

Jijia, la 2 kil. de satul Cirpiţi,
din com. Stinca, așezat pe şes,
avind spre E. o pădure. Are o
populație de 59 familii, sai 274
cîntăreț şi 1 eclesiarh.
Vite: 239 vite mari cornute,
225 oi, 50 cai și 146 rimători.
Luceni-Bâcăloaei,

cornute 47, oi 1 $9,

”

Luchie, cătun (tîrlă), pe. cîmpul
Bărăganul, în jud. Ialomiţa, pl.
Borcea,

com.

Călărași-Vechi,

Lucia, saii Săratul-Secii, /ac,
în jud. Teleorman, com. Seaca. |
Lucia, rival, jud. Brăila, începînd
din Dunărea-Vechie și curgind
la V. privalului Brisceata.
Lucieni, com. rur.,jud. Dimboviţa,
pl. Dealul
- Dimbovita, situată
pe malul Dimboviţei, spre S. de
Tirgoviște, pe șoseaua județeană
Tirgoviște- Găești, jud. Vlașca.
Este așezată pe loc șes. In raionul săii se găsește Malul-Obreja.
Peste Dimboviţa este un mare
pod

de lemn,

făcut și întreţinut

de judeţ. Se compune din șapte
cătune: Luceni- Ungureni, Mislea, Rîncăciovul, Geangoești, Mogoești, Cotul-Morii şi Lucieni-

sat, jud. Iași, pl. Branipe malul

mari

cai 9 și rimători 35.

Pămînteni, cu o populaţie
2222 locuitori.

;suflete ; o biserică, cu 1 preot,

Lucăceşti, zădure, a statului
jud. Bacău, pl. Muntelui, com.
Valea-Arinilor, cu o suprafață
de

-;

Numărul vitelor mari e de 159

Lîngă acest sat se află un schit,
numit Lucăceşti sai Tazlăul.

sting al Jijiei, în jos de

între

Are o biserică, clădită în anul

com.

malul

plasa Znagovul, jud. Ilfov. Cade

principal

Bacăi,

Luceni-Sturzoaei, sa/, jud. Iași,
pl. Braniştea, com. Stînca, pe

sa, în jud.

Iași, pl. Braniștea, com. Stinca,

pe malul sting a! Jijiei, cu o
populaţie de 16 fam., sati go sufl.
Vite : .79 vite mari cornute,
16 oi, 7 cai şi 32 rimători..

1

Are

cinci biserici;

de

o școală,

cu doi învățători, plătiţi de stat.
Se mărginește la E, cu com.
Văcăreşti și Colanul; la V., cu Ludeşti şi Butoiul; la N., cu Dra-

gomirești şi Colanul şi la S, cu
Șuţa-Seacă şi Cobia. Se desparte mai de toate comunele prin

pădure. Se leagă cu Colanul
şi Șuţa-Seacă prin șosea judeţeană, iar cu cele-l'alte prin şosele
vecino-comunale și drumuri practice,

Lucieni

(Udaţii-Mici),

cizun,

al com. Albești, jud. Buzăi, cu
240

loc. și 42 case.

LUCIENI

Lucieni, saz, făcînd parte din com.
rur.

Hirtieşti,

jud.

Muscel,

pl.

Argeșelul. Mai înainte se numea
Valea-Vacii.
Locuitorii săi s'aii împropietărit pe moșiile proprietarilor,
cari ati posedat pămîntul din
vechime.
Lucieni,

numire

ce

se

mai

dă

moşici Văleanca, sai Tufele-Cotunei, din jud. Buzău, com, Albeşti.

sterp. Are o singură moșie, Luciul și pămîntul locuitorilor.
Terenul e şes, puţin băltos, pe

Brăila, unde
se limitează
comuna Mihaiui-Bravul.

alocurea cu sărături și multe nisipuri.
Comuna e formată dintrun

lelor

singur căt., Luciul, avînd o populație de 910 sufiete, din cari
15 contribuabili; locuese în 145

case,
Are: o şcoală frecuentată de
20 elevi și 4 eleve; o biserică,
cu hramul Sf. Nicolae, deservită

de 1 preot,

Lucieni, pădure, supusă regimului silvic, jud. Muscel, pl. Argeșelul,

com.

Hirtiești,

căt, Lu-

cieni, în întindere aproximativă
de

150
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hect., proprietatea

d-lui

Anton Vlădescu. Este situată
pe coasta dreaptă a rîului Argeșelul și e populată cu fagi, și
puțini paltini, anini și mesteacăni.

1 cîntăreț şi 1 pa-

racliser; 4 circiumi; o moară
cu aburi; o cășărie şi 2 stîne.

din

hotarul

moşiei

'* Movila-Oii, pe care merge pănă
dă în hotarul moșiei -Bilhacul;
la E., se lasă din hotarul Bilha-

cul peste apa Strimba, învecinîndu-se cu hotarul moșiei Mărgineanca-Rușeţul (com. Largul)
pănă dă în hotarul moșiei Macoveiul; la S., se învecinește cu
hotarul moșiei Macoveiul și parte
din moşia Căldăreşti ; la V., din

hotarul Căldărești, ia pe hotarui
moșiei Caragelele, pe care urcă,
trecînd riul Călmăţuiul, pănă în
hotarul moșiei Movila-Oii.
Suprafaţa sa este de 4552
hect., din cari: 3772 hect. ara-

bile, 27 hect. pădure, 83 hect.
fineață, 510 hect. izlaz și 160

moşie

Comuna este udată de Dunăre, de riul Ialomiţa, de lacurile : Coşcovata, Torna, Cuiburile, Plăviile și de brațul Filip.

Se compune
sat,

situat

dintr'un

pe

coasta

singur
de

V.

Aici este reședința primăriei
și a judecătoriei comunale.
Are o populație de 210 fa-

329 cai, 281 iepe, 62 mînji, 3400

milii, sai 1007 suflete: 5o2 bărbaţi şi 505 femei; 1004 Romini,

toriul săii este o baltă, ale cărei
margini sunt acoperite de stuf,

începe

pe

rica-Vechie,

maluri ale rîului Călmățuiul, la
N.,

improprietăriți

166 locuitori;
neimproprietăriți se mai află 98.

ciul,
Vite sunt: 321 boi, 576 vaci,
168 viței, 4 bivoli, 4 bivoliţe,

ei vine din faptul,

la

sunt

natural Albeşti-Largul, prin Lu-

pl. Cimpului, situată pe ambele
Hotarul,

şi

unui proprietar particular, cu
care stăpîneşte în devălmășie.
După legea rurală din 1864,

sat care cra situat mai spre S. de
actualul pe locul numit Bise-

Comuna e vechie. Dionisie
Fotino o menţionează. Numirea

Buzăii.

Eforiei SpitaBucurești

tă la gara Cilibia. Căi de comunicaţie n'are,. afară de drumul

Luciul,

36 kil. de

din

a lacului

oi, 9 asini și 273 porci.
Meseriași sunt: 1 lemnar, 4
fierari, 1 mașinist şi 1 brutar.

rur., în jud. Buzăii,:

Civile

Comerţul constă în desfacerea. cerealelor, care se transpor-

Lucieni - Ungureni, sat, jud.
Dimboviţa, pl. Dealul-Dîmboviţa, com. Lucieni.
com.

Moșia aparține

cu

că pe teri-

iar al cărei mijloc e curat. Mijlocul poartă numele de Luciul:
Bălţei și de Lumina Luciului. Locurile din apropiere s'ai numit:
Locul de la Luciii și de aci

întreaga comună a primit acest
nume,
Luciul, com. rar. în jud. Ialomiţa,
pl.: Ialomiţa-Balta,
situată la
extremitatea :de N. a plăşei,
limitindu-se cu județul Brăila.
Teritoriul comunei are suprafață de 10560 hect., din: cari
3000 hect. băltiș şi se. întinde
spre V., din Dunăre pănă în
teritoriul comunei “Țindărei și
spre N., din teritoriul comunei
Gura-lalomiţei pănă în județul

Coşcovata.

Numirea

veche a acestui sat a fost Zmeul,

1 Grec, 2 Bulgari; 238 agricultori, 6 meseriași, 6 comercianţi,
-5 cu profesiuni libere, 38 mun-

citori și 11 servitori. Ştiii carte
108 persoane,
Sunt 132 contribuabili,
Are: o şcoală mixtă, frecuentată de 37 elevi și condusă

de un învăţător, retribuit de
județ și comună; o biserică,
deservită
căli..

de

1 preot

și 2 das-

Vechiul drum, ce duce din
Călăraşi la Brăila, trece prin
Luciul.
“Luciul,

altă,

în

com.

Luciul,

jud. Buzăiă, avind marginile acoperite cu stuf, şi mijlocul curat (luciu); conține pește.
Luciul, movilă, înaltă, în jud. Buzăii, com. Luciul.
-

Luciul, zoșze, în jud. Buzăii, conu,
- Luciul, cu 4280 hect,, mare parte

:

LUCIUL
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arabile, 12 hect. pădure, restul
izlaz, fîneață, băltiş, sărături și

încarcă cu Drăcoaia

și se varsă

d'a stinga Tazlăului-Mare.

sterp.

Se

Luciul, a7ă, jud. Ilfov, pl. Znagovul, com. Butimanul. Se formează

din

ploi

și mici

izvoare,

și udă partea de N. a căt, Luceanca. Se întilnește la căţ, Ulmeni,

Poenari, cu apa

com.

nu-

mită Coadele-Znagovului. In drumul săi formează
două mici
heleștae: unul în moșiaL.uceanca,
avînd o suprafață de 5o arii și
al doilea în moșia Pășciineanca,
avind aceeași întindere.

Luciul, zirtă, izvoreşte din balta
Luciului, pe moșia Hirlăul, jud.
Botoșani, trece în comuna Bădeni, jud.

Iaşi,

unde

se

varsă

în stînga rîului Bahluiul, în dreptul Dealului-Bisericei,
Luciului (Balta-), Ga/7ă, pe moșia

Hirlăul, jud,

Botoșani,

din

care izvorește piriul Luciul.

Ludaşi, sai Ludaşul, saș, jud.
Bacăii, pl. Tazlăul-d.-s., com. Băsăşti, situat în valea

Mare, la 1!
școala

Băsăști.

kil.

Tazlăului-

de

satul cu

Are 135

familii,

sai 525 suflete; o biserică, clădită

de

tocelul.

locuitori,

cu

2

cîntă-

reți şi deservită de preotul din
satul Băsăști ; 3 cîrciumi.
Vite sunt: 13 cai, 279 vite

cornute, 26 porci și 6

capre.

Ludaşi, moșie, jud. Bacăi, pl.
Tazlăul-d.-s., com. Băsăști, în întindere de 292 hect., proprietatea Episcopului de Buzăii, Cli.
mescu, dind un venit de 3465
lei anual,

Ludași sai Ludaşul, zîrțz, jud.
Bacăi, pl. Tazlăul-d.-s., com. Băsăști, de pe teritoriul moșiei

Ludașul. Este format din două
piriiașe: Jghiabul și Vărăria, se

Ludăneasca, căzuu, pendinte de
comuna Prestnicul-d.-s. sai Răzmireşti, plasa Marginea, jud.
Vlașca, proprietate a d-lui V.
Cristopolu.
„Moșia se întinde pe o supra:
față de 890 hect. Este estimată
de Creditul Fonciar Rural din Buurești

la suma

de

180000

lei,

Venitul anual este de 10600.
S'aii împroprietărit la 1864,
54 locuitori, pe o suprafaţă de
162 hcect,
Are o biserică, cu 1 preot
şi 2 dascăli.

Ludeasa,

punte,

mești, plaiul

la N. com.

Ilorezul, jud.

RîVil-

cea, între munții Piscul-L.ung și
Bolca.

Ludeasa,

"Romani,

Bolca

şi

Brăduleţul, zâduri
particulare, supuse regimului silvic, pe
moșia

Romani,

com.

Are

și

Rimești,

pl. Horezul, jud. Vilcea.

compune

din

zirii,

jud,

tae oblic șesul Birladu-

lui, făcînd mai multe cotituri și
se varsă în riul Birladul, aproape
de podul peste apa Birladului,
ce leagă calea Birzești cu calea
Vasluiii-Roman.
Ludeşti, com. rur., jud Dimbovița, pl. Dealul-Dimboviţa, spre
S.-V. de Tirgoviște, situată
pe

loc șes, între

numit

trei cătune:

și arbori fructiferi mai cu seamă
pruni.
Are: trei biserici; o școală,

condusă de un învățător, plătit de județ; cinci mori de apă;
14 velniţe

cu

cazane

pentru fa-

bricat ţuica.
Se învecinește: la I:. cu Bu:
toiul şi Dragomirești; la V., cu

Bogaţi; la N., cu Boţeşti și la
S., cu Hulubeşti. De Bogaţi
se desparte

prin

Strimbului,

precum

deal și Valea-

și prin pă-

dure; de Ilulubeşti, prin cîmpie; de Butoiul, prin Valea-Pu.

turoasei și Valea-Butoiului, precum și prin pădure, și de Boțești, tot prin pădure. Numai cu
Hulubești se leagă prin şosea
vecinală, iar cu cele-l'alte prin
poteci

și drumuri practice.

Are trei mari păduri
: una de
167500 arii, a doua de 105000
100000

arii.

Vasluiii,

pl. Stemnicul, izvorește din com.
Buhăești, intră în com. Birzești,
formează mai multe gîrle sub
ramificațiunea dealului LudeștiBudăiii; apoi în dreptul satului
Birzești,

lac

Scheiul, Teleşti și Ludești, cu o
populaţie de 2370 locuitori. Pe
teritoriul ei sc află pădure multă,

arii și a treia'de

Ludeasca,

un

Lacul-Bărbătescu.

văile şi dealu-

rile: Valea-Potopului, Piscul-Mătușei-Cali, Piscul-Miloș, Piscul:
Cenușarul, Piscul-Ostreiși Piscul-

Tilmaş. Prin raionul com. curg
piriul Potopul şi piriiașul Po-

Ludeşti-

Budăiul,

gea/,

ramifi-

care a dealului ce străbate com.
Birzești, pl. Stemnicul, jud. Vas-

lui, Se întinde de-a dreapta riului Birlad. Ramificarea Morei se

întinde

de-a

stînga

acelui rîu.

Aceste ramificări poartă deosebite numiri: la satul Muntenești

poartă numele de Ruginoasa și
Merei; la Birzeşti: Rădiul-Ludeşti, Preda și Birzești; la satul Tăcmănești: “Tăcmănești,
Delești;
Morei și Arvinte; la sat. Brăhășoaia:
Floroaia și Arvinte,

Buciuna (acoperit cu păduri de
fagi) şi Bobilca; la sat. Cănţă.lăreşti: Dealul- Plopului şi la
Dobroslovești:
Ciuşmelei- Făunoaia, Zamfirei şi Morei; în fine la
satul Ludești-Budăiul, ramificarea poartă numirea de mai sus.
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Ludeşti-Budăiul, cu parte din
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în

Vite sunt : 600 cai și iepe, 200
boi, 332 vaci și viței, 30 bivoli,

partea de N.-E. a comunei Biîr-

40 bivolițe, 15 capre, 300 porci

zeşti,

și 800 oi.
Dintre locuitori, 193 sunt plugari.

Codrul,

sa/,

situat

jud.
pe

Vasluii,

coasta

de

E.

a

ramificațiunei dealului cu acelaşi
nume,
Are o suprafaţă. de 700 hect.

Locuitorii

posedă:

92

şi o populație de zo familii,
saii 150 suflete.
Vite: 120 vite mari cornute,
26 cai, 70 oi, 15 capre și 39

guri,

rimători,

itori și neimproprietăriți,

Ludişorul, pădure, a statului în
întindere de 25 hect., jud. Muscel, plaiul Nucşoara; ţine de
munții mănăstirei Cimpulung,

care fac parte din comunele Corbișori și Berevoești.

Ludul, căzun, în jud. Mehedinţi,
- plaiul Cloșani, com rur. Comă-

42

ca boi,

care şi căruțe:
cu cai.

cu

Luica-Mitreni, moșie, a statului,

jud. Ilfov,

65

Improprietăriți sunt 159 locu-

Luicăneasca,

41,

Lumaşul,

(Luica-Mihaiui-Vodă),

hect.

(impreună

cu

Lumaşul,

mahala,

guești,

com.

rur.

Cră-

pl. Motrul-de-sus, jud.

Mehedinţi.

Luica (Luica-Cotroceni), com.
rur., jud.

Iifov,

situată la N.

pl. Negoești,

de

lacul

cei

Lumaşul, zăzure, a statului, jud.

Dolj,

pădure). Locui-

torii aii 100 hect. izlaz.

Luica,

înconjurat de dealuri frumoase,

Numărul vitelor mari e de.
164 și al celor mici, de 35.

975 suflete, din cari 176
tribuabili; locuesc în 103

concase

și 23 bordee,
Statul are

2000 hect. și locu-

- torii 628 hect. Statul cultivă prin
arendașii săi 1700 hec. (100 ster-

pe, 20 izlaz).

Locuitorii cultivă

588 hect. (30 izlaz și 10 vie).

Budgetul com. e de 2413 leila
venituri şi 2298 lei la cheltueli.
Are

o

biserică,

Sf. Gheorghe,

cu

hramul

deservită

preoți

şi 2 cîntăreţi;

o

mixtă,

frecuentată

I9

de

de

elevi

și 8 eleve.
61225, 3larels Dicţionar

Geografie.
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Luica,

Za//ă,

jud.

Ilfov,

cu

pl.

Ocolul,

Coşo-

niță, arțar, stejar şi lemn ciinesc.

o

Lumaşul, firii şi oale, jud. Dolj,

formă triunghiulară. Îşi ia naş-

pl. Ocolul, Izvoreşte

tere din locurile băltoase, numite la Tufanii-lui-State şi se
varsă în rîul Argeș, spre N, de

Călugăra,

com. Curcani. Intre balta Luica
și rîul Argeș este un pod de

com.

veni-d.j.. Are o întindere de 150
hect. şi este compusă din: gîr- .

la 44 kil. de Bucureşti. Stă în
legătură cu com. Nana, prin o
" șosea vecinală.
Se întinde pe o suprafață de
2628 hect., cu o populaţie de

si-

comunei Co-

- lul. Pănă la secularizarea ave„ilor mănăstirești, moşia aparținea mănăstirei Sadova.
. Se arendează cu 11350 lei
anual,

din Mitreni) ai 599 hect. Statul
cultivă prin arendașii săi 2610
hect. (90 hect. sterpe, 100 hect.
izlaz, 200 hect.

zoșie, a. statului,

şoveni-d.-j., jud. Dolj, pl. Oco-

satul

și locuitorii (împreună cu

este așezată com.

tuată pe teritoriul

locuitori. Statul are 3000 hect.
Ludul,

dea, jud. Dolj, pl. O-

tișa, căruia

Mitreni), cu o populaţie de 126

nești.

pe .care se

colul, com. Coșoveni-d.-j., pe cos-

saț, făcind parte din com. rur.
Mitreni-Clătești, jud. Ilfov, pl.
Olteniţa, situat la extremitatea
plășei, spre pl. Negoeşti.
Se întinde pe o suprafață de
3599

val,

află com. Butimanul, jud, Ilfov,
pl. Znagovul.

Comerciul se face de 6 persoane.

Luica

de. mănăcare, împre-

ună cu Potcoava a mănăstirei
Negoeşti, se areadează cu 55200
lei anual.

100

boi,

pendinte

stirea Mihaii-Vodă,

plu-

50 cu cai;

35

ca, jud. Ilfov, pl: Olteniţa, com.
Mitreni,

|

din

din fîntina

dreptul .școalei

com. Coşoveni-d.-j. Udă comuna
prin partea de V. și apoi pătrunde
în com.

căreia

Malul-Mare, pe teritoriul

se și varsă în riul Jiul.

lemn, pe șoseaua judeţeană Bucureşti-Olteniţa, .

Lumina, grind, sai loc ridicat
de asupra stufului înconjurător,
Luica, moșie a statului, pendinte | | în jud. Tulcea, pl. Sulina, pe
"de mănăstirea Cotroceni, jud. Ilteritoriul comunei Cara-Orman,
fov, care se arendează cu 27350
situat în partea centrală a plăşei
lei anual.
şi de E.a comunei ; se desface
din grindul Cara-Orman ; se înLuica-Cotroceni.
Vezi Luica,
„tinde spre N., avind o direcțiune
„jud. Ilfov, pl. Negoești.
generală de la S. spre N.; spre :
V. de elestelacul Puiuleţul, iar
Luica-Mihaiui-Vodă. Vezi Luispre.E., lacul Puiul; în capătul
25
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de N. se află punctul
metric

trigono-

cu. acelaşi nume; partea

de S. poartă numele

de

Grin-

dul-Lurul, care e tăiat de drumul
" comunal Cara-Orman
- Ivancea,

numit și Drumul-lui-Mamut ; are
o întindere de -100 hect.; acoperit cu

nisip.

hedinți,

pl.

Ocolul-d..j.,

la

32

kil. de oraşul Turnul
- Severin,
situată pe valea piriului Cervenița, în stînga, la poalele dealului Lumnicul. Se mărgineşte:
la E. şi N., cu com. Ruptura;
la S. cu com. Cremenea
V., cu com. Degeraţi.

Formează
Lumina, punct 7rigonometric de
observație de rangul al 3-lea, în
jud. Tulcea, pl. Sulina, pe te-

LUNCA

şi

la

com. cu Lumnicul-

d.-s., avind peste tot şoo locuitori, din cari 86 contribuabili;

în partea centrală a plășei şi cea

locuesc în 100 case.
Locuitorii posedă: 16 pluguri,
27 care cu boi, 3 căruţe cu cai;

de

60 stupi.

ritoriul
E.

com.

rur.

Cara-Orman,

a comunei,

tremitatea

de

cu

nume;

același

N.

situat la ex-

a

grindului

are

o

înăl-

țime de 17 m. și domină asupra grindului Lumina, și a
lacurilor Puiul şi Puiuleţul.

Prin

o

şosea,

care începe din şoseaua

naţio-

trece

nală de la Prunișori

şi duce

la

Degeraţi-Lumnicul-Ruptura.
Are o biserică, cu 1 preot

i

Budgetul comunei
turi de 848

e la veni-

lei, iar la cheltueli

de 384 lei.
Vite : 400

vite mari cornute,

Vărzari ; are o biserică, cu hramul Cuvioasa Paraschiva, cu 2

12 Cai, 300 oi și 340 rimători,
Piraie mai principale în com.

preoți, 1 cîntăreț şi 1 paracliser.

sunt: Cerneviţa, Ciurila, Dese-

Luminele,

coastă,

jud.

Buzăii,

com. Breaza, ramificaţie din muntele Istriţa, în fața căt. Pisculeni,

ragi, Lumnicul. Are o fintînă
numită Fintina-Turcului, în apropierea căreia se află așa numitul
Bordeiul-Turcului.

com. Tisăul; servă ca hotar de-

spre com. Pietroasa-d.-s.
Luminoasa,

Mehedinți,

dea? și ba/fă, în jud.

pl.

Blahniţa,

Lumnicul-de-Sus,

Luminoasa, /ac, jud. Dolj, pl.
Jiul-d.-j., com. Bechet, ce se
formează din revărsările riului
Jiul. Se află la V. comunei, avind o suprafață de 30000 m. p.
Lungimea Lacului, de la N. la
S., este de 300 m. și lăţimea
de la V. spre E., de 100 m,

Luminosul,

Lumnicul,

com.

Vărăşti.
7ur.,

jud.

Me:

Lunca,

cu

2

cîntăreţi,

sai

Lunca
- Moineşti,

sat, jud. Bacău, pl. Muntelui,
com. Moineşti, situat pe dealul
Osoiul și Lunca
și în valea

„piriului
sai 142
Vite
cornute,

Moineşti, Are 33 familii,
suflete; 2 cîrciumi.
sunt: g cai, 66 vite mari
25 porci:și 96 oi.

Lunca, sat, jud. Bacăiă, pl. Siretul-

d.-s.,

reședința

com.

Filipeni,

situat pe piriiașul Dunăvăţul, la
poalele dealului Dobrianu. ste
locuit de niște emigraţi din Bucovina, veniţi în ţară pe la 1820
şi cari ai fost împroprietăriți
pe moşia lui Aga Grigorie Rosetti. Pe cînd com. Filipeni se
afla alipită de jud. Tecuciii, satul

era situat: pe dealul Dobrianul,
al cărui nume îl purta.
Are o populație de 246

fa-

milii, sai 1032 suflete; o școală
rurală; o biserică cu hramul

Schimbarea-la-Faţă, clădită de
locuitori la 1848, cu 1 preot

sas,

condusă de aburi și una de apă,
o fierărie și trei timplării,
Vite sunt: 44 cai, 566 vite
mari cornute, 68 porci şi 51

în jud.

capre.

Mehedinţi, pl. Ocolul-d.-j., ţine
de com. rur. Lumnicul,

Lunca,

Lunca, sai Moşnenii-din-Deal,
sal, cu 60 familii, jud. Argeș,
pl. Cotmeana, face parte din

com, rur. Mărghia;

are o bise-

rică, cu hramul Nașterea-Maicei-

Domnului, deservită de 1 preot,
I cintăreț și 1 paracliser.

/ac, în jud. Ialomiţa,

pl. Borcea, com.

o biserică,

clădită la 1815, fost schit.

şi 1 cîntăreţ; 4 cîrciumi, o moară

Lumnicul, dea/, com. rur. Degerați, pl. Ocolul-d.-j., jud. Mehedinți. .

com.

rur. Gogoși.

Are

|

comună

şi 1 cîntăreţ.
Luminele, sai Dealul-Luminelor, saț, cu 526 locuitori,
jud, Argeş, pl. Topologul, făcînd
parte din com. zur. Dedulești-

al Trotușului, mai jos de confluența acestui rii cu piriul Asăul, la 720 m. de satul Asăul.

Filipea,

sa,

jud.

dreapta Tazlăului-Mare, la 1
kil. de școala din satul de reședință. Are 27 familii, saă 93
suflete, Vite mari cornute sunt
36 şi porci, 10.
Lunca,

Lunca, saii Lunca-Asăul, sas,
jud. Bacăi, pl. Muntelui, com.
Comănești, situat pe malul stîng

sai

Bacău, pl.
Tazlăul-d.-j., com.
Tirgul
- Valea - Rea, situat d'a

safț, în centrul com. Zlă-

tunoaia, pl. Miletin-Tirgul, jud.
Botoşani, așezat în stinga piriului Sicna, la poale de deal.
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Are- o suprafață de 147. hect,
al locuitorilor şi o populaţie de

Are o populaţie de 46 familii,
sait

160

suflete,

din

cari

35

45 familii, sau 215 suflete, din
cari. 50 contribuabili.
.
Vite: 85 vite mari cornute,
» 12 cai, 400 oi, 30 mascuri; 30
stupi,

Locuitorii din vechime aii fost
proprietari răzeși; azi însă moşia nu mai e a lor.

In vechime satul se mai numea. și Codroviţa.

riei ; o biserică care a fost făcută

Lunca, cătun, al com. VintilăVodă, jud. Buzău, cu 400 locui„tori -şi 98 case. Are sub-divizia
Reghinari,
Lunca,

saz, în jud. Covurluiii, pl.

Prut, com. Iorăşti ; are 61 familii,

-. saii 236 suflete;

o biserică.

contribuabili și se întinde pe o
suprafață cam de 1000 hect.

Aici

este:

reședința

în 1840, odată
satului cel noii.

cu

primă.

înființarea
|

Această localitate care se află

la 10—12

kil. în jos

de -satul

Stănileşti, are și ea o mare însemnătate în războiul urmat

între Ruși şi Turci la 1711. |
Iată privitor la aceasta o descriere a cronicarului Ion Necul-

Do-

cea :
Si
«Iară împăratul (Petru) era în
Gura Pruteţului, la casele Ba-

;. brănăuți saii Hapii, com. Vîrful-

nului. Deci aii socotit şi ati scris

Lunca,

cătun, care împreună cu

- Satul-Mare, formează satul
:.Cîmpului,

pl. Berhometele, jud.

„. Dorohoiii.
Lunca, căt, alipit la satul Mo: goşeşti, comuna Buda, pl. Herţa,
- jud. Dorohoiii

lui lanoș general (care se afla
jos în Gura-Sărăţei) să se ridice
„la noapte să vie înapoi la.obuzul lui. Deci lanoș general,
cum a văzut scrisorile Impăratului, că-i scrie să se întoarcă

înapoi, cum

aii înoptat, la trei

Lunca,
căz., care, împreună cu
- cătunul Satul-Mare, formează sa-

înapoi
; far Turcii auzind huetul

„tul Pilipăuţi, com. Pilipăuți, pl.

. carelor şi-au făcut spaimă și ati

Herţa, jud. Dorohoii.

zice,

că:

satul,

din

ve-

chime, a fost aşezat pe vale
. în şesul Prutului, lingă luncă,

care se: stăpinea de

un

boer,

numit Banul, de unde i s'a zis
şi lunca - Banului. Din cauza

"inundaţiilor, locuitorii s'au ridicat în anul 1840 din acest sat
și aă înființat satul de astăzi, pe
costişa dealului.

aă și purces

început să fugă; iară un pașă
a zis vizirului că vuetul se pare

Lunca, -saă Lunca
- Banului,
'sat, în centrul com. Lunca-Ba
nului, pl. Prutul, jud. Fălciă. Este
- situat pe coasta de E. a dealului Prutul, ridicat cam la 10 m.
“de la nivelul: riului și pe-o suprafață neregulată, prezintînd
diferite ridicături.
Se

ceasuri de noapte

|

că se

duce,

iar

nu

vine. Deci

fiind un Bulucbașă, de neamul
săi Sirb, turcit de la Bosna,

anume Colceag, și-l trimăsese
să meargă să vadă, şi cum s'aii
dus aii și luat limbă că fuge o. buzul;

şi așa aă. încetat Turcii

de a fugi şi virtos ai începuta,
- trecere Prutul

toată

noaptea.

«Deci obuzul lui Ianoș gene-:
ral, întru acea noapte aii mers
cu pace și aii sosit pănă în ziuă
la obuzul împăratului în GuraPrutețului la casele Banului.
Iar Turcii

a

doua

zi, Dumi-

nică dimineața în luna lui Iulie:
7 zile veneaii cari cum puteai,
„ în puterea cailor ; atunci aii scos

Moscalii afară

din

obuz,

vr'o

patru mii de Moscali; mai în
jos pe lingă balta Pruteţului,
ca trei patru pistrele de săgeată
și aii eșit și Moldovenii în po-

triva celor patru mii de
cală, alăturea mai despre
şi cu

Dumitrașco
- Vodă,

Moscîmp
și

cu

puțintei Donţi şi Cazaci, alăturea
cu Moscalii,

Deci Turcii ai

şi

început întiiii cu Moldovenii a-și
da palme și ai se hărăţi ; iară
pănă ai început Turcii a se
îngloti, staii oare-ce bine și bieții
Moldoveni.
«ară apoi glotindu-se Turcii
mulțime, nu. mai puteai să ție
războiul, că Turcii aveaii tot foc
și cai buni,

«Atunci Turcil văzînd că Moldovenii

aii dosit la obuz, aiîn-

ceput a dare năvală asupra celor 4000

de Moscali, ce-eraii a-

fară din

obuz,

şi a Donţilor;

deci așa le daii năvală

cit se

păreaii că. or trece Turcii cu
caii peste dinșii : iară Moscalii
îi sprijinea tare din foc.

«Deci pănă în sară întru acea
zi Duminică

tot veneaii Turcii

virtos din jos și se așezase pe
coastă la deal, iară Tătărimea

tot trecea în sus spre Huşi
drept pradă pre la Bejenii, ca
lupii ; cum ar trece niște lăcuste
așa treceai de mulți.
«Eară obuzul cel mare Mos-:
chicesc ai tot venit la un loc.
să se împreune cu obuzul Impăratului şi n'a putut într'acea
zi să ajungă ce numai pănă la
Stănilești, ai venit. Eară Impă-

ratul văzînd că nu mai vine obuzul cel mare, pedestrimea tare
s'a îngrijat.
N
«Și îndată s'a ridicat Impăratul cu obuzul lui de acolo, de
lingă casele Banului

și ai pur-

ces noaptea în sus

prin

întu-

neric de nu se vede minași ati

mers toată noaptea şi pănă în

ziuă ai ajuns la Stănilești sub
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deal. Iară de focurile

Turcilor

„şi a Tătarilor era cuprinsă toată
costişa

pănă

pe

sub

iar Turcii şi Tătarii de la focuri,
auzeau hreamătul obuzului
și

nu

se

clinteai de

la

focuri ca cum ar fi nişte oameni
morţi pănă în revărsatul zorilor,

de începuse a se lumina de ziuă,
Luni, atunci s'a întîmpinat Impăratul cu toată greimea pedestrimei ce era la obuzul lui Repnin general în sat în Stănilești.»
Din

descrierea

numește

com.

Se mai

Lunca-Strimbului.

satul Lunca: era mai la deal și
se numea

Codrul.

pădure,

tot cîmpul acela pănă în Huși;

niminea

Este -reședința

LUNCA

cronicarului

Lunca, cătun, în jud. Putna, pl.
Vrancea, com. Năruja. Este situat pe piriul Zăbala, lingă Poieniţa.

:

Are o populațiune
suflete,

locuind

de

118

în 20 case.

Lunca, sa, în jud. Roman, pl.
Fundul, com Oniceni, pe malul
drept al riului Birladul și aproape
de vărsarea piriului Șipotul în
Birlad.

Este

așezat pe vale, în-

Lunca, Bitca, sai Plopi, sas
pe moşia și în com. Pășcani,
jud. Suceava. Aşezat pe ţărmul
drept al Siretului, la 7i kil.
de tirgul de reşedinţă, e străbătut de bălțile: Șarlăul, BaltaDomnească,
şi Balta.

“Tăoanca,

Rusoaia

Are o populație de
milii, sai

991 ' suflete,

260

fa-

din

cari

232 contribuabili; locuesc în
250 case, Vatra satului ocupă

Ioan Neculcea rezultă foarte lă-

tr'un loc jos şi la 3 kil. de sa-

94 fălci, 67 prj.

murit că pe teritoriul satului
Lunca-Banului s'a început prima harță a războiului și, după
retragerea Împăratului din a„ceastă localitate, cîmpul luptei
“s'a schimbat în satul Stănilești,
"în sus de acolea, unde s'a
strîns la un loc cele .trei obuzuri ale armatei Ruseşti. (Vezi
Gura-Sărăţei, sat, jud. Fălciii).

tul Oniceni. Are 58 familii, sai

Improprietăriți la 1864 sunt
90 pălmaşi și 57 codaşi, stăpinind 582 fălci, 52 prj.

Lunca (Pojarul), sas, făcînd
parte din comuna rur, Văleni,
“pl. Argeșelul,
jud. Muscel. Este
situat la vestul comunei,
Lunca, saf, în jud. Neamţu, pl.
de Sus-Mijlocul, com. Vînători-

Neamţul, situat spre V. de Cetatea-Neamţului, pe valea piriului
Nemţişorul.
”
Are oîntindere de ş18 hect.,
cu o populaţiune de gr familii,
sait 376 suflete; 1 biserică, cu
1 preot şi 2 dascăli; 2 mori
de

apă.

|

Sunt 91 contribuabili.
"Vite: 283 vite mari cornute,
17 cai,
Lunca,

20

porci.

sat, în jud.

Neamţu,

pl.

Piatra-Muntele, com. Pingărați,
situat pe valea riului Bistriţa,

în dreptul kil. 69 al șoselei Piatra-Prisăcani, la 4 kil. de orașul
Piatra.
"

226 suflete, din cari 51 contribuabili; locuesc în 60 case.

Sunt 290 vite mari cornute.
Se lucrează aci rotăria.

Are

o

școală

jud. Roman,

pl. Moldova,

com.

Văleni,
Lunca, saț, făcînd parte din com.

Găiceana, jud. 'Tecuciii. E situat

în partea de S. a com., pe lunca
dealului Pietroasa.
Are o populaţie de 41 famili, sau 162 suflete, locuind în
58 case. »
Lunca, sa, în jud. Tutova, pl.
Tutova, com. Hălăresci.
Are
240 loc. și 58 case.

rurală

înființată în 1886,
un învăţător

Lunca, namire, ce se da îna.
inte sazu/ut Muntenii-V'ăleni, din

|

plătit

frecuentată de

mixtă,

condusă

36

de

de

stat, şi

elevi; o bi-

serică, cu hramul Sf. Gheorghe,
adusă de la Gulia, fiind dăru-

ită satului Lunca de un egumen
al Mănăstirei Probota, pe la
1788, Maiii (data s'a găsit săpată pe o ușe de stejar de la
biserica vechie ce se păstrează
încă). Intre 1870—1880 s'a zidit actuala biserică de N. R.
Roznovanu, ajutat de.săteni. E
deservită

de un preot şi 2 cîn-

tăreți și împroprietărită
fălci.
Lunca,

că/lun.

Vezi

cu

17

Ciocirlești,

"sat, com. Valea-Satului, pl. Fun-

Lunca,Codrul, sai Valea-Apei,
sat, pe

moșia

şi

în

com.

gușeni, jud. Suceava. E legat
de satul de reşedinţă cu care
formează aproape un singur sat.
Are o populaţie de 153 familii, sau 602 suflete, din cari
100 contribuabili; locuesc în

143 Case.
Vatra satului ocupă 65 fălci.
Școala și biserica din Drăguşeni

servă

şi acestui

duri, jud. Vasluii,

Dră-

Lunca,

saf, făcînd parte din com,

rur. Șerbăneşti, pl. Milcovul, jud.

Vilcea. Are o populațiune de
I41 loc.: 72 bărbaţi
şi 69 femei.
In cătun, pe proprietatea locuitorilor,

se

află

un izvor

cu

apă sulfuro-feruginoasă.
Are

o școală,

frecuentată

de

21 copii.

sat.

Pe timpul lui Mihail Sturdza,

Lunca, sat, com, Ocenele-Mari, pl.

ţ
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Ocolul, jud. Vilcea.
E situată la
N-V. comunei între com. Titireciul şi Vlădești. Lunca,

saf, făcînd parte din com.

rur. Bujoreni, pl. Cozia, jud:
Vilcea. Are o populaţiune de
205 locuitori: 105 bărbaţi și
100 femei. Cade la N. comunei,
“la 2 kil. de satul Olteni, căt.

Lunca-Asăul,
Bacăi,

Comăneşti

com.

de pe teritoriul satuo biserila 1750

de Monahul Vasile Banţu, cu
vre-o 10 călugări,prin anul 1863,
Lunca, mahala, în jud. Mehedinţi,
plaiul Cerna, com. rur, Busești.

com.

zădure, situată la. E. de

satul Blăjeri-d.-s., jud. Tecuciii,

com. Torceşti. Are
de 450 hect.
Mihail Balș.

şi

o suprafață

aparţine

d-lui

makalia, făcînd parte din

Lunca, zădure, a statului, în jud.
Tecuci, com. Barcea, lingă rîul
Biriadul.

Lunca, zirizaş, în jud. Neamţu,
com. Vinători-Neamţul, pl. de
Sus-Mijlocul; izvorește din ramura munților Oglinzi și se varsă
lingă satul cu același nume, pe
stinga piriului Nemţişorul.
Lunca, fu/ărie, în suprafață de
119 hect., pe șesul Birladului,
teritoriul com. Tîrzii, jud. Fălcii,

pl. Crasna.
Luncă

roşie,

în jud. Covurluiă,

pl. Prutul, com. Jorăști.

jud. R.-Sărat, pl. Marginea-d.-j.,
com.

Maluri;

zitat pe
Lunca, zădure de răchită și de
lozie, pe malul Siretului, moșia
Grămești, com. Grămești, pl.
Berhometele, jud. Dorohoi, în
suprafață de 22 hect.
Lunca,

Pădure,

în întindere

de

han

drumul

destul de vi-

Focşani

spre

xineni-Brăila.
Lunca-Banului, com. rur., jud.
Fălciu, în partea de E. a plâșei
Prutul, situată pe șesul dintre
Prut și Pruteţ

și pe

dealul

ce

„cești,

nilești; la V., cu com. Vetrișoaea;
la E., cu -riul Prutul și la V,, cu
Ivăneșşti şi Todireni. Este formată din 7 sate: Bumbata, Con-

Lunca, zădure, situată în partea
de S. a satului Torceşti, com.

cu același nume, jud. Tecuciii,
Are o suprafață de 1266 hect.
și aparţine d-lui Mihail Balș.
In partea de S. a pădurei,
pe rîul Birlad, se află un iaz,
avind o moară sistematică cu
--apă

și vapori,

versată

E., pe

mai

mult cu

de Dealul-Prutului,

care

ia diferite numiri, după localitățile pe unde trece; pe el seaflă
țarinele sătenilor. Viea se cultivă
numai pe 5 hect. Pe deal, pe
partea sudică, se află 2 movile.
Vite: 600 vite mari cornute,
60 cai, 100 porci şi 6000 oi.

Budgetul com. e la venituri de
2010

|., şi la cheltueli, de 2000,

Lunca-Bălteni,
întindere
cam

zăzure,
de 320

cu o
hect.,

proprietatea statului, Se află
între satele: Bălteni-Ripi şi Brodocul,

din

com.

Brodocul,

pl.

Stemnicul, jud. Vasluiii. Prin ea
comunală

Brodo-

partipădure
Lunca-Bircul,
colară, supusă regimului silvic,
pe moșia Ulmetul, com. Ulmetul,
pl. Cerna-d.-s., ud. Vilcea.
Lunca-Birnovei,

se ridică în partea de V. Se
mărginește la N. cu com. Stă-

com. Mihăeşti, pl. Rîurile,

despre

comunele Maluri, Măicănești,
Mă-

- 60 hect., proprietatea statului,
- jud. Muscel, pe proprietatea Cîlpendinte de mănăstirea Cîmpulung.

com.

(La-), vechii pichet, cu

No. 59, spre hotarul Moldovei, în
Lunca,

Partea

șes este acoperită

trece șoseaua
cul-Bălteni.

rur. Teşila, plaiul Peleşul,

jud. Prahova,

familii, saă 665 suflete, din cari
136 contribuabili,
-

bălți şi lunci, producînd mult erbărit; în partea de V. estetra-

saii Asăul, schi,
pl. Muntelui,

lui Lunca, care avea
cuță de lemn, clădită

Lunca,

Lunca,

Lunca, zădure de stejar și ulm,
în jud. Suceava, com, Stolniceni.

de reședință.

jud.

LUNCA-CETĂȚUEI
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drea

şi Focșa, care sunt așezate

pe şes, și Bălteni, Pojorăni, Lunca
“şi Hirtopul, care sunt așezate pe
coasta

dealului Prutul,

pe

pro-

prietăţi boerești. Are o suprafață
cam de 3392 hect., din cari: 310

sa,

jud.

Iași,

com. Ciurea, pl. Codrul, spre
N. de satul Ciurea, situat pe
costișa estică a Dealului-lui-Vodă

șipe cea dela V. a dealului Lunca,
precum.și în valea formată de
aceste două. dealuri.
* Are .o populaţe de 71 fam.
saii 357

suflete.

Vite: 553 vite mari cornute, |
232 capre, 21 cai şi 119 rimători.
Lunca-Cetăţuei

cu: Zane,

sa,

jud. Iași, pl. Codrul, com. Galata,

situat pe platoul dealului Cetățuia și care, împreună

Zane, are o populațiune
fam.,

saii

185

cu satul

de 59

suflete

locuitorilor, - iar

Numărul vitelor e de239 cap.,

3082 hect. ale proprietarilor de
moşii. Populaţia com. e de 181

din «cari: 196 vite mari cornute,

hect.

sunt

ale

7 cai și 36 rimători,

LUNCA-CORBULUI
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Lunca-Corbului, com. rur., jud.
Argeș, pl. Cotmeana, la 27 kil.
de com. rur. Costești, reședința

subprefecturei,

şi la 26 kil. de

„ Pitești. Se compune

din satele:

Căulești, Corbeșşti şi Crestusești,

avind peste tot 135 familii, saii
674 suflete, din cari 120 contrib.
Are o biserică; o școală primară rurală; 4 cîrciumi,
Budgetul com. e la venituri
„de 920 lei și la cheltueli, de 873
„lei,
|
Vite

sunt:

420

boi şi vaci,

JO cai, 1235 oi, 16 capre și
230 rimători,
Prin comună curge apa Cot_ meana,

Lunca-din-Vale,

pădure, jud.

Dolj, pl. Jiul-de-Mijloc, com.
Lipovul, în întindere de 37 hect.,
pe Domeniul Coroanei. Compusă
din girniţe, care predomină, apoi
ceri, stejari și jugastri.

LUNCA-PODULUI.

“Lunca-Giîrtii, sat, făcînd parte
din com. rur, Bădeni-Ungureni,
jud. Muscel, : plaiul Dimboviţa.
Are o populație de 54 locuitori,

Locuitorii săi aii fost clăcași
„Şi s'a împroprietărit: pe- moşia
” Costea Ion.
Lunca-Huţanilor, Pădure, pe
moșia și com. Pomirla, jud. Do* rohoiă, pl. Prutul-d.-s.

Lun-ca
Mare, cătun,

„ Gilortul, situat parte pe șes, parte

pe coastă și ambele părţi ale:
piriului Deșul. |
Are o suprafață de 763 hect.,
„din cari: 200 hect. pădure, 300
hect. arabile,
10 hect. vie,

240 hect. fineţe,
10 hect. livezi.de

pruni şi 3 hect, izlaz.
Are o populaţie de
milii, sai

300

suflete,

169 contribuabili;

Lunca-fără-Zăpadă, /oc izolat,
în jud. Buzău, căt. Nehoiașul,
com. Gura-Siriului, la poalele
- dealului "Piciorul-Balii, pe malul
drept al rîului Buzăul, numit
ast-fel, căci pe aci. se scurge
izvorul termal de la PoianaBerbecului, care nu permite zăpezii a se prinde,
Lunca-Frasinului, /uncă frumoasă şi fertilă, situată pe albia
riului Cerna, jud. Mehedinţi; se
cultivă de locuitorii Cloșani și
Orzeşti, cari aii întemeiat aci
aproape un sat, avind şi mori
de măcinat pe apa Cerna.
Lunc
- Frumoa
a
să,
com. Pirscovul, jud.

câluu,
Buzău,

al
cu

1200 locuitori și 210 case. Are
„sub-diviziile Curcăneşti, Pirjoleni
şi Tăciuleni,

Lunca-Frumoasă, moșie, în jud.
Buzăi,

com.

Pirscovul.

ţinind de

com. Vladimirul, jud. Gorj, pl.

lemn,

făcută

200
din

facari

1 biserică de

de locuitori la anul

1802,

Locuitorii sunt

moșneni.

Ei

posedă: 40 pluguri, 60 care cu
boi, 2 căruţe cu cai; 220 vite
mari cornute, 13 cai, $61 oi,
100

capre

şi 124 -rimători.

Comunicaţia în acest căt. se

face printr'o

şosea

comunală,

care îl pune în legătură cu cor.
sa Vladimirul,
„În cătun se găsesc 9 puțuri
2 fîntîni.

Lunca-Mare, pădure, jud. Dolj,
pl. Ocolul, com. Mischii, satul
Mlecăneşti, în întindere:de 89
hect. Aparține bisericei Stei
Treimi din Craiova. E populată
„cu ceri, stejari, aluni și girniţe.

Lunca-Mindrișcăi,
Chie a satului
Putna,.:

numire

Mindrişca,
.

vejud,

Lunca-Molniţa, 2/atoi, jud. Dorohoiii, pl. Herţa, com. Pilipăuți,
„ începînd de: la hotarul drumului
comunal Lunca-Herţa şi întinzîndu-se pănă la vatra satului
" Molniţa,
Lunca-Pescarului,

une,

jud,

Bacăii, pl. Trotușul, com. Hirja,
Situat la E. de muntele Cernica.

Lunca
- Plopilor, ziriă, în jud.
Tulcea, pl. Măcin, pe teritoriul
com. rur. Greci; izvorește din
poalele sudice ale dealului Se„carul (303 m.), se îndreaptă spre
apus, printre dealurile Secarul,
Piatra-Mariei şi Piatra-Ascuţită ;
udă

partea

răsăriteană

a plăşei

și pe cea S.-E. a comunei; trece
prin pădurea satului Greci, şi,
“în dreptul satului Greci primește pe dreapta Valea-Grecilor;

amîndouă

unite poartă numele

de apa Calistriei ; pănă la unirea
cu

Valea-Grecilor,

are

o lun-

parte

gime de 7 kil.; primește pe
dreapta văile : Crucile, Dictovul
şi Rahova,

din com. rur. Şotrile, pl. Prahova,
jud. Prahova. Are o populaţie

Lunca-Plopului, zrup de pădure,

Lunca-Mare,

sa,

tăcind

de 204 suflete; o biserică, fondată la anul 1845, de Sărdarul

Grigorie Negru.
Lunca-Mare,

a statului, pe

moșia

Săvineşti,

jud. Neamţu, pl. Piatra-Muntele,
com. Calul-Iapa, cu o întindere
de 26 hect.

moșie, în jud. Bu-

zăii, com. Nehoiașul, căt. Bădirlegiul, de vr'o 200 hect., din care
15 arabile, 26 fineaţă, 100 pădure
şi 60 izlaz,

Lunca-Podului,

șes, care se în-

tinde în partea de E, a satului și
comunei

Rășcști,

jud. Fălciu, numit

pl.

Podoleni,

ast-fel de la
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podul ce din vechime seafla peste
" Prut,
Lunca-Sacului, pădure,
tului, în jud. Iași,
com. Mogoșești.

pl.

Lunca-Stăneştilor,
“dure a statului,

a staStavnic,

7rup de pă-

în întindere

de

440 'hect., jud. Vilcea, care,
împreună cu trupurile Girbovul

(350 hect)., Stupina (380 hect).
și Cernișorul(350 hect)., formează
pădurea Rimești-Stănești, situată
în comunele Șușani

și Lungești,

pl. Oltul-d.-j.,

şele: Tocila,
"şi Chetrosul.

„ LUNCANI

Drăcosul,

Dealurile
rîmul sunt:

Slatina,

care ondulează tăChicerea -și Căpă-

țina, acoperite cu păduri, apoi,
“Tocila și Pleşa și în fine Piscul.
Stinei și Dealul- Mânăstirei, acoperite

cu

vii.

In Condica Liuzilor găsim această com. cu numele de Luncani-Răzeși,

și făcînd parte

din

ocolul Bistrița-d.-j.; iar după
împărțirea administrativă făcută
în urma Regulamentului Organic se afla în ocolul Bistriţa.
Populaţiunea se compune din

sat, în jud. Neamţu, com. Pîngă-

257 familii, sai 1007 suflete:
994 Romiîni, 7 Unguri și 6 Izrai“Liţi; 290 agricultori, 3 meseriași,

rați.

-8 comercianți, 15 cu profesiuni

Lunca-Strîmbului. Vezi Lunca,

Lunca-Ţuguiaţilor, /uucă, în
jud. R.-Sărat, pl. Marginea-d.-j.,
com.

Hinguleşti,

numită așa de

la o ridicătură de pămînt numită Țuguia sai Țuguiata, pe
care şi-aii zidit la început casele
locuitorii

din

comuna

Maluri,

- de frica revărsării pîriului Leica.

Chiar comunei Maia i s'a dat
întîi numirea de'Țuguiaţi; numele
de Maluri i s'a dat mai în urmă,

de la. situația ei pe malurile
„riului şi a bălței Leica.

libere, 10 muncitori și 13
tori. Locuesc în 254 case.
225 contribuabil.
Are o școală mixtă care
ționează de la 1857 în

serviSunt
funcsatul

Luncani, frecuentată de 20 copii;
o

biserică,

cu

un

preot

și

2

cîntăreți ; 7 circiumi.
- După

legea rurală

S'aii împroprietătit
cu
In
ței,
din

128 fălci
1879,saii
pămînt
secțiile

din

1864,

47 locuitori

pămînt în țarină.
dat la 31 însurăîn împroprietărire
Luncani-Piriul-Glo-

dului.
Luncani,

co.

rur., jud, Bacăii

pl. Tazlăul-d.-s., situată pe piriul Trebișul. Se' compune din
"4 cătune: Luncani, reședința,
cu secția Piriul-Glodului, Tocila,

Lingurari și Chetrosul saii Pie"trosul.

“Se

|

,

învecineşte:

la E.

com. Mărgineni-Munteni;
cu com. Nadișa;

Slobozia-Luncani
secţia Pălădești,

cu

la $.,

la V.,cu

com.

și la N.,
din

com.

cu
Gir-

leni.
Teritoriul

com.

este străbă-

tut în lungul săi, dela V. spre
E., de

piriul

Trebișul

și

udat,

în diferite direcţiuni, de piriia-

Intinderea
este de

teritoriului

2644

com,

hectare, și: tota-

lul păminturilor de cultură de
531,96 hect. :Moşiile sunt: Piriul-Glodului, Luncani, în parte
a Statului,

şi Chetrosul,

a spi-

talului din Bacău; restul păminturilor aparțin locuitorilor răzeși

și

foşti

clăcași.

izvoare cu apă sărată, din care
în vechime se extrăgea sare
prin

evaporaţie.

Vii sunt pe o întindere de
37.98 hectare, care în 1890 aii
dat 30.40 hectolitri vin negru
și 1124.50 hectolitri vin alb.
Vite sunt: 43 cai, 602 vite
mari cornute, 171 porcişi 45 oi.

Sunt 40 de stupi cu albine.
Budgetul com. e la venituri
de lei 4773,bani 51 și la cheltueli, de lei 2394,

- Comuna
șoseaua

este

bani

25.

străbătută. de

Bacăi- Moineşti.

Distanţele : la

Bacău,

capi-

tala districtului, 14 kil.; la com.
Mărgineni-Munteni,

9

kil. ;

la

com. Fintinele, 8 kil.; la com.
Slobozia-Luncani, 2 kil.; la com.
Scorţeni, reședința plășii, 14 kil,
Luncani, saţ, jud. Bacăii, pl. Tazlăul-d.-j, şi reședința comunei
cu același nume, situat d'a stînga

rîului Trebișul, între dealurile:
Tocilei, Pleșa și Chicerea. Cuprinde o secţie, Piriul-Glodului,
spre satul Tocila. Are o populaţie de. 149 familii, sai 565
suflete; o școală mixtă, frecuen-

tată de 19 copii; o biserică,
deservită de 1 preot și 2 cîntăreţi, care pănă la secularizarea
mănăstirii a fost schit de călugări,
Vite
mari

sunt:

cornute

33

cai, 103

și

123

vite

porci.

Satul este format din -case
- dese, frumoase și bine întreținute. Pe teritoriul satului sunt:
iazuri cu pești și raci șio
de apă.

moară

Păduri

particulare supuse regimului silvic, sunt Tocila și Chicera,

Luncani, sa, făcînd

parte

din

am-

com. rur, Boteni, jud. Muscel, pl.

bele ocupind 167 hectare; și
pădurea Statului de 1083 hec-

Argeșelul. Este situatpe malul

tare.

Pe teritoriul acestei com. se
găsesc: iazuri cu pești și raci;

izvoare

cu

apă

sulfuroasă

și

drept al riului Argeșelul, în faţa
satului Linia. Are o populaţie
de 139 locuitori,
Luncani,

moșie

a

statului,

jud.

LUNCANI

Bacăi,

pl.

Tazlăul-d.-s.,

com.

Luncani.
Luncani, pădure foioasă, jud.
Bacău, pl. 'Tazlăul-d.s., com.
Luncani, care aparţinea mănăstirii Pingăraţi, jud. Neamţu, pl.
Piatra, com. Pingărați,

și care azi

este a Statului. Intinderea-i este
de 1083 hect.; esteamenajată și
sa adoptat ca regim cringul
compus.
Luncași,

LUNCAVIȚA

200

căfun, al com. Zărnești-

de-Călnăi, jud. Buzăii,
- locuitori și 22 case.

cu

100

„unde apucă spre S.S.-E.

și în

fine către S..E.; se varsă în Olt,
între comuna
Marcea şi satul
Slăviteşti, pendinte de com. Și:
- rineasa.

Cursul săi are o întindere
de 60 kil,
De la origină şi pănă la Vaideeni, Valea-Luncavăţului este
strimtă și adincă, iar de aci înnainte se lărgeşte: treptat şi are

pănă la 1 kil. lărgime, Este populată, productivă și viabilă numai de la Horez în jos, fiind-că
de aci începe şoseaua comunală,

Dealurile cari o
brăzdează
sunt numeroase și în general
acoperite cu păduri, De asemeni
sunt pe teritoriul com.,
multe movile, dintre cari:

mai
Mo-

vila-Mare (82 m.) a fost ocupată
de Turci în războiul de la
1877—783;

Milanul,

la

N.-V,,

lingă girla Ciulineţul, păstrează
urmele unei vechi cetăți, numite a Milanului; se găsesc aci
bani din timpul Romanilor.
Apele cari udă comuna sunt
abundente şi mari. Avem: Dunărea, la N. și N-E., pe o în-

care duce de la Horez la Dăeşti
şi la Slăviteşti,în Valea-Oltului.

tindere de

Nevestelniţa, la V.; Valea-Cia-

de ÎN, a satului Hălăucești, jud.

Lărgimea albiei Luncavăţului
variază de la 3— 12 m.; iar iuţeala

Roman.

curentului,

Luncaşi,

numire,

ce se dă gărfe?

“m.
Luncaşi - de-la-Puţul-lui-Parlat, cătun, al com. Cernăteşti, a-

lipit de
Buzău.

căt.

Cernătești,

Luncaşilor (Valea-),

va/e,

jud.

iz-

voreşte din raionul comunei Păuşești-Măglași, plaiul Cozia, jud.
Vilcea, și se varsăîn rîul Rîmnic,
tot

în

raionul

acestei.

comune.

pe

e,

în

secundă.

o înățime

medie,

“Țărmurile

1.50

aii

de la 1,50—2 m,, iar

fundul conţine pietriș pe toată
întinderea cursului.
Peste Luncavăţ sunt 3 poduri
de lemn: la Măldărești (12 m.
lungime), la Dăeşti (16 m.) şi
la Șlăviteşti (20 m.).
Acest rîi trece prin comunele: Vaideeni, Măldărești, Oteșani, Cărstănești, Urși, Pope-

ști, Dăeşti și Șirineasa.
Luncavăciorul,
cea.

Izvoreşte,

7îi, jud.
din

Vil-

Plaiul:Urşa-

nilor, din 2 sorginți, FintînaPirvului de sub Jarostea, și Furcitura; udă partea de N.E. a
com. Horezul, se îmbucă cu rîul
Rimeştilor saii Bălăneştilor, în

capul unei mici peninsule și, în
unire cu acesta, se varsă în
riul Luncavăţul, la locul numit
Trăistari,

Luncavăţul,

riz, jud. Vilcea. Iz-

vorește din munţii Vaideenilor
şi anume din Căpăţina, Ursul și
Balota ; curge de la N. către
S. pănă la com.: Vaideeni, iar
de aci la vale se îndreptează
către S.-E., apor. către E., pănă
în dreptul comunei Horezul, de

Se încarcă pe stinga,

în josul

Tirgului-Horezul, cu Valea-Ur.
sanilor și Valea
- Rimeștilor,

“Tulcea,

com.. rur.,în jud.

pl. Isaccea, 'situată

în

partea de V. a judeţului, la 55
kil. spre V. de orașul “Tulcea,
capitala jud. şi în partea de N."V. a pl., la 18 kil., spre V. de
orașul Isaccea, reședința plăşei.
Se mărginește: la N., cu Basarabia, de care se desparte
prin

Dunăre ; la $., cu com. Ba-

labancea, de care
prin

lul

rului, Valea-Plopilor, Valea-Tu-

rianului, la E.; Valea-Drăghicului; riul Luncaviţa.
Bălțile sunt semănate pe teritoriul săi, în partea de N.;
sunt mari și abundă în pește.

Cătunele, cari formează comuna, sunt două: Luncaviţa,
cătunul

de reședință,

așezat pe

malul sting al piriului Luncavița, aproape de confluența lui
cu riul Ciulineţul ; Rachel, așezat
la 3 kil. spre Li. de piriul Valea-Bozului.
Întinderea com. este de 3118
hect., din cari: 58 hect. ocupate de vetrele satelor (42 hect.

16

hect.. Rachel);

1958 hect. ale locuitorilor (1747
hect. în Luncaviţa, 211 hect.
în căt. Rachel); 1100 hect. ale
Statului

(Soo

hect.

în

Lunca-

vița și 300 hect. în Rachel).

Din acestea sunt: 1000hect, ocupate cu păduri ale statului, 690
hect. izlazuri (din cari 400 ale
statului și 290 hect. ale locuitorilor), 1017 hect. neproduc:

desparte

tive (bălți, stuf, etc. ale statului).

valea Luncaviţa-Mare, dea-

Populaţia în ambele cătune
-este de 380 familii, sai 1780

Gogoncea

și

se

Ciuli-

nețul cu afluenții săt Cătana şi

Luncaviţa,
Luncaviţa,

10 kil.; gîrla

com.

Grecii;

la V., cu com. Văcăreni; la N..
V., cu com. Pisica şi la E. cu
Isaccea.

suflete, Romini, din cari
contribuabili.
- Are: 2 biserici, una în

380
căt.
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Luncaviţa,

cu hramul

Sf.

Du-

mitru, zidită de locuitori la 1827,

cu.I

preot

și

2

cîntăreţi;

a

doua, în căt. Rachel, cu hramul

Sf. Nicolae, zidită la 1859

tot

LUNCENI-NISIPOASA

pina, Milanul, etc., conţin mult
„pește,
Întinderea satului este de
2588 hectare, din cari: 42 hectare ocupate de vatra satului,
1747 hect. ale locuitorilor, 800

Tulcea, pl. Isaccea. Vezi Lunca-

vița, piriii,

-

Luncavicioara, va/z,în jud. Tulcea,. pl. Isaccea, pe teritoriul

locuitori, frecuentată de 110 co-

suflete;

pii, a doua, în

învățător şi frecuentată de 103

com. rur. Luncaviţa; se desface
din dealul Piscul-Inalt-și-Ţuţuiat; se îndreaptă spre N, avind o direcțiune: generală de
la N. spre S$., brăzdînd partea

elevi; o biserică, fondată în 1827,

N.-V.

cu 1 preot și 2 cîntăreți.

com.; curge prin dealurile Go-

de

locuitori,

cintăreţ;

cu

un

preot

2 școli, una,

și un

în

căt.

Luncaviţa, fondată la 1880
căt.

Rachel,

de
fon-

dată la 1885, tot de locuitori,
şi frecuentată de 34 copii.

hect. ale Statului. Are o populație de 280 familii saii 1340
o școală,

condusă de 1

Locuitorii posedă: 80 pluguri,
2 mașini de secerat şi una de
vînturat; 1000 boi și vaci, 600
capre și oi, 500 cai și 500 ri:
mători.
Comerciul este activ și constă

în

export

tutun,
vin

de

coșuri,

pește, porci,

și în

măsline,

import

orez,

cereale,

lină, lemne,

de

coloniale,

lipscănii,

Budgetul com.

etc.

e de 5540 lei,

68 bani la venituri şi de 5412
lei la cheltueli.
Căi de comunicaţie sunt: şo-

seaua judeţeană “Tulcea-IsacceaMăcin,

care trece prin com. și e

întreținută de ștat; apoi5 drumuri comunale, cari merg la;
Măcin, Galaţi, Greci, “Țiganca
şi Teliţa.
Luncaviţa, sat, jud. Tulcea, pl.
“Isaccea, căt. de reședință al
com. Luncaviţa, situat în partea de N-V.

a

pl. şi a

com,

a plăşei și cea

goncea

Luncaviţa, ziri, în jud. Tulcea,
pl. Isaccea,

pe

teritoriul

com.

Luncaviţa. Izvorește sub forma
a două mici piraie: LuncaviţaMare,

care iși

ia

naştere

din

Dealul - Cadului (poalele. apusane), se îndreaptă la apus; Lun:
cavița-Mică,

care

izvorește

din

Dealul-Teilor, se îndreaptă spre
N.E., şi se întilneşte cu cel
dintiii Ja locul numit Podullui- Trandafir,
de unde o ia

spre N. sub numele de IzvorulMorilor,

(din

cauza

numeroa-

selor mori ce le pune în miș" care), trece prin satul Luncaviţa și prin stuf, merge de se
varsă în girla Ciulineţul,pe dreapta, nu departe de satul Luncavița. Malurile sale sunt înnalte în general. Pănă aproape :
de satul Luncaviţa, poziţiunile
ce el străbate sunt foarte frumoase.

Basinul

săi

are

15000

şi

sudică

Piscul-Inalt,

a

numai

prin păduri şi poziţiuni din cele
mai frumoase ; cursul săi face
o mulțime de cotituri, și, după

un drum de 5 kil., după ce s'a
unit pe dreapta cu Valea-Ascunsă,

merge

de

se

deschide

în riul Luncaviţa (sati IzvorulMorilor) mai jos de Moara-luiTrandafir,
Luncei (Dealul-), Zza/, jud. Iași,
care se intinde din șesul unei
mici lunci,în partea de E. a dea-

lului Chiscovul,
la S$. spre N.,
plenița, unde
Pe podișul și
V.

ale

luînd direcția de
pănă în com. Ce:
se și sfirșește.
coastele despre

acestui

deal,

sunt

o-

goarele de cultură ale locuitorilor Cotnăreni, iar poalele
despre E, ce se lasă în șesul Bahluiului, servesc pentru fînațuri.
Luncelor

(Dealul-), zirizaș,

în

pe malul drept al pîrîului Luncavița, aproape de confluenţa
sa cu piriul Ciulineţul.,
Se mărginește la N. cu fluviul

hectare întindere,
Afluenții cei mat însemnați
sunt toți pe stinga: Luncavi-

jud. Neamţu, pl. Piatra-Muntele,

cioara,

Valea-

şului, și se varsă pe dreapta pir.

Dunărea
;la S., cu com. Greci ; la

“Codrului, Valea-Corbului, Puţul-

V., cu com. Văcăreni și Pisica ;la
E.,cu căt. Rachel.
E brăzdat de

Popei. Fiind-că conţine tot-d'a“una apă, pune în mișcare peste
15 mori şi fertilizează cîmpiile

Bistricioara, în apropierea podului ce este peste acest piriii,
în dreptul kil. 119 al șoselei

dealurile
Chitlăul,

Piscul-Roșu, Oltoiul,
Piscul-Inalt-şi-Țuţuiat.

Girla Ciulineţul la N., cu afluenţii săi: Valea-Nevestelniţei, riul
Luncaviţa, unit cu văile Puţul-

Valea-Ascunsă,

Valea-

Ascunsă, Valea-Stupinei şi Luncavicioara, udă satul. Bălțile Cra-

Luncaviţa-Mică, zîriz, în jud.

Valea- Codrului,

61275, Marels Dicţionar

Geografie,

Vol. IP,

izvorește

din

-Bistricioara-Prisăcani,

pe unde trece,

Luncaviţa-Mare, zîrîz, în jud.
Tulcea, pl. Isaccea. Vezi Lunca-.
vița, pirili,

Popei,

com. Bistricioara;

ramura munților Măgura-Heghe-

Lunceni

(Grăjdna - Panteli-

mon),

căzuu, al com. Grăjdana,

jud. Buzăii, cu 250 locuitori și
58

case.

Lunceni-Nisipoasa,

moșie,
26

în.

*

LUNCETUI,

jud.

902

Buzăi,

com.

Grăjdana,

cu

1037 hect,, din care 984 pădure,
restul curături

năre

numai

LUNGANI

cind

sunt

apele

mari,

tea satului,

și livezi.

Luncetul, zuuze, în jud. Argeş,
plaiul Loviștea, în dreapta rîului Argeșul.

proprietăţi şi se varsă în siliş-

Lunga, insulă, în Dunăre, jud.
Ilfov. S'a numit ast-fel de la
forma ei lungăreaţă. Se întinde
de la E. spre V.

Luncile, saţ, în jud. R.-Sărat,
plaiul Rîmnicul, căt. com. Jitia.
Este situat în partea de E. a
"com., pe rîul Rimnicul, la poalele Dealului-Vacii,

fluenţa

piriului

Rîmnicul,

și

la

con-

Săritoarea

la 2 kil.

de

cu

căt.

de

munte,

în

jud.

Prahova,

com.

Predealul, pl. Peleşul, pe care
medelnicerul Constantin Filipescu, la 1704 la vindut vărului
săii, Dinu
cul.

Luncoasa,
com.

Cantacuzino Paharni-

za/e, în jud.

Meteleul,

Buzăi,

căt. Arcani,

pe

care sunt întinse pășuni de oi.
Lunga,

saf, pe

moşia

și în com.

Broșteni, jud. Suceava. Inşirat
pe țărmul sting al Bistriţei, are
18 case, populate cu 71 suflete.
Improprietăriți în 1864 sunt
1 fruntaș, 6 pălmași și 9 codași,

stăpinind

ŞI

fălci,

afară

de cei cu cite 10 prăjini.
Biserica

Lungani,

Lunga,

dată, jud. Dolj, pl. Cim-

„pul, com. Ciuperceni, la S. de
Balta
- Pașei. Are o întindere
aproximativă

de

15

hect.

şi

conține pește. Se scurge în Du-

sa/, în

partea

Voinești,

pl.

de

N.

Stavnicul,

jud. Iași, situat pe valea formată de dealurile Lungani și
Hrinţoaia. Are o populație de
72 familii, sai 341 suflete; o

Lunga, zriva/, în jud. Brăila, unind privalul Dimuleasa cu Du-

biserică

nărea,

la N.

de

iezerul Alisailă.

Lunga,

îezer,

în jud.

Brăila,

si-

tuat în partea de N.-E, a ostrovului Coroțișca, unde se uneşte Filipoiul cu privalul Lunga.
Lunga, Zeser, în jud. Brăila, situat în ostrovul Iazul, la S.-E.
de iezerul Somnorosul, între Vil.
ciul și Bîndoiul.

Lunga,
pl.

movilă, în jud. R.-Sărat,

Gradiștea,

com.

Sălcioara,

situată în cîmp, pe malul drept
al piriului
Valea-de-la-Humă;
are formă lungăreaţă, o înălțime
de 18 metri și a servit ca punct
trigonometric Statului major austriac, la ridicarea hărţei Valahiei,

precum

jor romiîn;
verdeață.
Lunga,

şi Statului

acoperită

cu

va/e, în jud. Tecucii,

în-

tinzindu-se

este

îna-

din

satul

Blineasa spre S-E.
"com. Negrileşti.

Slobozia-

pănă

celași nume.
vale,

în jud.

la

1814,

se numește Lungani-d.-s.,

cu

un

şi are

o întindere de 456 hect. In sat
se fabrică olăria brută,
Vite sunt: 307 vite mari cornute, 212
mători,
Lungani,

oi,

14 cai

'saţ,

în

și

22

centrul

ri.

com.

Sirca, pl. Cirligătura, jud. Iaşi,
situat la îmbucătura pîriului Lacul în piriul Ciorbolea. Are o
întindere de g9oo hect., cu o
populație de 103 familii, sai
422

şi

suflete. Este reședința com.

are:

o

biserică

zidită

în

1826, cu un preot şi 2 cîntăreți ; casa comunală ; casele proprietăței; o moară de apă și
una de aburi.
Vite: 577 vite mari cornute,
51

cai, 962

Lungani,

Lunga, zale, în jud. Tecuci;
începe din satul 'Ţepul, continuă
spre S. pănă în partea de $,
a satului Țigănești, com. cu a-

Lungana,

făcută

cîntăreţ.
Se împarte în două: partea
de S. se numește Lungani-d.-j.
şi are o suprafață de 506 hect.,
proprietatea Epitropici Sf. Spi.ridon din Iași; iar partea de N.,

oi și 211

porci.

la

și școala din Crucea

servesc și acestui sat. Un singur
drum îngust îl leagă cu Crucea
și Cojoci.

Pir-

Lunga, prival, în jud. Brăila,
unind Filipoiul cu partea de
S.-E. a iezerului Paţiul.

reședință, Jitia.
Luncile - D'intre - Prahove,

numit

şi Valea-lui-Bălan.

a com,

Luncile, căzun, al com. Lopătari,
jud. Buzăii, cu 270 locuitori
și 69 case; are sub-divizia Runcuri.

la locul

jolea; din aceasta se ramifică
alte două văi: Valea-Țiganului

Vlașca,

proprietatea Stănești, pl. Marginea, începe din fundul acelei

sa,

făcînd

parte din

com. rur. Gura-Boului, pl. Vedea-d.-s., jud. Olt. Are o populațiune de 200 locuitori.
Lungani, dea/, la poalele căruia
e situat satul Lungani, com.
Voineşti,
Iași,

Lungani,

pl.

iri,

Stavnicul,

izvorește

jud.

din

LUNGAȘI
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partea de S..V. a satului Lungani, com. Voineşti, pl. Stav.
nicul, jud. Iași, trece prin mijlocul satului și se unește cu piriul Bahna, la Lunca-Pălădoaei.

Lungaşi,
Creţeşti

fost sat, între
și Buzești,

pe

Lohan,

moşiei Creţeşti, a fost a Episcopiei de Huşi, agonisită de Episcopul Inocentie.

Lungaşul, Zezer, în jud. Brăila,
canalul

Pașca

și

ticeni la Broșteni trece pe aci.
Biserica și . școalele din Broșteni

servesc

şi acestui

sat,

Lungeni. Vezi satul Broşteni, jud.
Suceava, com. Broșteni.

Lacul-

Popei, la N. com. Stăncuţa.

cea,

com.

pl.

Oltul-d.-j.,

înființată,

se zice, pe la anul
Const.

1697,

Brîncoveanu a

cînd

zidit schi-

tul Mamul.
Este situată pe valea rîului
Mamul, la 60 kil. de capitala:
jud. şi la 10 kil. de a pl. Se
mai numește și
numele rîului.

Mamul,

milii, saă

1025

40 familii

de

după

221

fa-

suflete,

din cari

'Țigani;

locuesc

mează iazurile : Norocelul-Poştei
şi Lungei; se varsă în stinga
Bahluiului.

'ființată la 1864, instalată într'una

Iași, com.

Belcești, pl. Bahluiul;

începe din hotarul despre com. '
Cepleniţa și se întinde spre S,
pănă aproape de satul Spinoasa,
com.

Birleşti, pe o întindere de

aproape

5 kil.

com. rur. Slătioarele.

Lungeni, saii Broşteni-de-Jos,
sal,

pe

moşia

Broşteni, jud.

din camerile schitului,
tată de 17 copii.

Vite sunt: 33 cai,
99 vaci,

15

capre,

frecuen_

232
643

boi,
oi

şi

560 porci.
La 1864, s'aii. împroprietărit
100 locuitori cu 550 hect. și 7
ca însurăţei, cu 26 hect., pe pro-

- Lungeni(Piscul-Lungeni), sat,
cu 19 loc,, jud. Argeș, pl. Piteşti,

şi

în

Suceava.

comuna

Așezat

prietatea statului,
In coprinsul com.

Stănești,

limitrofă cu Lungeşti şi în apropiere, se află mai multe şan-

țuri în formă de redute. În zi-

Iele lui Mihaiii- Viteazul, s'a bătut

aci, cu Turcii, Stroe Buzescu, al

cărui corp se află

înmormîntat

pe țărmul sting al Bistriţei și
udat de piraiele: Casei și allui-Sfirbie, are 35 case, populate

în mănăstirea Stănești.
Teritoriul com. este de
hectare.
|

cu 35

Șoseaua, comunală, care pornește din marginea com. Stă.

familii, sait

150

suflete,

din cari 30. contribuabili.
Improprietăriţi în 1864 sunt:
2 fruntași, 13 pălmaşi și 6 codași, stăpînind 788 fălci, afară

de cei cu cite 10 prj.
Drumul judeţean de la Făl-

rîul Mamul, care trece prin cen-

rur., în jud. Vil-

în 210 case. Sunt 185 contrib.
Are: 2 biserici, Schitul-Mamul
şi a doua de lemn, fondată de
stariţa schitului, pe la anul 1700,
şi de alți ctitori; o școală, în-

Lungei (Podişul-), pozsș, în jud,

de” văile:

Seciului, Cernișorul, Mursa, Bălșoara, Sila și Valea-Rea, și de
trul comunei,

Lungeşti,

Are o populație de
Lungei (Pirîul-), ziriz, în jud.
Iași, pl. Bahluiul, com. Birlești,
izvorește de sub dealurile
: No.
rocelul și Rădiul, prin două iz.
voare,' cari, împreunîndu-se for-

-

E brăzdată de: Dealul-Seciului,
* Dealul-Mare, Dealul-Avel, Dea-

lul-Mijlociă și udată

satele

pl. Crasna, jud. Fălciii. Moșia,
care face parte astăzi din trupul

între

LUNGOCIUL!

nești,

550

trece prin această comună

şi prin com. Fumureni,
Budgetul com. e la venituri
de 1987 lei şi la cheltueli, de
1237 lei,

Lungeşti,

cât,

jud. Buzăă,

cu

al com. Trestia,

20

locuitori

şi

6 case.

Lungeşti, sa, în jud. Tutova,
pl. Corodul, lingă piriul Jeravăţul, spre S.E. de Birlad. Formează comuna Lungeșşti, cu căt,
Miroasa,
In toată comuna este o populație de 650 suflete, din cari
123

contribuabili;

150

case; o

şcoală primară de băeți; 3 biserică,

Este compus din 3 mahalale:
Luugeşti-Vechi spre V., Brădești,

în

centru

și

Birzoești,

spre E.
Lungeşti, dea, jud. Viicea,. pl.
Oltul-d.-j., în raionul com. Lungești, pe care se

cultivă

119

hect. vie.

Lungeşti, vi/cea, formată,
pe teritoriul căt. Ungurei, com. Titulești, pl. Şerbănești, jud. Olt,
cu direcţia de la V. la E;
se varsă în Dorofteii. -

Lungeşti-Vechi, zarea
din satul

Lungeşti,

jud.

stingă
Tu-

tova,

Lungociul, sa, pendinte de com.
Fundeni, jud. Tecuciiă, situat pe
valea Siretului, la N. de Fundeni

și la 212 kil. de reședința com.
Are o populaţie de 100 familii,
sai 338 suflete, locuind în 94
case.

i

Satul este adese-ori expus
inundaţiilor Siretului, mai cu
seamă că riul Putna se varsă

LUNGUL

în

Siret, în

partea

de

V.

a

satului.
In partea de S. a satului,
lingă biserică, se află un pod de
„fier peste Siret, avînd 5 picioare. Podul s'a făcut de Ministerul de războiă în folosul fortificațiilor Nămăloasa-Focșani. Une.
şte satul Lungociul cu Nănești
(jud. Putna), fiind pe o şosea care
vine din pădurea Hanul-Conachi.
In sat este o biserică, cu hramul
Adormirea - Maicei - Domnului,

zidită

la

1846

de

Logofătul

Costache Conachi, după cum ne

arată inscripția ce se află de-asu- pra ușei. Se întreţine de locuitori,
avînd şi 8 fălci de pămînt arabil.
Locuitorii sunt împroprietăriți
la

LUPA
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1864.

Satul

se mai numea

în

ve-

chime și Călienii-Ghicăi,

Vechiul

sat a fost mai spre

Lunguleţi, com. rur., jud. Dim:
boviţa, pl. Bolintinul, situată pe
cîmpie, pe malul drept al riului
" Dimboviţa, peste care sunt și
două poduri în raionul comunei.
Se află la o mică distanță spre
S.-V. de gara Ghergani. Moșia
Lunguleţi (Șanţurile) a fost lăsată
de mitropolitul Dositeii Filitis
ca din venitul ci să se trimeaţă
tineri Romini la învățături în

Lunguleţul, zeser, jud. Brăila, situat în partea S. a ostrovului
Franţa; comunică la V. cu iezerul Pravăţul

Șerban

Cimpul, com.

epitropie compusă din descendenții familiei Filitis.
De la Lunguleţi, Dimboviţa
începe a avea două mătci sai
albii: matca vechie și matca

nouă. Din

Matca-Nouă

Za/lă, pe şesul dintre
Pruteţ și Prut,în partea de S.-

V. a com. Stănilești, pl. Prutul,

jud. Fălciu, lingă satul Răducani, şi între bălțile Răducosul,
Albulși Ulmul,

se des-

part două braţe: Dimboviţa, care
trece canalizată prin București,
şi Ciorogirla, care, tot aşa de
canalizată şi mare ca Dimbo-

Lupa, deal, jud. Tecuciii, situat
la E. de pădurea Dorasca, şi întinzîndu-se spre S., pănă în valea
cu acelaşi nume; la împreunarea

barul,

cu

inundaţiuni.

Vechie nu mai este apă. Aci la
Lunguleţi, sunt Şanţurile saii
stăvilarele Dimboviţei, unde, în
caz de inundațiuni, se abate
apa Dimboviţei, ca să nu curgă
toată prin București spre a face

Marginei, jud. Vlașca.

Sușiţa, pl. Motrul-d.-j.,
jud. Mehedinţi.
Lungulani,

mahala, în com. rur.

Almăjelul, pl. Cimpul, jud. Mehedinţi.
Lunguleşti,

sa/,

cu

100

fam,

jud. Argeș, pl. Oltul, făcînd
parte din com. rur. Uda-d..j., are
o biserică cu hramul Sf. Nicolae, cu un preot și un cîn-

tăreț.

saii Răstoaca. Pe Matca-

înecăciuni.

ce

cel ce vine

vine din Tecuciii
din

Drăgănești,

se află un han.
Lupa, fruf de moșie, fostă proprietate a statului, situat în raionul com. Barcea, pl. Birladul,
jud. Tecuciii.

„

Are

o populațiune

suflete;

5 uliți; 3

de 2760
biserici;

1

şcoală; 1 moară de aburi. Se
învecinește: la E. cu Slobozia:
Moara ; la V.,

Lungulani, ea/hala, în com. rur.

spre

străinătate. Veniturile
acestei
moşii se administrează de
o' _Lunguţa,

drumului

Lungul, osrov, în valea Dunărei, în dreptul satului Pueni, pl.

Ciuperceni,

S.S.-E. de Tinoasa, în întindere
aproximativă de 35 hect.; conține pește; scurgere nu arc.

viţa, merge de se varsă în Sa-

Lungul, priva/, jud. Brăila, care
pleacă din privalul Dimuleasa,
din dreptul tirlei Braga-Bună,
spre N. se unește cu canalul
Stupariţa, la hotarul dintre com.
„Chiscani și Tichilești,

cu Yezerul

Lunguliţa, fa/tă, jud. Dolj, pl.

N. şi sa mutat la locul unde
se află azi, din cauza deselor

”

şila E.

prin Văsiul.

cu Sărdauul;

la

N., cu Conţești și la S. cu Poiana-Lungă-de-Sus. De SloboziaMoara și Conţeşti se desparte
prin Dimboviţa, iar de Sărdanul
„ şi Poiana-Lungă prin cimpie. Cu
Slobozia-Moara

și

Sărdanul

se

leagă prin șos. naţională București-Titu-Pitești, iar cu cele-'alte
com., prin drumuri simple, parte

Lupa, trup de pădure, a statului,
în întindere de 60 hect., pendinte de com. Bălteni, pl. Şiuld.-s., jud.

Olt,

care,

împreună

cu trupurile Coscova și Vediţa,
formează pădurea Recea.
Lupa, firii, izvoreşte din partea
de N.-E.a com. Brebul, pl. Prahova, jud. Prahova, şi se varsă
în rîul Doftana, la $. de com.

Brebul. Servește de limită naturală între comunele Telega și
Brebul.

șoseluite și parte neşoseluite.
Lupa, vî/cea, care străbate partea
Lunguleţul, zezer, jud. Brăila, situat în ostrovul Bregoloiul, la
E. de iezerul

Măioasa,

cu

comunică prin privalul său.

care

de N-E.

a com.

Coteana,

pl.

Siul-d.-s., jud. Olt; se împreună
cu Jidul și formează piriul Brebenelul, care dă în Dirjov.

.
'
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Lupa, vafe, în jud. Gorj, în Cîmpul-Mare al com. Albeni. Işi are
otigina în proprietatea Bengeşti
şi se termină în Gilort; pe
diînsa curge un torent care se

varsă

în Gilort,

în dreptul co-

munci

Birzeiul-de-Gilort,

Iupanului (Culmea-), şir de
maj? şi dealuri, în jud. R.-

întinse de salcimi abia sa putut reuși să se pună o stavilă
acestui

aprig

devastator.

o populaţie de 3o

familii,

nume din Virful-Alunului; brăzdează partea E. a plaiului și te-

pulație de 983 familii,

sai

suflete,
E proprietatea

|

ritoriile comunelor Dealul-Lung,
Andreaşi, Jitia şi Dumitrești ;

se întinde

printre

riul

Rimni-

Merilor,

saii

curge către S.-V. prin căt. Popeşti și după ce primeşte văl-

Lupăria, saii Trăisteni, sa, în
partea de N.-E. a com. Bădeni,
pl.

Bahluiul,

jud.

prafață de 466

Iași,

hect.,

pe

o su-

cu o po-

lor Sf. Spiridon din Iași.

afluenții rîului Rimna, despărțind ast-fel basinurile lor; are
ca virfuri principale: Dealul-Fu-

Lupăria, pădure de fag (80—100
fălci), în jud. Suceava, între
dealurile

Pietrișul

el se desfac următoarele culmi:

com. Valea-Glodului.

și

Osoiul,

dealul

Lăstuni;

se o-

preşte în dealul Turculeţul ; este

„acoperit

cu

păduri

Lupaşcul, ziriiaş, format pe teritoriul

comunei

Lupăria, deaf şi vale, în partea
de N. a moșiei Deleni, com.

Botoşani.

Cimpurile, jud,

Putna ; se varsă în Șușiţa.

Lupaşcului (Tufele-), păzure, a
statului, în jud. Buzău, com. Cilibia, care face un corp cu pilcul
Cotul-Căldărușei, de 48 hect.
Lupăneceşti, căzu, al com.
Ghizdăvești, pl. Balta-Oltul-d.-j.,
jud. Romanați, situat pe un teren şes și nisipos, între Ghizdă-

vești și Loreni. Este unul

Lupăria, deal şi vale, pe moşia
Călinești, com. Lozna, pl. Ber-

hometele, jud. Dorohoii.

din

în

Mănăstirea-Ca-

com.

Iludeşti,

pe moşia

sa,

Hudești-Mari,

pl.

Prutul-

d.-s., jud. Dorohoii,
cu
familii, saii 1026 suflete.
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Proprietatea moșizi este astă-zi a fraţilor Gheorghe, Ilie
Ciolac,

cumpărată

de

la Căpitanul Iancu Lăţescu-Boldur, eredele defunctului Hatman

Costache Lățescu-Boldur.
cu

hramul

Sf.

Mi-

hail și Gavril, cu 2 preoţi, 2
cîntăreți și 2 pălămari; este zi- dită în 1800, apoi reparată în

Lăţescu Boldur, fost general în
armata moldovenească.

Școala primară, la care este și
un curs de muzică vocală ecle-

Lupăria-Sărăcineasca, sas, fă. cind parte din com. rur. "Ţigănești, pl. Znagovul, jud. Ilfov,
Este situat spre N. de Ciolpani,
pe malul stîng al rîului Jalamiţa format și din două trupuri:
Lupăria

și

Sărăcineasca,

Intre

Lupăriaşi Ciolpani e un pod
de lemn peste riul Ialomiţa.
Se întinde pe o suprafaţă de
364 hect., avind şi o populaţie
de 128 locuitori.
D-nii A. Penescu şi A. Si:
monide aii 278 hect. și locui-.
torii, 86 hect.

de ni-

Proprietarii cultivă 140 hect.
(138 pădure).
îi

sip, care spre S, se întinde în
_mari coline. Prin plantaţiuni

Numărul vitelor mari e. de
57 și al celor mici de 164.

satele cele mai invadate

taie

varsă

multe rinduri; în ea este mormîntul defunctului Iordache C.

întinse şi

fineţe bogate.

stinga,

se

şi

com.

Trotuşul,
şinul,

Biserica,

Dealui-Lung
din Dealul-Furului,

Deleni, jud.

pe

Olt;

Lupeni, sătuc, în jud. Bacăiă, pl.

şi Ion

rului, Lăstuni și Turculeţul; din

Lăstuni,

Șoimul,

- Sting
Dealul
Plapcea.

Lupeni,

casei Spitale-

celul, afiuent al rîului RîmniculSărat, d'alungul lui și printre

tre piraiele Peleticul şi Tinosul,
dealul Tinosul, printre piriul
Tinosul şi afluentul săi piriul

ceaua

pl. Mijlocui, jud.

387

Vite: 701 vite mari cornute,
44 cai, I5ŞI oi şi II4 rimători,

printre piraiele Valea:Neagră și
Peleticul, dealul-Peleticul, prin-

în partea de N. a com. Valea-

Are

109 suflete. Altitudinea terenului d'asupra nivelului mării este
de 140 m.
!

Sărat, plaiul Rimnicul; se desface din Culmea-Alunului și a-

Lupeasca, vălcea, ce se formează.

ziastică, e condusă de 2 învăţători şi frecuentată
Localul

este

de 80 elevi.

mare,

de

zid,

cu

2 rînduri, avind de-asupra uşei
tabla titulară de metal, cu înscripția următoare:
e Scoala Costăchească, înfiinţată la 1861,
de fraţii: “Teodor,

Iorgu

și loan

Costa-

che Lăţescu-Boldur, după dispoziţiile
testimentale a răposatului Ilatman, păriutele domnielor-sale>.

Pentru întreţinerea
școalei
este lăsat un legat de 300 galbeni

pe

an,

nitul moşiei,
din

care

se

dă

dinve-

după testamentul

27 Ianuarie

1857.

Sătenii împroprietăriți ati 452
hect., 57 arii pămînt; iar proprietatea moșiei, 5699 hect,, 16

LUPENI
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arii cîmp

și 2005

hect.

67

extremă a jud. Covurluii, Se
limitează la N.-V. cu com. Epureni şi Obirșeni (jud. Tutova);
la S., cu căt. Șipotele (com.

arii

pădure.
moşiei,

acaretele

Intre

afară

de coșerele și hambarele de
păstrat productele agricole, mai
sunt: ratoşe, velniță mare, grajduri de vite, iazuri formate pe
cursul Bașcului, în număr de
3, numite:

lață de
noaci,

de

hect.;

Iazul-Asti-

28 hect.

și Iazul-Vel-

niței, de 32 hect.
Vie se aflăpe o întindere de
18 pog.
Piraicle mai mari cari trec
pe moșie sunt: -Bașeul, Răstoaca și “Țurcani.
In pădure se găsește mult
vinat ca: căprioare, porci sălbatici, vulpi, iepuri,

veni,
”
Moșia se mărginește cu: Darabani, Concești, Girbeşti, Ilavirna, Mlinăuţi, Suharăul, Comă-

neşti, Oroftiana și riul

Prutul.

Lupeni, mahala, în com. rur.
Menţi-din-Faţă, pl. Motrul-d.-j.,
jud. Mehedinţi.
Lupeni, firii, îzvoreşte din po:
norul de sub Pădurea-Lupenilor,
curge prin satul Lupeni, jud.
pl.

Prutul-d.-s.,

Hudești-Mari,

şi

se

varsă

com.

în

stinga piriului Başeul.

Lupeşti,
vurluii,

pl.

kil.

Galaţi,

de

Horincea,

com.

cu

Măluşteni.

prietăței

numai

5 kil.; de la Minzătești la Ghe.

rizărei, a devenit proprietatea
statului. .

o

Are

milii, sati

fa-

de 425

populație

1496 suflete, din

cari

căf comunale

și

vecino-

comunale, dintre cari cele mai
- sunt cele ce duc
însemnate
spre Măluşteni, spre căt. Pleşca
(jud. Tutova), spre Prodănești,
Birlad şi Gherasca.

rasca, 7 kil. Se zice că satele Lu-

pești şi Minzătești datează de
peste 200 ani; Ghereasca, fiind
schit călugăresc, în urma secula-

|

mici.

Budgetul com. e la venituri de
4310 lei şi la cheltueli, de 41ş2
lei.
În cuprinsul comunei sunt

De la Minzătești la Lupești, sunt
4 kil.; de la Lupești la Gherasca,

Lupeșşti, saz, jud. Argeș, pl. Piteşti, facind parte din com. rur.
Hinţeşti:Zmeura.
Lupeşti,
cu

sa,

și reședința

același nume,

pl.

com.

Horincea,

259 contribuabili ; 3 biserici, una

jud. Covurluii. Are

160 familii,

Adormirea Maicei
cu hramul
Domnului, în Lupești, care datează de v'o 160 ani; a doua, cu
hramulSf. Nicolae, în Minzătești,
de 152 ani; şi a treia, cu hramul Sf. Gheorghe, în Gherasca,

saii 640

biserică;

înființată de vr'o S3 ani. Comuna Lupești, împreună cu căt,
: Șipotele din com. Berești, formcază

o

parohie,

cu

catedrala

Adormirea, avind 1 preot paroh,
1 preot ajutor şi 5 cîntăreţi.
Este o școală mixtă, în reședința comunei, frecucutată de
15 elevi.
Știii carte 115 persoane,
Vite

sunt:

356 boi, 198 vaci,

67 junci, 7 junce, . 44 gonitori,
31 gonitoare, 78 mînzi, 74 miînzate,

62

viței, 608 oi, 46 capre,

31 berbeci şi 25 cai.
Natura terenului e argiloasăcalcaroasă, humoasă şi nisipoasă.
Suprafața întregului teritorii al
comunei

în jud. Co-

E.

Recea și Minzăteşti. Trei cătune

din

com. rur.,

şi la

fac parte din ea: Minzăteşti,
„ Lupeșşti (reședința) și Ghereasca.

etc,

„Piatră calcarică bulgăroasă se
află pe Valea-Țurcanilor şi se
estrage pentru trebuințele locale.
Drumurile principale: Dorohoiii-Lişna, care trece prin Lupeni și duce la Darabani-Rădăuţi; acel de la Darabani, care
trece prin Baranca și pe malul
Prutului şi duce la Oroftiana,
Herţa și Mamorniţa și acel de
la Comănești, care duce la Să-

Dorohoii,

Berești)

zavaturi, vetrele satelor și pămint sterp, 170. Din acestea;
715 hect. aparțin proprietăței
mari şi 1235 hect. 75 arii pro-

La Lupești e fundul Horincei.
Comuna e udată de piriul Horincea cu afluenții săi, pîriiașele

Calul-Alb, în supra-

45
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cari:

este

de

1950

hect,,

arabile

1022

hect.

ar.; pădure, 472 hect.; imaș,

suflete;

o

Lupeşti, cătun, al com. Bumbeşti-

Piţicul, jud. Gorj, la V. com. şi
lingă apele Cernădia şi Baia-dcFier,

Are o populaţie de 18 familii,
Sati 44 suflete, din cari 12 contri-

buabili.

Locuitorii posedă:

4 pluguri;

IO care cu boi; 122 vite mari
cornute, 35 cai, 154o0i, 15 capre,

şi 27 rimători.
Comunicaţia în cătun se face
prin şoseaua județeană T..JiulRiîmnicul- Vilcea.
Lupeşti, deal, în com. rur. Bărboiul, pl. Dumbrava, jud. Mehe:
dinţi, pe care este așezat satul

Bărboiul.

|

Lupoaia, com. rur. şi sat, în jud,
Mehedinţi, pl. Motrul-d.-s., la 45
kil.

de

orașul

“Turnu-Severin.

la

100

60 hect. 50 ar.; fineaţă, 77 hect.;

cea

mai

Situat pe două văi : pe valea piriului Lupoaia și pea piriu-

vii,

lui

140;

livezi, grădini

de zar-

o

școală,

Radovani,

satul

formează

LUPOAIA

com. cu satele Ripa și Valea-Mănăstirei de pe Valea-Motrului.
In întreaga com. sunt 1200
loc., din cari 180 contribuabili;
locuesc în 260 case.

Locuitorii posedă: ş1 pluguri,
82 care cu boi, $ căruțe cu cat;
60 stupi.
Sunt 2 biserici, cu 1 preot şi
4 cîntăreţi ; o școală, condusă de
1 învățător, frecuentată de 22
elevi și 4 eleve.
Vite: 600 vite mari cornute,
21

cai,

LUPȘA

207

50 oi

şi 400

rimători.

" Budgetul comunei e la venituri de 2311 lei, iar la cheltueli de 1395 lei.
Prin comună trece șoseaua
Negoeşti-Glogova-L.upoaia-Ploş-

tina.
o.
Dealuri mai principale în co

Lupoaia, pădure, în jud. . Buzăi,
com. Lapașul, situată pe dealul
Corduna (500 hect.).

spre E, formînd piscul
de la Gura-Lupoaiei;se varsă în
riul Vediţa.

_tează

Lupoaia, pădure, situată pe deal
şi văi, la $. de com, Ciuperceni, pl. Ocolul, jud. Gorj. Are

Lupoiţa, sa/, în jud. Mehedinţi,

o suprafață de 170 hect., proprietatea com nei Ciuperceni.

Lupoiul, căfunaș, al com. Pănătăul, jud. Buzăii, cu 20 locuitori și 7 case,

Lupoaia, za/e, în jud. Covarluiii,
pl. Zimbrul, com. Bursucani, în-

pl. Văilor,

com.

rur. Roșiuţa.

fundată spre E. şi deschisă spre

Lupşa, com. rur. şi sat, în jud. Mehedinți, pl. Motrul-d.-s.,la zo kil.

V., în apropiere de satul Bursucani. Din fundul acestei văi

tuată pe vale și deal. Se mărgi-

ia naștere o apă mică în forma
unui piîriiaș, care contribuie și ea

la formarea Suhuluiului-Sec. Valea, mai înainte acoperită cu
pădure, e azi loc de imaș.

de

orașul

neşte:

la

rinești

şi

'Turnul-Severin,

E.

Imoasa;

comunele

com.

V.,

cu

iar spre

Sama:-

spre

. Severinești

nești
; spre

nășani,

cu

S.,

cu

și Căză-

com.

N.,

si-

Ciovir-

cu com.

Fiorești și Broșteni. Satul Lupșa
formează com,-cu Lupșa-d.-s. și
mahalalele Seliștea şi Izvorul,

mună sunt: Dealul-Radovanului,
Cervenia
şi Dealul-Becherilor.
Apele
care udă această
co-

Lupoaia,va/e,
jud. Gorj.Se întinde din partea despre S.a com.
jude-

In întreaga com. sunt 1400 su-

mună sunt: riul Motrul şi piraiele Lupoaia și Radovanul, cari

ţeană T.-Jiul- Severin, pl. Ocolul spre -$., pe o întindere

flete, din cari 223 contribuabili; locuesc în 285 case.

unite se varsă în Motru. Tot
de această comună țin și ma-

de 3 kil., pănă în hotarul jud.

halalele Udrariul și Lupoiţa.

Ciuperceni,

din

şoseaua

Mehedinţi, com. Brădeţul, lăsînd
spre E. dealul Lupoaia și spre
V. dealul Bujorescu.

Lupoaia, căzu, al com. Colţi, jud.
Buzăă,

cu

40: locuitori

şi

14

case,

Lupoaia, saţ, în jud. R.-Sărat,
plaiul Rimnicul, căt. al com.
Dumitrești,

așezat pe partea de

N. a comunei,

la poalele

dea-

lului Lupanul.

Lupoaia, vă/cea, situată pe teritoriul com. Cortul, pl.
jud. Olt. Se formează

Mijlocul,
din dea-

lul Muchia-Osicei, curge către
S$., paralel cu Osica şi se varsă
în Vedea, pe dreapta ei.
Lupoaica-Stavropoleos, zâdu- |
re, a statului, în

întindere

de

Lupoaia, munte, la E. de com.
Biătriîni, plaiul Teleajenul, jud.
Prahova.

650 hect., pendintede com. Moreni, pl. Filipești, judeţul Prahova,

Lupoaia, /ac, în jud. Ialomiţa,
pl. Borcea, com. Dichiseni,. în
insula Balta.

Lupoaiele, fre: movile, în jud.
Ialomiţa, pl. Ialomiţa-Balta, spre
N. de satul Pribegi,

Lupoaia,

Lupoaiele, 23/cea, izvorește de la
“N, din moșia d-lui Kalinderu,

/ocuință izolată, lingă

com. Crușovul, pl.Balta-Oltul-d.-

3... jud. Romanați, unde se face
bilciă la 26 Octombrie.

com.

Colonești,

Locuitorii

posedă:

75

plu-

guri, 120 care cu boi, 10 căruţe cu cai.
Are 2 biserici, cu 3 preoți
și 4 cîntăreţi; o școală, con-

dusă de

1

învățător,

frecuen-

tată de 24 elevi.
Vite: 600 vite mari cornute,
30 cai, 600 oi și 500 rimători,

Budgetul com. este la venituri în suma de 1167 lei, iar
la cheltueli în suma de 764'li.
Are o șosea comunală ce o
leagă cu comunele vecine.
Dealurile mai principale din
com.

sunt:

Dealul-Bătrin,

Dea-

lul-Boeresc, Dealul-Tinăr, DealulFloarei, Piscul-Țiganului,
cele și Broşteni.

Cau-

Văi mai principale sunt: Valea-Seliştei, Valea-Mare, ValeaFloarei, Valea-Izvorului și Valea-

Lupşei. Pirtul Lupșa curge prin
comună.

pl. Vedea-d.-j.,

curge spre S., apoi

se îndrep-

Lupșa, deal, în com. rur. Cloșani,

LUPȘA
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plaiul Cloșani, jud. Mehedinţi,
parte loc de muncă, parte acoperit cu păduri.
Lupşa,

sai

Valea-Roşie,

în com. zur. Lupșa,pl.
de-Sus,

vale

rur.

cu 76 case.

Lupşa-de-Sus, sas, în jud. Mehedinți, pl. Motrul-d.-s., com. rur.
Lupșa, cu 182 case.
Lupşani, com. rur., jud.
situată în partea cea
N..V. a plășei Borcea,
N. pl. Cîmpului, la S.,
Ulmul,

la E., com.

V., jud. Ilfov.

Ialomiţa,
mai de
avind la
comuna

Plevna și la

Teritoriulcomuneiare o Supra-

față de 10,850 hect.și coprinde
9 moșii, din cari ş sunt proprie-

tăţi particulare, iar 4 sunt ale
statului și anume: Valea-Seacă
saii Culcaţi-Nucet, cu 1600 hect.,

din cari 1500 hect. loc de cul.
tură şi 100 hect, izlaz, foastă a
mănăstirei Nucetul ; Culcaţi-Ră.zvan, cu 1000 hect., din cari
50 hect. izlaz și 950 pămînt de

cultură, foastă a bisericei Răzvan din București; Lupșari, cu
3500 hect., din cari 400 hect,

izlaz, 100 hect. băltiş şi 3000
hect. loc de cultură, foastă a
Mitropoliei din București; Bă.
răganul,

cu

900

hect.,

din cari

20 hect. pădure, foastă a mă.
năstirei Cernica,
După legea rur. din 1864,
sunt împroprietăriți 102 locui:
tori; în 1878, s'aii mai împroprietărit 30; neîmproprietăriți se

mai

află 325

Rusului, care, de atunci, împreună cu satul Valea-Mare, a for-:

mat com. Plevna.
Are o populaţie de

427

fa-

milii, saii 2261 suflete
; o şcoală

pl. Motrul-d.-s., com.

Lupșa,

Pănă la 1 Aprilie 1891, de această
comună, ținea și satul Valea-

Motrul-

L.upşa-de-Jos, sas, în jud. Mehedinţi,

LUPULUI (DRUMUL.)

locuitori,

Se compune din satele: Lup-

şani, Valea-Seacă şi Hoinari şi
din cătunul Tirl
- Martoi
aul, cu

reședința primăriei și a jude.
cătoriei comunale în Lupșani,

mixtă, frecuentată de şo elevi
şi 12 eleve; 2 biserici, cu 3
preoţi și 4 cîntăreți,
Vite sunt: 1742 boi, 850
3380 oi și 62 bivoli,

Lupşani, sas, în jud, Ialomiţa,
pl. Borcea, pendinte de com.
cu același nume, situat pe coasta de V. a Văii-Căpitanului și
pe țărmul lacului Lupșani.
Aici este reședința primăriei
și a judecătoriei comunale.
Are o populaţie de 213 familii, sai 932 locuitori; o școală
mixtă, frecuentatăd5o
e elevi şi
12 eleve; o biserică, construită
la 1843, deservită de 2 preoţi și
2 cîntăreţi,

Spre N. de sat, la 3 kil., trece
Bucureşti-Fetești.

Luptători, saţ, făcînd parte din
com. rur. Tăriceni, pl. Olteniţa,
jud. Ilfov. Este situat la N. de
Tăricei, pe malul drept al gârlei
Mostiştea. Se întinde pe o suprafaţă de 1628 hect, proprie- tatea însurăţeilor, din cari 165
rămîn sterpe,
Are o populaţie de 203 suflete.
Comerciul se face de 2 circiumari,

Numărul

|

vitelor

mari

e

153 și al celor mici, de 270.

Luptelor
vile,

de

(Movilele-), zr22 mo.

pe șesul

Siretului,

moșia

Virful-Cimpului, com. cu același
nume, pl. Berhometele, jud. Do-

rohoiă,rămase

se vede

vre-unui războiiă,

jud.

sas, cu

Argeș,

pe urma

pl.

23

familii,

Pitești,

parte din com. rur. Groşi.

în

făcînd

Lupueşti, mahala, din com, rur.
Roșiile, pl. Cerna-d.-j.,
jud. Vilcea. Are o populație de 253

locuitori;

o biserică,

fâcută

de

I. Catalistru şi reparată de
M.

Roșianu,

cai,

Budgetul com. e de Sro1 lei
la venituri și de 11804 leila cheltueli,

calea ferată

Lupueni,

în anul

D,

1875.

Lupul, osiroo, în jud. Brăila, lung
de la N. spre S. de 8 kil. şi
lat de Soo
nalul Lata

m., format de caşi de Dunărea-Va-

poarelor. Străbate com. Gropeni
și Tichilești. Se mai numește
şi Calia sai Coada-Lupului.
Lupul,
Borcea,

/ac, în jud.. Ialomiţa,

pl.

insula Balta
; se întinde

pe. teritoriul

comunelor

Tonea

“şi Roseţi-Volnași.

Lupul, pădure particulară, situată
pe moșia Mogoșoia, com. Bucoveni, pl. Znagovul, jud. Ilfov,
supusă regimului silvic; cade
în linia de centură a forturilor
din jurul capitalei,
Lupului (Dealul-), Zea/, în jud.
Suceava, numit și al Bogdăneștilor, de-a stînga pîriului Seaca,
între comunele Boroaia și Bogdăneşti,

Lupului (Drumul-), Zruu, în
jud. “Tulcea, pl. Tulcea, între

comunele rurale Cataloi și Beş-

Tepe; pornește din Cataloi, se
îndreaptă

mai întii spre

N.-E,,

taie șoseaua națională “TulceaBabadag-Constanţa, pe la kil.
I1; lasă la stinga Valea:Candonului,

urcă Valea-Puturosului

până la poalele Dealului-Redii;
de aci o ia spre E, pe la poalele sudice ale Dealului-Mare

şi ale virfului săi,

Tulcea ; taie

văile Tulcea și Valea-Mare, lasă
la stinga movila Iacob Mogh, taie

* LUPULUI (GROAPA-)

valea

Sari-Ghiol,

LUTA-MICĂ
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pe'la

S.

de

3 kil. spre SE. de Malcoci;
taie apoi o inulțime de căi co-

Buzăii, com. Mărunţişul, căt. Poenele Izvoreşte din colina Poenele
şi se scurge în riul Bisca-Chiojdului, între cătunele Poenele şi
“Țoca.

Lupului (Valea-), vaz, în jud.
Tecucii, com. Gohorul. Cuprinsă
între dealurile: Chetroiul, Gera
şi Pătrășcana, la E. şi Gohorul și
Ireasca, la V.

munale, ce unesc Tulcea şi Malcoci, cu conwnele
Sari-Ghiol,

Lupului (Valea-), za/e, în jud.

Lupului (Valea-), va/e, în jud.
Tulcea, pl. Isaccea, pe teritoriul

satul Malcoci și dă în șoseaua
judeţeană Tulcea-Mahmudia, la

Agi-Ghiol și Sari-Chioi.

Ruzăă,

com.

Miăjetul,

căt.

Va-

lea-Lupului ; începe de la Mar:
dale și se varsă în riul Buzăul ;

com.
nume

Buzăi, com. Monteorul, începînd

albia

Țiganca ; se desface din Dealul:

de sub plaiul Chilmiziului și scur-

anevoiasă

Lupului (Groapa-), va/e, în jud.

gîndu-se în
gă şoseaua
cură.

Lupului

valea Păcurei, linde la mina de pă-

(Piscul-), zzsc, în jud.

Muscel, pl. Podgoria,

com.

Vră-

sa

e mare,

şi

humoasă,

de umblat,

Grecilor,

Lupului (Valea-), za/e, pleacă
din com. Cilcești, plaiul Vulcan,
jud. Gorj, de la N. la S., pe o
întindere de 1!/2 kil., lăsînd spre
V. Dealul-Plaiului și spre E,
Dealul-Petrișul.

nești,

Lupului

(Piriul-), zîrî, în jud.

Bacăs,

pl. iMuntelui, com. Bri.-

Lupului

(Valea-),

dealurile

Recea,

ae,

din

turoasa, ce curge prin Transilvania avînd însă confluenţa sa,

nea, pl. Cîrligătura,
Iași și com. Strunga,

cu. pîriul Agăpioasa, pe granița

Roman.

romînă.

„reă,

seacă,

Muscel,

e coprinsă între Dealul-Teilor și
Dealuli-Ştubeiului, făcîndu-și drumul prin păduri seculare de tei;

Boz-

se

din jud.
din jud.

după

ce primeşte ca afluenţi Valea-Rea,
Valea-Fundăturilor, Valea-lui-Epure, ce izvorește dintre dealul
Repeguşului

şi

murile,

Rădești,

com,

izvorului

între

com.

ia acest nume

dreptul

tea vestică a plăşei şi a com.;

deschid în

Dealul-cu-Dru-

pl.

Riu-

rile. Curge de la E. spre V. și
se varsă în Rîul-Tirgului.

Valea-Țigâncei.

Lupului (Valea-), za/e, în jud.
Vilcea,

ce

din

Valea-Crucelar; se îndreaptă spre
E., avind o direcţiune generală
de la V, spre E., brăzdind par-

se unește, după o lungime de 3
kil., cu Valea-Lungă ; amîndovă

Lupului (Valea-), vaz, în jud.

Lupului (Pîriul-), zâriă, în raionul com. Golhorul, jud. Tecuciii.
Curge în direcția N.-S., străbate şoseaua natională și calea
ferată și se varsă în girla Pătrăşeuna, o formaţiune a Birladului. Acest pirii, în timpul ve-

rurale Balabancea şi ape acela al cătunului săii

pl.

Cerna-d..s.,

com.

Broşteni. Izvorește de la N.

munci,

trece

pe

la N.

co-

cătu-

nului Viţelul şi se varsă în riul
Cerna, tot în raionul com. Broş-

teni. Curge în timpuri ploioase,
Luruiul, griud sai /oc ridicat
d'asupra stufului înconjurător,
în jud. Tulcea, pl. Sulina, pe
teritoriul com. rur. Cara-Orman,

situat în partea de V. a plășei

Lupului (Poiana-),
din muntele

„jud.

Buzău,

ramificație

Predealul-Buzăului,

ce

se lasă

parte

„spre Vipereșşti, parte spre com,
Tisăul, căt. Haleșul.

Lupului

(Valea-)

Lupului

(Valea-),

(Hărhă-

Pe această

dăul), căzu, al com. Mlăjetul,

chime situată

jud, Buzăii,
60 case.

unde se văd
selor.

cu 3409 locuitori

şi

va/e,

izvo-

reşte din pădurea Corbi, trece
pe la N.:E. de com. Stănești,
plaiul Nucșoara, jud. Muscel și
se varsă în riul Doamna, pe
malul stîng.
vale a fost în ve-

comuna Stănești
și

azi

ruinele

ca:

şi

în

el este

cea

a

comunii;

o prelungire

sudică a

grindului Lumina,

munică

(Valea-), su-azvizie a

cătunului

Berca,

clele, jud.

Buzăii.

din

com.

Pi-

Lupului (Valea-), vaz, izvoreşte

o întindere de ş hect., acoperite
cu nisip; comunică cu grindul
Cara - Orman;
este străbătut
de un drum comunal,
numit

Drumul-lui-Mamut.

6125. dlarele Dicţionar

Geografie,

Vol, IV,

raionul

în .Dunăre,

în dreptul co-

Valea-

munelor Viişoara și Suhaia, mai

jos de pichetul militar Mariașul.

şi se

varsă

com.

însă

jud. Teleorman,

Lungă, plaiul Prahova, jud. Prahova

Lupului (Valea-), za/e, în jud.

din

prin care co-

cu Grindul - Roșu; are

Luta-Mare,

Lupului

S-E.

în

Valea-lui-

Dan, tot în com. Valea-Lungă.

Luta-Mică,

însulă, jud. Teleor27

LUTELE-MARI

ȘI LUTELE-MICI

210

man, puţin mai în josul Dunărei de cît Luta-Mare.Pe țărm este
pichetul No. 2,
Lutele
- Mari
munji,

la

Lutului-Alb (Valea-), va/e, în

Muscel,

frontieră.

jud. Tulcea, pl. Tulcea, pe terito:riul com. rur. Beș-Tepe; începe
din poalele nordice ale dealului

Lutele- Mici,

Cairaci ; se îndreaptă spre N., a-

jnd.

întreriul Dimboviţa și
și

Păduri, ale statului, în întindere
de 1308 hect., ţinînd de munții
mănăstirei Cimpulung, cari fac
parte din com. Corbişori și Berevoești,pl. Nucșoara, jud. Muscel,
Lutul
- Alb,

căzu,

jud.

Brăila,

pendinte de com. Scorțarul-Vechiă, lingă lacul cu același nume,
situat la V., la 10 kil. de co-

mună. Populaţia sa e de 181 suflete.

Lutul-Alb,

Zac, jud. Brăila, situat

la S. V. de com. Scorțarul-Vechiii, cu o suprafață de 3o hect,

Apa sa conţine
nerale.

Numele

substanțe
săii

vine

mide

pămîntul albicios al fundului.

la,

Lutul- Alb, moșie, jud. Brăila,
peadinte de com, Scorţarul-Ve.
chiii, proprietatea d-lui C. D.
Suţu (1600 hect.),
Lutul-Roșu,

munţii proprii, zişi ai Vrancei,
pe teritoriul cătunului Tulnici,
jud. Putna.

- Mici,

și Lutele

nordul

Lutele-Mari

LUȚOAIA *

vî/ de munte,

în

vind o direcţie generală de la
S. spre N.; are nişte maluri
înalte, formate din humă ameste-

cată cu cretă; străbate

partea

răsăriteană a plășei și cea cen.trală a comunei; taie în două,

de la S. la N., satul Beș-Tepe
în mijlocul căruia se unește pe
stinga cu văile Chiorculac și
“Turia,

şi cite-și trele unite, oco-

lesc spre apus virful cel înalt
(242 metri) al dealului Beș-Tepe,
străbat viile satulni Beș-Tepe și
o mică

mlaștină,

cu girla Dirnoiul,

şi se

termină

pe

dreapta.

Luţca, sat, în jud. Roman, pl.
Moldova, com. Carol T-iii, spre

N. de satul Carol L-ii
N.-E,, la 7 kil. de orașul
Este așezat pe girla
şi pe malul drept al riului
Are o populație de 106

și spre
Roman.
Luţea
Siretul.
familii,

sai 237 suflete, din cari 109
contribuabili; locuesc în 82 case.

Sunt

180 vite mari

cornute.

Are un pod
Siretul,

umblător pe riul

peste care trece Șoseaua

județeană, ce duce de la Roman
la tirguşorul Bira. Este legat cu
orașul Roman prin şosea.

Luţca, girlă, curge prin pl. Moldova, comunele Hălăuceşti, Mircești, Răchiteai, Agiudeni, Tă.
mășeni, şi Carol -iii, jud. Roman.
la naştere de la N.-E de satul

Hălăucești. Curge
de la N.
spre $. trece pe la V. de satul
Răchiteni, udind satele A giudeni,

Tămășeni și Luţca şi la S. de acest
sat se varsă în rîul Siretul de-a
dreapta. Cursul acestei girle este
aproape paralel cu acel al rîului
Siretul și albia sa nu este separată de albia Siretului prin nici
o ridicătură,

așa

că apele

lor,

în timpurile ploioase, se împreună, dind naștere la inundațiuni. Această gilă primește pe

dreapta, la Agiudeni, pir. Ciorgul şi la :Tămășeni,. pîriul Berendisul. Formează în cursul săă
multe bălți,

Luţoaia,:căfunaș izolat, pe moşia
Ipotești,

com. Cucoreni, pl. Tir

gul, jud. Botoșani.

Luţoaia, pisc, la E. com. Mateeşti,
plaiul Olteţul-d.-s., jud. Vileca.

M
Maadem-Bair, dea/, în jud. Tul- |
cea, pl. Istrului, pe teritoriul
com. rur. Potur și anume pe

acela al cătunului
să Hamamgi

“este

o prelungire

orientală

dealului Haidin; are
țiune de la S. la N.,

;

a

o direcbrăzdind

partea centralăa plăşei și cea
sad-estică a com.; virful prin-

cipal, movila Hamamgi, are 127
m. şie punct trigonometric de

observaţie de rangul al 2-lea; pe
la poalele sale răsăritene merge
şoseaua naţională Tulcea-Babadag-Constanţa, iar cele nordice
se termină în piriul Beidaut;
este acoperit cu finețe și păşuni.

Macaria,

munte,

la N. com.

doşi, plaiul Novaci, jud.

Ra-

Gorj,

situat între munţii: Florile-Albe,
Tărtărăul, Tăuzul, Setea-Mare,

Coasta- Crainicului, în partea
- dreaptă a apei Gilortului,
Macmora - Bair, dza/, în jud.
Constanţa, pl. Silistra-Nouă, pe
teritoriul com. rur. : Para-Chioi
și anume pe acela al cătunului

„Săi

Calaigi;

se desface

din ra-

mificaţiile orientale ale dealului
* Siran-Culac-Bair; se îndreaptă
spre E., avind o direcțiegenerală de la S.-V..spre N.-E,, şi
„. brăzdind partea de S. a plăşei
Şi „ cea „Centrală
„62630,
.

a

com.;

Marele: Dicţianar Geografie.

saPol, IV,

tul Para-Chioi e aşezat la poalele sale N.-E., iar satul Calaigi la cele E.; are o înălțime
de 168 m. și domină satele de
mai sus, valea Ghiuvenli-Ceair,

ce merge pe la poalele sale E.,
şi drumul comunal Calaigi-ParaChioi ; este acoperit cu puţine
păduri ce sunt resturi din întinsele păduri de odinioară şi cu
tufărișuri și semănături.
Macoveanca,

zechie

numire

a

cătunului şi moşiei Arcani, din
jud. Buzăii,

com.

Meteleul.

340 hect. și a doua
Mare), 410 hect.

Macradiul, vî7f de munte, pe
teritoriul com. Tulnici, pl. Vran:
cea, jud. Putna,
Macuc, Zeal, în jud. Constanţa,
pl. Silistra-Nouă, pe teritoriul
com. rur. Oltina; se desface
din dealul Ciacal; se întinde
spre E., avind o direcțiune ge-

nerală de la S.-V. spre N-E,,
dealungul malului drept al Dunărei, brăzdind partea de N. a
plășei şi cea

Macoveanca, mare dată unei
sfori de moșie, din com. MIă-

jetul, jud. Buzăi, situată pe
lunca Cinrarului; are 39 hect,,
fineață și pădure.

Padina, jud. Buzău.
Macoveiul

dina),
com.

Padina,

în jud.
cu

este Oltina, care are o înălțime

15350

hect.,

s'a dat

prietăriților în

1864; e cea mai

mare proprietate din

140

m.; este acoperit

cu

fîneţe,şi la poale cu. tufărișuri; pe
sa merg drumurile coOltina - Beilicul şi Mîr-

leanul-Oltina.

Buzăii,

din care 1335

zăii,

lasă

burgina și Tuna-Orman; este
presărat cu cite-va movile ; printre virfurile sale, cel mai înalt

muchia
munale

(Macoveanca, Pa-

moșie,

N.-E. a com.;

spre E. prelungirile numite Col-

de
Macoveiul, veche numire a com.

(Pădurea-

împro-

jud,

Bu-

|

Macoveiul, doză: trupuri de pă-.
dure, pe moșia Macoveiul, jud.
Buzăii, avind una (Pădurea-Mică)

Hoşie, în jud,
Dolj, pl. Cimpul, com. Maglavit,
aparținînd bisericei din Craiova,

Madona-Dudu,

Mâdona-Dudu,

de la

care

şi-a

luat numele.
Are păduripe dînsa.
Pămîntul acestei moșii precum
şi acela

al

locuitorilor

era

a:

meninţat de nisipul ce-l aducea
„vîntul de la Dunăre. Epitropia
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bisericei a luat măsuri de apărare prin plantațiuni și ast-fel
s'a

reușit a se opri

întinderea

nisipului pe pămîntul arabil. Pe
moșie se găsesc stine,
Madona-Dudu, pădure, în jud.
Dolj, pl. Cimpul, com. Maglavit,
pe 'moșia Madona-Dudu. Este
compusă din plopi și salcîmi.
Madved,

pichet

de

Suceava,

com.

sa/, făcînd

parte

din

com, Buda, jud. Tecuciiă,
kil. de reșed. com.

la

2

Are o suprafață de 137 hect.,
50 arii, și o populație de 18
familii, sati 70 suflete; locuesc
în 20 case.

este

astăzi

deservite de 1 preot, 2 cîntăreţi și 2 paracliseri.
„Locuitorii posedă: 22 pluguri,

mănăstirea,

a-

unui deal toarte înalt, la E. de
com. Crimpoaia, pl. Șerbănești,

jud. Olt, lingă apa Vedea.
Aii o suprafaţă de 600 m.

arînd, au găsit fragmente de arme
şi instrumente vechi, de o mărime

„cu

totul neobișnuită azi: săgeți,

pinteni de o
şi altele.

mărime

altele,

uman

de

pul semnul crucii. În urma acestei împrejurări mocanul vinde
oile și cu banii ce primise pe
“ele, zidește mănăstirea pe locul
unde era bătrinul stejar, din
care făcu icoane Maicii Dom.
i dede

nu-

mele de mănăstirea Magarul.

Magazia, sa, în jud. Neamţu,
pl. Piatra-Muntele, com, Crăcă.oani, situat pe valea piriului
Cracăul, într'o pozițiune pitorească,

Are o populaţiune de 43 familii, sai 213 suflete: 114 bărbaţi

și 99

femei.

|

Locuitoriise ocupă cu agricul-

o

contribuabili,

fosile,

un

nară şi o măsea,

craniiă

extraordi-

care

areo

mă-

rime de 20 c. m. în lungime și
un diametru de 8 c. m. în grosime.

şcolă,

în-

39 care

cu

boi;

520

vite mari

cornute, 1114 oi, 199 rimători;
36 stupi cu albine.
|
Budgetul com. e
lei 1624, bani

de

la venituri
49, iar 'la

cheltueli, de lei 1227, bani So.
Apele ce udă această comună
Sunt: .Sănătoarea şi Blahniţa.
Comunicaţiase facepe
comunală,

mărime

o

1820, de către locuitori şi ambele

colosală

intre

făcînd cu ca-

225

p.

Imprejurul ruinelor, locuitorii,

în vîrful

mănăstirei

41

Magazia, Cetatea-Vechie sai
Tătărească, rele unei cetăjI vechi, situată pe culmea

Neagra-Șa-

D-l D. Ghioceanu, afirmă că
săpînd în malul "Vedei, a găsit,

iar

vie,

fiinţată la anul 1888, frecuentată
de 25 elevi; 2 biserici, una fondată la anul 1843, și a douala

ciți-va măgari. El observă că
unul dintre măgari părăsea în
fie-care zi turma și mergea sub
umbra unui mare stejar ce era

nului,

hect.

Locuitorii, foști clăcași, poartă

oi ca de obiceiu și

dealului,

88

acest nume de la magaziile ce
le aveaii arendașii statului aici,
înainte de împărțirea pămîntului,
“Satul s'a înfiinţat la 1878.

Magarul, schit de călugări, în
jud. Tutova, pl. Tirgul, com.
Zorleni, la ciţi-va kil. de căt.
Bujoreni, așezat pe virful unui
deal, în mijlocul pădurei la o
jumătate oră departe de cătunul Bujoreni. Legenda acestei
mănăstiri este următoarea: Un
mocan care păștea oile pe locul
vea printre

fineţe,

în

rului, avind 1201.7 m. altitudine.

unde

hect.

Cloșani.

Maganului (Dealul-), munte, în
jud.

Magazia,

țărmuri ale piriului Sănătorea,
la 25 kil. de TirgulJiul, capitala județului. E formată din
2 cătune: Magherești-din-Deal
şi Maghereşti-din-Vale.
,
Are o suprafaţă de 1200 hect.
din cari: 340 hect. arabile, 625
hect. pomet, 9o hect. izlaz și
pădure, 16 hect. vatra satului.
Are o populație de 243 familii sai 867 suflete, din cari

graniță,

jud. Mehedinţi, plaiul

tura și exploatarea terenurilor
(vărării, cariere, exploatarea pădurilor).

şi care o pune în
la N.
Bobi,

șoseaua

care străbate comuna

comunicație

cu Turbaţi şi la S., cu
printr'un drum ordinar, |

care pleacă din Magherești-dinVale, trece prin Maghereşti-dinDeal şi intră în Turbaţi.
In comună

sunt:

3 puțuri

și

IL fîntîni.

Maghera, sătuc. Vezi Virful-Cim-

Maghereşti-din-Deal, că/uu de
reședință al comunei Maghereşti, jud. Gorj, pl. Amaradia.
Maghera, pirii, izvorește din
Are o suprafață de: 700 hect.,
dealul Goroveiul, trece prin să. '
din cari: 160 hect. arabile, 315
tişorul Maghera, com. Virfulhect. finețe, 45 hect. vii, 21
"Cimpului, pl. Berhometele,
jud.
hect. pomet, 90 hect, izlaz şi
Dorohoii, şi se varsă în Siret.
pădure și 9 hect. vatra satului.

pului, sat, jud. Dorohoiii.

Are o populaţie de: 123 faMaghereşti,

com.

de N. a plășei
Gorj,

zată

la V.

pe

rur., în partea

Amaradia, jud.

com.

coastă

Secelul,

şi

pe

așe-

ambele

milii, sai
115

444

suflete,

contribuabili;

o

din

care

biserică,

deservită de 1 preot, 1 cîntăreț
şi 1 paracliser.

MAGHEREȘTI-DIN-VALE
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Locuitorii posedă: 12 pluguri,

Se învecineşte la N. cu pro-

20 care cu boi; 260 vite mari
cornute, 5 cai, 557 oi, 74 rîimă-

tori;

prietatea

comunei Magherești, jud. Gorj,
situat la N. cătunului

de

Maglaviiul,

dință și pe costișe. Are o suprafață de 500 hect., din cari:

o populație de 118 familii, sai

423 suflete, din cari 110
tribuabili. Are 1 biserică,

concu 2

cîntăreți și 1 paracliser, deservită de preotul

de

la

cătunul

de reședință.
"
Locuitorii posedă: 10 pluguri,
19 care cu boi; 260 vite mari

Lerescu;

la

S,,

com. rur., pl. Cîm-

pul, jud. Dolj, la 76 kil. de
Craiova, și la 14 kil. de reșe-

reşe-

160 hect. arabile, 270 hect.
finețe, 43 hect. vii, 20 hect. cu
pomet, 7 hect. vatra satului, şi

d-lor

cu Gruiul, la E., cu Riîul-Tirgului și la V. cu riul Bughea.

16 stupi cu albine.

Maghereşti-din-Vale, căzuu, al

MAGLAVITUL

dința plășei, orașul Calafat.
Se află situat pe loc șes, înconjurată de plantațiile bisericei
Madona-Dudu,

din

Craiova.

Se mărginește la N. cu com.
Hunia;la S., cu com. Poiana;
la V., cu Dunărea și la E., cu

com. Moţăţei.

Se desparte de

aceste comune prin plantaţii și
locuri agricole,
,
La N. se află dealul Golenţi.
Tot

aici, nu departe de Dunăre,

cornute, 7 cai, 557 oi şi 75 rimă-

se găsește Măgura-Popei.
Către Dunăre se găsesc cite-

tori;

va mici înălțimi, numite hotare,

20 stupi.

In cătun se

mai

găsesc:

ş

fintîni şi 5 teascuri de vin.

Magherniţa, pirîiaş, în judeţul
Neamţu, com. Vînători-Neamțul, pl. de Sus-Mijlocul. Izvoreşte
din muntele
Procovul,
lingă schitul cu același nume,

curge pe la E.

de

mănăstirea

Neamţul, traversînd, aproape de
vărsarea sa, pe partea dreaptă

a pîriului Nemţișorul, şoseaua Vi.
nători- Mănăstirea-Neamţul,
tre kil.

în-

13— 14.

făcute de locuitori; între acestea sunt: Hotarul-Popei, Hotarul-Voinci,

Hotarul-Listor,

Hotarul-din-Sud

și Hotarul-Cai-

lor.
In comună sunt
în

apropiere

de

două

bălți,

Dunăre:

avind o lungime cam
m., și-și are scurgerea
năre ; a doua, numită

de

de 300
în DuGolenţi,

cit prece-

denta, se scurge tot în Dunăre.
Ambele

bălți conţin

pește.

lui silvic, pe moşia Magivia din
Cîmpulung, plaiul Nucşoara, jud.
Muscel, în întindere aproxima:

E. spre

tivă de 400

comunei, se găsesc cite-va

hect., populată 'cu

mesteacăn, fag, anin și plop.
Această pădure se află la
- marginea orașului Cîmpulung,
situată pe coaste

repezi,

parte

desvelite de stratul vegetal, în
„cît amenință

propiere,

din

localitățile din

cauza

a-

piraielor,

cari, pe timpuri ploioase
nisip, pietriș şi bolovani.

cară

una

numită Maglavitul, cu o suprafață de 400 m. p., este îngustă,

puțin mai mică

Magivia, pâdure, supusă regimu-

Ho.

tarul-Sîrbului, Hotarul-Porcului,

Pe limita sa de V. curge fluviul Dunărea, cu îndreptarea N.S.-V.

Pe Dunăre, în E.

troave.

-

Mici rîuri
resc din

muna
varsă
Se
muna

intermitente

izvo-

dealul ce desparte co-

Maglavitul de Dunăre şi se
în balta Maglavitul..
zice că, pănă la 1819, cose găsea pelocul, pe care

se află;

“sub

os-

la anul

dealul

1821 s'a

despre

V.,

1828, din noi s'a zidit pe locul
unde

se găsește

azi.

Se compune din cătunele:
Maglavitul, Golenţi şi Comani.
Cătunul de reședință este Maglavitul. Înainte ' cuprindea. și
cătunul

Hunia,

azi

com.

zur.

deosebită.
Are o populație de 3938 sufete; 2 biserici de cărămidă
făcute de locuitori, una în căt,

Maglavitul şi a doua în căt. Golenți, ambele avînd cite 1 preot
şi 1 cîntăreț; trei școli, două
în cătunul Maglavitul, din cari

una de băeţi și una de fete, și
a treia în Golenţi, mixtă. Școala de băeţi din Maglavitul funcţionează

din anul

1833, iar cea de

fete, din anul 1880. Şcoala mixtă
din Golenţi funcţionează din
anul

1885.

|

“Suprafaţa teritoriului comunei
este

de aproape

6500 pog., din

cari: 3896 pog, arabile, în cătunul Maglavitul și 2332 în Golenți.
Una din moşiile de pe teritoriul comunei este proprietatea

de 20223 pog., din cari vr'o
3000 pog. nisipuri, a bisericei
Madona-Dudu

se compune

din Craiova, care

din 3 trupuri: Ma-

glavitul, Hunia și Golenţi.
O altă moșie
e Poeni,

ce

aparține azi locuitorilor din comura Maglavitul,
In com..sunt plantaţii de salcimi și de plopi, peo întindere
cam

de

2000

pog.,

proprieta-

tea
bisericei Madona - Dudu.
Toate plantațiile . sunt amenajate.
|
Viile ai o întindere de 206
hect,,

aparţin

locuitorilor

găsesc pe pămînturile
anul

1864.

şi

date

se "

în

|

mutat

In com. Maglavitul se găsesc *
mori de apă şi de vint, unele
pe proprietatea Madona-Dudu,
iar altele pe delimitările locu-

iar

itorilor

la.

»

din

1864.
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Comerciul se exercită în
mună de 30 persoane.

Budgetul comunei

co-

Afară de calea judeţeană Craiova-Calafat, com. Maglavitul mai
este străbătută de calea vecinală Maglavitul-Cetatea, lungă de
6 kil. şi de calea vecinală

Ma:

glavitul-Calafat, trecînd prin căGolenţi,

com.

Basarabi,

pănă la schela Calafat,
In comună

se găsește siliștea

numită lLopcea.

Maglavitul, sas, în jud. Dolj, pl.
Cimpul, com. Maglavitul, reşedinţa primăriei.

Are o populație

de 3136 suflete: 1572 barbaţi
şi 1564 femei. Locuesc în 530
case

și 50

despărțit

prin

apa

e la veni:

turi de 11718,26 lei şi la cheltueli, de 11490,45 lei.

tunul

Tirgovişte,
Ialomiţei.

MAHMUDIA

bordee.

tea de

Mahala, saţ, în jud. Dorohoiii,
pl. Herţa, pe moșia Herţa, com.
Movila.
Are

„

80

familii,

sati 400

su-

flete.
A
Proprietatea moşiei este ad-lui
Panaite Cazimir, avînd părți şi
d-nele

Maria

Bușilă

Bordeanu.

şi

Patica

|

|

Sătenii împroprietăriți au 105
hect., 27 arii pămînt; iar proprietarii moșier: 832 hect., 16
arii cimp, 37 hect., 24 arii pădure și 12 pogoane de vie,

„Piriul ce trece pe moșie
Izvorelul.

este

Hotarele moşiei sunt cu : Tir-

năuca, Herţa, Pilipăuţi

și Ibă-

nești,

Sunt două şcoli primare: una
de băcţi, care funcționează din

intră în jud. Constanţa pe la
pichetul No. 9; brăzdează parV,

a

plășei

de S-E. a com.;
dealul Saban-Bair;
sale de S. merge
tra-Varna; are 166
este acoperit

și

pe

cea

lasă spre E.
pe la poalele
drumul Silism. înălțime;

mai tot cu

fineţe

şi în unele locuri cu păduri.
Mahale- Orman - Ceair, ziriz,
în jud. Constanţa, pl. Silistra:
Nouă,

pe

teritoriul

com.

rur.

Ese-Chioi; izvorește din poa:
lele de N.-E. ale dealului Mahale-Orman-Bair, brăzdind partea de V.

a plăşei şi

a

com.;

se îndreaptă spre V., cu o direcţiune generală de la V. spre
E.; intră în teritoriul bulgăresc
al com.

Ese-Chioi,

și, după

un

curs de 5 kil., făcut numai prin

cești, pl. Oltețul-d.-s., jud. Vil-

întreţinute de com., şi frede 160 băeți și de 32

păduri, se varsă în piriul Hamazli-Ceair, pe dreapta, ceva
mai spre V. de pichetul No.
7, numit Griviţa.

cea. Aci e școala com. Are o
biserică de zid, făcută în zi-

Mahiîrul, da//ă, azi potmolită, jud.

Are o biserică de cărămidă,
fondată de locuitori, cu hramul
Sf. Nicolae şi deservită de 1

lele împăratului Nicolae Pavlovici și cu blagoslovenia Prea
S. S. părintele Episcop Neofit,
şi cu cheltuiala” preotului Popa
Negoiţă.

1853, şi a doua de fete, ce func-

ționeaza din 1880. Ambele școli
Sunt

cuentate

fete.

preot şi 1 cîntăreţ,.
„In

sunt:

sat

2

dulgheri;

timplari,

băcănii;

17 cîrciumi,
/ac, în jud. Dolj,

Magula, sas, făcînd parte din
com. rur. Tomșani, pl. Cricovul,

jud. Prahova.

pl.

saz, în jud.

în centrul

com.

Tur-

Mahalaua - Mare, mahala, în
jud. Viicea, pl. Ocolul, com.
Govora.

pl.

Cîmpul, com. Maglavitul, cu ov
suprafaţă de 30000 m. p., lung
de 100 m. şi lat de 300 m.
Se varsă în Dunăre. In lac se
scurg o mulţime
de piîraie întermitente, Conţine pește.

Mahala,

mahala,

(Biserica-de-Zid),

Vlașca, com. Arsache ; produce
finețe şi pășune; este situată în
albia Dunărei, în dreptul sa-

tului Slobozia, pe
Paraipanul.

proprietatea

meseriași:

30

cizmari,

Maglavitul,

Mahalaua

Dimboviţa,

Dealul-Dimboviţa, com. Vi.
forita. Este situat lingă orașul

Mahmudia, comună urbană, în
jud. şi pl. Tulcea, situată în
partea de E. a judeţului, între
dealul

Mahalaua-Poştei, sas, pe riul
Argeș, jud. și pl. Argeșul, făcînd parte din com. urb. Curteade-Argeș,
Mahale-Orman-Bair, ea, în
jud. Constanţa, pl. Silistra-Nouă,
pe teritoriul com. rur. Ese-Chioi;
se desface din dealurile Bulgariei; se îndreaptă spre E. într'o
direcțiune generală de la S.-V.
spre N.-E.; străbate teritoriul
neutru, coprins între hotarul politic și drumul Silistra-Varna;

29

Beș-Tepe

kil.

Tulcea,

spre

și Dunăre,

S.-E.

capitala

de

la

orașul

districtului,

şi

în parte E. a plășei, a cărei
reşedinţă este.
] s'a dat acest nume după sultanul

turcesc

Mahmud

V,

care

a făcut aci o geamie ; numele cel
vechiii era Beș-Tepe-Rominească
spre deosebire de Beş-TepeTurcească, care astăzi poartă
numai numele de Beş-Tepe.
Numai partea S., adică pămintul ferm, prezintă accidente de
teren; încolo, restul e un şes în-
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tins, acoperit

cu stuf

și între-

tăiat de girle și bălți.
Dealuri

sunt:

Beș-Tepe,

de

242 m., unul din cei mai înalți
din plasă, la V., pietros și acoperit cu verdeață ; dealul Cairacile,
de 118 m., la S., pietros și acoperit cu pășuni; Hirtopul,la S.-E.,
38

m., stincos;

S.-E.,

Moru-Ghiol,

lutos și acoperit

şuni.

In stuful

cel

cu

întins

la

păsunt

ridicături artificiale, după care
ochiul planează pe o mare întindere; așa avem punctele trigonometrice : Marchel, lingă brațul Sf. Gheorghe, 2 m. înălţime; Şondul No. 1, pe braţul
Sulina, la N-E., 3 m., 7; Șondul

No. 2, pe girla Șondul, la N.-V.,
2 m.

5; ele aii

servit

statului

major romin pentru ridicarea planurilor marei hărți a Dobrogei.
Ape sunt: Braţul Sulina, care
udă comuna la N., pe o întindere
de 10 mile (18 kil. de la mila
21—31); braţul Sf. Gheorghe,
la S., pe o întindere de 12 kil.
Intre ele se află o mulțime de
girle, cari stabilesc comunicarea
între ele și bălți; așa avem:
girla Marchel, lîngă braţul Sf.

Gheorghe, unind lacurile Cara-

Suhat și Uzlina; girla Șondul
la N., care stabilește o legătură
între brațul Chilia și: Sf. Gheorghe. Cele mai insemnate bălți
sunt: Gorgova, cel mai mare lac
din întreaga del
a tă
Dunărei (500
hect.), la mijlocul comunei,
limentat de brațul Sulina,

aşi

scurgindu-se în braţul Sf. Gheorghe prin girla Litcovul; în el se
mai scurg şi lăcușoarele Poparnicul, Cutineţul-Mare, Cutineţul-

Mic (go hect.
Fortuna

împreună);

(400”hect.),

la

lacul
N.-V.,

se scurge în girla Șondul; lacul
Cara-Suhat

(100

hect,),

la V.,

se scurge în girla Marchel,
ca și lacul Marchel (50 hect.);

lacul Pestriţele și Ghiolul-Petrei,
la E. (80 hect.);

Cruglicul (40

MAHMUDIA

hect.), la N,, se scurge în -girla
Șondul; Mazilul (30 hect.),.la
N.-E.,

izolat;

(450

lacul

Obretinul

hect.), la E., (aparținînd

comunei Cara-Orman). Lacurile
ocupă o întindere de 920 hect.
și dinpreună cu gîrlele 1500
hect.; ele conţin pește bun
și căutat,

Comuna are reședința în orașul
Mahmudia, așezată pe malul
drept al brațului Sf. Gheorghe,
și la poalele dealului Beș-Tepe.
Mai

are

cătunele:

Cara-Suhat,

la V., pe malul sting al brațului Sf. Gheorghe, la 3 kil.
spre N.-V. de reședință. Gorgova, pe malul drept al braţu.
lui Sulina,

între milele

29—30,

la 12 kil. spre N.-E. de
dință, în apropiere de

Gorgova,

de la care şi-a luat

numele,
Întinderea
este

de

reşelacul

totală a comunei

25000

hect.,

din

cari

numai 3818 hect. pămînt solid, restul stuf și apă. . Din
cel ferm, 231 hect. sunt ocupate
de vatra orașului Mahmudia, 20

hect., de vetrele
Suhat

şi Gorgova,

1815

sub
Turci);
473
hect.
de stat locuitorilor, 1300

hect.

(de
date
hect.

ale statului, 60 hect. acoperite
cu vii.

Populațiunea orașului Mahmudia, în maioritate compusă din
Ruși, este de 245 familii, sai
1215 suflete, din cari: Ruși-Lipoveni, 112 familii, cu 553 sufl.;

Romini,7 1 familii, cu 378 suflete;
Turci-Tătari, 34 familii, cu 146
suflete; vrei, 18 familii, cu 89
suflete ; Bulgari, 7 familii, cu

47 suflete; Armeni, 2. Populaţia
cătunelor Cara-Suhat şi Gorgova
este de 58 familii, sai 240
suflete, din cari: Ruși-Lipoveni,

56 familii, sati 235 suflete; Ro2 familii,

In total, comuna

Sunt, 310 contribuabili,
Locuitorii posedă 215 pluguri
de fier, un
vite,

mai

din ei

număr
cu

însemnat

seamă

sunt

de

oi;

mulți

pescari; 38

sunt

cultivatori de vii.
Are: o școală mixtă, fondată
de stat în 1879, cu 10 hect.
pămînt, condusă de 2 învățători

și frecuentată
de

109 copii; o

biserică, cu hramul Aducerea.
moaștelor Sf. Nicolae, cu filiala
Gorgova și Cara-Suhat, cu 1
preot

și

1

cîntăreţ,

fondată de

locuitori în 1864; o geamie,
fondată în 1853 de sultanul
Mahmud,
cu 3 hogi,
o bi-

serică a lipovenilor bespopofii;
una lipovenilor nămolecilor; o
sinagogă; un oficii telegrafopoștal,

fondat

în

1878

şi

al

cărui venit pe 1896—97 a fost
de lei

1581,46.

In com. sunt:
cîrciumi

satelor Cara.

ale locuitorilor cu drepturi

mini,

301 familii, cu 1455 suflete, din
„cari: 955 ortodoxi, ş catolici,
340 lipoveni, 170 mahomedani
și 90 mozaici.

10 băcănii,

5

și 2 cafenele.

Budgetul

comunei

_

e la

ve.

nituri de lei 10702, 36 bani,
şi la cheltueli, de 10680 lei, 30
bani.

Căile de comunicaţie sunt:
șoseaua județeană Tulcea-Mahmudia, apoi drumuri comunale
ce duc

la

comunele

şi

satele

apropiate, Moru-Ghiol— Dunavăț—Sf. Gheorghe - (Cadirlez),
Beş-Tepe— Malcoci — Prislava ;
la

Sari-Nasuf;

la Sari-Ghiol—

Agi-Ghiol—Congaz—Babadag.
Comuna Mahmudia este foarte
vechie. In epoca romană,
se
numea Cetatea-Crucii. Chiar și
azi se găsesc ruine din vechea ce-

tate, așezate peun virf al dealului
Beş-Tepe, d'asupra Dunărei. Locuitorii, cari ati făcut săpături, ati

găsit oale mari de pămint, în care

sait ș suflete,

se păstrati producte; s'a mai găsit

Mahmudia

şi o mitră de arhierei și un po-

are

" MAICAȘI
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MAHOMETCEA

licandru de aur. In timpul dominațiunei turcești sa numit
Beș-Tepe-Rominească spre deo-

reședință, Odobasca.

Are o în-

tindere

hect.,cu o

sebire de cea turcească, ce există

suflete, din cari 50 contribuabili.

şi azi la poalele V.

lui Beș-Tepe.

ale

Din

cam

de

200

populaţie de 45 familii, saii 240

dealu-

cauza

nesi-

guranţei şi năvălirilor turceşti
şi căzăcești, satul, era dese-ori

Mahriul, deal, în jud. R.-Sărat,
pl. Orașului, com. Odobasca;
se desface din Dealul-Nucului ;

Aci se face tirg în. fie-care
an, la 15 August.
Budgetul comunci e la veni:
turi de 4528 lei, iar la cheltueli,
de 4801 lei.
Are: 2 biserici, una cu hramul Adormirea și a doua cu
hramul
Sf. Treime, deservite

părăsit, de locuitori, cari numai
după plecarea 'Turcilor se întorceai înapoi. Lucrurile ai
mers așa pănă în anul 1854,

se întinde d'alungul piriului Mahriul, despărțind acest pirii de
riul Rîmna; brăzdează partea

de 2 preoţi; 2 școale, una de
băeţi și alta de fete, frecuentate

de

cînd Sultanul Mahmud V,zidiud

cu pășuni și păduri ce sunt exploatate în mare parte.

La Maia este un institut de
fete, fondaţiune a D-nei Barbu
Catargiu.
In raionul comunei sunt: 2 he-

o

biserică,

i-a dat

numele săii,

V.

a

comunei;

e

acoperit

şi la ridicat la rangul de tirg.
orăşel

Mahriul, zîriz, în jud. R.-Sărat,

prosper, pe care, la 1877, chiar
Turcii laii respectat,

pl. Orașului, com.
Odobasca;
“izvorește din Dealul- Nucului;

De

atunci

a devenit

un

Mahometcea, saţ, în jud.
stanța, pl. Hirşova, căt.

Con.
com.

Calfa, situat în partea E. a plăşei și cea meridională

a comu-

nei, la $ kil. spre S.-V.de căt.
de reședință, Calfa. Se întinde
în valea Mahometcea, pe malul
drept al piriului Mahometcea,
fiind închis la N. de dealul Mahometcea-Bair, cu virful săi Mahometcea-luc, care are 212 m.

înălțime, Suprafața sa
1556

hect.,

dintre

este

de

care 4 hect.

_sunt ocupate numai de vatra
satului și de grădini. Populația
sa, în maioritate Turci, este de
64 familii, sai 260 suflete. Din

partea S.-E. a satului pleacă un
drum comunal spre Cundjea;
din partea N.-E, pleacă un altul
spre Calfa; din partea N.-V.
pleacă unul Haidar, iar din par:
tea V. pleacă un drum, care
se bifurcă în două ramuri, una
ducind la Cara-Pelit şi alta la
Dulgherul.
Mahriul,

saţ,

în jud.

R.Sărat,

pl. Orașului, căt. comunei Odobasca,
a

așezat

comunei,

la

în partea
poalele

de

N.

dealului

Mahriul și pe piriul Mahriul,
- la 438 m. spre N. de cătunulde

curge dealungul dealului Mahriul; udă partea de N. a comunci, trecînd prin căt. Mahriul, şi, după un curs cam de
$ kil., se varsă în riul Rimna,

pe dreapta lui, mai sus de cătunul Odobasca; valea sa e frumoasă, malurile-i înalte, dindu-i
un aspect pitoresc.

Maia (Maia-Catargiului), com.
rur., jud.

Ilfov,

pl.

Mostiştea,

situată la N.-E. de Bucureşti, pe
țărmul drept al rîului Prahova,
unde acest rii formează mari
zigzaguri, la' 52 kil. de Bucureşti. Este

așezată

la

extremi-

tatea judeţului Ilfov, între județele Ialomița și Prahova. In
partea de N.-E. are dealuri frumoase. Ştă în legătură cu com.
Fierbinţi

și Răduleşti

prin

22

clevi

şi 10 eleve.

leșteie,

Vite sunt:

152 cai

şi iepe,

415 boi, 378 vaci şi viței, 4
tauri, 72 bivoli și bivolițe, 108
porci şi 904 oi.

„Dintre locuitori, 275 sunt plugari, 52 aii diferite profesiuni,
Locuitorii posedă: 105 pluguri: 85 cu boi, 20cu cai; 194
care și căruțe: 147 cu boi, 47
cu caij.:

Improprietăriți sunt 194 lo- cuitori și neimproprietăriți, 91.
Comerciul se face de
ciumari și 1 hangiii.

4

cir-

Maia-Catargiului. Vezi Maia.
Maican

(Valea-lui-), va/e, tre-

cînd prin moșiile Ciolăneşti-DBaldovineşti

și Beuca

şi pierzindu-

se în valea Beuca. Este aproape
paralelă, pănă la jumătate, cu
valea

numită

a Pietrișului.

șo-

sele vecinale.
Se întinde pe o suprafaţă de
2102 hect., cu o populaţie de
1175 suflete, din cari 219 contribuabili; locuesc în 267 case.
D-na Ecat. B. Catargiu și
Principele G. Bibescu aii 1295
hect. şi locuitorii 807 hect. Proprietarii cultivă 955 hect. (150
izlaz, 2 vie, 188 pădure).

Locuitorii rezervă pentru
laz 102 hect.

de

îz-

Maicaşi, fa//ă, în jud. Covurluiii,
pl. Prutul, com. Oancea şi Vlădeşti, formată de
vărsăturile

Prutului; avind o întindere de
vr'o 600 fălci şi conţinind stuf,
fin şi puţin peşte.
Multe din bălțile aceste nu
se formează direct din Prut, ci

una din alta. Cînd apa e mare,
formează aproape o singură
masă de apă, conținînd peşte;
în timp de secetă seacă cele

mai

217

multe din ele și servesc de

pășune vitelor.

MALCEANUL

pitala judeţului şi la ș8 kil. de
a plaiului.
De această comună ţin munţii: .

Maicile.

com.

Vezi

Schitul - Orăşeni,

Cristești, pl. Coșula,

jud.

Botoșani,

Maicilor (Suhatul-), /oc îzo/as,
în jud. Buzăti, com. Glodeanul“ Sărat, unde
căt. Florica.

s'a format

acum

Maioreasca, Ferburia, Turnelul, Biserica-Mavrodolul,
Bulija, Jianca și Tabacul,
trupuri mică de păduri, toate
în întindere

de 25 hect., situate

în comuna Valea-Mare, pl. RîulDoamnei, jud. Muscel.
„Malacul,

căzu,

(tirlă),

în

Ialomiţa, pl. Borcea,
de com. Rasa.

jud.

pendinte

Malagenilor (Dealul-), Zea/, în
jud. Constanţa, pl. Medjidia, pe
teritoriul com.

rur. Rasova;

se

desface din virful numit Movila-”
Arnăutului; se îndreaptă spre
N., avind o.direcțiune generală
de la S. spre N., brăzdind partea
„de

V. a

comunei

şi

a

plășei;

are o înălţime de 33 m., dominîind prin înălțimea sa satul
Rasova, valea Ciairul-din-Mijloc,
Dunărea (braţul Veriga) și un
drum comunal ce duce de la
Rasova

la

lurile

Ivrinezul-Noiă;

Dunărei,

lingă care

Slirșeşte, sunt înalte

pe

muchia lui

comunal
Malaia,

plaiul

ma-

drumul

Cozia,

rur.,

jud.

din

în cătunul Malaia. „Afară de
cătunul Ciungetul, care e -situat pe apa Latoriţa, cele-l'alte

cătune

sunt

situate

pe

Lotrul, la 60 kil. de

în 205 case.
Sunt 215 contribuabili,
Are 4 biserici, în fie-care că-

tun cîte una.
Școala datează în Malaia de
la 1890; mai 'nainte a fost la
Voineasa. Clădirea e nouă, pro-prietatea comunei. E frecuentată
de 12 copiii.
Locuitorii se ocupă cu agricultura și mai mult cu păstoria,
şi sunt

Vite sunt: 75 cai, 46 boi,
57 vaci, 564 capre și 2756 oi.

Sunt 103 stupi cu albine.
In raionul comune: e o pivă;
1 fierăstrău;

albia
ca-

muntele
meanul.

Malaia (996 m-)

6 mori.

Budgetul com. e la venituri
de 1554 lei și la cheltueli, de
1409 lei.

de S.

Malaia, zrecătoare cu piciorul,
în Transilvania, jud. Vilcea, pl.
Cozia.
Malaica, sa, jud. Dolj, pl. Jiulde-Mijloc, com. Cerătul, cu.186
suflete: 92 bărbați și 94 femei.
Locuesc

în

sa,
rur.

făcind
Malaia,

parte
plaiul

din
Cozia,

280 suflete și o
dită de moșneni.

biserică

Malaia,

culme

de

munte,

12 case

și 28

bor-

dee. Copiii din sat urmează
şcoala

mixtă

din satul

la

Cerătul,

.
,

ce este la 11J2 kil. depărtare.
Malaica-Slătioarele' și Cerătul, zzoșie a statului, jud. Dolj,
plasa Jiul-de-Mijloc, comuna Ce-

rătul, în întindere de 214 hect.,
un venit anual de 6150 ,

lei.
Malamucul, saț, făcînd parte
din com. rur. Hătcărăul, plasa
“ Cimpul, jud. Prahova. Are o.
populație de 438 suflete şi o
biserică,

Malcaveţi,
Malaia,

şi Ar-

Malaia, ante, al “culmei cu același nume (996 m.), jud. Vilcea.
Cade la S. de Piscul-Ursului şi
e udat de riul Lotru,în partea,

aducind

moșneni.

fondată

la 1870.

vamire ce se mai dă

de locuitori căzunu/u Săltănești,
com, Priseaca, plasa Oltul-d. d

!

jud. Olt.

clă-

4

cătune: Malaia, Voineasa, Ciungetul și Seliștea, cu - reședința

„iului

Va-

Are o populație de 276 familii, sai 7go suflete: 400 bărbaţi și 399 femei, în care intră
şi 5 familii de 'Țigani. J.ocuesc

com.

Vilcea,

compusă

săi:

jud. Vilcea. Are o populaţie de

Rasova-Talașman.
com.

Lotrul, cu afluenții

lea-Păscoaia, Mălaia, "Latoriţa,
Repedea, Măileasa, Voineșiţa,
„Vătaful, Rudarul, Ursul și Runcul, udă com. Malaia.

se

şi ripoase;

merge

Gerea, Briota, Smeurătul, Cocora,
Groapa, Mălaia, Tirnovul, Repezile, Fratoșițeanul, Plaiul-Poenilor, Măileasa, Runculeţul, Galbina, Voineşiţa și Dealul-Negru.

„Lotrului superior, de rîul Puș- coiul. Piscurile: sale cele înalte
sunt: Vîrful-Vătafului, Moldovișul (859 m.), Virful-Ursului,

jud,

„Vilcea, care pornește din Culmea:
|
Plătăneştilor și. de care se de.-

tașează aproape de. muntele
Virful-Mare (1095 m.). Se îndrea“ptă către S., despărțind piriul
Voineasa, afluent din stînga al”

Malceanul, /ac, în jud. Tulcea,
pl. Babadag, pe teritoriul com.
Tur. Jurilofea, situat în partea
E.. a plășei și a comunei, lingă.
malul mării, de care e despăr-

țit prin o bandă

de

3

MAICILE

nisip, și .

aproape de iezerul Bazelur, cu
care comunică; are: 300 hect.
întindere şi conține sare.

MALCOCI

. Malcoci, com. rur., în judeţul şi
pl. Tulcea, situată în partea E.
a judeţului, la 7 kil. spre E.
de orașul Tulcea, capitala judeţului, şi în partea N.-E. a pl.,
la 16 kil. spre V. de orășelul
Mahmudia, reședința plășei.
Trei părți din cinci, a teri-

toriului com. sunt șesuri acoperite cu stuf; partea ridicată d'asupra nivelului Dunărei este formată din mici
parte acoperite

servind de

dealuri și văi,
cu tufăriș, parte

izlaz

sati

pășune;

cea mai mare parte este arată saii
cultivată, iar o parte este acoperită cu pădure. In partea de N,,

de

flete;

Bulgari,

întinse,

Apele, care udă comuna sunt:

Dunărea

și anume

braţul

Tul-

“cea, care la mila No. 45 se des-“parte-în cele 2
şi Sf. Gheorghe,

braţe: Sulina
cari o udă la

N.; Valea-Mare,

care se varsă în

Malcoci,

o

valea Sari-Ghiol,

* Sofulac la E,
Bălți sunt

udă

la V.;

la S. şi

valea

11, din cari 2 sunt

mai principale: 'Tătăreni, la N;
Malcoci, la V., cu :150 hect. întindere; conţine stuf, papură și
pește, al căror venit aparţine

statului.
Cătunele cari formează com.

sunt: Malcoci, căt. de reşedință, la V.,

lingă

balta

Malcoci;

„ Prislava, la N.-E., pe malul drept
al braţului Sf. Gheorghe, la 3
kil. de cătunul de reședință;
“Iolganul, cu 12 case, pe braţul
" Sulina, la 10 kil. spre NE. de
căt. Malcoci.
Intinderea comunei este de

cu

5

700

str

hect.

hect. ale

statului (anume pădurile și băl-

Hairam-

Perde,

1879 de
cuentată

locuitorii germani, frede 60 elevi; a doua

mixtă, fondată în 1879 de stat,
frecuentată de 40 elevi, două
biserici, una catolică, fondată în

catolici

Malcoci, cu
ortodoxă, în

din

1 preot;
căt. Pris-

lava, zidită în 1859 de locuitori,
şi deservită

de un

cintăreț.
Locuitorii

preot

și un

70

plu-

guri; 2 maşinide secerat, 389
boi, 612 vaci și 286 cai.
Comerţul e destul de activ,

constind în

importul

de

colo-

niale, cafea, zahăr, ctc. şi în
export de cereale şi peşte.
Sunt 2 cîrciumi; 6 mori de
apă.

Budgetul comunci e de 4809
lei la venituri şi de 4643 lei la
cheltueli.
Căile de comunicaţie sunt:
Șoseaua judeţeană Tulcea-Mahmudia, ce trece prin căt. Malcoci; drumuri comunale spre
căt. Prislava și Iolganul; spre
Sari-Ghiol, Agi-Ghiol și MoruGhiol,
Satul Malcoci e fondat în
1845 de coloniştii germani veniți din Rusia. Cătunul Prislava
este vechii; a fost ruinat de

arderi

și năvăliri ale Cerchezi-

lor și Turcilor;

Sf. Gheorghe,

chis la S. de către dealul Ciali-

s'a reînfiinţat în

braţul

lingă Prislava.

cu virful săii Ciali-Perde,

care are 176 metri înălțime. Suprafaţa sa este de 2557 hect,,
dintre care 13 hect. sunt ocu-

pate de grădini și de vatra satului.
!
Populațiunea sa, compusă aproape numai din Romîni și Bulgari, este de 10 fam., sai 88 sull.

Drumuri comunale pleacă Ia.
satele învecinate: la N.-l:. spre
Becter;

posedă:

ar fi fost aruncat peste

cari

reşedinţă,

Are: 2 şcoli, una privată, a
comunităţii germane, fondată în

coci.și Prislava);

din

de

şezat pe valea Cricic-Ceair, la
extremitatea sa de N., fiind în-

ocupate de vetrele satelor (Alal-

hect.,

cătunul

Austriaci, 105 familii, cu 617 sufete; Ovrei, 1 familie, cu 3 sufl.

1884. Se mai văd încă și urme
vechi de un pod ce se zice că

3970

Malcoci, sat, în jud. Constanţa.
pl. Silistra-Nouă, căt, com. Haram-Chioi, situat în partea de
S..E. a plăşei și în cea de N.-E.
a com., la 5 kil. spre N.-E. de
Chioi şi la un kil. spre E. de
satul Sarapcea-Caraici. liste a-

1580 de Germanii

sunt

hect.,

3 familii,

cătunul
a doua

Dealurile

3719

suflete; Ruși-Lipoveni, 28 familii, cu 148 suflete; Germani și

întinse.

mici, variind între 115 = 150 m;;
mai însemnate sunt:
IacobMogh (148 m.), la V.; DervenTepe (116 m.), la E.

_

țile), iar restul

ale locuitorilor.
|
Are o populație de 237 familii, sai 1269 suflete rin cari:
Romiîni, 100 familii, cu 496 su-

numită Balta, se găsesc pășuni

balta

“MALCOCI

218

la E., spre

la $., drumul

se

Baș-Punar,;

desparte

în

două, unul apucînd la S.E. şi
ducind la Bairam-Dede și celalt, apucînd la S.-V. şi ducind
la Demircca; către S.-V. un
drum duce la Schender.

Malcoci, saţ, în jud. şi pl. Tulcea, căt. de reședință al com.
Malcoci, situat în partea de
N.-E. a plășei, şi în cea de N.-V.
a com., într'o vale, nu departe
de balta Malcoci, la poalele
dealului Derven-Tepe. Se mărginește la N. cu căt. Pardina;
la E., cu căt. Prislava; la V.,
cu orașul Tulcea; la S., cu com.

Agi-Ghiol şi Sari-Ghiol. E udat
la V. de Valea-Mare. Întinderea
sa este de 2031 hect., din cari 21
_hect. ocupate de vatra satului,
120 hect., grădinele locuitorilor,
700 hect. de păduri ale statului; restul aparţin locuitorilor,
Populaţia sa este de 113 familii, sati 652 suflete, compusă din
Germani în maioritate, din Bulgari, Ruși și Romini. Formează

com, cu căt. Prislava și Iolganul.

MALCOCI

"919

Malcoci, fine? trigonometric, de
rangul! al 2-lea, pe malul drept
al riului Chilia, jud. Tulcea, situat în partea de N. a plășei
Tulcea

și a com.

o înălțime

braţul

de

6

Malcoci;
m.,

are

dominînd

Chilia și drumul.

Satul-

Noii-Pardina,

MALTEZI

ruinată; a doua în Mărunţei,
„cu hramul Sf. Nicolae, zidită la

1833

de

preotul

Stan

Mărun-

țelu și Diaconul Radu, și reparată la 1849 şi a treia în căt,
Guești, cu hramul Sf. Voevozi,

zidită la 1863

Zac, în jud. şi

Duhovnicul şi soția sa
Aceste biserici sunt deservite de 2 preoţi,

pl. Tulcea, pe teritoriul com.
Malcoci, în partea de N; a plă-

Școala există în com. de la
1883 şi e frecuentată de 29 copii.

șei și a com.,

nu

de

Locuitorii sunt moșneni, afară

dreptunghiu-

departe

lară și o întindere de 115 hect.;

de 2, cari s'ai împroprietărit
la 1864 cu cite 4 hect. pe mo-

e înconjurat
cu stuf și conține

șia d-lui Constantin Pantazi. Din-

pește.

tre

sat; are o formă

Malcoci-Mezariic, dea/, în jud.
Constanţa, pl. Silistra-Nouă, pe
teritoriul com. rur. Hairam-Chioi,

şi anume pe acela al satului
Demircea ; este îndreptat de la
N. către S.-E. și se întinde de
la Sudul satului Demircea, tre-

cînd pe la 1 kil., pe la V. de
satul Cial-Margea, pănă în dreptul şi la V. satului Calfa-Chioi;
se întinde paralel la V, văei
Docuzaci ; este stincos, ceea-ce
face ca şi malul văei pe întin:
derea acestui deal să fie mai
mult saii mai puțin stîncos; are
170 metri înălțime și este situat

în partea de S. a plășei şi cea
de S.-V. a com.; este acoperit
cu pășuni.

Maldărul, com. rur., în jud. Olt,
pl. Vedea-d.j., compusă din 4
cătune:

Bărăști,

Batareni,

Mă-

runței și Guești. Toată com. se
întinde pe o suprafață de 885
hecte
Are o populaţiune de 260 fa.
„milii, saii 1570 suflete, din cari
195 contribuabili; locuesc în 310
case. Ştii carte 123 persoane.

ei,

20 se ocupă cu

brutăria,

com.

se

exercită

de

2

Budgetul com. e la venituri
de 1650 lei și
1210 lei.

șosea

la

cheltueli,

înlesnește

gura-Nemţilor și Dealul-Risului;
iar la E., de dealul Teiul. Locuri
şese are: Poiana-Luhgă și Ca-

şi

munele Maldărul şi Optași.
Se mărginește la N. cu com.

V., cu com.

Corși la

Optași.

Malinul, vale, ce trece prin com.

Dictionar

Geografic,

Vol,

IV,

Pleşuva.
satul

o populaţie de

1245 suflete, din cari 187 contribuabili; locuesc în 260 case.

Locuitorii posedă: 66 pluguri,
107 care cu boi, 4 căruțe cu
cai; 165 stupi cu albine.
Prin această comună
şoseaua

judeţeană

trece

Turnul-Seve-

-

zin-Bujorescul-Tirg-l-]i lui.
Are

o

biserică,

preot

şi 2 cîntăreți;

Budgetul
de 1659

cu

hramul

deservită

de.

1

4 circiumi.

com. e la venituri

lei, iar la cheltueli,

de

882 lei.
.
Vite: 497 vite mari cornute,
16 cai, 598 oi și 697 rimători.
In comună se află o fabrică
de cărămidă și ţiglă.

Este udată de pîraiele Pleșuva.
şi Topolnița, la a căror întlnire,

şi la 8 kil. de reședința plășei.
Are 3 biserici, una în Bărăști,
Marele

apei

comunăcu

avind

Buna-Vestire,

de Teiul Ja E.; de Valea-Ulmului, la V. și de Valea-Risului,
care serveşte de hotar între co-

Coloneşti ; la S$., cu com.
bul; la E., cu jud. Argeş

situată pe valea
Putinei,

pe care seaflă Mă-

pl. Dumbrava,

Malovăţul, com. Tur. şi sat, în
jud. Mehedinţi, pl. Ocolul-d.-s.,la
12 kil. de oraşii Turnul-Severin,

.

comuni:

valul.
E udată de Valea-Vediţei

Piria,

Satul formează

caţia acestei com., la N. cu com.
Coloneșşti şi la S., cu com. Corbul.
|
La V. e brăzdată de dealurile:

Țundroaiei,

rur.

de

la 25 kil. de capitala judeţului

_ 62620.

Malomnicul-Canton, pădure a
statului, cu 2000 pogoane, în
jud. Mehedinţi.

O

Se

Muchiile sale se contopesc cu
muntele Valea-Lungă şi Movrea
şi formează un singur şir ce se
continuă sub numele de muntele
Basa,

Vite sunt: 42 cai și iepe, 275
boi, 9o vaci, 38 capre, 2500 oi
şi 150 porci. .
Comerciul
cîrciumari,.

Romanați.

Malița, panze, plaiul Nucşoara,
jud. Muscel, pe linia graniței.

rotăria și dulgheria.

“Malicia, rup de sat, în jud.
Neamţu, pl. Piatra-Muntele, com.
Vadurile, situat pe dreapta rîului
Bistrița.

Este situată pe Valea-Vediţei,

Oltul-d.j.,. jud.

termină în valea Oltului, unde
se mai numește și Valea-Dra„eului. La Cruşov se află peste
ea 2 poduri.

de preotul Cons-

tantin
Maria.

Malcoci-Ghiol,

Crnşovul şi Brastavăţul, pl. Balta.

la satul Putinei, se află un pămînt
pentru

fertil

ce

servește

numai

grădinării.

Maltezi, sa, în jud. Talomiţa,
pl. lalomiţa-Balta, pendinte de
29

D

MALUL

com. Stelnica,

situat pe

malul

stîng al brațului Borcea, parte
pe coastă, parte pe luncă și la
600 m. spre N. de satul de
reședință.
Are o biserică, zidită la

1872,

Malul, cox. rur., în jud. Ialomiţa,
pl. Cimpului, situată pe partea
stingă a riului Ialomiţa și la
extremitatea de E. a plășei, la
97 kil. de Călăraşi, capitala judeţului.

com.

e la venituri

de 5026 lei și la cheltueli,
5087 lei.
com.

rur.,

man, pl. Teleormanului. Este
situată în partea de N.V. a
plășei și judeţului, la go kil. de
capitala judeţului, pe Valea-Cotmenei şi e compusă din 4 cătune:

Malul

saii Mălureni,

Piriul
laturea

a

prafață de
10450 hect,, „din
cari 70 hect, pădure, se întinde
din riul Ialomiţa, spre N., între
comunele : Fundul-Crăsani, Grindul și Broşteni-Noi. Cuprinde
- trei moșii: Broşteni-Noi și Ro:

gozul, de4350 hect., proprietate
a statului, și carea fost, înainte de
secularizarea mănăstirilor, a bi-

sericei, Sf. Gheorghe-Noi din Bucuresti și este arendată cu 93000
lei; Malul, de 4000 hect., și

toată

parte fiind nisipos.

zului și ovăzului reuşeşte

piriiaș, cu

de com.

Cătunul de reședință, Malul,
este situat pe coasta

V. de Brabeţi, la 500 metri; iar
. Afrimești, pe Valea-Cotmenei,

mai spre N.-V. de căt.
la 600 metri.
,

Malul,

Urlueni. -

şiile aflate pe

dinsa,

are

o

su-

ţescu și căpitan I. Alexandrescu,
iar restul este al diferiților moş:

Vite: 530 cai, 320 boi, 3200
oi, 14 capre şi 630 porci.

de șv-

de 800 metri.

Satul Malul și cătunele lui
sunt foarte vechi; făceaii parte
din pl. Cotmenei şi erati înconjurate de satele Lereni și To-

Pe
din

locul
această

numit
com.,

La-Bordee,
se văd ur-

- mele unui altar, care probează
că acolo a fost biserică şi, probabil, sat.

|

deservite de 2 preoţi şi 4 dascăli.
Populaţiunea comunei este
de 370 familii, sai 1092 suflete,
din cari: 391 agricultori, 3 me-

177

cam

com. Malul a fost întrunită cu
com. Urlueni, până la 1876.

prafață de 820 hect., din cari
500 hect. pămint arabil şi 5o

carte

printr'o ramură

sea vecinală

mești pănăla 1836. Mai în urmă

în fie-care sat cite una; trei
biserici, în fie-care sat cîte una,

Ştii

Roșiori:

Malul se învecinește

Comuna

Se întinde cu proprietăţile și
în jud. Olt. Dinpreună cu mo-

26 servitori.
persoane.

județeană

la E, cu șoseaua județeană Ro-

ncîmproprietăriți
locuitori.

scriași, 11 comercianți, cu 6 profesiuni libere, 13 muncitori şi

Șoseaua

3985

Mindra,

la 200 m.,;

Zuvelcaţi, tot pe deal, mai spre

Cotmenei; la S., cu com. Cio."
cești-Miîndra și la N., cu com.

trei şcoli primare mixte,

Budgetul com. e de 4138 lei,
36 bani, la venituri și de
lei, 37 bani, la cheltucli.

de căt. de reședință,

S'aii împroprietărit 222 locuitori; după legea din 1878 s'aii
mai împroprietărit 6 locuitori;

Are:

|

Urlueni unește com. Malul cu
comunele Urlueni și Cioceşti:

Buzești din jud. Olt, de care e
despărțită prin piriul și Valea-

9!

pruni

Văei Cot-

proprie:

sunt

cu de-

menei, în partea de [:.; Brabeţi
în Valea-Cotmenci, mai spre V.

_tăţi particulare.
|
După legea rurală din 1864,

mai

Cultura or-

osebire. Sunt 2 hect. livezi de

Ur|

şiori-Urlueni și “cu cimpia. numită Burdea; la V., cu com.

Cioara, de 2000 hect.,

de 1976 capete: 323 vite mari
cornute, 62 cai, 1425 oi și 166
porci.
Terenul este mediocru, mare

com,

jud. Oit,
lueni.

o su-

la Inălţare și la Pantelimon.
Numărul vitelor din com. este

udă

numele Lerul, care izvoreşte din

mai sus

bătut abale.
Aci se ţin patru bilciuri anuale,
la 15 August, la 8 Septembrie,

acestei

Cotmeana
de” E.

reședința primăriei și a judecă.
toriei comunale în satul Malul.
cu

Bra-

" beţi, Zuvelcaţi şi Afrimeşti.

avind de afluent un

comunei,

un preot și doi cîntăreți; o piuă

în jud. Teleor-

Se compune din satele: Malul,
Cioara şi Broşteni-Vechi, avind

Teritoriul

de

cuentată de 15 elevi, o biserică,
în cătunul Malul, deservită de
de

Malul,

deservită de 1 preot și 2 dascăli.

”

Budgetul

MĂLUI,

hect. pădure aparţin d-lor I. Cru-

neni.

Malul,

com.

rur.,

compusă

din

cătunele Malul-d.-s. și Malul-d.-j.,

.

jud. Vlașca, pl. Marginea, situată
pe malul Dunărei, spre V. de
Giurgiu, la 14 kil. de acest oraș,
"şi

la 12 kil. de

Stănești,

reşe-

dinţa plășei.
”
Are o biserică, făcînd parte
din parohia Arsache, clădită

Sunt 33 locuitori improprietăriți după legea rurală, pe o
intindere de 120 hect.
Are o populație de 156 fa-

la 1847
1 preot

milii, saii 820 suflete, din cari
172 contribuabili; o şcoală fre-

la venituri
cheltueli,

de stat, deservită de
şi 2 dascăli; o școală

nixtă frecuentată de 83 copii.
Budgetul com. e de 660; lei
şi de

4094

lei

la

-

MALUL
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MALUL-MÂRIE

S'a împroprietărit, în 1864, |
coprinde și vechile suburbii:
după legea rurală,un număr de
Curelari și Ochești,
215 locuitori, peo suprafață de
675 hect.
|
Malul, zădure, în jud. Talomiţa,
Vite sunt: 860 boi și vaci,
pl. Cimpului, pe teritoriul com.
200 bivoli și bivoliţe, 180 cai,
Malul; formează un trup de
750 oi și 450 rimători.
60 hect. cu pădurea Grindul,
Prin acest sat trece şoseaua
şi e populată cu stejari, salcii
Giurgiu-Zimnicea.
și plopi.
E

udatăde Girla-Mare,

în jo-

sul satului şi la lacul Jianca, care
se află în valea Dunărei; ambele
se pescuesc.
Eleşteul din mijlocul satului
servă de adăpătoare vitelor.
Sunt 6 cîrciumi; 3 cazane
de făcut rachiu din prăștina de
vin.
In

,
această

atît

1878, în timpul

tindeaii pănă la Slobozia.
sas, jud.

Ialomiţa,

situat

în partea de E. a plășei Cimpului, pendinte

de

comuna

Bujoreni, plaiul Cozia,

cesc,

şi

locotenentul

rus

care

o conducea fu rănit şi abia putu
scăpa în not.
|
Aci,

la

1882,

s'a

datde stat,

pentru 28 locuitori însurăței şi
I biserică, suprafața de 164
hect. pămînt,

75 suflete:40 bărbaţi, 35 femei
Cadela S.-E. comunei pe malul
Oltului.
de

situat la 1!ja

kil.

cătunul Olteni, reședința

Este

co-

unde

Vlașca,

Malul-de-Răsună, fise înalt, pe
dealul Ciocracul, jud. Prahova,

e școala.

Malul-Alb, ea/, pe stinga riului
Birlad, la N. de satul Drăgăneşti;

Malul-de-Jos, 4a//ă, pe proprietatea domeniului Giurgiă, jud,

com. Barcea,. jud.

com.

Drajna-d.-s.,

plaiul Telca-

jenul.

'Tecu-

ciii. Aci a fost satul Răstoaca.
După distrugerea acestuia, s'a
înființat satul Drăgănești, mai
spre S$.

Malul-de-Sus,

cât, jud. Vlaş-,

ca, pendinte de

com.

Malul, pe

proprietatea Paraipanul, d'asu-pra bălții cu același nume. .

cu

același nume. Se află pe ţărmul
stîng al rîului Ialomiţa, pe coasta malilui, după care și-a luat
numele. Vechea numire însă este

Podul-lui-Drăgan.
Are o populație: de 94 familii ; o școală mixtă, frecuentată

de 53 elevi; o biserică, deser-

vită d= 1 preot și 2 dascăli.
Vite sunt:
3 capre, 700

rur.

din

în

războaelor dintre Ruşi şi Turci,
.aă fost aci baterii care se în-

Malul,

com,

saț, făcînd parte

voia să împedice un.vapor. turcesc fu lovită de un obuz tur-

jud. Vilcea. Are o populaţie de

munei,

comună,

1854 cît și în

Malul-Alb,

In 1878, cu ocazia războiului
Ruso-Romîno-Turc,
în fața acestui sat, o șalupă “rusă care

150 cai, 10% boi,
oi şi 200 porci.

Pe partea de N. a satului,
d'asupra coastei, trece calea
judeţeană Slobozia-Urziceni.
Aici este reședința primăriei
şi a jidecătoriei comunale.
Malul, trup de sat, în jud. Neamţu,
pl. Piatra-Muntele, com.Dobreni,
situat aproape de gura piriiaşului Almașul, în dreapta șoselei
judeţene Dobreni-Moinești,

Malul-Baştei, many, la V.
com. Măneciul-Ungureni,
Teleajenul,

Prahova,

co-

prinși între piraiele : Brustureilor (N.) şi Oraţiele ($.).

Malul-de-Sus, a7/ă, jud. Vlașca,
pe proprietatea Paraipanul; conține pești şi raci.

Malul-Lupului,
mai

Malul-Cerbului, Zea/, jud. Muscel, com. Dragoslavele, plaiul

dă

stirei, jud.

hova,

zamrre,

cătunului

Prahova,

com.

ce

se

Brebul-Mănăplaiul

Pra-

Brebul.

Dimboviţa.
Malul-cu-Gaură, co//nă, în jud.
Buzău, com. Bălăceşti, căt. Faţa-

Malul-Mare, com. rur.,:în jud.
Dolj, pl. Ocolul, la 11 kil. de

lui-Nan. Aci, în 1821, și-aii găsit

Craiova,
Este așezată

azilul mulți refugiați.

pe stînga rîului Jiul.

Malul-cu-Sare,

colină,

în jud,

pe

un

mic

“prin moșia Chintescul; la
cu com. Secuiul, de care

face hotar despre com. Trestioara.

de-Moșneni;

Malui-de-Jos, cătun, jud. Vlașca,

de

com.

Malul,

pe

proprietatea domeniului Giurgiii,
d'asupra bălții cu același nume.

șes,

Se învecinește la N. cu com.
Preajba, de care se desparte

Buzău, com. Goidești, cătunul
Fundata; conţine multă sare;

pendinte
Malui, suburbie, a orașului Cimpulung, jud. Muscel. Dela 1844

jud.

de
pl.

desparte

prin

moșia

la V.,

S.,
se

Cetelor-

cu Livezile,

pl. Jiul-d.-j., de care se desparte:
prin rîul Jiul și la E. cu com.
Coșoveni-d.-s. și Coșoveni-d.-j.
Teritoriul com. este acciden-

tat în partea de V. de malurile

MALUI-MARE
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şi ripele rîului Jiul, ce sunt în-

ţinind d-lor C, şi G, Dăbuleanu

nalte de 3o m.

şi locuitorilor,

aproximativ

și

iarbă de

Pădurea Opritura, de pe mo-

"pășunat. In partea de E. a co-

şia Malul-Mare, are o întindere
aproximativă de 60 hect. și

cari sunt acoperite
munci

cu

este Valea-Lumașului.

Este udată de riul Jiul ce
trece prin V. ei, cu direcţiunea
NS.

aparţine d-lui N. Cincea.
Pădurea Opritura, depe moșia Malul-Mic, în: întindere aproXimativă de 20 hect., aparţine
d-lui C. Dăbuleanu. Se compune
din: ceri, arţari, jugastri, pădu:cei, frasini, plopi şi ulmi.
Viile, în întindere de 400

și de piriul Lumașului,ce

curge prin Valea-Lumașului, cu
direcțiunea E.-V., venind din
com.

Coșoveni-d.-j.,

și se varsă

pe malul stîng al rîului Jiul.
Jiul se revarsă primăvara și
toamna. Piriul Bănesele izvoreşte pe teritoriul com. Coşoveni-d.-j., trece în com. Malul:
Mare

şi se varsă în balta Nicola.

Lacuri sunt:
Bisericei,
daele, și

Gildaele, Balta:

ce comunică
balta Nicola,

cu Gilîn care

De

la

1845,

în urma

Zătreanu, din cauza
riului care-i pricinuia

Are:

Malul-Mare,

din

com.

școală

mixtă,

ce

din

Ocolul,

o biserică, deservită de

Preajba;

funcţionează

1890 și e întreținută de stat,

şi frecuentată

de

53

Locuesc

în

copii.

62

case

şi

100 bordee.
După legea rurală din 1864,
sunt 149 locuitori împroprietăriți,
Suprafața comunei este de
2805 hect., din care: 2635 pămint

arabil,

20

hect.

izlaz,

50

hect. fineaţă şi 80 hect. pădure.
Moşii se găsesc în satele: MalulMare, aparţinînd d-lui N. Cincea
şi locuitorilor și Malul-Mic apar-

sas, jud. Dolj, pl.

com.

madă,

cu

Aces.

sat

Malul-Mare,

reşedinţa

înainte

gră-

primăriei.

se găsea

pe

cestui rîă, unde sa mutat
— de
la 1845 -— prin stăruința răpo-

Populaţia comunei este de
699 suflete: 358 bărbaţi și 341
femei.

Craiova-

„malul drept al riului Jiul; azi se
află situat pe malul stîng al a-

o

|

și

e

mixtă,

1890,

Oc-

întreținută

de

stat,

Malul-Mare, moșie particulară,
jud. Dolj, pl. Ocolul, com. Malul-Mare, pe care se găseşte
pădure. Aparține d-lui N. Cincea.
Malul-Mic,
Ocolul,
suflete,

27

saţ,

jud.

Dolj,

pl.

com. Mâălăești, cu 190
locuind în 19 case și

bordee.

Copiii urmează

la

satuluiproprietar
Dincă Zătreanu
— din cauza revărsărilor Jiului,
cînd suferea
mari stricăciuni. Cînd
acest sat se afla pe malul drept
al rîului Jiul, se numea Ciulniţa;
de la strămutare (1845) sa numit Malul-Mare, de la malul

stîng al rîului Jiul, care este înalt.
Populaţia comunci se urcă la
509 suflete, rin cari:
baţi și 252 femei.

Locuesc
bordee.

în

44

257

case

băr-

satul

73

pe

Malul-Podurilor, deal, în raionul comunei Cetăţeni-din-Deal,
plaiul Dimboviţa, jud. Muscel.

Malul-Roșu,
din

com.

sa,
rur.

făcînd parte
Bălănești,

Olt, pl. Siul-d.-s.

jud.

Are o popu-

de 170 suflete. E

situat

în partea de V. a comunei, lingă
malul Oltului. S'a numit ast-fel
pentru că în apropiere e un

deal al cărui pămînt e șes.
Malul-Roşu,

sa/, face parte din

com. rurală Ceptura, jud. Prahova, pl. Cricovul. Are o populaţiune de 220 suflete.
In cătun se găsesc foarte mulţi.
cărbual de pămint, cari ai început a fi exploataţi de locuitori.
Malul-Roşu, dea/, cu vii, pe teritoriul com. Bălănești, lingă Ol,
pl. Siul-d.-s., jud. Olt.
Malul-Roşu,

fereu

jud. Teleorman,
și

Malul-Mic,

„care se găsește pădure. Aparține d-lor G. şi C. Dăbuleanu.

laţiune

căciuni, s'a strămutat pe malul
sting. Malul-Mic se numea înnainte Flămînda.
preotul

seface cu carele

potecă de car.
Buagetul com. ela venituride
21511. şila cheltueli, de 18001.

revărsării
mari stri-

tombrie,

lul-Mare,

kil, Este legată cu sa.ule Preajba,
Livezile și Ghindeni, printr'o

stăruinţei

școală

din

Malul - Mic, moşie particulară,
jud. Dolj, pl. Ocolul, com. Ma-

Bechet, ce trece prin centrul
. comunei, pe o lungime de 7

proprietarului de pe atunci Dincă

o

din Preajba şi din Craiova. Se
găsesc cite-va hect. și pe moşiile d-lor Cincea, C. Dăbuleanu

T.ansportul

rîului Jiul și se numea Ciulniţa.

este

şcoala mixtă din satul Malul.
Mare, care se află la! kil.

pe şoseaua județeană

Mare, reședința, și Malul-Mic.
Satul Maiul-Mare cra mal înainte așezat pe malul drept al

sat

funcţionează

hect., aparțin locuitorilor din
satul Malul-Mare, din comunele
Coșoveni-d.-j. şi Coșoveni-d.-s.,

şi locuitorilor,
Circiumi sunt 4.

se varsă piriul Bânesele. Toate
se scurg în riul Jiul,
Se cumpune din 2 sate: Malul-

In

ce

neproductio,

pe

moșia Be-

litori, unde este şi o ruscă foarte
repede pe care se comunică de

MALUL-ROȘU
la cătunul
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Dulceni

la comuna

Belitori,

și din

drumul

despre

comuna

Pirlita pe lingă eleșteul

format din apele piriului Urluiu-

lui și din izvoarele Malului-Roșu.

Malu!-Viei,

în dreptul

staţiei vapoarelor
de

: la Smirda. Aci se face cărămidă
bună, terenul fiindargilo-nisipos.
Malul-Spart, saţ, făcînd parte
din com. rur. Bolintinul-din-Vale,

jud. Iifov, pl. Sabarul. Este situat la V, de Bolintinul, pe malul
drept al rîului Argeșul.
Se întinde pe o suprafaţă de
750 hect., cu o populaţie de
1033

_

/ocuinfă

îssolată,

în

cercul comunei Berevoești, plaiul
Nucșoara, jud. Muscel,
„Legenda spune că pe Ripile
Turnului, Negru-Vodă și-a așezat

Statul posedă 312 hect. și lo-

servită de 2 preoți şi 2 cîntă-

680

In

și al celor

dreptul

mici,

de

de 250.

cătunului

Tă-

vrind să-i lase, Tătarii ai așezat
oștirea lor în localitatea numită

„şi astăzi Bătaia şi d'acolo (distanță cam de 1 kil.) ai început
bătălia.

jud.

Argeş,

parte

din

sas, cu

pl.

com.

40

familii,

Piteşti, făcînd
rur. Merișani.

“Malul-Vînăt,
saz, făcînd
din

com.

rurală

parte

Homoriciurile,

pl. Teleajenul, jud. Prahova.
Malului

(Fata-), moșie, în jud.

Malului (Pirîul-), ziriz, izvorește din partea de N.-V.a
Godineşti,

jud. Tecucii,

Spart este un pod stătător peste

desparte Godinești-d.-s. de Godincşti-d.-j. şi se varsă în Re-

riul Argeșul.

privăț, în raionul acestei comune.

Malul-Ţiglăului, dea, în jud.
Suceava, com. Giurgești.
Malul-Ursului, ze, jud, Prahova, pl. Peleşul, com. Predealul,

acoperit cu păduri de brad şi
molift, Aci s'a înființat la anul
1888

o

fabrică

de

Malul- Ursului,

/oc

zzo/a/,

în:

jud. Prahova, plaiul Peleșul, între
Poiana
- Hoţului, muntele
Clăbucetul-Taurului, Valea-lui- Vlad

şi riul Prahoviţa.

Malului

la 6

la

kil,, și

luri, reședința,
la S.E.
|

la

N.;

Botești,

hect., din care 54 hect. vatra
comunei, 290 hect. ale loc. și

1156 hect. ale particularilor.
Are o populație de 143 familii, sai 60ş suflete; o biserică
cu hramul Sf. Nicolae, zidită

de biv-vel serdar Costache Robescu și soţia sa, sub domnia
lui Şuţu şi soţiei sale Eufrosina,
şi cu blagoslovenia lui lir Costandie, Episcop de Buzăi, avind

17 pogoane pămînt, și 250 lei
subvenție şi fiind deservită de 1
preot și 2 cîntărcți; o școală
mixtă, fondată în anul 1866 de

comună, condusă de 1 învăţător
şi frecuentată de 52 elevi și la
care urmează și copiii din cătunul

Malurile, al comunei Călieni (jud.
Putna).
|
Locuitorii posedă: 71 pluguri,

(Valea-), vale, izvoreşte dela E. de com. Corbșori,

331 boi, 202 vaci, 80 cai, 127
iepe, 1318 oi şi 168 rimători,

plaiul Nucșoara, jud. Muscel,
formează Valea-lui-Vişan, împre-

Comerţul e activ și constă
în importul de coloniale, in-

ună cu Valea.Meilor şi IzvorulPuturos, cari se varsă în riul
Doamnei, la comuna Corbșori.

strumente

cherestea,

de către răposatul N. Schender.

sunt: Hingulești,

Rimniceni,

Suprafața comunei e de 1500
Malul-Vînăt,

satului

Malul-

5 kil.;

jud. Putna.
Riîul Leica o udă la N., unde
formează balta Leica.
Se compune din cătunele : Ma-

cu

care 500 pădurea Ploștina, restul
izlaz, fineațăşi sterp,

mari “e

învecinate

mezi de ziduri). Negru-Vodă nc-

bătut

de 18 elevi şi 4 eleve, întreţinută de județul și comuuă.
Comerciul se face de 2 cirvitelor

Măică-

ca; la S., cu Rimniceni; la V., cu
Obilești; la E. cu Nănești, din

sa

reți; o şcoală mixtă, frecuentată

Numărul

comuna

Viei, spre N., unde voiaii să zidească cetate (se văd acolo gră-

și

Buzăi, com. Goidești, cătunul
Ploștina. Are 1100 hect,, din

ciumari.

de

nești, reşedinţa plășei. Comunele

tarii, cari erati așezați la Malul-

suflete.

cuitorii 438 hect. Statul și locuitorii cultivă tot terenul.
Are o biserică, cu hramul
Adormirea-Maicii-Domnului, de-

spre N.-V.

Obilești, la 15 kil.
Se mărginește ja N. cu Malurile, despărțită prin piriul Lei-

oștirea

Malul-Roşu, pisc de dea, situat
pe domeniul Giurgiiă,
jud. Vlașca,

MALURILE

Malurile, comp. rar. în jud. R.Sărat, pl. Marginea-d.-j., pe ptriul Leica.
Este așezată în partea de N.
a judeţului, la 43 kil. spre N.-E.
de orașul

Riîmnicul. Sărat,

și în

partea de V. a plăși, la 8 kil.

agricole

şi spirtoase,

şi în exportul de cereale și vite.
Transportul productelor se face .
prin stația Gugești, la 26 kil.
spre V.
Căile de comunicație sunt:
calea județeană Focșani-Brăila,
trecind prin Hinguleşti și Măi- cănești; calea spre Rimniceni,
şi

calea

R..Sărat,

Obileşti-Bogza-Voetin-

“MALURILE
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Budgetul

com. e de 2028 lei,
2026

milii, Sai 114 suflete, compusă
din: Turci, Bulgari, Germani,
şi Romini. Casele sunt mari, fru-

Malurile. Vezi Răcătăul, sat, jud.

regulat pe ambele părţi ale dru-

31 bani, la venituri și de
lei, 88 bani, la cheltueli.

moase, bine îngrijite şi aşezate
Bacăi,

murilor
sat

Malurile, sa, jud. Dimboviţa,
plaiul Ialomița-Dimbovița, com.
Șerbănești-Podurile,
* Malurile,

sa,

în jud.

R.-Sărat,

plasa Marginea-d.-j., cătunul de
reședință al comunei Malurile,
așezat în partea de N.a comu:
ncă, pe malul drept al pirtului
Leica, pe o întindere: de 40
hect. Areo populațiune de 108
familii,
serică;

sai 451 suflete;
o școală,

o

bi-.

unde

și sunt

cetăți întărite.
Malva a fost

urmele

reședința

care

sunt:

ce

trec prin

un

drum

co-

munal de la Anadol-Chioi la
- Cara-Coium, care străbate satul

- în întregime dela S.spre N. șiun
alt drum care vine de la satul
Cogea-Ali, intră prin partea S.-V.
a satului şi se întilneşte cu celalt drum.
Mamaia,

movilă,

în jud.

și pl.

Constanţa, com. Cicracci, la hotarul cătunelor Mamaia și CaraCoium. Are 34 m. şi este aco-

perită cu verdeață.

Malva și Malvensis, (Colonia et
Dacia): Colonia Maluese (Malva,
Malvensis). Se poate identifica
geograficește cu Celeiul de azi,
pl. Balta-Oltul-d.:j., jud. Roma:
naţi,

și

comunale

stanţa,

com.

Cicracei,

situat

între Mare, lacul Sirt-Ghiol și
satul Mamaia. Mai înainte făcea

parte din marele lac Sirt-Ghiol,
de

pro-

limbă de pămînt îngustă. In
mijlocul acestui lac este un mic

cele trei diviziuni financiare ale
provinciei romane Dacia de la
Marcu
- Aurelii încoace. (Vezi

care

este

despărţit

printr'o

ostrov, cu o întindere de 8 hect,
Mamele,

/ea/, în jud. Constanţa,

situat în partea E. a plășei şi
cca S-E. a comunei, la S8 kil.
spre S.-l. de cătunul de reședință
Cicracci, în apropierea
Mării și pe marginea N. a la-

pl. Medjidia, pe teritoriul com.
rur. Șiriul, și anume pe acela
al cătunului Arabagi; se întinde
printre Valea-Ciocanului, care
este la V. şi printre dealul
Jocus-Bair care este la E. și
ţine de la movila Groapa-Săpată
pină la movila Saazli-luiuc;
are
o înălțime de 155 m., îndreptindu-se de la N.-V. către S.
E,; e situat în partea centrală
a plăşei și. cea de N. a co-

cului Sirt-Ghiol şi a lacului Ma-

munei;

maia, fiind dominat

și verdeață în partea S..V.
cu păduri în partea N.-E.

Gr. Tocilescu,
Romani, pag.

Mamaia,

sat, în jud. şi pl. Con-

stanţa, cătunul

Mamaia,

/acia înazute de
243, 244).

comunei

Cicracci,

de movila

la N., și de movila Co-

gea- Ali, la V. Suprafaţa sa
este de 1112 hect,, din care
35 hect. sunt ocupate numai

este acoperit cu pășuni

și

Mametcea

sai

jud..
com.

Mahometcea,

satului și

de grădini.

sat, în
cătunul

Are o

populaţie

de

în partea N, și puţin V.a plășci,

fa-

ş kil.

cu valea Cuan-Dere, fiind închis:
la N., de dealul
Mametcea;
la V., de dealul Erdec-Cara-Chioi

și la S.-E., de dealul Cuan-DerasiBair,

și fiind

dominat

Mahometcea-lol-Tepe,

$2

de m.

satului.
2456

și este

de virful
care

situat

Suprafaţa

sa

are

la N.

este

hect., dintre cari 81

de
hect,

sunt ocupate de vatra satului
și de grădini. Populaţiunea satului, în maioritate compusă din
Turci

şi Tătari,

este

de

67

fa-

milii,: sau 317 suflete,
Drumuri comunale pleacă spre
Abdulah, spre Hagi-Diuluc, spre
Hasancea.
Mamina,
com.

şi pl. Constanţa,
Ilasancea, situat

/e/eșteii,

în jud.

Berceni-Dobreni,

pl.

Ilfov,
Sa-

barul, care-și ia cursul chiar
din localitate, udind o parte din

moșie

și o parte

din

comuna

Dobreni-Cimpurelul, vărsîndu-se
în rîul Sabarul.

Curge în zigzaguri, avînd p'alocuri o lărgime
ține peşte.

de

3 m.

Con-

Mamorniţa, com. rur., în jud.
Dorohoiiă, pl. Herţa, formată din
tirgușorul Mamorniţa și satele:
Bănceni, Cotul-Boianului, Cotul.

Hotinului

Horbova,

Lucaviţa,

Mamorniţa, şi Streanga, cu reşedinţa primăriei în tirgușorul
Mamorniţa.

Are o populaţie de 547
milii, saă 21538 suflete; 4
serici, deservite de 1
cintăreţi şi 3 pălămari;

condusă

de

fabi-

preot, ş
1 școală,

1 învăţător şi fre-

cuentată de 65 elevi;

pămînt

de vatra

26

la

Mamaia, /ac, în jud. şi pl. Con-

unei

curatorului și prin urmare capitala Daciei Malvensis, una din

şi cea S. a comunei,

mai spre S. de cătunul de re- şedinţă IHasancea, Este așezat
la unirea văei Abdulah-Derasi

sătesc; 2978

1159 hect,

hect.

96

arii cîmp şi 465 hect. 46 arii pădure, ale proprietarilor de moșii,
şi 41%» pogoane de vie.
Budgetul comunei e de 3080

- MÂMORNIȚA

“lei la

925

venituri

și de

şo72

la. cheltueli.
Locuitorii posedă:

lei,

11537 vite

mari cornute, 400 0i, 50 cai,

porci;

73

stupi

700

cu albine.

MANMUI,

3 belferii; biroti telegrafo-poștal; biroii vamal; cazarmă pentru o companie de dorobanţi;
cite-va ateliere de: ciubotărie,
croitorie,

cojocărie

şi

lemnărie.

Tirgul are 3 strade:
Mamorniţa, /rgușor, în judeţul
Dorohoi, com. Mamorniţa, pl.
„Herţa, aşezat la poalele unor
înălțătură de dealuri, pe podișul înclinat ușor cătră șesul Prutului.

După

trecerea

Austria,

stabilindu-se

se înființă aicea
se

stabili

Bucovinei

la

hotarul,

trecătoarea

autorităţile

trative din partea ambelor țări
limitrofe.
Prin neincetata adunătură de

provo-

cată de specule și ciștigurile ce
se făceaii cu trecerea în Bucovina

a vitelor,

cerealelor

și

al

altor obiecte, precum și cu a:
ducerea de acolo a articolelor
manufacturiere necesare Romi.
nici, se făcu începutul înființărei

a Feredeului şi a Hahamu-

duce la frontieră, la

11/»

oră

Pirîul Mamorniţa curge pe
laturea tirgului despre Bucovina
(Austria).
In fie-care
de

tirg,

Duminică

unde

se

este

adună

zi

moșiei

de atunci

văzînd folosul ce ar putea trage
proprietatea prin înfiinţarea unui
tîrg, stărui de scoase hrisovul de
D.

Moruzzi-Vodă,

pentru 'recunvaşterea

tirgului;

şi după sporirea locuitorilor tîrgoveţi se făcu înscrisul de în-.

satului

și cumpărături de diferite articole.
|
Locul ocupat de vatra tirguşorului este în suprafață de 28
hect. și 64 arii.

facerile sale;
și fiind

Mamorniţa, sa, în jud.

Doro-

hoiii, pl. Herţa, în partea de
N.-V. a com. Mamorniţa, situat
cu

Bucovina,

pe unde se află și trecătoare în
Austria.
Proprietatea moșiei este a
mai multor persoane ce o stăpinesc în părți osebite.y
Biserica,

cu

hramul

nu-

se numea Orniţa,

bătrînă

zicea

mamă.

respectată,

Lumea

i se

nevoiașă

alerga la Mama-Orniţa, de unde
apoi prin lepădarea lui a, a rămas Alamorniţa.
Satul

și

moșia

din

vechime

ai fost mult mai întinse. Prin
luarea Bucovinei partea cea mai
mare

a rămas

în

Austria;

iar

pe partea rămasă în Rominia
s'a înființat acest mic sat.

Mamorniţa,

Sf.

colae, cu

1 cîntăreț și 1

mar,

de lemn,

trecătoare spre Bu-

covina (Austria), și Gzurvi vamal, în jud. Dorohoiii, pl. Herţa,
com,

Mamorniţa,

De

acest biu-

roii țin și sucursalele: Rădăuţi
şi Molniţa.
Produsul vamal de la acest
punct

limitrof

că

locui-

torii de prin satele vecine chiar”
și din Bucovina, pentru vînzări

morniţa,

e

și a moșiei vine de

la o jupineasă, vestită prin bine-

de

aici.

“pe malul drept al piriului Ma-

tirgului.
Proprietarul

“la Constantin

Vă-

lui; pe cea dintii trece șoseaua
judeţeană He:ţa
- Mamorniţa și

și

adininis:

locuitori și neguțători,

mei,

a

Tradiţia populară
mirea

a fost

lei 23780,
—97,

în

1889—go,

de

bani 35 şi în

de lei 25311,

bani

1896
25.

Mamorniţa, zirii, izvorind din
pădurea de pe moșia L.ucaviţa,
com. Mamorniţa, pl. Herţa, jud.
Dorohoiii, și vărsîndu-se în Prut,

la Sanihăii, după ce formează
o parte a hotarului despre Bucovina.

Ni.

pălă-

bele părți, Acest înscris a fost

Mamul, saţ, făcînd parte din
com. rur. Mădulari, pl. Cernavechime de familia Stroici, și
d.-j., jud. Vilcea. Are o popureparată în 1857. Şcoala con- |
laţie de 260 suflete: 136 bărdusă de 1 învățător este frebaţi, 124 femei,
”

rcînoit la 1856.

cuentată

Populaţia tirgului în care intră și a sătului Mamorniţa, se
ridică la 99 familii, saii 497 su:

Sătenii împroprietăriți au 28
hect., 64 arii pămint, iar pro-

voială

între proprietar

se stabiliră drepturile
_toririle de bezmănari

flete, între care sunt

și ei,

și

şi îndaîntre am-

vre-o

50

este

prietarii

de 65

moșiei

făcută

din

elevi.

229

hect,

15

familii de: Evrei.
„Casele tirgoveţilor sunt toate
numai cu «un rind; puţine din

arii cîmp, şi 4lk pog. vie. |
Piriul ce curge pe hotar este
Mamorniţa.
Drum principal, cel ce merge

ele suit de zid, cele-l'alte făcute
de vălătuci.
Are: o biserică şi o şcoală

la Godineşti și Lucaviţa.
Hotarele moșiei sunt cu: Bucuvina, Lucaviţa, Horbova și

în. satul Mamorniţa; 2 sinagoge,

tîrguşorul Mamorniţa.

Mamul,

sc/hiz,

situat

la

N,. de

com. Strejeşti-d.-s., pl. OlteţulOltul-d.-s., jud. Romanați.
Mamul,

mănăstire,

așezată

mijlocul unui loc larg din

în

Va-

lea-Mamului, jud. Vilcea, pe Olt,

cale

de

3

ore

de Drăgășani.

Valea, atit în sus și în jos de
mănăstire,
: este bine populată.
Mănăstirea la început a fost

MAMUL

_

făcută de lemn. Actnala biserică

intră în jud. Romanați, vărsin-

s'a înființat de Constantin

du-se în Olt, aproape de com.
Colibași. Curge de la N. către
SE.

Brin-

coveanu-Voevod, în al optulea
an al domnici sale, după cum
se

vede din următoarea

pisanie,

Mamul-Fumureni, moșie a sta-

de d'asupra ușei bisericei:
Această sfintă și Dumnezecască
rică ce se: chiamă
nuește

hramul

minuni

Mamul,

sfintului

Nicolae,

Mira-Lichia,

care

mai

făcută

de

fiind

și făcătorului de

a miluit cu

Romiînești

scaunului

bunul,

credinciosul

tos Domnitorul
evod;

de

înainte
lemn;

ce Dumnezeii

a

unde se prăz-

Archiepiscopul

ctitori

bisc-

pe

la
alţi

iar

după

domuia

Țirei

strămoșesc

pre

și iubitorul de Chris-

Constantin

Basarab

și dintre Dumnezevască

Vo.

rîvnă

în-

timplindu-se cu trecerea a veni și la această mănăstire; pusa în gînd să zidească și această

mănăstire și la al

7-lea

- an din Domnia Măriei-Sale a luat întru
ajutor pe Dumnezeii și sfintul Nicolae.
Inceput-a
desăvirșit

a zidi

cu toate

din

temelie

cele din

doabe ale ci, precum
slava lui Dumnezeii și
rintelui nostru și de
Archiepiscop Nicolae,
menire a Mărici-Sale și
sa

săvirşit

lăuntru

în
po-

se vede: Intru
întru lauda Păminuni făcătorul
spre vecinica poa părinţilor, Care

la al S-lca

Măriei-Sale.

pănă

an

al

domniei

.
.
Leat 7204 (1696).

Se crede că primii ctitori ai
schitului Mamul sunt boerii Buzeşti, generalii lui Mihaiu şi pro-

tului,

situată

în comunele Lun-

gești și Fumureni,

cu 5030 lei anual,
pădure

pl. Oltul-d.-j., jud. Vilcea, și
formată din pădurile: Fumureni
(1322 hect.) și Mămuleţul, Silea,
Valea-Rea (700 hect.).
cătun, al com. Strejeşti-

d.-j., pl. Olteţul-Oltul-d.-j., jud.
spre

dure

mare

numită

de

Mamura.

Are o pupulaţie de 25 familii,
saii 9o

suflete;

o biserică,

cu

hramul S-ţii Apostoli (1852), cu
un preot şi 2 cintăreți.
ruinele

unul

Constanța,

pl.

tin Brincoveanu, cumpărind mo:

com.

Cara-Omer,

la 1

şia Mamul-Fumureni, aă dăruit'o,

spre S.-E. de căt.

sat,

în

Mangalia,
kil.

mai

Calfa-Chioi.

cu Mirila şi parte din

Dranoveţi, schitului Mamul.
Azi mănăstirea este redusă
de

mir şi

se

admi-

Cara-Omer

și

cătunele

Calfa.

Chioi și Cerchez-Chioi ; se desface din dealul Mezarlic-Bair, în-

la Zăvideni, Turcii se retraseră în această mănăstire, cu

dreptindu-se spre S. şi avind o
direcţie de la N.-V. către S.-E.;

scop

se întinde

a tăia

drumul

eteri-

ştilor, conduși de N. Ipsilanti și

Caravia.
Mamul, rii, izvorește dintre dea
lurile Drăganul și Gușoeni, com.

Mădulari, pl. Cerna, jud. Vilcea,

în apropiezea satului

Calfa-Chioi şi pe la ruinele Mamuzli, pe la E. de satul Cer.
chez-Chioi și se continuă cu dealul Tuiuc-Bair; are1So metri înăl-

țime şi este situat în partea de
S.-V. a plășei și a com. .

şi, după ce udă comunele:
Fu"mureni,: Lungești

şi

Stănești,

S. a comunei;

duce

Mamut-Cuius, com. rur., jud.
Constanţa, pl. Medjidia, situată

Constanța,

capitala districtului,

şi

în partea

la

14

kil.

centrală

a plăşei,

spre S. de orășelul

Medjidia, reședința ei, pe valea
Chioi-Deresi sai Ceşme-Culac.

Se mărginește la N. cu com.
urb. Medjidia și Cernavoda şi
com. rur. Tortoman; la E. cu
com. Biulbiul; la S. cu com.
Carataci şi Chioseler; iar la V.

cu com, Cocargea,
Cochirleni.
Solul

e destul

Ehnige

și

de accidentat,

prin numeroase dealuri și prin
movile artificiale. Prin unele
părți sunt pozițiuni frumoase,
mai

cu seamă

pe

drumul de la,

Medjidia la Adam-Clissi.
numeroase,

sunt

mai

toate seci, și n'aii apă de cit
numai primăvară și toamna în
timpul ploilor. Balta Cara-Susan-Medjidia se afă la N. comunei,

Mamuslu- Bair, dea, în jud.
Constanţa, pl. Mangalia, com.

nistrează de un preot îngrijitor.
La 1821, în urma luptei de

de

de

Văile,

Mamusiu,

jud.

la biserică

V.

Strejeşti-d.-j., la 4 KRil., lingă
Olt, unde se întinde și o pă-

prietarii acestei moșii. Constan-

împreună

a

statului, în întindere de 2022
hect., situată în com. Lungeşti,

situat

și cea

de la Cara-Orman la mâlul sting
„al braţului Sf. Gheorghe, dealungul grindului Cara-Orman.

în partea centrală a judeţului,
la 47 kil. spre V. de orașul

Mamul
- Fumureni,

Romanați,

tuat în jud. Tulcea, pl. Sulina,
pe teritoriul com. rur. CaraOrman, în partea de V. a plășci

pl. Olt, jud.

Vilcea, fostă pendinte de mănăstirea Mamul; se arendează

Mamura,

MAMUT-CUILUS

Mamut

(Drumul-lui-), ru, si

Este formată din șapte cătune: Mamut (Mahmut). Cuius,
reședința, în partea centrală, în
valea Ceșme-Culac; Idis-Ciunes,
spre V., la 21 kil. spre V.:
de reședință, pe valea IdrisCulac; Caciaimac, spre S$., la 7
kil. spre S. de reşedinţă, pe
valea

Caciamac-Dere ; Peștera,

în partea centrală, la ş kil. spre
N.-V. de reşedinţă, în valea
Peştera; Mircea-Vodă,

spre N,,

la 13 kil. spre N. de reședință,
lingă balta Cava-Dere; AmzaliTepe, tot spre N., la 9 kil. spre
N.V.

de

reședință,

pe

valea

MAMU'T-CULUS

927

Ghiaur-Amzalt; Saida, spre E,,
la 6 kil. spre N.-E. de reședință,
în valea Acargea-Dere.

Suprafața totală a com., una
din

cele mai mari

este

de

26263

a județului,

hect.,

din

cari

114 hect. ocupate deveirele celor
7 sate cu

grădinile

şi ş14 case

ale lor; restul se împarte între
locuitori,

cari

și statul,

cu

aă

16431

hect,,

proprietari,

cari

aii 9718 hect.
Populațiunea,
compusă
din
Romini, Turci, Tătari şi Bulgari, este de 453 familii, sai
2103 suflete, din cari 435 con-

tribuabili.
2

una în cătunele Azamili și
ciamac, cu 4
rurale mixte,

Ca-

hogi; 2 şcoale
una în cătunul

de reşedinţă, înființată rle stat
în 1884, frecuentată de 24 elevi,
a doua în căt, Peştera, înfiin-

țată de proprietar, d-l Remus
Opranu, fostul prefect al județului Constanţa; 4 şcoli musulmane.
Locuitorii posedă: 307 pluguri (299 cu' boi, $ cu cai);
335 care şi căruţe (32 cu boi,
și 303 cu cai); 4 maşini de treerat cu abur; 2 mașini de semănat;

22

3 mașini
13 +grape

trece prin satul Peștera, apoi
nenumărate drumuri comunale
ce unesc cătunele între ele şi
satele vecine: Cocargea, AdamClissi, Enige, Copadia, Cochir-leni, Biulbiul, Emdec-Cara.-Chioi,
etc.
Satele Mircea-Vodă, Peştera,
Saidice, Amzali, sunt înființate

în

urma

mașini

de

secerat;

de bătut porumbul;
de fier; 3 trioare;

1128 cai, 2777 boi, 42
23 asini, 430 rîmători,

bivoli,
24061

oi şi 60 capre.
Comerţul

este

foarte

războiului;

Bair,

mic

se

găsesc

urmele

de pămînt,

valului

anterior celui

al-lui-Traian,

Mamut-Cuius,
stanța,

pl,

reședință

saz, în jud. Con-

Medjidia,

cătun

de

al com. Mamut-Cuius,

situat în partea de S. a pl. și
cea de E. a com., pe valea cu
același nume; are o întindere
de 4939 hect,, din cari 15 hect.

ocupate de vatra satului, cu
128 case; populația, în maio-

Mamuzli-Bair, Zea/, în jud. Constanța, pl. Mangalia, pe teritoriul

com.

anume

pe

rur.

Cara-Omer

acela

săii Mamuzli;

al

şi

cătunului

se întinde

de

la

N.-V. către S.-E. printre valea
Calfa-Chioi şi dealurile Mezarlic-Bair la N., Albi-Chioi la E.
și Mezarlic-Bair la S.; este si.

tuat în partea de S.-V. a

plă-

Manaful,

căzru, jud. Vlașca, for-

mat de 80

locuitori

împroprietăriți

la

însurăţei,

1882,

cărora

li s'ai dat, lipit cu Tangirul, o
suprafaţă de 464 hect., în care
se cuprinde şi 10 hect. pentru.
școală şi biserică,

139

Manaful, pădure, pe proprietatea statului Manaful, pendinte

saţ, în jud. Constanţa,

jud. Vlaşca, în suprafaţă de
300 hect.; ține de ocolul silvic
Ghimpați.

de

este

ritate turco-tătară,

suflete.

familii, sai 61
Mamuzli,

Omer trece tot prin mijlocul sa-:
tului, aproape perpendicular pe
cel d'intiiă; 'de aci mai pleacă
un drum comunal spre CalfaChioi.

șei și a comunei,

de

pl. Mangalia, cătunul com.

Cara-

Omer, situat în partea de S.-V.
„a com, la 10 kil. spre V. de
căt. de reședință Cara-Omer şi
la 1 kil. spre $. de satul Calfa-:
Chioi. Este așezat în valea Calfa-

Chioi şi închis în partea de N.E: de dealul

Mezarlic-Bair,

partea de [.

de

dealul

Chioi şi în pattea

activ;

populate

mai cu osebire de Romiîni coloniști, prosperă necontenit.
In comună, pe muchiile dealurilor Perdea-Culac-Ba
și A mzalitir

numit

Are: o biserică; 4 geamii,
în căt. de reședință și cîte

MANASIA

de

în

Albi-

S.

de

com.

Manasia,

Tangtrul, pl. Cilniştea,

com. rur. şi sat, în jud.

Ialomița, -pl. Cimpului. situată
spre E. și îa apropiere de Urziceni,
Teritoriul com., în suprafață
de

2288

hect,

din

cari

355

hect. pădure, se întinde din
riul Ialomița spre N., între co-

se face prin gara Medjidia, la
16 kil. spre N.-V., și constă în

sa este

importde

cari 4 hect.

niale,

dini și de vatra satului. Populațiunea satului, în maioritate
compusă din “Turci, este de 24

particulare,
După legea rurală din 1864
sunt împroprietăriți 101
locuitori; neîmproprietăriți.se mai

familii, sai

află 52 locuitori.

manufactură, coloinstrumente agricole, și

“ în export de cereale și vite cu
produsele lor.
Budgetul com. e la venituri
de 13371.lei, și la cheltueli, de
7863 lei.
„Căi de comunicaţie: calea
județeana Medjidia-Cuzgun, ce
49620,

Marele

Diclionar

Geograne.

Vol,

dealul Manuslu-Bair.

Drumul

de

115

Suprafaţa

hect.,

ocupate

dintre

de

gră-

124 suflete,

comunal Dere-Chioi-

Bairam-Dede trece

prin mijlo-

cul satului, de la- S. spre N.;
cel de la Docuzaci “la Cara- |
IV.

__munele Alexeni, Girbovi
ziceni, și cuprinde două

şi Urmoșii

Pe teritoriul com. curge riul
Ialomiţa și pîrîul Sărata.
Com. se compune dintr'un sin_gur sat, situat pe malul stîng al
„80

.

MANEA

MAÂNASIA

piriului Sărata, la 2 kil. spre E.

de N. ale

de Urziceni,

e udată

de

care

se

des-

parte prin Valea-Plopului. Spre
E. de satul Manasia se aflaii,

dealului

de

şi locuitorii 70 hect. Proprietarii

şi

cultivă 417

Manasul,

ma/ha/a,

două sate: Uluiţi

din

și Răcoreşti,

cari,

d.-s., jud. Vilcea.

com. rur.

făcind

Roești,

parte

cultivă

nasia,

care

are

o posițiune mai

trului,

dațiuni.

fa-

Casimcea, și anume pe acela
al cătunului săi Cuciuc-Chioi;

milii, saă 1081 suflete, din cari
243 contribuabili. Știu carte 541

este virful cel mai înalt al dea:
lului Arman-Tepe, situat în par-

persoane.

tea V. a plăşei și în cea S..V.
a comunei; prin el trece hotarul

Are o populaţie de

Sunt

două

309

biserici, deservite

de 2 preoţi. și 2 dascăli; o
școală primară mixtă, frecuentată de 43 elevi și 7 eleve.

Vite sunt: 314 cai, 800 boi,
2300 oi, 15

bivoli

și

755

ri-

pe

teritoriul

com.

mul

comunal Cuciuc-Satis-Chioi;

este acoperit cu verdeață.

mători.

Budgetul

com. e la venituri

de 4541 lei și
4218 lei.

Prin com.

la

trece

cheltueli,

calea

de

jude-

țeană Slobozia-Urziceni.
Se cultivă.aci mult tutun de
calitate bună.

Manasia, cătun, al com. Aldeni,
jud. Buzăii, cu 180. locuitori și

Manciniţa, da/ză, jud. Dolj, pl.
Cimpul, com. Ciuperceni, la'S.E. de

comună

şi la E. de

balta

Lunga, în întindere aproximativă
de 250 hect. Conţine peşte.
Cind

sunt apele

mari,

comu-

nică cu Lunga și prin această
cu Dunărea,
|
De Manciniţa ţin: Lacul-luiGuţă, spre V.; balta Oproaica,
Lacul-lui-Du mitru-Stoian și La-

38 case.
Manasia, moșie, în jud. Buzău,
com. Aldeni, formată din două

Manasia și Căldărușea,
foste proprietăţi a statului, acum
“particulare; are 260 hect,, din
sfori:

cari 40 hect. pădure, apoi arături, livezi, vie și izlaz.

cul-Ienii,
turi,

spre S$. și alte vărsă-

200

hect.

şi cu

următoarele

e:

senţe: ulm, arțar, salcie și plop.
Manasieşti, mma/ata, făcind parte
din

com.

rur. Slătioara, pl. Ho-

rezul, jud. Vilcea. Este situată
cam în centrul com,, la poalele

jud.

(Movila-), mooi7ă, în

Buzăii,

com.

Glodeanul-

Cirlig, servind ca hotaral mai
multor moşii şi tot de o dată
al comunelor: Glodeanul-Sărat,

Glodeanul-Cîrlig,

Glodeanul-Si-

liştea, Brădeanul și Zmeeni; de
la dinsa se încrucișează
mai

multe drumuri în părțile de cîmp
ale judeţului.
|

Manciului (Movila-), (Ghighianca), zoșie, în jud. Buzăii, com.
Brădeanul, fostă proprietate a
statului, pendinte de mănăstirea
Ghighiul, acum particulară; are
225 hect., mai toate arabile.
Mandachie, cătua, (tirlă), în jud.
Ialomiţa, pl. Borcea, pendinte
de comuna Dichiseni.
Mandoceşti, sat, făcind parte
din com. rur. Tetoiul, pl. Mijlocul, jud. Vilcea. Are o populaţie de

138

suflete,

cu o întindere aproximativă

de go hect,
Manciucul, pădure, jud. Bacăii,
pl. Trotușul, care se întinde prin
comunele Bogdănești și Grozești,

Manasia, zădure, în jud. Ialomița, pl. Cimpul, pe teritoriul
com. Manasia, în suprafață de

tot terenul.

Manciului

rur.

celor două judeţe; are 137 m,,
dominind piriul Casimcea și
valea Terzi-Chioi (din jud. Constanța); pe lapoale trece dru-

sterpe,

Locuitorii

se face de 2 cîrciumari.
Numărul
vitelor mari e de
143 și al celor mici de 475.

Manca-Tepe-Dermen, vîrf de
deal, în jud. Tulcea, pl. Is:

ridicată şi mai apărată de inun.

(114

Comerţul

pl. Cerna-

eraii supuse la dese inundațiuni,
ati fost strămutate în satul Ma-

hect.

24 izlaz, 50 pădure).

mai înainte,

din cauză că

Măgura

Valea-Putineiului.

Mandrea,

goane, dinpreună cu cele de pe
Dealul-Muerii, jud. Romanați,
pl. Ocolul.
Mandrea,

Tesluiului
Manciul, sa/, făcînd parte din
com. rur. Pirlita-Sărulești, pl.
Negoești, jud. Ilfov. Este situat
spre S. de Pirlita.
Se întinde pe o suprafaţă de
de 675 hect., coprinzind un heleșteii, și are o populaţie de 108

". locuitori.
Familia Pleșoianu are 605 hect.

pădure, de 1000 po-

şes

şi a

mare,

între

apa

Oltețului,

spre

V. de satul Polopinul, jud. Romanaţi, pl. Ocolul.
Manea, saii Cracul-Dealul-Manea, /ec, în jud.
Mehedinţi,

plaiul Cloşani, com.

rur. Mari-

sești, renumit

minele de

pentru

aramă ce posedă, numite Băroaia, formate din galerii, ale

MANEA

„1929

căror răsuflători

sunt

eşite

MANGALIA

pe

lingă lacul Techir-Ghiol, măsu-

suprafața cracului Manea.
Aceste mine aii fost redeschise de Austriacă în 1710, apoi
la 1830 de către Hagi-Moscu.

rind 112 kil.; și de la N.-V.la
S.-E., adicăde la virful Chioseler

fost

pină la movila Ilanlic-Tepe, pe
malul Mărei, lingă hotarul Bulgariei, măsurind 98 kil. Lărgi-

redeschise la 1885 de către principele Nicolae Bibescu, în aso-

Abdulah la movila Buiuc-Tepe-

ciațiune

Hoşcadin,

In

urmă

Manea,

părăsindu-se,

ai

cu o societate franceză.
vâ/cea, care sc formează

spre E., pe teritoriul com, Mierlești, pl. Siul-d.-s., jud. Olt, taie
dealul și dă în Iminog, pe stînga
lui, în cătunul

Maneasa,

rîz, jud.

Manei (Virful-), Zea/, în partea
de N. a com. Bordeni, pl. Praacoperit

cu

pădure.
Manga, saț, jud. Dimboviţa, plaiul
Dimbovița-lalomița, cătun al comunei

Pietrari.

plășcă-șicea N. a

3 kil. spre

N.

comunci,

la

cătunul

de

de

pe ambele

maluri ale

văii Mangaci sait Cavaclar; are
o întindere

de 3523

hect.,

cari 32 hect. ocupate
satului,

cu

din

de vatra

o populaţie

de

45

familii, sau 200 suflete compusă
în maioritate de Bulgari și Tătari,

“Mangalia, plasă, jud. Constanţa:
Și-a luat numele de la reşedinţa

sa, orășelul Mangalia.

e de

de

laN.E,, adică de la virful

Musait-Bei pănă la malul Mării
.

şi Mangalia,

satul

54 kil,

Mare

și între văile

Gheringec și Cheragi; Ilanlic, în
partea E., ca şi precedenta, cu
virful Hagilar (101 m.), între
. Mare, lacul Mangalia, valea Che-

ragi şi valea Ilanlic.
,
Dealurile din culmile de mai
sus sunt

acoperite

cu

semănă-

încet, prelungindu-se în pante
spre Mare. Face parte din terața danubiană-balcanică şi te-

turi întinse și finețe
bogate.:
Movilele sunt mai numeroase
de cit în ori-ce plasă a județului, grupate în mare. număr în
partea S.-E, și mai cu osebire în
jurul Mangalici și satului Hagilar;
ele ai servit fie ca locuri de
înmormintare, fie ca puncte de
observare saii de orientări.
Marea-Neagră o udă la E.

rața

pe o lungime de 35 kil., de la

este

iar la S.

în general

puţin

accidentat; dealurile aii ondulaţiuni mari, văile sunt largi și

puţin

adinci,

dintre

iar

succesiunea

dealuri
'și văi

marină,

mai

se

mult

din

face

cea

d'întiii de cit din cea d'adoua.
Dealurile lipsiți de arbori saii
păduri, presărați cu movile, nu.

mai în partea S. și S.-E., formează

văi

prăpăstioase

cu po-

brăzdează sunt: Docuzaci, la S.V., între văile Docuzaci şi Afi-

ghiuca, cu virful Movila-Mare
„(200 m.); Ghiuvenli-Bair, la N.V., întrevăile Afighiuca și Mangaci, cu virful Ghiuvenli (155
m.); Enghez,cu virful Eriduler
(145 m.-), la N. între văile Mangaci

și Edil-Chioi;

Taprai-Sari,

cu virful Edil-Chioi (103 m.), la
N., între văile Elibe-Chioi și
Musurat;

Cara-Omer,

cu

virful

Cara-Omer (153 m.), prin partea
centrală, între văile Afighica și
Chiragi; Sirti-Bair, cu virful Ho'şiuc (102 m.), tot în partea centrală, între

Este situată în partea de S.
şi de E. a judeţului. Diagona“lele cele mai “mari sunt:de la
S.-V.

la S.

sițiuni frumoase. Principalele culmi saii sisteme de dealuri ce o

Mangaci, saț, în jud. Constanța,
pl. Mangalia, cătunul comunei:
Cavaclar, situat în partea V. a

reședință,

de

E. cu Marea-Neagră;
cu Bulgaria.

Solul

Mehedinţi;

Prahova,

medie,

mea Mangaliei, cu virful Copucci-

(82 m.), între lacurile Tatligcac

Se mărginește la N. cu plă- șile Constanţa
.și Medjidia; la
V., cu plasa Silistra-Nouă; la

Moşteni.

izvorește din muntele Maneasa
și se varsă în Cerna; conţine
păstrăvi.

hova, jud.

mea

lacurile Tatligeac și Tuzla și între
văile Musurat şi Ascilar; Cul-

văile - Edil-Chioi

și

Chiragi; Muraci-Bair, cu virful
Cara-Omer Il (153 m:), în partea S, între văile Afighiuca și
"Chiragi, Tatligeac, cu virful Tașli-

|. , Luc -(90 :m.), la „N. între Mare,

lacul Tuzla pănă la movila Ilanlic; malul săi este îi. general!
inalt şi ripos și pe alocurea câm stîncos, lingă Mangalia și satul
Tuzla.
E
Lacurile

sunt:

(aproape 1200

Tuzla,

la N.

hect.) de formă -

lunguiață, primind pîriul Musu- .
__rat; lacul Tatligeac (300 hect.)
spre E. primind pîrîul Gherin-: *
gec; lacul Cumarova (300 hect.), .

tot spre

E., și lacul Mangalia

“(900 hect.) spre S.-E. Aceste
lacuri sunt formate de Mare, _
pe cînd odinioară ţărmul. Mării se întindea mai spre V. de cit :
cel actual. Nivelul lor e mai Sus de cit acela al Mării, însă felul
apei, felul peştilor, moluștelor

şi plantelor ce cresc în ele sunt : :
identice;

actualmente

ele ocupă

fundul unor văiale căror maluii
- suntiînalte în generalși stîncoase, mai

cu

scamă

ale

lacului

Mangalia cari sunt foarte înalte.
şi

conţin

într însele “grote "și:

peştere cu stalactite şi stalagmite. Lacurile produc pește, al
cărui venit aparține statului.
n.

*

MANGALIA

MANGALIA

Văile nu sunt

tocmâi nume-

roase, dar sunt mari şi largi;
nu conţin apă de cit toarte rar
și aceasta din cauza lipsei de
păduri şi a terenului calcaros
care absoarbe și puţina canti-.
„tate de apă ce cade toamna precum și acea provenită din topi-rea zăpezilor. Principalele sunt:
valea Cheragi sati Mangalia, cu
maluri înalte şi stîncoase,

chizindu-se în lacul Mangalia,

des-

în

partea S.; valea Ilanlic la S., deschizindu-se în Alare ; valea Mangalia, deschizindu-se în Mare,

“la S.E.; valea Tatligeac, terminîndu-se în lacul Tatligeac, la
-E.; văile Docuzaci și Afighiuca
la S.-V., cu maluri înalte, pe
alocurea

stîncoase;

„gaci Safular

la

N.;

văile Man-

văile

Os:

" mancea şi Omurcea, cu maluri
înalte și ripoase, la N.-E. Piraie
avem duuă: Musurat, la N, vărsindu-se în lacul Tuzla şi Gherin-

gec, la- E. care se varsă în Ja“cul Tatligeac.
Plasa Mangalia este formată
E dintr'o comună urbană, Manga“lia, reşedinţă, port la Mare, la S..
E.

și

din

16

comune

rurale:

Agemler, la N., pe valea Agemler, cu cătunele Agemler, Cionairisa şi Sofular; Azaplar în

“centru, pe valea Azaplar, cu că" tunele: Azaplar, Cara-Chioi, Ere.. biler, Musta-Faci; Cara-Omer la

S.-V., pe. valea

Cara-Omer

cu

cătunele Cara-Omer-Calfa-Chioi,
" Caulicicur, Cerchez-Chioi, DanluChioi, Docuzaci, Ghiuvenli, Ma„muslu, Cavaclar; la N.-V., cu

cătunele Cavaclar și Mangaci;
Cazil-Murat la V., pe valea Bo"“rungea, cu cătunele Cazil-Murad, Bechter, Merdivenli-Punar
şi Terzivedi; Chiragi, la S.-E,,
pe valea Chiragi-Cu, cu cătunele
Chiragi, Acargea, Cadi-Chioi, Casimcea,
Deliuruci,
Hoşcadin,
Nalbant şi Popucci-Valali; Edil.
Chioi, la N., pe valea: Edil-Chioi,

cu cătunele: Edil-Chioi,
Am.
zacea, Enge-Mahale și Uzuular ;

Enghez,
fular,

la N.-V., pe

cu:

valea So-

cătunele

Biiuc-En-

ghez, Cuciuc-Enghez şi Casicci;
Gheringec, la E., pe piriul cu
același

nume, cu cătunele: Ghe-

ringec, Ascilar, Baş-punar,
pucci

Co-

şi Haidar-Chioi; Musurat,

pe piriul Musurat,

la N.E., cu

cătunele:

Buiuc-Mura-

tan,

Musurat,

Charli-Chioi,

Cuciuc-Mura-

tan, Ciat-Malar și Urlu-Chioi; Osmancea, la N., pe valea Osman:
cea; Osman-Faci, tot la N., pe
valea Elibe-Chioi, cu cătunele
Osman-Faci, Abdulah
şi EbeChioi; Sari-Ghiol, la S.-E., pe

valea Chiragi-Cu, cătinele SariGhiol, Acbași, Agilar, Caracienla, Cerige, Ilanlic, Mustegep;

Tatligeac,

la

Tatligeac,

cu

E.,

lingă

lacul

cătunele Tatligea.

cul-Mare şi
Tatligeacul
- Mic;
Topraisar, în partea centrală, pe
valea Topraisar; Tuzla, la N.E.,

Are:

5 biserici, deservite

de

5 preoţi, 5 dascăli și 4 cîntăreți; 42 moschee și geamii; 23
case de rugăciuni pentru celealte

religiuni;

6 școale

mixte,

frecuentate de 261 elevi.
Plasa Mangalia cste bogată
în teren arabil, cultivabil, în păŞuni și izlazui.

L.ocuitorii posedă:

1486 plu-

guri cu boi şi 456 pluguri cu
cai; 929 care cu boi şi 1326
căruțe cu cai; 5 mașini de treerat cu aburi, 23 mașini de
semănat,

186

mașini

de

sece-

rat, 47 mașini de bătut porumbul,1 trior, 262 grape de fier,

36 mașini de vinturat; 3
cu

aburi

și S1

mori

de vint.

Vite: 222 armăsari, 3951

cai,

3551 iepe, 1105 mînzi, 153 tauri,
8322 boi, 9943 vaci şi viței, 77
bivoli, 104 bivcliţe, S1 malaci;
142 asini, 5 catiri, 8230 berbeci, 86270 oi, 35982 miei, 127

și

țapi, 343 capre, 168 iezi, 1076
porci, 961 scroafe.
Sunt 30 îndustriași: lemnari,

Mangea-Punar,
Suprafaţa pl. este de 130342
hect., din care:,3088 hect. ocupate de teren neproductiv; 2519
hect. vetrele satelor cari aă 3445

sanți; 41 circiumari.
Comerciul constă în importul
manufacturilor, colonialelor, ţesăturilor, etc. și în exportul vite-

pe malul
cu

S. al

cătunele

lacului

Tuzla,

Tuzla,

Perveli

case, 569 hectare bălți, mlaştini şi drumuri și 127254 hect,
loc productiv; din acestea 55523
hect. aparţin statului și propri:

etarilor, iar 71731 hect, aparțin locuitorilor împăminteniţi.
Populaţiunea plăşei Mangalia
este de 3872 familii, sai 16381
suflete: S842 bărbaţi, 7739 fe.
mei; 9130 necăsătoriți, 6958 că.

sătoriţi,
482 văduvi, 11 divorțaţi;
cetățeni romini 14701, supuşi
străini 1839, nesupuși nici unei
protecții 41; ortodoxi

tolici, etc.,

1553,

4781, ca-

mahomedani

10219, mozaici 2, de alte religii
26; agricultori, meseriași, etc.

3745, industriași 30, cu profesii
libere 409, comercianți
>
e,

110. -.

fierari, timplari, etc; 110 comer-

lor, linei și

orzului.

El se face

numai prin Constanţa şi Medji.
dia.

Budgetul

comunelor ela veni-

turi de 72436

lei, iar

la

chel-

tueli de 28894 lei.
Căile de comunicaţie sunt:
calea judeţeană Constanţa-Man:
galia ; apoi drumurile mari: Man.
galia-Tuzla; Mangalia-Medjidia;
Mangalia-Cuzgun; Mangalia:
Bai:
ram-Dede; Maugalia-Cara-Omer;
diferite drumuri vecinale și co:
munale, care unesc toate satele

între ele.
Mangalia, com. urd., jud. Constanța, pl. Mangalia.
liste situată în partea de S.

MANGALIA

"a judeţului, la 43 kil.
şul Constanţa,

de ora-

capitala

distric-

tului, şi în partea de E. a plășci, a cărei reședință

este.

Sa-

tele învecinate cu ea sunt: Bu.
iuc-Tatligeac,

la 9 kil.; Cuciuc-

Tatligeac, la 10 kil. (ambele
“ale comunei Tatligeac) spre N.;
„Ascilar,

“la

9

„MANGALIA

281

la

7

kil;

kil.;

Gheringec,

Copucci,

la 9

kil.

(toate ale comunei Gheringec),

„ambele puţin ridicate de la
nivelul Mării, presărate cu movile și avind 2 iezere; ele se
întind și la V. șoselei de mai

sus. Dealurile sunt acoperite
cu finețe şi semănături, iar şeSurile cu iarbă pentru pășunat,
avînd pe malul Mării și largi
bande de nisip. Movile sunt numeroase,

mai

spre N.-V.; Cara-Aci-Culac, la 4
kil.; Hagilar, la 7 kil.; Acbaşi,

mult de cit în ori-ce parte a
județului, căci pe un șpaţiii relativ mic (cam .de 500 hect.) se

la 19 kil.; Sari-Ghioi, la 11 kil.,

găsesc

spre

la 7

dite în două mari grupuri, unul

este accea

la N., şi altul la N.-V. orașului,
cel d'intiiii avind 45 movile,

V., şi

satul

Ilanlic,

kil., spre S.
„Forma

teritoriului

a unui trapez neregulat cu baza
spre Mare; lungimea lui e de
33
de

kil., iar întinderea totală e
5080 hect., sait 5o kil. p.
Se mărginește la N. cu com.
rar. Tatligeac; la V., cu satele

Ascilar, Haidar-Chioi şi Copucci
(cătune ale comunci Gheringec),
despărțindu
se prin dealurile
Ascilar

și Baș-Punar;

la E., cu

Marea-Neagră şi la S. cu căt.
Cara-Aci-Culac și Hagilar (ale
com, Sari-Ghiol), despărţindu-se
prin lacul Mangalia.
Solul e în general puţin accidentat; ramificaţiunile şi ondulaţiunile estice ale culmei Mangaliaîi brăzdează teritoriul. Dealurile principale sunt: Baș-Punar (82:m.), la V.; Ascilar (64
m.), la N.-V.,

cu

virfurile

Siîrt-

Iuiuc (63
m.) și Coiu-luiue
(64 m.), dominind valea Mangalia şi drumul Mangalia-Constanța;

Mangalia, cu virful Man-

peste 150 movile, grămă-

cel-Valt 38 movile; cele-l'alte
sunt răspîndite în diferite direcțiuni mai cu osebire în par:
tea de V.; printre ele sunt
Cheresli-luc (43 m.), la N. de

La

E. şila

N.

la

Cara-Omer,

comunei,

între

Mare şi şoseaua județeană Constanța
- Mangalia, se întinde un
şes

spre

numit

S$.

Cumarova,

cu

șesul

continuat

Mangalici,

alte patru mai mici formate de
Mare, care cu timpul s'a retras
lăsind urme și pe aici.
Marea-Neagră, pe o distanță
de

10 kil., udă teritoriul săi în

partea de V.; malul săii este
înalt de la Mangalia și pănă la
Yezerul Mangalia, ripos și stincos; în cele-l'alte părți, la S,,
pănă la lacul Mangalia, iar la
N., pănă dincolo de lacul Cumarova, este jos şi acoperit cu
largi bande de nisip. În dreptul Mangaliei, accesul corăbiilor
este împiedicat de

ruinele

unui

(63

distrus cu timpul fiind lăsat în

m),

la

m.)

şi

N.V.,

Coimluc

(64

hotar;

sunt

pe

artificiale și ai servit probabil
de loc pentru înmormintare.
Văi sunt puţine și neînsemnate, avind apă numai în timpul ploilor și primăverei. Prin.
cipalele sunt: valea Mangalia,
prin

interiorul

comunei,

des-

chizindu-se în șesul Mangalia; ;
printr'insa trec drumurile cari

duc

la Constanţa

'valea Baș-Punar,

și Medjidia.;
la V,, pe

ho-

formaseră

aci un

fel

de

port,

părăsire.

La un sfert de oră

spre

S$.

de oraş, întîlnim băile sulfuroase

de pe malul lacului Mangalia,
puţin apreciate încă, din cauza
lipsei de confort, stabiliment
balnear,

etc.

Comuna
mată din

Mangalia este fororașul Mangalia și

două cătune: Cumarova la N.,
lingă lacul cu același nume, la
_q

Ril.

spre

N.

de

oraş;

Două-

tar tăiată de drumurile ce duc
de la Mangalia la Cuzgun și la

Mai, sat de curind format, pe
malul lacului Mangalia, lingă

Cara
- Omer,

băile sulfuroase,
V, de oraş.

deschizindu-se

lacul Mangalia.
meroase,

din

Bălţi sunt
cari

mai

în

nu-

princi-

$., pe hotar, avind malurile
inalte şi stîncoase; întinderea

şi

rit cu stuf, la 7 kil., spreN.E,;;

Iuc

munci, dominind lacul Mangalia,
orașul Mangalia și drumurile ce
de la Mangaliala Constanţa,

la 2 kil. spre N. de oraș,

este acoperit tot cu stuf; Cumarova (68 hect.), iarăși acope-

dig saii zid al Genovezilor cari

pale sunt: Lacul

la Medjidia

hect.),

oraș ; Badalar (67 m.), la N.-V,,
Miustegep (59 m.), la V., Siri-

galia (32 m.), prin interiorul co-

duc

corăbii (al orașului vechii Calatis) mai bun de cit Constanţa
chiar. lezerul Mangalia
(120

Mangalia,

la

"sa totală este de peste 300
hect.; este acoperit <u stuf în
partea de V. de băile sulfuroa-

se; forma

lui este

lungureață

şi cu multe întorsături ; odini„oară a comunicat cu Marea! şi
lorma un port şi adăpost de

la

2 kil. spre

Suprafaţa comunei este de
5080 hect., din cari 1223 hect.
ale locuitorilor, 3857 hect. ale
statului și proprietarilor.
Populațiunea comunci este de
320 familii, sai 1304 suflete,
din cari 342 contribuabili,
Locuitorii posedă: 46 plu-

guri; 98 care și căruţe; 9 maşini de secerat;
fier;

5

mașini

25
de

grape
vintura;

de
5

230

MANGEA-PUNAR

MANOLEA

mori de vint; 413 cai, 401 boi,
6 bivoli, 7065 oi, 14 capre, 38

prafață de $ hect., CU o populaţie de 12 familii, sai 53 su-

porci.

fete,
Vite sunt:
mari cornute,
mători.

Sunt în Mangalia 19 industriași (fierari, lemnari etc.); 31
comercianţi.

Budgetul comunei-e la venituri de 31291 lei, iar la chel.
tueli, de 26948 lei.
Are:2 biserici, cu hramul
Sf. Nicolae și Sf. Gheorghe, cu
2 preoţi, 2 paracliseri și 2 cîntăreți; 3 geamii, cu 3 hogi; o
școală rurală mixtă, condusă
de 2 învățători și frecuentată
de

95

elevi;

poștal,

un biroii telegrafo-

fondat

rui venit pe
lei 6618,

în

1878

1896-97

şi alcă-

a fost de

cai 28.

Portul pe Mare este puţin visitat de

oare-ce

nu

Cuzgun,

Cara-Omer;

drumuri vecinale

la

satele

în-

vecinate.

Orașul Mangalia este așezat
pe ruinele vechiului port Cala.
tis

al

Grecilor;

a

frup de pădure, al sta-

tului, situat în comuna Bârbăteşti, pl. Horezul, jud. Vilcea,
în intindere de 390 hect., for-

mînd, împreună cu trupul Delușelul, pădurea Dobriceni.

Manii (Valea-), za/e, în jud, Buză,

com. Chiojdul-din-Bisca, în-

cepind din “muntele Stevia şi
vărsindu-se în pîriul Siriul, între Valea-Cocoșului și Valea:
Carpelui.

oferă adă-

„post vaselor și nu este situat
într'o regiune tocmai bogată.
Sunt căi judeţene la Constanţa,
Medjidia,

Mangul,

avut

mare

Manolache, saz, jud. lifov, pl.
Dimboviţa, situatpe ţărmul stîng
al riului Dimbovița. Face parte
din

com. rur. Bobești-Bălăcean-

ca. Pămiîntul săi e băltos.
Suprafața satului e de 431
hect., cu o populaţiune de 165
locuitori.
Epitropia bisericei Doamna:

înflorire în timpul Grecilor și al

Bălașa

Genovezilor,

torii, 131 hect.

mai

Mangea-Punar,
Constanţa,

pl.

tirziu.

saț, în, judeţul
Mangalia,

căt.

com. Tuzla, situat în partea de
E. a plășei și cea de N. a comunei, la 12 kil. spre N.-V. de
căt. de reşedinţă, lingă lacul
Mangea-Punar. Are o întindere
de

3020

hect., din cari 29 hect.

ocupate de vatra satului. Populația, în maioritate compusă
din

Tătari,

este

sai 75 suflete,
15 case

de

1ş

are

hect.

Comerciul se face

şi

de

locui-

1 cîr-

ciumar,

Numărul
137

vitelor mari e de
şi al celor mici, de 469.

Manolache,

za/e,

se

formează

pe teritoriul com. Mierleşti, pl.
Siul d.-s., jud. Olt, taie dealul,
udă căt, Catanele şi apoi, unindu-se cu Popa-Florea, dă în Imi.
nog, pe stînga lui,
Manole,

dea/,

Măcin,

pe

Turcoaia;

despre

300

familii,

cari locuesc în

Mangiureşti, zir/ă, jud. Brăila,
la 7 kil. spre N. de satul Ba:
„togul, lingă hotarul com. Bato.
gul

15 cai, 75 vite
260 oi și 30 ri:

Ionești-Berlești,

în

faţa satului Berlești. Are o su-

în jud. Tulcea, pl.

teritoriul

se desface

com.

rur.

din

dea-

lul Sacole; se întinde spre S.,
avind o direcţiune generală de
la N. spre S,, brăzdind partea
de V.

a plăşei şi cca de

comunei;

S.a

este despărțit de dea-

lurile: Iglicioara-Mare, IglicioaraMică și Gorgorul printr'o vale
prin care trece drumul comunal
Turcoaia-Satul-Noii; are 179 m.
şi este acoperit cu fineţe.
Manole, zirîă, izvorește din dea„lul Podişul; curge prin satul
Băsești, pl. Mijlocul, jud. FălUrdeşti

și

se varsă în piriul Elanul,
proape de satul Giurcani.

ciii ; trece

în com.

a-

Manolea, sai Platoneşti,

sa/,

pe moșia cu același nume, jud.
Suceava,

com.

Uideşti.

Așezat

de-a lungul piriului Platonița,
are o populație, în maioritate
compusă

din

Lipoveni,

de

146

familii, sai 763 suflete, din cari
173 contribuabili. Locuesc în
200 case.
Vatra satului ocupă 24 fălci.
Are: o școală rurală mixtă,
înfiinţată în 1891, condusă de
un învățător și frecuentată de
45 elevi; o biserică lipovenească
de lemn,

cu

hramul

la Procove

(1 Octombrie) și 2 schituri, unul de călugări, cu hramul St.
Nicolae, cu 33 călugări şi altul
de călugăriţe, cu hramul Sf. Visarion (6 Iunie), cu 44 călugăriţe. Schitul de călugări are în:
juru-i o grădină de legume și
pomi roditori de 9 fălci și 51
prj., un iaz și o morișcă, iar
cel de călugăriţe, 3 fălci grădină și vre-o 30 chilii.
Moșia e proprietatea statului,

fostă a mănăstirei Probota. Arc
o suprafață de Soo fălci, din
cari 360 fălci cultivabile, 400
fălci pădure, 30 fălci finaţ și
restul neproductiv,
Improprietăriți în 1864, sunt
27 fruntași, 23 pălmaşi, 23 codași şi 16 cu cite 10 prj, stă-

pinind toți 316 fălci. In 187%
s'aii mai împroprietărit 16 însurăţei cu cite 3 fălci.
Drumuri

principale

sunt:

la

MANOLEA
Uidești (2 kil.),

la

Țolești

kil.), la Dolhești

(6

kil.),

(3
şi la

mele,

Manolea

se

Sandu

zice,

și-a

de

Manole,

luat

nu-

la postelnicul

care s'a călugă-

rit sub numele de Sava Monahul. El a dăruit satul Platonești

mănăstirei

Maiii,

7251

Probota,

la 25

(1743).

Locuitorii

Srupe ale Lipovenilor de aici, și în Manole, care se poate numi centrul și. Mitropolia răscoluicizmului în Moldova, am

Fălticeni (14 kil.).
Satul

MANOLEA

933

Lipoveni din Ma-

nolea și din cele-lalte sate Iipovenești din județ sunt, se
zice, descendenţi din cei 100000

robi 'descălicați de Ștefan-celMare după prădăciunile făcute
„în Polonia, în 1498, în urma

găzduit

destul de îndelung.

După

pozi-

țiunea locului săii ca este o adevărată
cavernă, ascunsă într'un codru des, în
fundul

unci

văi

ripoase.
- Pămintul

pe

care se află satul cu toate apartamentele
lui, este proprietatea mănăstire! Probota,
închinată, cum se zice aci, adică dată

trebue să adaog și aceca,

inculţi,

chiar

ministrează, adică se dă în arendă în
profitul Patriarhiei, prin un monah trimis

bărbați

de patriarhul

cuitorii din
o sută de
sebite,

cu

titlul de exarh. Lo-

sat se socotesc
familii,

construite

mai

mult de

cari trăesc în case deodupă

maniera rusească,

cu toată fisionomia, izbelor. (caselor țărănesci) din satele Velico-Ruse;

în depărtare

saii

a Lipovenilor,
vesc

Mamonci.

Muscova,

sunt către
iar nu

Dezeii.

Insă

bogat, Sunt numai gospodari mai mult
saii mai puțin cuprinși, în numărul cărora primul loc se cuvine bătrînului

onoarea

a-

coperămintului Născătoarei - de - Dumnezeii, și afară de ca

mai

sunt

încâ

tref

"schituri călugărești, două de bărbaţi și
unul de femei, In timpul actual la biserică este un popă rus fugar, anume A-

lexie, în virstă de peste 50
meie şi cu copii
turi igumenește

ani, cu fe-

vrisnici;

iar

în schi-

starițul Joilu, originar se

pare dintre lipovenii indigeni. Altă biserică rascolnică este în lași în 'suburbia de peste Bahluiă. Acolo de asemenea înainte eraii popi deosebiți, fugiţi
din

Rusia,

dar acum

nu sunt.

Valte localităţi de lipoveni
rogatorie,

dintre

În

sunt

cele-

numai

cari cele mai însemnate

sunt în orașele: Tirgul-Frumos, Hirlăi,
Vasluiă, în satul Lipoveni, lingă orașul
Botoșani,

și în satul

Bratluti

(Brătești),

între “Tirgul-Frumos și Manole, cam la
25 kil. de amindouă, Așa dar în timpul
actual în toată Moldova predomină popa
Alexie

de la Manole;

de

accea

este

și

Athanasie Zaharov, care mi-a
talitatea în casa sa.

dat

ospi,

Acest Athanasie, prin figura sa cea
imposantă, prin mintea naturală și prin
influența morală asupra coreligionarilor
săi, mi-a amintit pe Mihail 'Teodorovul
din

Bucovina.

cărturar

mare,

EI, ca. și

acela,

și citește

nu

este

numai

un
căr-

ţile vechi bisericești, ci și cele nouă lumești, se înţelege ruseşti, de cuprinderca morală

şi istorică;

cii

am

dinsul multe cărți de aceste
am

fost martor,

răscoluicit

cum

adunaţi,

el
în

le

văzut

la

și însumi
cetea,

numărul

iară
lor

și

starețul Joilu, egumenul schiturilor Manole, îl ascultaii cu o respectoasă atenţiune,

mai

ales cînd

el,

oprindu-se,

le

explica verbal despre patriarchii, mitropoliţii ţării și chiar despre marii knezt
ruseşti, Cu toate acestea, poate chiar din
cauză că el cra așa de familiar cu cărţile presci lumești civile, nu am observat
la el vre-o particulară afecțiune pentru
bigotizmul rascolnic., Despre obiectele re-

foarte bogat, are o casă frumoasă, umblă

ligioase

într'o

cu 4 cal, iarpe

țin şi cu mare moderațiune; despre popa

Rusia,

“i-a în-

Alexciu s'a exprimat foarte defavorabil,

surat aici și “i-a introdus în neguțătorie
cu propriile lut capitaluri.
Eii am vizitat în persoană principalele

numindu-l interesat; încă și către egumenul schiturilor se arăta fără nici o
- stimă, ba încă cu un fel de dispreț. însă

caleașcă

fiii lui aduși

de Viena
vrisnici

din

el a vorbit

cu mine

de

lul, desculț

și

numa!

își pun

cite-va straturi-de

atit monachii

cît

le-

și: monachiele,

prictăţci; impozitul acesta este astă-zi de

acea de la Manole (Manoilovca). Un sat
mare compus din lipoveni popiști, situat

în

vizuină

sunt impuși cu dăjdile în profitul pro-

ultima imputare nu cade asupra Manolenilor, căci între dinșii nu este nici un

construită

nu

însuși

Cea mai vechiă dintre toate coloniele
rascolnicilor din Moldova se socotește

biserică,

Intr'o

ele

fiind-că

credinţă și ser-

lui

kil.,

în cămaşă, Și pentru dreptul de a vieţui
în aceste vizuini și a se folosi cu niște
mici părticele de pămînt prin prejurul

din

trimiși

muieri.

care este meseria

bogătașii de aci, după asigurarea

și înfrumusețat

ca la 3

aceste eii am găsit pe însuși superiorul,
care se ocupa cu meșteșugul lăcătușeriei,

cu banii

o

află

sunt de cit nişte grupe de vizuină, mai
de tot în păzaînt, întunecoase și 'murdare, în care sunt cuibăriți cîte cîţi-va

guvernul rusesc, privitor

„ai

se

dure,

în lerusalim, de unde se și ad-

lor, unde

cam la 12 lil. de orășelul Fălticeni,
reşedinţa ținutului Sucevei. Aici rascolnicii

un gard învechit,

Mormint,

gume,

localitate:

cărturari, și

cu toate averile în proprietatea Sfintului

măreț

această

ori ceva

lingă sat, iar al treilea este izolat în pă-

o aii construit-o

din

arare

de altul prin

Biserica se înalță în mijlocul satului,
ca există din vechime, dar nu de. mult

povenii

monachii

pe lingă aceca trăesc într'o mizerie extremă. Două din schiturile lor, unul de
bărbaţi şi altul de femei, despărțite unul

Iuptei din Codrii-Cozminului. |
Iată ce scria d-l Nadejdin în
raportul săi, din 1846,
către

la li-

că

de aci, pe cît se vede, toți sunt dintre
indigenii locali, și nn merită mal mult.
Ei sunt niște oameni simpli, grosolan,

foarte

pu-

3 carboave

de individ.

Extrema

lor mi-

zerie nu le permite a se ridica nici intelectuamente, nici moralmente,
De

necaz

ci nu

se feresc de băutură,

unde o găsesc și de aceea foarte adeseori

îi

întilneşti

zbuciumindu-se

public

într'o stare cu totul neconvenabilă vocaţiei monahale, Aceasta s'a întîmplat
chiar cu stariţul Joliii, carele de faţă cu
mine abia s'a tirit de la Athanasie la
vizuina sihastrică. Ce se atinge de Popa
Alexi, el de-și are conduită bună, adică
nu este beţiv, dar la cărţi este tot așa.
de ignorant, ca și Joliii, întru aceasta
m'am

convins

din

conversaţia

ce

am

avut cu dînsul. De aicea se înțelege
nestima către dinsul a unui cărturar ca
bătrinul

simț

Athanasie ;

către

marea

lor,

și

din

persoanele, 'care
trebue

ast-fel

după

de

che-

'să fie conducători

ai

credinței, firește se explică și acea răceală către credință, pe care am; observat-o

la bătrin,

jună
„mai

și care “în generaţiunca

se manifestă încă

mai puternic și

clar.
De

“mit

exemplu,

Malafei,

june

fiul

lui Athanasie,

foarte deştept,

nv-

carele

de şi abea îl înfirează musteţile, este
"deja vătaf la Manole, s'a arătat înaintea

mea

ca un perfect liberton, mai,

mai

atei,

Episcopul
în 1870:

Melchisedec

scrie :-

In comuna Manole sunt 120 de familit lipoveneşti, care compun în total
66S indiviqi: aii biserica lor și un

MANOLEA
popă;

(MUNTIELL:-)

294

se crede că acești Lipoveni sunt

Boldul-Răzeşti, Domoşani (FHrițeni și Manoleasa), Flondora,
Hriţeni (Pancul și Stroici), Li-

dintre

cei mai vechi ce s'aii stabililt în
Moldova, „pe la mijlocul veacului al
1S-lea.
Protoereul județului Suceava,

spune despre lipovenii din judeţul săi.
numai atita în genere, că ci sunt staroveri după propriele lor arătări. Nu putem dar decide cu exactitate, ce anume
secte

lipovenești

sunt

în

Manole.

In

apropiere de Manole sunt trei schituri,
unde petrec călugării și călugăriţile lor.
Cel mai însemnat este schitul saii chinovia

Lipovenilor

numără

și

papiști

67 indivizi,

din care

de

aici,

care

46 călugări

21 călugărițe. Chinovia arc două b:-

serică,

una

dedicată

sfintului

Nicolae,

iar a doua Inălţăret cinstitei cruci, Secţia
femeiască se desparte de cea bărbătească
prin -un gard; călugărițele frecuentează
aceleași biserici, Aceasta mănăstire are
un rol însemnat în afacerile lipovenești
din: România; priu ca se întreţine cumunicațiunea afacerilor lipovenești. din
Rominia,

“Turcia

și

Rusia

cu

ierarehia

lipovano-austriacă de la întina-Albi.
Stareţii acestei mănăstiri poartă titlul de
archimandriţi,

Unul

auume

Varsanufiiă,

fost archimandrit la Manole pe la anul
IS61, și zelos apărător al pseudo-icrarchiet austriace,

în

anul 1870, s'a unit

cu ortodoxia în Rusia și sc allă acum
petrecător la mănăstirea omopistă Pocroysky,”
din gubernia Cernigovului. De
şi majoritatea este popistă, nu lipsește
în Manole nici partidul nepopist; cl are
un schit al săi propriii, situat în marginea unei păduri nu departe de Manole,
Acolo trăese vre-o 7 călugări care nu
ai nici o relaţiune bisericească cu bisericele și popii, nici cu călugării cei
Palţi, de la Manole,

In
nole,

1803,

«Lipovenii ot Ma:

a M-rei Probota,

avea 40

liuzi, plătind bir 1172 lei anual;

lucra pămîntul, oare-și care ne:
gustorie și aveai loc în destul»,

Manolea

(Muntele-),

pădure

particulară, supusă regimului silvic încă din anul 1883, pe moșia Muntele-Manolea, pendinte
de com. Comarnicul, plaiul Peleșul, jud. Prahova.
Manoleasa, com. rur., în partea
de S..E. a plășei Bașeul, jud.
Dorohoiii, la 65 kil, de orașul
Dorohoiii,

formată

din

satele:

MARALOIUL

veni - Metropoliei (Stînca-LiveniNoi), Stroicul, Șerpeniţa, Tescureni (Bajura-Timuș) și Volovățul
(lacovachi și Stroici), cu reşedința primăriei în Flondora. Are
o populaţie de 566 familii, saă
2155

suflete;

4 biserici,

pălămari;

de

un

de 62

o școală,

învăţător
elevi;

şi

condusă

şi frecuentată

1404

hect. Gr arii

pămint sătesc; 8634 hect. 08
arii cîmp și 266 hect., 39 arii,
pădure, proprietărești'; 14 iazuri
şi 15 pogoane vie,
"Budgetul com. e de lei 8569,
bani 95, la venituri, şi de lei

6250, bani 57, la: cheltuieli.
Vite mari cornute 2133, oi
5104, capre 6, cai 764, catiri

12, porci 1044; stupi cu albine
250.
Manoleasa-Prut.
Vezi Domoșeni, saţ, com. Manoleasa, jud.
Dorohoiii,

cînd parte din com. rur. Groși,
Manoleşti, saz, în partea de N.-E.

Botoşani,

Curtești, pl. Tirgul, jud.
și

spre

V.

de

oraşul

Botoșani, cu o suprafață de 194
hect. şi o populaţie de 28 familii, saii

Manta, zădure, în jud. Buzăi,
com. Cătina, căt. Lera ; face un

corp cu Fundul-Lerei,
hect., pe moșia Lera.
Manta,

110

de

8o

vale, în jud. Vâlcea, udă

partea de S. a com. Pietrari-d.-s.,
servește de limită între această
com. și Pietrari-d..j., şi se varsă
în riul Otăsăul.

Manta-cu-măgură, numire ce
se mai dă ppuute/ui Manta, în
jud. Buzăă, com. Chiojdul.dinBisca,

Manta-Roşie,

suflete,

Vite: 59 boi, 34 vaci, 18 cai
şi 13 porci.

Manoleşti (Muscelul, Cătunulde-la-Biserică), cătuu, al com.
Valea-Muscelului, jud. Buzăiă, cu
120 locuitori şi 31 case; âre

sub-divizia Drăgulineşti.

Manovarda, dea/, pe moșia Buda, com. Buda, pl. Mera, jud.
Dorohoiiă.

za/e,

lurile

Cetăţuia

com.

Galata,

între dea-

și Vişanul,
jud.

Iași;

din

începe

de la podgoria Doi-Peri și se
termină în șesul Frumoasei, de

pe teritoriul orașului Iași.

Mantei

Manoieşti, saz, cu 24 familii MOșneni, jud. Argeș; pl. Pitești, fă-

a com.

gura; arc fineţe întinse.

deser-

vite de 4 preoți, 5 cintăreți
4

Manta, munte, în jud. Buzăii,
com. Cătina, căt. Lera, între
Piatra-Romei, Vîrful-Lerei şi Mă-

(Lacul-din-Virful-),

fac, în jud. Buzăii, com

Cătina,

căt. Lera, situat pe virful mun.
telui Manta.

Manţul, sa, în partea de N..V.
a com.

Tăbălăcști,

pl.

Crasna,

jud. Fălciii, situat pe valea

cu

acelaşi nume; are o populație
de 4 familii, cu 12 suflete. .

Manul, saț, în jud. Mehedinți,
pl. Ocolul-d.-j., com. rur. Izvorelul.
Prin

acest

comunală

sat

trece

șoscaua

care pune în legătură

șoseaua Dumbrăvii

cu

calea

fe-

"rată prin gara Timna.
Maraloiul, sas, în jud. R.-Sărat,
pl. Gradiştea, căt. com. Ciineni,

aşezat în partea de N. a com.,
pe malul sting al rîului Buzăul,
la 71 kil. spre N.-E. de cătunul

MARCADEUL

de reşedinţă, Stăvărești. Are o
întindere de

MARCUL

„935

13 hect.,

cu

o po-

S'aii împroprietărit la 1864,
pe moșiile statului Marcea și

pulațiune de 60 familii, saii 266

Ionești -Govorii,

suflete,

cărora li sai dat 550 hect. pă-

din

cari

58

coutribua-

bili. Pănă în anul 1865, cînd s'a
alipit la Ciineni, ţinea de com.

" Amara.
Marcadeul, munte al satului Tulnici, pl. Vrancea, jud. Putna.

167

locuitori,

minut.

Veniturile și cheltuelile comunei sunt de 2485 lei anual.
E brăzdată de dealurile : Marcea, Corbeanca, Guguianca, în

partea de I:. Scundul şi udată
de văile cu același nume, și de

Marcadeul, zădure, în întindere
de 4000 fălci, situată pe teri-

toriul com, Tulnici, pl. Vrancea,
jud. Putna, aparţinind locuitorilor din

com.

Tulnici,

care

o

exploatează în devălmăşie.

riul Oltul.
Se mărgineşte

Băbeni, (la N.); Ionești-Mincului, (la $.); Scundul, (la V.) și
cu judeţele: Oltul şi Argeșul, de
care se desparte prin riul Oltul,

Marcanul, piriă, izvorește din
fintina Marcanul, de pe moșia
Griviţa, com. Păltinişul, pl. Prutul-d.-j., jud. Dorohoi; curge
prin

valea cu același nume ; for-

mează iazul Odaia

de pe

piriul Volovăţul.

Marcea, Ioneşti-Govorii

şi Prodăneşști. Este situată la
25 kil. de capitala judeţului şi la
23 kil. de a plăşei.
la 1885, comuna

în

dreptul

cea, formează

Marcea,

sa,

două

făcînd

com,

Mar-

insule mari.

parte

din

s'a nu:

mit lonești-Govorii, dar fiind că
se făceaii multe greșeli . în corespondența oficială a com. s'a
schimbat numirea, prin decret
regal, din Ionești-Govorii în Marcea.

Are o populaţie de 262 familii, saă 965 suflete, din cari

Vilcea,

Marcea,
tindere

moșie
fostă

a statului,
pendinte

de

mă-

Cozia,

IV

niștea, jud.

Iași, şi

pe

coasta

căruia se află şi o parte din sat,
Marcoşul,
com.

7oșie, în jud. Buzăi,

Calvini,

are 750
„ dure.
Marcoşul,

cât.

hect.,

Bisceni-d.:s.;

mare

vafe,

Calvini,

parte
-

în jud.

căt.

pă.

Buzăă,

Bisceni-d.-s.;

Marcoteţul, cu/me de dealuri,
- jud. Bacău, plasa Bistriţa-d.-j.,
care se întinde între comunele
pe

hect,, situată în

com. lonești-Govorii, pl. Oltuld.-s., jud. Vilcea.

Gropile.
duri

şi Răcăciuni,

la Vestul lor şi în spre com.

Este acoperită cu pă-

și are cariere

de

piatră,

în jud. Tulcea,

Marcul, deaf, se prelungeşte din

pl. Tulcea, pe teritoriul comunei

com. Berezeni, de a inngul teritoriului comunei Bozia, plasa

“Marchel,
urbane

gîrlă,

Mahmudia;

ese din

la-

cul Cara-Suhat, din partea de N.
a Îni; se îndreaptă spre E. avind o direcţie generală de la
V. spre E.; face mai multe cotituri, mergînd numai prin stuf;
primeşte

Prutul, jud. Fâlciă, printre dealurile: Copâceana şi Belciugul,
terminîndu-se la S., pe teritoriul satului Bogdănești, în șesul
Prutului.

apele lacului Marchel ;

adincă și conține puţin pește.
Vol

gea/, acoperit cu vii,

Fundul-Răcăciuni

850

de școală.

£2630, J/arele Dicţionar Geografie.

mici

livezi și ogoare, în partea de
S. a satului Costuleni, pl. Bra-

de

cin de lacul: Isacovul, pe teritoriul comunei rurale Cara-Or.
man (Sulina), brăzdind ast-fel
partea de N. a plășei şi a comunci; are maluri joase, e puţin

-

Marcociul,

pădure a statului, în în-

lonești-

în căt.

nişte

jud.

Govorii, reparată la 1836 de lo:
cuitori; o şcoală, înființată la
1860, și frecuentată de 39 băeţi
şi 26 fete, din 93 copii i în vîrstă

Marcea, a doua

și

scurge în rîul Bisca-Chiojdului.
Marcea,

11 kil., se varsă într'un lac ve-

Sunt 2 biserici: una

braţul

cherhanale de lîngă el.

începe de sub Virful-Miului și se

în căt.

locuesc

dominind

jud. Vilcea.

trece nu departe de brațul Sf,
Gheorghe, se încrucișează cu
altă girlă, şi, după un curs de

contribuabili;
case.

bane Mahmudia, pe malul stîng al
brațului Sf. Gheorghe şi lîngă
girla Marchel; are 2 m. înălțime,

com,

în.

350
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a plășei Tulcea şi a comunei ur. |

com. rur. Marcea, pl. Oltul-d.-s.,

năstirea

Marcea, com. rur., jud. Vilcea,
pl. Oltul-d.-s., compusă din 3

" Pănă

care,

Păl-

tiniș; trece pe teritoriul com.
Bivolul, și spre S., se varsă în

cătune:

cu comunele:

Marchel, punct /rigonometric,
situat în partea de N, a judeţului,

Marcul, iaz, pe valea cu acelaşi
nume, format din pîriul Marcul,

pe teritoriul satului Bozia, com.
Bozia, pl. Prutul, jud. Fălciă.
Marcul, firii, enrge prin Valea.
Marcului, pl. Prutul, jnd. Fălciii,
formează iazul cu același

nnmc,

pe moșia Bozia, com. Bozia,
iazul de lingă satul Odaea-Bog31

MARCUL

90Â

n CIO

dana și iazul de lingă satul
Bogdănești și apoi trece în jud,

brăzdează partea de N. a pl. și
cea de S. a orașului; are direcția
V.-E.; lasă spre N. Dealul.
Carierii şi spre S. dealurile Cai-

Tutova.
Marcul, va/e, care se întinde
de la
N. la S,, între dealurile: Marc
ul
şi

Copăceana,

pe

teritoriul

pe

sa

Marcul, Odaea-Bogdana, delingă
„sat, și Bogdănești.

(Movila
-),

zozi/ă,

satul Chioibășești, servind de
ho.

și

Mare

jud. Ialomiţa, pl. Ialomița-Balta,
hotarul

Iazul

Chichineţul,

şi

dintre

moșia

din

Brăila.

jud.

Mardalele, cătru, al com. Gropşani, pl. Oiteţul-Oltul-d.-s., jud.
„ Romanați, situat aproape de
vărsarea apei Frăția în riul Geamartaluiul. Coprinde şi satul Dragoșinul (36 loc.). Altitudinea
terenului d'asupra nivelului mării
este de

190

m,

Mardalele, ăzure, în jud. Buzău,
com.

Mlăjetul,

căt,

Valea-Rea,

făcind un corp cu pădurea LaLacuri.

Mare

(Dealul-), za, ce se în.

tinde prin com. Richitoasa, jud.

Tecuciii, străbate raionul

comu-

nei Burdusaci, paralel cu piriul

Zeletinul

și se termină

la satul

Oprișeşti și la satele din prejur.
In fața Oprișeştilor, pe acest

deal,
Mare

pl.

se află biserica şi cimitirul,
(Dealul-),

deal,

în jud,şi

Tulcea, pe teritoriul comu-

nei urbane Tulcea ; formează

ondulaţiuni

(Dealul-),

deal mare,

lui-Traian şi de drumul comunal

Nicoliţelul-Teliţa ; e acoperit cu

„păduri,

(Faţa-),

Mare (Movila-), wrovi;/ă mare, în
jud. Buzău, com. Luciul, care,
împreună cu movila Popina din
sat, formează baza triunghiului

de movile ale căror unghii îl
face Movi-le
cu -le
Cruce (trei
în rînd) de lingă moară; e o
mică abatere din seria movile.
lor ce începe din muntele Istrița şi formează apoi o nouă
serie, care ese din com. Luciul
- pe la Movila-Grecilor și trece
prin

Buzăii, com.
Calului,

La

Mare

Mare

Mare (Ostrovul-), usulă, în Dunăre, cu 100 pog. pădure, ţinînd
de com. Izlazul, din jud. Ro.

manați.
Mare

(Valea-),

între

dure, avind
prinsă între

şi muntele Podul.

E., se lasă pe sub

sar,

în

jud,

Rimnicul, com.
așezat în partea
pe lacul Groacare şi-a luat

(Movila-), co/ină, în jud.
'com;

manați,

Gura-Teghii,

(Groapa-),

Buzău,

(Ostrovul-), Zusulă, în Du-

Gorj, comuna

R.Sărat, plaiul
Dumitreşti; este
de V.,a comunei,
pa-Mare, de la
şi numele,

Cărpiniștea,

moșia Ru-

năre, cu 115 hect. pădure, ținind
de com. Celeiul, din jud. Ro-

jud.

muntele Podul-Grecilor, pănă în
riul Bisca-Mare. Are mai mul.
te culminaţii,: dintre cari mai
însemnată este Virful-Monteorului. IE acoperit de pădure de
brad și fag, avînd și puţin izlaz.

Mare

căt. Scărlăteşti,

şeţul și continnă pănă în Brăila.

zzzute, în

muntele Tega

înăuntru în

are

un virf de 259 m., dominînd
Nicoliţelul ; este tăiat de Valul.

Mare

ce se aflau

timpul serviciului divin.

V. este așezat satul Nicolițelul
;

sesc viile Ocheaşe şi Sarica;

ruinele

zice, a fost

arsă de Turci, împreună cu toţi
oamenii

la cele de N. și de N.-E. se gă-

un

sistem aparte în legătură nedepărtată cu Culmea - Isaccei;

în

jud. Tulc
pl.ea
Isacc
,ea, pe teritoriul com. rur. Nicoliţelul; se desface din dealul Nicoţelul ; se întinde spre E. în direcția S$..V,
spre N.-E., dealungul văei pi.
riului Teliţa; la poalele lui de N..

Marcului (Movila-), moziă, în
formînd

sale

San-Ghiol și în-lung de Drumul-Lupului; este acoperit cu
fineţe şi semănături,

jud. Brăila, la 3 kil. spre E. de
„_tar între com. Chichineţul
Iazul, din jud. Ialomiţa.

ultimele

către Dunăre; virful săă, Tulcea,
are 204 m. dominind orașul
Tulcea; este traversat de drumuri comunale, ce duc din Tul.
cea spre Agi-Ghiol, Sabangea,

(VALEA-)

Izvorul-Dulce ; aci sunt
unei biserici, care,
se

ra-Deșli, Redi, Imalac, CiatalTepe; orașul Tulcea e așezat

tului Bozia, pl. Prutul, judeţul
Fălciii și pe care se află 3 iazuri:

Marcului

MARE

căt,

la

vale,

direcție N..S., codealul Licuriciul,

V. și dealul

Pojarul, la E.

Işi ia naștere mai sus
zeiul-de-Pădure, şi se

mai jos

de

judeţul

Birzeideul- Pă.

Gilceşti.

de Bir.
termină

Prin

ea

curge piriul cu același nume
,
urmind direcția văei, care n'are

apă de cît numai în timpuri
ploioase, și care dă în Amaradia, aproape de Colești. Pe
această vale trece șoseaua co-

munală, care pune în legătură
Birzeiul-de-Pădure, Scrada, Gil-

cești, legîndu-se cu șoseaua vecinală de pe valea A maradiei,

Mare

(Valea-), vaze, jud. Mus-

cel, plaiul Dimboviţa,

izvorește

.

MARE (VALEA-) |
din
udă

237

dealul Poiana
- de - Hotori,
comuna Valea-Mare, și se

varsă

în Riul-Tirgului,

de

la

vale de Calea-Pietroasă.

“ Mare

(Valea-), zale, jud. Mus:-

cel, pl. Rîurile,

com.

Budgetul com. e de 2398 lei
„la venituri

și

de

„ fla-Corbului și se varsă în Valea! Mică, la locul zis Intilniturile.

(Valea-), za/e, ia naștere

Mareşul,

Argeș,
din

saz, cu 450 suflete, jud.

pl.

com.

Piteşti;
rur.

din com. Prahoviţa-d.-j., pl. Pra-

mul

Adormirea,

preot,

tot

în

primăriei,

de

hotar

între com. și orașul Tulcea; se
desface din poalele nordice ale
o

ia

spre

N,

deservită

de

com.

Surdilele, în

suprafaţă de

Parte din acest sat

este

în jud.

_zăi,

căt.

com.

Caprei;

Tisăul,

la 4

kil. spre N.-V. satului Vădeni,
pe canalul viroagei Sireţelul, de
pe moșia Zlatia, aproape de

Bu-

Valea-

se întinde între Piatra-

Cizlăului și
30 hect.

25 cai, 30 vite
30 oi şi 20 rimă|

f;r/ă, jud. Brăila,

Năeni-Proşca;

are

Mareşul, draz (prival), în jud.
Ialomița, insula Balta, pl. Ialomița Balta, com. Dudești.

reședința

Marga, co, rur. și sat, jud. Mehedinţi, plaiul Cerna, la 32 kil.
de orașul T.-Severin, situată pe
valea Topolnița. Satul Marga

sub-prefecturei, și la 18 de Pitești. Se compune din 3 sate:

formează comună cu satele Călinești şi Șoroca.

Mareşul,

com.

pl. Pitești,
rur.

la

rur., jud.

13

kil. de com.

Bascovul-Flești,

Frătești,

Gradiștea

Argeş,

și Mareșul.

Comuna

toată

are

o

Are o populaţie de 922 suflete;

laţie de

2 biserici, una de zid în Gradistea, şi a doua de lemn în
Mareşul, deservite de 3 preoţi,

154 contribuabili.
260 case.

2 cîntăreţi și 2 paracliseri;
școală primară rurală.

I preot și 3 'cîntărcți.
Locuitorii posedă: 20

o

Are

916

popu-

suflete, din

o biserică,

jud.

Olt,

și se
tot

pe

ruptura Hogioaia. Aci este: armanul arendașului, avind 2 case.

Mareşoaia, pădure,

Margarita, za/e, izvorește din
dealurile de E. ale com. Urşi,

pl. Oltul-d..s.,

Mareşul,

Grămești.

Marga, malala, în jud. Mehedinți, plaiul Cerna, com. rur. Bă-

varsă în girla Cungrişoara,
în raionul com. Urşi.

Vite sunt:
mari cornute,
tori.

jud. Dorohoii, pl. Berhometele,

care

7 hect. Are o populaţie de 1ş

și după

Marele, iri, vine din Bucovina şi trece pe moșia Grămești,

20

familii, saă 75 suflete; o băcănie; o brutărie; o măcelărie.

parte pe Surdila-Găiseanca.

chide în balta Malcoci; pevale
merge drumul comunal Malcoci:
Agi-Ghiol.

cai,

seşti.

trece pe la V. de satul Malcoci,

com.

1

1 cîntăreț și 1 paracliser.

teritoriul com. Surdila-Greci, iar

7 kil. de drum se des-

cu

500 rimători. -

Mareşul, cătun, jud. Brăila, lîngă
gara Făurei, în hotarul despre

servind

2 căruțe

cu boi; 202 stupi cu albine.
O şosea comunală o leagă
prin satul Șoroca cu șoseaua
Severin-Balta- Baia-de- Aramă.
Budgetul com. e la venituri
de 972 lei, iar la cheltueli, de

de lemn,cu hra-

com.

Mare (Valea-), vas, în jud. şi
pl. Tulcea, pe teritoriul com.

guri,

729 lei.
Vite: 460 vite mari cornute,
20 cai, 400 oi, 490 capre și

parte

cu același nume.

hova, jud. Prahova,

şi se varsă

face

reşedinţa

o biserică

Dealului-Mare ;

la

Vite sunt: 153 boi şi vaci,
20 câi, 2 bivoli, 240 oi, 35 capre și 32 rimători,

Are

rur, Malcoci,

lei

cheltueli.

Aici este

în riul Prahoviţa,
Prahoviţa-d.-j.

1720

Vlădești;

izvorește de sub piscul numit ȚŢi-

Mare

MARGINEA

cari

Marghia,

com.

rur., pe pîriul cu

același nume, jud. Argeș, pl.
Cotmeana, la 14 kil. de com.
rur, Costești, reședința sub-pre-

fecturei, și la 49 kil. de Piteşti.
Se compune din 2 sate: Lunca
şi Mărghia, cu o -populaţie. de
160 familii, saii 846

Are:

3

biserici, una

tul Lunca

în sa-

și două în satul Mar-

ghia, deservite de 3 preoți, 3 .
cintăreți şi 2 paracliseri; o școală
primară rurală. '
Ă
42

Vite sunt: 462. boi și 'vaci,
cai, 6 bivoli, 2200 oi, 43

capre şi 397 rimători.
Budgetul com. e la venituri
de

1670

1661

lei, iar 'la cheltueli, de

lei.

Marginea, p/asă, situată în par:
tea de S.a jud. Vlașca.Se pare
că 'şi-a luat această numire fiind-

că este în marginea județului Vlașca.

Inainte

Locuesc

în

atunci

cînd

deservită

de

împărţită

în

două

Balta,cu

15

sate

turcească,

plu-

suflete.

de

1828,

Giurgiii
această

cu 10 sate.

adică

era raia
plasă

era

și anume:
și

Slobozia,

-
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1831, cînd s'a făcut harta

Beiul, Chiriacul
lărăşeni.

Țărei, dipă ordinul Generalului
Kiseleff, s'a introdus şi aceste

ca reşedinţă a

subprefecturei, satul Hodivoaia.
Deatunci ast-fel constituită, poartă numele de plasa Marginea.
Se mărginește spre E. cu județul Iifov, începînd din marginea comunei Gostinari și pănă
. în marginea pădure Pruntul,unde
începe Comana, ce ţine de plasa
Cilniştea. Spre S. se învecineşte

cu Bulgaria, avînd de limită naturală vierul apei Dunărea, conform tratatului de la Adrianopole, începînd din dreptul Gustina- rului şi până la Petroşani. Hotarul
acesta

se

pazește

de

grăniceri

sau dorobanţi, cari ai 16 punte
de stațiune saii pichete.. Se învecineşte la V. cu jndețul Teleorman, începînd de la gura
riului Vedea în sus pănă lacomuna Grosul. Spre N., se mărgineşte

cu plasa Cilniştea, înce-

pînd din comuna Grusul, şi trecînd prin Cucuruzi, Ciolanul și
pe la Răsuceni, pe din sus de
Frăteşti, Daia, Frasinul, Bâneasa, Petroşani, Pueni și Pruntul.

Suprafața

acestei

plăși

este

de 137370 hect., cu o populaţiune de 54000 locuitori,

Se compune
cu

din 29 comune

52

cătune și anume:
1. Arsache, cu cătunele:

sache (Paraipani) şi Băbaiţa.

Ar-

2. Bălănoaia, cu cătunele:
Bălănoaia,
Coșoveni,
Nazirul,
Oncești, Turbatul şi Cantemir.
„8. Băneasa-Sf, Gheorghe, cu

căt.: Băneasa și Sf.-Gheorghe.
4. Braniștea, cu cătunul Braniștea.

5. Bjorul,
jorul.

6.

cu cătunul

Cacaleji, cu

caleţi,
7. Chiriacul,

cătunul
cu

și

Moşteni-Că.

8. Ciolanul-Pangal, cu cătunul Ciolanul-Pangal.
9. Cucurusul, cu cătunul Cu-

două plăşi cu alte sate în un
singur raion.al plăşei cum se
află astăzi, avind

MARGINEA

curuzul,
10. Dăița, cu cătunul Dăiţa,
11, frasinul, cu cătunul Fra-

sinul,
12. F'răteşti, cu cătunele: Daia
şi Frătești,

13. Găojani, cu cătunele: Gă.ojani și Petrișul.
14. Gogoţari, cu cătunele: Gogoşari-Noi

15.

şi

Gostinul,

cu

năstirea,
16. Grosul, cu cătunele: Gro-

sul şi Poenari-Grosul,
17. Hodivoaia, cu cătunele:
Hodivoaia și Vieri.
cu

cătunele

lul-d.-s. şi Malul-d.:j.
19. Oinacul, cu cătunul:
nacul,
20. Pietrele, cu cătunele:
letia și Pietrele,

Ma-

OiMe-

21. Petroșani, cu cătunul Petroşani,
22. Pueni, cu cătunele: Pruntul-Comenei și Pueni.

23, Putineiul, cu cătunul Putineiul,

24. Răsucent, cu cătunele:
Gostieni sai Asan-Aga, Răsuceni-d.-j. și Răsuceni-d.-s.
25. S/obosia, cu cătunul Slobozia,
26. Stăneşti, cu cătunele : Ghizdarul și Stănești.
27. Zoporul, cu cătunul Toporul.
25. Zresteniculd.-s., cu cătunele: Trestenicul-d.-s. şi Lu.
dăneasca.

Bu-

Ca-

Trestenicul- Popești
nicul-Tomuleşti.

şi

Treste-

Plasa Marginea este compusă
din

două

mari

Dunăre,

platouri,

unul

la

S.

Dunărea,

care

face limită țărei, a județului şi

cătunele:

29. Trestenicul. Popeşti, cu cătunele: Trestenicul-Grăjdănești,

,
cătunele:

Frasinul, pe la Daia, Frătești, On-

cești, Stănești, şi mergînd pănă
în dreptul Hodivoaiei, unde în„cepe a se pierde și al doilea
platoii, care pleacă din Petro.
șani, sue pe la Gogoşari şi coprinde în cl și cîmpul Burnazuluipănăla Gros il şi Chiriacul.
Aceste două platouri sunt
străbătute de văi şi girle şi de

Gogoșa
- Vechi,
ri

Gostinul-Hagiul și Gostinul-Mă-

18. Malul,

care începe din malul Dunăre
şi merge pănă sub coastele dealului Dunărei, plecînd de la

a plășei,

și care

arc o mulțime

de vărsături şi bălți în platouri,
din” cari cele mat principale
sunt:

Comasca,

Cama,

Canalul

Sf. Gheorghe, Veriga și altele
mai mici. Apa Vedea o limi-

tează la V. Cite-va vilcele cari
se

varsă

în

Vedea

o străbat,

din care mat principală este Va-

lea- Morilor, ce se găseşte cu
sfircul
în cimpia Burnazul şi se
varsă în Dunăre, între Malul şi

Slobozia. O mică vilcea își are
scurgerea în Teleorman după
ce și-a luat naștere din sus de
Grosul, acesteia i-se zice: Va-

lea-pe-Baltă.
In Cilniştea dai apele văilor:
Ciolanul,

Urdeșiul

Cablanul,

și

Lazul.

Scumpia,

Apoi

sunt văile Frăsinetul,
ceasca, Valea-Miului,

mai

Daia, Oncare toate

se scurg în platoul Dunărei.
Bălți principale avem, începînd de la V. spre E.: Petro.
şani, Găojani-Petrișul, Paraipani,
Malul-de-Sus, Malul-de.]os, Ma.
hîrul, Cioroiul, Frasinul, Băneasa, Gostinul și Pietrele. Cele
mai întinse sunt: Pietrele, Pe-

troșani, Băneasa și Gostinul.
Din aceste bălți se scoate can:
tități mari de pește și raci.
In această plasă sunt o mul-

țime

din

de

insule

saă

ostroave,

care mare parte sunt aco-

perite

cu

păduri

de

salcie;

239
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cele

mai

mari sunt:

Marotinul,

în dreptul Braniștei; Ostrovul.
Lung, în dreptul Gostinului-d.-j.;
Cioroiul, în dreptul Giurgiului;
Pirgosul-Dinul și Chilbotinul pe
domeniul

Giurgiului,

în dreptul

Malului, Batinul, în dreptul Petroşanilor; Regalul şi Mocanul,
_în dreptul Smîrdei; Lungul, în

"dreptul Puenilor; Coria, în dreptul Pruntului; Insula Sf. Gheorghe, în faţa carantinci Giurgiului.
Cele cu păduri sunt: BălanulGuţiul,
ciului,

Turbatul, Grindul-PenBășicuţele, Măgura -de-

Nisip,

Zotunul

madanul,

sai Cama,

Borunul,

Ra-

Stircea, Mo-

canul, .Regalul, Dinul, Batinul,
Grindul, Comasca, Zlotunul, Ie-

nechioiul,
reasca

Pueni

saii

Călugă-

Dealuri principale sunt: Stăneşti- Onceasca, Daia. Frătești,
Frasinul, Băneasa

și

Pietrele,

Mai sunt încă cite-va măguri
însemnate ca: Măgura-de-Nisip,
din jos: de Lacul-Mahirului și
măgura Gogoșari, pe proprie„tatea Toporul.

Un vast şes se prezintă în
această plasă pe partea de V.
a ci; începe despre Stănești
şi Chiriacul la E., duce spre V,,
pănă în hotarul plășei și se în-

tinde din marginca pl. Cilniștea

pănă

în coastele Dunărei spre

Paraipani.
numirea

Această
de

cîmpie

are

Burnazul.

In plasa Marginei sunt cele
mai întinse păşuni din tot jud.
Vlașca, cele mai multe și mai
bune vite: boi, bivoli, cai, oi
şi rimători pășunează în cimpiile
Burnazului * saii în ostroavele Dunărei. Cimpii. de
cultură cu pămînt fertil face ca
pl. Marginea să fie cea mai
productivă din judeţ. Se produce

fin

cu prisos

trirea pe iarnă
această plasă.
Din

numărul

pentru

nu-

a vitelor

din

de

20

ce constitue această

comune

plasă, 24

din ele cultivează vii şi ai pometuri îndestulate, Suprafața
viilor este
care intră
- ce

de :1956 hect., în
și 585 hect. de vie

sunt pe proprietatea orașului

Giurgiti, Ceea ce face aproape
jumătate din întinderea de 4042
hect. de vii, ce sunt în întregul
judeţ.
In această plasă se cultivă:
in, cinepă și gogoși de mătase
cu abundență. In special în sa"tele din spre-E. de plasă, cum:
Frasinul,
Gostinul,
Băneasa,
Pruntul, Pietrele și Pueni se fac

rogojini
care se

din papură de baltă,
vind la Giurgiu, Bu-

curești, Olteniţa și la Alexandria, din jud. Teleorman.

Statul

și Pruntul-Comanei.

MARGINEA

posedă

troșani, Vieri, Paraipani, Slobozia, Răsuceni și Chiriac,

Căi de comunicaţie sunt:
Dunărea,

care servă la trans-

portarea bucatelor din întregul
judeţ, avînd două punți de .încărcare, la Petroșani și Giurgiii
(Smirda).
Linia

ferată

Bucureşti- Giur-

giii, care în această plasă are
gara Giurgiii, staţiile Smîrda,
Frăteşti și Băneasa, are un parcurs de 28 kil. în această plasă
pănă la marginea ei la hotarul |
Comaneci despre Băneasa, unde
începe pădurea;
Șoseaua națională, care duce
la București

prin

în pl. Cilniștea
Piatră,

20 păduri de

Daia

la

şi trece

Crucea-de-

cu o lungime de 23 Kkil.;

Șoseaua, ce duce

la Zimnicea,

sălcii în suprafaţă de 3586 hect.,

prin Slobozia,

5 păduri de stejar şi de alte
esențe foioase, în suprafață de

și Petroșani,
32 kil.;

5266

Șoseaua județeană, care duce
la Alexandria prin Putinei, și
are o lungime de 32 kil.;
Șoseaua judeţeană, care duce
la Piteşti, trecînd prin Ghizdarul

hect.

Statul posedă 8 proprietăţi,
aducînd un venit anual de lei
364600; Eforia Spitalelor Civile,
5 proprietăţi, producind un venit anual

şi

de lei 189000.

Particularii posedă un număr
de 12 păduri în suprafaţă de
13600

hect., aducînd

un

venit

Toporul.

care duce
țului spre
trece

prin

Malul, Paraipani
cu o

In

Casele publice, ca: Eforia Spitalelor, Doamna Bălașa, posedă

surăței, luînd o

în fie-care an,
Arsache, la 26

Iulie, bilciă fără obor, și la com.
Frăteşti,

bilciii cu obor de vite,

la 9 Martie şi
“pierea. satelor
orașul Giurgiii
trebuință de

23 Aprilie. Aproacestei plăși de
a făcut să nu fie
mai multe bil-

ciuri.
Sunt multe mori cu aburi;
afară de cele 4 mori din Giurgi, mai sunt alte mori: la Pe-

și

Cio-

253

în-

suprafață

de

S'au împroprietărit
| 1628

șoseaua,

Bălănoaia

lanul.

se face bilciii
adică: la: com.

fine

de

prin mijlocul judeTirgoviște și care

anual de 8oooo lei.

Soo hect.
Numai în 2 comune din plasa
Marginea — exceptind orașul
Giurgiu (vezi acest cuvint)—

lungime

hect,

Reședința subprefecturci e în
Giurgiii.

Are o judecătorie de ocol care
are sub juridicțiunea sa, afară
de satele acestei plăși, orașul
Giurgii și comunele: Comana,
Dadile, Gradiștea și Brănișteni,

din plasa vecină.
In plasa Marginea sunt: 34 de
școli, din cari 4 de fete, iar ce-

le-lalte 30 sunt mixte, conduse
de 10 învățătoare şi 24 învățători; 21 parohii, cu 47 biserici,
reţi.

30

preoţi

şi

So

cîntă-

-
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Marginea, plasă, jud, Teleorma
n,
compusă din 25 comune rural
e

și 2. urbane.

La E,

începînd

de la Dunăre, se limitează cu
jud. Vlașca,
urmînd
o linie

curbă .pe cîmpia
Burnazului,
pănă în hotarul com, Cacaleți
(Vlașca), pe unde se întind multe
din “moșiile jud. Teleorman. De
„la Cacaleţi limita plășei ia direcțiunea spre N.-V. către com,
„Pielea, de unde apoi apucă
pe
cursul riului Teleorman pănă
la com. Lăceni, din pl. Tirgului.
Hotarele

comunelor

Lăceni,

Călinești, Mavrodinul și Bogdana

formează limita de la N. şi N.-

V. a plășei; de aci limita ur.
mează cursul pîraielor Urluiul
și Călmăţuiul pănă la com. Voivoda, de unde merge în linie
dreaptă pănă la Dunăre, între

hotarele
Vinători.

comunelor Cioara și
La S., Dunărea for-

mează limita plășei ca și a județului,
E
Afară

de laturea

și Vedea

de

cari $254

38891

locuitori,

contribuabili.

Comune urbane sunt două:
Alexandria, cu o populațiune

de

11503

suflete,

din cari 4543

contribuabili; Zimnicea, cu o populațiune de 4961 suflete, din
cari 1193 contribuabili.
Aceasta plasă este întrunită
cu

pl.

Călmățuiului,

avînd

un:

singur sub-prefect, Reședința
este la Alexandria.
Vite sunt: 12263 cai, 341
măgari și catiri, 21662 vite
mari cornute, 70462 vite mici
şi 8224 porci,
Plasa Marginei a purtat și în
vechime

același nume.

In

cata-

udă toate co-

și N.

Poziţiunea acestei plăși este
- numai de cîmp, întretăiată de
vilcele

pulațiune

din

Piacra, Voivoda, Lisa, Viişoara,
* Străini, Fintînelele, Zimnicele,

pre E.; piraiele Urluiul și Călmățuiul, comunele despre V.

văi,

Fur-

de N., toată

munele înșirate. pe partea des:

" diferite

venia, Conţești, Fintinele,

culeşti,
Frumoasa,
Găuriciul,
“Lisa, Nanovul, Năsturelul, Piatra,
Pielea,
Poroschia,
Zmirdioasa, Spătărei, Suhaia, Storobăneasa,
Țigănești,
Vinători,
Viișoara și Voivoda, cu o po-

grafia Domnitorului C. Mavrogheni, în secolul trecut, o găsim compusdin
ă satele Ulmeni,

plasa este udată de ape. La $,,
Dunărea cu bălțile ei. Rîurile Te-

leormân
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și

cursuri

de apă care-i dai aspectul cel
mai plăcut. Cîmpiile mai întinse
sunt: a-Burnazului, care începe

dintre comunele Beiul, Conţeşti
şi Bragadirul şi merge pănă în

Vlașca; Cimpia-Găuriciului, Bragadirul-și altele mai mici. Prin
"cultura întînsă ce se face, în

această plasă şi prin frumoasele

„€i pozițiuni, merită numele ce
i sa dat de Grădina-Telcormanului,
Comunele rurale ale acestei

plășt sunt: Adămeşti, Atirnați,
Beiul, Bragadirul, Brînceni, Cer-

Malul-Roşu, (Ierasca sau Naăsturelul de aztăzi), Gorganul,

Bragadirul, Ciătuneasca, Scăeşti,
Șoimul,
Brinceni,
Țigănești,

Zmirdioasa

și Bujoreni.

Marginea, sa, jud. Bacăi, pl.
Trotușul, com. Grozești,. situat
pe malul sting al Oituzului și
la poalele muntelui Coșna.
Marginea,

sătuc, în jud. “Neamţu,

pl. de Sus-Mijlocul, com. Uscaţi.

Marginea, zru5 de sat, în jud.
Neamţu, pl. Bistriţa, com. Mesteacănul.

Marginea, rup «e sat, în jud,
Neamţu, pl. Bistriţa, com. Buhuși, '

renumit pentru cărămidăriile! ce

sc fabrică în localitate; cu

mar-

_ginile sale formează hotarul com.
și al jud. despre jud. Roman.
Marginea, saz, în jud. Roman,
pl. Siretul-de-Sus, com. Heleş-

tieni, spre S.-V. de satul [He.
leștieni, la ş0o m. de el. Este
așezat pe deal.
Are o populaţie de 89 familii,

Saii

suflete.

418

Se lucrează olăria. Sunt
vite mari

Marginea,

161

cornute.

sar, făcînd parte din

com. Găiceana, jud. Tecuciii, situat la V. comunei.

Are

o populaţie

de

milii, sai 144 suflete,
cuesc în 34 case,

Satul
cu satul

Marginea,

este

întemeiat

36

fa-

cari

lo-

o „dată

Pietroasa.

numire,

ce

se

mai

dă cătunului Bordeni-Mici, din
com. Bordeni, plaiul Prahova,

jud. Prahova.
Marginea, ante, la N. de com.
Rimești, pl. Oltul-de.Jos, jud.
Vilcea, între muntele Ursul şi
Petriceaua. Servește de suhat

pentru vitele mari,

Marginea, «ra7, intinzîndu-sc, de

la N. laS,, între satele Tingujei
şi Grieşti, com. Tingujei, pl.
Fundeni, jud. Vaslui.

Marginea, pădure particulară,
supusă regimului silvic, în întindere de 160 hect., pe moșia
Muntele- Marginea, com. Rim ești,
jud. Vilcea.
Marginea, piriă, în jud. Neamţu,
pl. de Sus-Mijlocul, com. Uscați; izvorește din dealul Muncelul (ramura Rădenilor); curge
„pe la satul cu același nume;
se varsă pe stinga piriului Va.
lea-Albă, traversind soşeaua Girovul-Tupilaţi, între kil. 28—29.

MARGINEA-CÎRLIGULUY

AL

Marginea - Cîrligului,

ze,

„jud. Dimboviţa, în sus de Mo"roeni, pe dreapta Ialomiţei.

Marginea-de-]Jos, plasă, în jud.
Rîmnicul-Sărat, în partea de N.E. a judeţului.

-

Se mărginește la N. cu ju:
dețele Putna, Tecuciii şi Co'vurluiul, de care se desparte
- prin rîul Siretul; la E., cu jud.
Brăila, de care se desparte prin
riul Buzăul; la S,, cu pl. Gradiştea şi la V., cu pl. Marginea.
d..s. Este o plasă de cîmp; n'are
alte locuri ridicate de cit malul
rîului

Rimnicul

şi

cite-va

mo-

MARIAN

Marginea-de-Sus, p/asă, în județul Rimnicul-Sărat, în partea
de mijloc a județului. S'a numit
ast-fel,- căci mai înainte se afla
aşezată la marginea judeţului

Putna; la V., cu plaiul Rimnicul;

tuat în

la S$., cu plășile Rimnicul-d.-s:

între munţii Orlea și Vaca și spre
jud. Dîmboviţa.”
Aci este o stînă
în care se fabrică diferite brîn-

și Gradiștea;

la E,, cu pl. Mar.

ginea-d.-j. Face parte din regiunea dealurilor și din regiunea
cîmpului. Este brăzdată în partea de V.

de dealurile:

Turcu-

Corbul

și

Măxineni.

Sunt:

Leica, la N.;
și Măxineni, la E.

Puturosul

Este formată din următoarele
comune rurale: Hingulești și Maluri, la N.-V.; Mărtinești, Ciorăști şi Slobozia-Mihălceni, la V.;

Rimniceni

și Gulianca,

în cen-

tru ; Corbul şi Măxineni, la E.;
Măicănești, la N, Reședința plăşei este în com. Măicănești.

Are o suprafață de 67315
“hect., cu o populaţie de 4200
familii, sati 20055 suflete.
" Comerciul- constă în importul
de coloniale, spirtoase, instrumente agricole și în exportul

de cereale și vite. Transporturile se fac prin gările liniei ferate

Rimnicul-Focșani

și

prin.

acelea ale liniei Tecuciii-Galaţi,
cari se află în apropiere.
Căile de comunicație sunt:
calea județeană Virteșcoiul-Focşani-Brăila ; apoi calea județeană
Rîmnicul - Măicăneşti şi nume“roase drumuri vecinale între

comune. '

partea

de

Este

si."

N. a com,,

zeturi,

Marginea-Domnească,

mute,

la N. de com. Lăicăt-Runceasa,

Coţateul,

pl. Argeșelul, jud. Muscel.: Legenda spune că era obiceii ca
aci în toți anii să șcază unii

Trăisceni,

Peleticul,

Costandoiul și Măgura;

în par-

balta Robescu sati Voetinul. Face

La.S. e piriul Buzăelul. Lacuri

geșelul, jud. Muscel.

leţul, Măgura-Căpăținii, Jinurul,

trecînd prin comunele Ciorăști,

comunele

minte,

în raionul com. Pucheni, pl. Ar-

tea de

retul o udă la E., trecînd prin

Marginea-Domnească,

spre jud. Putna. Se mărginește
la N. cu pl. Oraşului şi judeţul

vile risipite ici şi colo.
Riul Rimnicul o udă la V,,
Slobozia, Mihălceni, Mărtinești,
Rîmniceni şi Măicănești. Riul Si.

nală Rîmnicul-Focșani,.calea județeană Plăinești-Dumiitrești, - și
căi vecinale între comune. .

de

E. e şes întins, presărat

cite-va

movile.

La

S. este

parte din basinul Rimnei și al
Slimnicului. Rîmna intră în plasă
pe la com. Lacul-lui- Baban;
udă comunele Bordești, Dragosloveni, Plăinești, Slobozia-Cio-

răşti, Gologanul, și primește ca
afluenți: Oreavul unit cu Cîrceiul şi Caliţa. Slimnicul o udă
prin mijloc, trecînd prin comunele Slobozia, Sihlele și Bogza;

are

ca

afluenţi piriul Coţateul

-şi Dulcea,

unit cu Slobozia.

Plasa Marginea-de-Sus este
formată din următoarele comune:
Lacul-lui-Baban, Urechești, Popești la N.; Slobozia și Voetinul, la S$.; Bogza, Gologanul
şi Slobozia-Ciorăști, la E.; Bordeşti, Dragosloveni,
Plăinești,

Sihlele, la mijloc. Reședința este
în com.

Plăinești.

Suprafața sa este de 60529
hect., cu o populaţiune de 4440
familii, saii 24400 suflete. Pro.
ducţiunile plășei sunt: la V. pă-

din domnii țărei cîte-va zile, în
timpul verei.
Marhonda,
tul Bosia,

|

saz, spre E. de
com.

Bosia,

sa-

niștea, jud. Iași, situat pe șesul
dintre Jijia și Prutul. Are o suprafaţă de 98 hect. și o populaţie de 14 familii, sai So suflete,
În mijlocul satului se află o
formată

baltă

mare,

sarea

Prutului,

honda.
Vite:

70

vite

din

numită
|
mari

275 oi, 16 cai şi 23

văr-

cornute,

rimători.

Maria, sursă de apă minerală,
în Valea-Tisei, jud. Vilcea, ba„Sinul Olănești, în care predomină ca substanțe fixe: Iodur
de Magnezii (foarte senzibil) ;
Bromur de Magnezii (urme);
Clorur

de

sodiu;

.Bicarbonat..

“de calce; Bicarbonat
nezii ; Hiposulfit

de Mag-

de sodă; Hi-

posulfit de “Magneziii; .Clorur
de Magnezii; Oxyd d'Alumi- .
niu; Silicie,
Acest izvor dă pănă la 300

cole

și în

vedre în 20 ore,

reale

şi vin.

Căile de “comunicaţie sunt:
Calea ferată. şi şoseaua naţio-

Marian,

va/e,

la S.-V.

de

-

Mar.

durile și viile; la E., cerealele.
Comerciul constă în importul
de coloniale, - înstrumente agri-

export de vite, ce-

-

pl. Bra:

satul

Ciocile, jud. Brăila. Aci se zice

...
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că a fost mai înainte satul Ciocile, care s'a retras unde este as-

tăzi, din

cauza

zmircurilor

de

pe acele locuri.

Marianca

saii Balomireasca,

moșie, în jud. Argeș, pl. Gălăşești,

com.

Teiul,

proprietatea

Iforiei Spitalelor Civile din București
; se arendează

anual

cu

Soo lei.
Mariaşul, jichet militar, pentru
paza frontierei, pe marginea Dunărci,

în dreptul com. Vinători,

jud. “Teleorman.
Marin (Valea-lui-), va/e, izvo
rește din pădurea statului Valca-Căldărei, străbate partea de
N. a căt. Vlădești-d.-s., pl. Riurile, jud. Muscel, și se varsă în
riul Bratia, între hanul și moara

d-lui D. Micescu,

:

Marina, saţ, în jud. și pl. Argeșul, făcînd parte din com. rur.
Flămînzești,

Marinache, căzu (tîrlă), pe cîmpul Bărăganul, jud. Ialomiţa, pl.
Ialomiţa-Balta, pendinte de com.
Frățileşti.
Marincioaica, însu/ă în Dunăre,

de 80 pog.; ține de com.
tarul, jud. Romanați.

Muscelul-Țiganul, din com. Rușavățul, jud, Buzăi,

Marineşti, saz, pendinte de com.
rur. Slăvuţa, pl. Amaradia, jud.

Dolj, la
Slăvuța,
"al com.,
printr'un
Are o
milii, sai

Sf. Nicolae, deservită de preotul şi de cintăreţul bisericei parohiale din Slăvuţa,

Marineşti,
jud.

Dolj,

5 kil. spre S-E. de
cătunul de reședință
de care se desparte
- deal,
populație de 47 fa193 suflete, cari lo-

cuesc în 48 case; a biserică,
construită din lemn, cu hramul

Mariţei

zoșie
pl.

şi se varsă în riul
com. Fometeşti.

particulară,
Amaradia,

în

Marineşti, pădure particulară, în
jud. Dolj, pl. Amaradia, com.
Slăvuța, în întindere de 190
hect. Aparține locuitorilor. Se
compune din girniţă și cer, care
predomină, apoi din arţari şi
frasini.

Se

mai

numește

şi

tiştea.

617

de

pădure).

350 hect. (15

hect. sterpe, 32 izlaz).
Are o biserică, cu hramul Sf.
Gheorghe, deservită de 2 preoţi

și 2 cîntăreți; 2
poduri. Comerciul
circiumari,

heleştaie; 2
se face de 4

Numărul vitelor mari
So$ şi al celor mici, de
sai

e de
1200.

Chirculescu,

că-

școalei

de

prafață de şoo hect., din care
60 locuitori, împroprietăriți la
1864, aii luat 145 hect, Este și

Slă-

sărbători,

Marița, rii, izvorește de sub
muntele Piatra-Albă, trece prin
centrul căt. Marița, com. Recea,
pl. Horezul, jud. Vilcea, se une:

vorește

152

inu, pendinte de com. Ruşi-lui-

de petrecere al orășenilor

şte cu riul Maricioara,

izlaz,
cultivă

sta:

agricultură de la Strihareţi, dincolo de Valea-Muerei, com. Cireașovul, jud. Olt; loc plăcut
tineni, în zilele de
mai ales la Paști.

sterpe, 90
Locuitorii

a

tului, în întindere de 10 hect.,
situat pe domeniul

locuitori.

Mariuţa

Marița, zruz de pădure,

i

D-nii C. Vernescu, Sp. Gazoti,

locuitori

acest chip vr'o 40
pe la anul 1714.
de riurile Marița şi
şi de Pirîul-Popilor.

Covasna,

d-na Alex. Brezoianu ai 1882
hect. şi locuitorii, 397 hect. Proprietarii cultivă 1440 hect. (200

suflete; 2 biserici. Se zice că
un oare-care Ion Urșanul, vătaf

a făcut în
de biserici,
E udat
Maricioara

com.

Se întinde pe o suprafață de
2279 hect., cu o populație de

A.

de bir ca să-și facă biserică.
Acest Ion Urșanul se zice că

a

Mariuţa, sa/, făcînd parte din
com. rur. Hagieşti-Mariuţa, pl.
Mostiștea, jud. Ilfov. Este situat
la E. de IHagiești, pe valea Mos-

Marița, sat, făcînd parte din com.
mur, Recea, pl. Horezul, jud,
Vilcea. Are o populație de zor

pe

S.-E,

vechime satul Varna, în fundul Văei.Mărturici. Tot aci se
află localitatea numită Biserica.
Vechie,

fumați.

de plaiii, a iertat

care

îz-

la Piscul-Țiganului

la

pl. Podoleni, jud. Fălciu. La
poalele acestui deal a fost din

Marița, cătun, in jud. Teleorman,
pl. Tirgului, ținînd de com. Bivoliţa, Are o populație de 11ş
suflete.

Cerna,

(Dealul-), dea/, în par-

tea de

com.

Slăvuţa. Aparține locuitorilor.
Pe dinsa se află pădure.

Ilo-

Marineşti, vechie numire a căt,

MARMURA

Asan, jud.

Vlașca.

o braniște de

Are

o

1 hect, și jum.

situată pe loc

șes.

Venitul

nual

e de

12000

al moșiei

su-

alei,

Marmura, nume ce purta în ve:
chime comuna Nedeia, pl. Balta,
jud. Dolj.
Marmura, deal, în partea de N.TE. a satului şi com. Pohotinul,

pl.

Podoleni, jud.

Fălciii,

din

MARMURILE
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care se scoate peatră. O parte
este

acoperit

cu vii și pădure,

„iar pe poale se face cultură de
cereale.

Marmurile,
Balta,

da/4ă, jud. Dolj, pl.

com.

Nedeia,

Are o populaţie de

Marotinul,

za/e,

jud.

Olteniţa, prin care
tiștea comunică cu

Ilfov,

pl.

balta MosDunărea.

Marotinul-de-Jos
sai Ghimpaţi, com. rur., pl. Balta-Oltul-

d.-j.,

jud.

Romanați,

formată

numai din satul cu același nume,
E situată pe un teren șes, în

dreptul dunelor ce face nisipul
în colțul de N.-V. al plășei, la
18: kil. de Caracal și la 38 kil.
de

Corabia.

d'asupra
de

138

Inălţimea

nivelului

solului

mării

este

m.

Are o populaţie

de

147

fa-

-milii, sai 705 suflete, din cari
121 contribuabili; o şcoală pri-

mară, cu 1 învăţător, frecuentată
de 34

elevi;

o biserică, cu hra:-

mul S-ţii Voevoză, clădită la 1795
de Stoica. Boruzescu; 2 cîrciumi.

Budgetul comunei

e la veni-

250 fa-

milii, sai 1013 suflete, din cari
186 contribuabili; o. școală primară, frecuentată de 34 elevi;

o biserică, cu hramul Cuv. Paraschiva (1864), cu 1 preot şi 2
cîntăreți; 2 cîrciumi.
Vite

Marotinul, ostroz, în Dunăre, în
jos de satul Braniștea, judeţul
Vlașca.

MĂÂRTALOGI-CIOBANI

mari

cornute

676,

vite

mici 695 şi rîmători 425.
Budgetul comunei e de 177:
lei la venituri
cheltueli.

În spre
cul unui
Geblescu,
tinde spre
Se mai

și de

1650

lui Ialomiţa, între comunele Albești și Bordușele.

Teritoriul comunei, cu suprafaţa de 5700 hect,, din cari 125
hect. pădure, se întinde din rîul
Ialomiţa, spre S., pe cîmpia Băşi coprinde două moșii:
de

600

hect,,

pro-

turi de 1931 lei, iar Ja cheltueli,
de 1854 lei.

prietate a șapte
săteni
neni, și Dilga-Mare, de

Vite mari cornute
mici 900 și rimători

hect., proprietate particulară,
După legea rurală din 1864,
sunt împroprietăriți pe moșie
48 locuitori; neîmproprietăriți

279,
140.

vite

Marotinul-de-Sus, sai Galeşul,
com,

ur

pl.

moșsroo

Balta-Oltul-d.j.,

mai sunt

formată

si-

Se compune din satele: Marsilieni, Dilga-Mică și Neamţul

tuată aproape de hotarul jud.
„Dolj, pe un teren șes și nisi-

și din căt. Grumuzea, cu reședința primăriei și a judecătoriei

jud. Romanați,
din satul cu

același

numai

nume,

pos, fiind-că împrejurul comune!

vin dunele ce nisipul
aci.

Se află la 25

de

Corabia.

terenului

d'asupra

cal și la 41 kil.

Altitudinea
nivelului

formează

kil. de Cara-

mării este de

138

m.

62630. Marele: Dictionar Geografie. Vol. IP.

140.

comunale în Marsilieni.
Are o populaţie de 206

fa:

milii, sai 1108. suflete; o școală
mixtă, frecuentată de ş1 elevi

„şi 20 eleve; o biserică,
preot și doi dascăli,

32

bivoli,

-

15. a-

sini și 459 porci.

Budgetul com. e de 4r10lei la venituri, iar la cheltucli, de

6461 lei.
Dr
Pe partea de S. a comunel,
trece calea
tești,

ferată Bucureşti-Fe-

care

are

pe

teritoriul

co-

munci stația Dilga-Mare.
Marsilieni,

E. de sat este conamare proprietar, St.
a cărui moșie se înS.
află spre N. măgura

Marsilieni, com. rur., în județul
Ialomița, pl. Ialomiţa-Balta, este
situată pe partea dreaptă
a rîu-

Dilga-Mică,

oi, 50 capre,

cai, 4468

lei la

Gunoiul
- Badisei,
într'o
vale
unde afost silişte de sat, Măgura-Turcului și Teiul Moţii; la
S., Grindul-Tursanului și lacul
Galeșul, între hotarul comunei
şi al moșiei Mirșanilor (com.).

" răganul

Vite: 949 boi, 567

cu un

sas, în jud. Ialomiţa,

pl. Ialomiţa-Balta,

pendinte de

"com. cu același nume, situat la
312 kil. de rîul Ialomiţa, pe
lunca riului şi coasta Bărăganului.
Vechea numire a satului este
Dilga-Mare,

Populaţiunea comunei este de
136 familii.
Are o școală

mixtă, condusă

de un învățător și frecuentată
de 51 elevi şi 20 eleve; o biserică, deservită de un preot și
doi dascăli.

Vite sunt: 589 boi, 289 cai,
3349 oi, 35 capre, 32 bivoli,
15

asini şi 228

Martalogi,

saii

porci.

|

Urziceşti,

sas,

jud. Argeș, pl. Cotmeana, făcînd
parte din com. rur. Martalogi-.
Civbani. Are o biserică, cu hra.
mul Sf. Nicolae, deservită de un

preot și un cîntăreț.
Numirea acestui 'sat probabil
că vine de la vechiile miliții judeţene ce existaii în veacul
al XVII-lea, sub numele de Mar-

talogi şi care ai existat pănă la .
1716, cînd le-a desființat Nicolae
Mavrocordat, ca o măsură mai
mult fiscală, de oare-ce Martalogi
craii scutiţi de ori-ce dări către
stat.

Martalogi- Ciobani,

!

com.

rur.,

pe riul Cotmeana, jud. Argeș,.
pl. Cotmes, la extremitatea de S. a judeţului, despre județele
Oltul și Teleorman, la 21 kil.
32

.

MARTEL (DEALUL.)
MASTACĂNUL

de com. rur. Cotești, reședința
subprefecturei, și la 30 kil. de
Pitești. Se compune din 2 sate:
Ciobani

şi Martalogi, avind

preună

180 fam., cu

Are

îm-

730 suf.

o biserică, cu hramul Sf.

Nicolae, cu un preot și un cin.
tăreţ; o şcoală primară rurală.
„Budgetul com. e de 1397 lei
la venituri și de 1266 lei la cheltueli,
Vite sunt: 960 boi și vaci,
58 cai, 9 bivoli, 1885 oi, 6 capre

şi 320 rimători.
Martei (Dealul-), Zea/, în jud.
Suceava, com. Pleșești, parte

cultivabil, parte pădure.

Martineşti, numire ce se mai dă

căt. Șurpanul, com. Mircești, pl.
Vedea-d.-j., jud. Olt.

Martinul,

Bacăă,

pl.

Tazlăul-d.-j., com. Berzunţul, situat pe dealul cu același nume,

nu departe de piriul Berzunţul.

Are o populație de 37
suflete;

comunei,

o

familii,

biserică;

2

cîrciumi, Vite sunt: 13 cai, 113
vite mari cornute, 10 porci şi
13 capre.

Martiria,

munte, jud. Racăiă, pl.

Trotușul, com. Hirja, situat spre

V. de
cu

satul

Hirja

și

acoperit

pădure.

| Martinul,

com.

wuute,

Furul-Mare

în jud.

Buzăă,

între

munții

şi Musceluşea ; face

hotar despre com. Lopătari;
are pădure și fineață.
Martinul, pute, în jud. R.-Sărat,

pl. Rîmnicul, com. Bisoca, numit
și Șelăriile-Martin, în parteade
S. a comunei; este acoperitcu

păduri

și

cu

pășuni

întinse ;

vara se fac aci stine de oi,

Martinul, prit, în jud

R.-Sărat,

pznire,

din

com.

jud.

dată

de

călu-

Buzăii,

Boziorul,

căt, Nucul,

situate

puțin

mai

la S. de schit. Muntele Martiria,

servă ca hotar despre comuna
Colţi; e acoperit de pădure.
Martoiul, căzu (tîrlă), în jud.
Ialomiţa, pl. Borcea, pendinte
de comuna Lupșani.

Martologul, pisc şi ae, con.
Băeşti, pl. Olteţul-d..s., jud. Vil.
Valea

comunei

izvorește

Biești,

și

dela N.E.
se

varsă

în

piriul Dobricea.
Marvila, sar, făcind parte din:
com. Corbasca, pl. Berheciii, jud.
Tecuciii. ste situat pe un deal,
pe malul sting al Siretului, la
6 Ril. de reşedinţa comunei.
Are o populație de 68 fasai
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suflete,

locuind

în 64 case; o biserică, cu hramul Cuvioasa Paraschiva, care
s'a făcut la 1863 de monahul
Lavrentie

Miînzălești,

în Rimnic,

găriţele schituluSf,
i Gheorghe
înaltelor şi stincoaselor piscuri

milii,

Martinul,

și se varsă

pe stinga lui.

cea.

saţ, jud.

saii 188

plaiul Rimnicul,
com. Bisoca,
considerat ca unul din izvoa.rele riului R.-Sărat;
izvorește
din muntele Martinul, udă N.

din

schitul

Pogleţul,

după cum se adeverește prin înscripția ce se află deasupra uşei.
Satul a fost situat miai pe vale,
unde

se văd

şi astăzi

cite-va ri-

dicături de pămînt; maipe urmă
s'a ridicat pe deal.
Aici intră Siretul în jud. Tecuci. Piriul Pogleţul, care curge
la N. de sat, formează hotarul
între jud. Tecuciu și Bacăii,

Masa-de-Piatră, ocalitate, în4
partea de N.-E. a com. Star.
Chiojdul, pl. Teleajenul,
jud. Prahova,

unde

se află o mică

vină

cu apă de pucioasă,
Bisca-cu-Cale.
Masa-Domnească,

pe

valea

stiucă, jud.

Bacăi, pl. Trotușul, com. Mănă.
Stirea-Caşinul, înaltă de 2 m.,

pe care se zice că ar fi mincat
Stefan Gh. Voevod, după întoarcerea sa din Ardeal, unde
se dusese

fugărit de Turci, tre-

cînd cu ciţi-va oameni prin Beciurile-Domnești.
Masa-lui-Traian,

sai

Masa-

lui-Mihaiu-Viteazul, /espede
de piatră, în forma unei mese rotunde,

ce

se

află

pe

marginea

Oltului, jud. Vilcea, din jos de
mănăstirea

Turnul,

care ţine de

judeţul Argeș. Legenda populară zice că la această masă

S'ar fi așezat Mihaiu-Viteazul în
mijlocul

căpitanilor săi, înainte

d'a intra cu oștile sale în Tran-

silvania. Această legendă a inspirat, poetnlui Bolintineanu una
din cele mai frumoase balade
ale sale:
Ca un glob de aur luna strălucea,
Și pe-o vale verde, oștile dormea.
Dar p'uu vîrf de munte stă Mihaiă la masă
Și pe d'aiba'i mînă fruntea lui se lasă,

Asemenea și răposatul T.
Aman a fost inspirat de acea:
stă legendă în cunoscutul săii
tabloi,

cu același subiect ca ba-

lada poetului.
Mascul,

sue de sat zechiii, des-

ființat. Vezi Păuşeşti,
Cirligătura, jud. Iași.

sat,

pl.

Masloşul, dea?, situat la E. comunci Godineşti, jud. Gorj, plaiul Vulcan; se prelungeşte de
la E. spre V. pe o întindere
de 5 kil.; e proprietate a locuitorilor comunei Godineşti; e
acoperit

de vii şi prunet,

Mastacănul,

com.

rur.,

situată

MASTACĂNUL
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în partea despre N. a plăşei
Bistrița, jud. Neamţu, între rîul
Bistriţa şi ramurile Carpaţilor
de pe hotarul Transilvaniei.
Terenurile sale sunt accidentate, prezintînd dealuri mărețe și
văi profunde, printre cari domină

culmea formată de munții Goşmanul,

Tarcăul,

Viţioana-Mare,

” Porfirul, Nechitul și

Negulești.

Această comună este formată
din cătunele: Mastacănul, Negulești, Bălanul, Smirea, Margina, Portărești, Schitul-Nechi-

tul și Şovoaia,

cu o populaţie

de

1559 fam., sai 2051 sufi.
Dintre locuitorii împroprietăriți în 1864 sunt: 39, cari trăesc şi-şi stăpinesc singuri locurile lor; 55 stăpinesc locurile

ca urmași ai celor împroprietăriți; 1 loc a fost părăsit de către un

împroprietărit

şi se stă-

pînește de către comună.
Agricultură se face pe o întindere

de 463

hect.

Imașul (suhatul)

are o întin-

dere de 1400 hect. şi nutrește
un număr de 2849 vite.
In Mastacănul sunt 3 biserici,

cu

8 deservenţi;

o școală.

Budgetul comunei e de 5322
lei, 14 bani,
4896 lei, 85

la venituri și de
bani, la cheltueli.

Comunicaţia cu satele vecine
se face: prin un drum care duce
din satul Mastacănul în satul Borlești, făcînd legătură cu șoseaua

- judeţeană Roznovul-Tazlăul (între kil. 30—31); prin un drum de
la satul Mastacănul, trecînd prin
satul Șovoaia la satul Gura-Mastacănului, făcînd legătură cu
șoseaua Roznovul-Borlești (între

Mastacănul, saţ, în jud. Neamţu,
com.

Mastacănul,

pl.

Bistriţa,”

situat pe valea

piriului

cănoasa,

kil,

la

25

Măstă-

de

orașul

Piatra.
Are o populație de 190 familii; 1 biserică, cu 1 preot și
2 “dascăli;

o şcoală, frecuentată

de 37 elevi.

In apropiere de acest sat se
află izvoare
(borviz).

cu

apă

minerală

com. Dragomirești, pl. de SusMijlocul, situat în drumul care
pleacă dintre kil. 17—18 al
şoselei Girovul-Tupilaţi și duce
prin

satul Bornișul

şi Hlăpești,

la Talpa.
Mastacănul, rară

de dealuri,

pl. de Sus-Mijlocul,
jud. Neamţu,
ce se întinde despre E. satului
Dușeşti, com. Serbești, din drep-

“tul kil. 19 al şoselei GirovulTupilați, prin comuna Drago-:
mirești, formînd în mare parte
hotarul

com. Mastacănul, pl. Bistriţa;
izvorește din ramurile despre
N. de schitul Nechidul,
munţii numiţi Alunișul

dintre
şi Ne-

chitul, prin valea cărora curge
pănă aproape de satul Masta-.
" cănul; trece apoi printre satele

Șovoaia (în dreapta)

și Portă-

rești (în stînga), străbătind, în
dreptul satului Gura-Mastacănului, șoseaua județeană Roznovul-Tazlăul, între kil. 25 —26,
după care se varsă pe dreapta

Mastacănul, saţ, în jud, Neamţu,

dintre

această

com,

și

com. Șerbești și Birgăoani. La
E. de satul Mastacănul se ramifică: o culme apucă în spre N.
făcînd legătură cu râm, Usca"ților și alta în spre S-E. se
întinde pe cuprinsul com. Birgăoani.

riului Bistriţa.

Mastacănului

(Gura-),

să/ue,

în jud. Neamţu, pl. Bistriţa, com.
Mastacănul,

situat pe valea rîu-

lui Bistriţa, sub șira dealurilor
ce se întind paralel cu acest
rii, în drumul șoselei jud. Dobreni-Moinești,
Mata,

la al 26-lea

kil.

dea/, pe care se află așezat

satul Șelari, com. Valea-Mare,
plaiul Dimboviţa, judeţul Mus-

cel,

|

Matac, fost pichet de graniţă, în

jud. Mehedinţi,
Mataraua,
com. rur.
Ilfov, pl.
la N, de
Mostiştea,

plaiul

Cloșani.

sa, făcînd parte din
Hagiești-Măriuţa, jud,
Mostiştea. Este situat
Hagiești, lingă valea
pe locuri smircoase.

Se întinde pe o suprafață de
Mastacănul, moșie, în judeţul
Neamţu, com. Dragomirești, pl.
de Sus-Mijlocul, “formînd cu
marginile sale limita comunei
despre com. Șerbești și Birgăoani.
|
„Este proprietatea d-lui A.
Crivăţ, căruia îi aduce un venit

kil. 25—26); prin un drum
de la Negulești la Borlești (și
la satul Iapa prin alt drum);
prin un drum de la satul Mas-

Mastacănul,

tacănul, ce trece prinsatul Portăreşti și Bălanul, și se unește cu

Neamţu,
Bistriţa,

șoșeaua Roznovul- Borlești,
dreptul lil. 24. .

MATARAUA

anual

de

6500

lei.

moșie,

com.

în județul

Mastacănul, pl.

4

hect. și locuitorii 163 hect. Proprietarul

cultivă

450

hect.

(50

sterpe, 125 pădure). Locuitorii
rezervă pentru izlaz 14 hect.
Are

o biserică, cu hramul In-

timpinarea Domnului; 1 moară:
cu apă; 1 mașinăde treerat;
1 heleșteă; 1 pod.
Comerciul se face de 1 cir-

ciumar și 1 hangii,

în
Mastacănul,

788 hect., cu v populaţie de
296 locuitori.
|
D-l C. Athanasiu are 625

iris, în jud.Neamţu,

„243

Numărul vitelor mari e de
și al celor mici, de 548.

MATCA

946

Matca, com. rur., în jud. Tecuciii,
pl. Nicorești, situată pe ambele
maluri ale riului .Corozelul, la
6 kil. de capitala judeţului și la
„21. Kil. spre E. de a plășei.
Are o populaţie de ş10 familii, saă

2260 suflete;

locuese

în 594 case,
„Sunt

trei

biserici,

două

de

zid şi. una de gard. Cea de zid
cu hramul

Sf. Nicolae, s'a făcut

la început de gard, pe moşia Odaia, fostă

răzășia

s'a făcut de zid; a doua, tot de
zid, cu hramul Cuvioasa Paras-

chiva, s'a făcut la 1833, cu spesele obștești, din lemn şi la 1837
s'a refăcut de zid; a treia, cu hra-

mul S-ţii Voevozi, s'a făcut de
gard, în 1825 cu ajutorul locuitorilor şi la 1860 s'a reparat;
sunt deservite de 3 preoţi și ş

Școala,

din anul 1864,
63 elevi,

care

6124

Veniturile

datează

e frecuentată de

Vite sunt: 620 boi,
360 cai, 1016 oi, 15
tauri, 890 porci.
Sunt 420 stupi cu
Intinderea terenului
e de

“Țigăneștişi Corodul;

.
lui măreaţă, ridică frumuseţea
pozițiunei Nămăeştilor.

la S., cu

com. Puţeni; la E., cu jud. Covurluiă

și la V., cu orașul Tecuci.

Pe iunca

489 vaci,
capre, 3

cîmpie, pe

șezat satul

care

Balașoeni,

este

a-

hect.

pl. Saba-

vezi de războaie ale trecutului:

rul, jud. Ilfov. Numele vine
de acolo că matca riului Argeşul, în timpii vechi a fost pe
aci,

dovadă

cantitatea

mare

ghiulele, oase de oameni,
ciuge de piatră. Acestea

nisip ce se află pe această cîmpie.

de
Matca, ziriă, în jud. R.Sărat,
plaiul Rimnicul, com. Dănnleşti,
izvorind
din dealul Pleșești;

și cheltuelile

com.

de dealurile: Găvanul, Iepureasa,
Gilțul, Cierul-lui-Goroveiui, Dea“lul-lui-Vede, Stan, Cuichilă, Croi-

torul, Mănăilă și Chicerea.

trece prin

La-

cul-Troianului, al-Porcului şi alFerăstrăului, care în timpul verei
seacă. În partea de V. se află
valea Răriul.
Şoseaua judeţeană înlesneşte
comunicația cu orașul Tecuciiă,

co-

ar fi

de cit nu-

Corvin,

vrăjmașul

lui

Vlad Dracul.

munele : Bicleşul, Albulești, Valea-Morcului, Piria, pl. Dumbrava, jud. Mehedinţi, şi trece

Mateiaşul, rute, în jud. Neamţu,
pl. Piatra-Muntele, com. Crăcă-

în jud. Dolj, pe la com. rur. Ar-:
getoaia, vărsindu-se în rîul Jiul.

oani, situat lingă Cracăul-Negru,
în legătură cu muntele Rotunda,

Matei, saz, în jud.

Argeș.

Vezi

proprietate

Mateiaşul, pădure supusă regimului silvic, com. Dragoslavele,
plaiul Dimboviţa, jud. Muscel,
în întindere aproximativă de 150
hect. cu un masiv rar. Se învecinește la N. cu: Pravăţul ; la

a statului, situată în pl. Cilniștei, jud. Vlașca, S'a înfiinţat

Dimboviţa și la V., cu Nămăeşti.

Matei - Basarab

Valter-

sui

de

cu

com.

ocazia

Iepurești,

împroprietărirei

S., cu Lunca-Girtii; la E, cu rîul

însu-

răţeilor la 1882.

Mateiaşului (Peştera-), peșteră,

Aici s'a dat pentru 50 locuișcoli

suprafața 'de 231

şi o

în jud.

biserică,

Muscel.

Vezi Mateiaşul,

munte,

hect.
Mateiașului (Pirîul-), pirix, se
varsă în riul Dimboviţa, pe partea dreaptă, în raionul com.
Bădeni
- Ungureni, plaiul Dimboviţa, jud. Muscel.

Mateiaşul, muze de piatră, calcaroasă, cu virful Sturul sati
Piatra-Nămăeștilor, în faţa Nă-

măeștilor, jud. Muscel, Un kil.
aproape între virful Sturului și
văile vecine. In apropiere de el
este Peştera-Mateiașului,

a cărei

Locuitorii

sunt vechi

răzeși.

Comerciul

se face de

ş cir-

adincime neobicinuită nu e cercetată de cit de îndrăzneţii vulturi.

Se mărginește la: N. cu. com.

Virful-Sturului, cu înfățișarea

ciumari,

care

mai de trecerea peste pasul Bran

trece prin centru, de la N. la S,
Mai sunt și cîte-va lacuri:

Corvin,

istoria nu pomeneşte
a lui Ion

tori, două

E udată de riul Corozelul, care

la Matei

dat p'aci bătălii. Poate că în
frămîntările urmate între "Țepeș
şi Turci, să fi trecut și Mateiaș
Corvin prin aceste. locuri, de și

udă partea de N. a com, şi se
varsă în riul Rimnicul-Sărat, pe
dreapta.
Matca, zir;4,ce

coşsunt

probe neîndoelnice că pe aceste
locuri s'a vărsat sînge în mai
multe rînduri. Legenda spune
că numele muntelui se trage

de

Mărăcineanu, căfuu, pendinte

se. urcă la suma de 5350 lei.
E brăzdată în partea de E.

la locul

teiașul s'au găsit numeroase do-

Schitul-Matei.

albine.
cultivabil

Argeşului,

numit Valea-lui-Bragă și pe MaMatca,

locuitorilor;

în 1830 s'a reparat și în 1872

cîntăreți.

MATEIENI

:

Mateieni, sat, în jud. Dorohoi,
pl. Coșula, com. Dimăcheni, cu

74 familii, sau 163 suflete,
Proprietatea moșiei este a răposatului Ioan Docan, luată prin
"-

cumpărătură,

iar

din vechimea

.

MATEIEŞTI
fost

a

“ MATIEVĂ-HARA

247

mănăstirei

Dragomirna

a treia, Sf. Mihail şi Gavriil, fon-

din Bucovina, pănă în anul 1785,

- dată

la anul

1836

de

Simion

cînd s'a vindut.
|
Biserica, cu hramul S-ţii TreiJerarhi, deservită de 1 cîntăreţ
şi 1 pălămar, este mică de lemn
"şi tencuită; făcută în 1828, de
spătarul Grigore Manole Varlam,
fost proprietar.
Sătenii împroprietăriți ai 157
hect., 54 arii; iar proprietarul

D. Popa lie și alţii și a patra,
Nașterea-Sf.-lon-Botezătorul, zi-

moșiei, 1095 hect.,99 arii, cîmp
și 71 hect., GI arii, pădure.
In sat sunt: 5 iazuri; o livadă; 4 pogoane de vie.

Vite sunt: 6 cai, 35 iepe, 230
boi, 62 vaci, 100: oi, 30 berbeci, 52 porci şi 25 scroafe.

Riul Jijia curge pe . hotar.
Drumuri principale sunt: acel
ce duce prin Vlădeni în jos pe
Jijia și acel ce duce la Boto-

din

șani

munei,

şi la Dorohoiii

prin Dimă-

dită la anul 1862 de
Diaconescu, Preotul
și alții.
Școala datează în
la 1890. Clădirea e
prietate

a comunei,

tată de

12 copii.

". măcheni,

sunt

Vlădeni,

cu: Di-

Coslăteni și

Nicșeni.

Mateieşti, con. rur., jud. Vilcea,
pl. Olteţul-d.-s. Numele săii vine
de la un Mateiă, primul locuitor ce sa

stabilit aci

și care a

avut 3 feciori:

Anghel,

şi Modre,

cum

şi un

Călărașu,

după

Barbu

ginere,

numele

|.

cărora

S'ai numit ulițele: Călărășeşti,
Modreşti, Bărbuleşti și Angheleşti.
Formată numai din satul cu acest nume, este situată pe valea
rîului Tiriia, între dealurile Mă.
gura și Cireșiul, la 56 kil. de

Rîmnic și la 18 kil. de Hurezul,
!
Are o populaţie de 230 familii, sai

din cari

855

suflete,

moșneni,

189 contribuabili.

Lo-

cuesc în 240 case.
Are 4 biserici: Cuvioasa-Pa-

raschiva, reparată la anul 1859
şi în urmă la 1869, de Costache
Dumitru;

Riîureni

a doua,

Sf. Impărați,

reparată la 1868 de ctitorii D.
Codreanu, P. Ienciu, Al. Popa
Vlăduţu, M. Modrescu și alții;

frecuen-

|

și

Giîngulești;

realele, la 'Tirgul-Horezul
Craiova.
|
Pe riul Tiriia,

In
moșiei

E

sunt

partea

4

în raionul

ce-

şi la
co-

Baldovinul

şi

Seaca,

şi de riul Tiriia, care trece prin
centru.

Se mărginește cu com.
cești,

Gorj),
comună de
bună, pro-

Loc. desfac vitele la tirgurile

Alunul,

Tur. -

Corșorul

(jud.

Greci şi Cireșul.

Călugării Macarie, Tudosie,
Nectarie, Ieromonahul Iosif şi

Banul

Manolache,

cărora apar-

ținea moșia și satul Mateieşti,
ai dăruit părţile lor mănăstirei .

Horezul, la anul 7208 (1700).

.

Mateieşti, sai Lunca, saz, jud.
-Bacăti,

pl.

Tazlăul-d.-j.,

com.

Sănduleni, situat d'a dreapta - Tazlăului-Mare, mai jos -de satul Tisa. Are o populaţie de
15 familii, saii 67 suflete.

mori.

de V. a comunei

Vite mari. cornute 20 și oi 34.

este Piscul-Turcilor, unde se zice
că ar fi locuit de demult Turci,
find în pămînt și rămășițe de
ziduri, îar puţin mai spre V. se

Mateieşti, mire, ce se dă unei
părți din comuna Stilpeni, jud.
Muscel,
|

cheni,.
Hotarele

D-lor Ioniţă
-'T. Neamţu

E udată de vălcelele: Ursoaia,.

Odăilor,

-

-.

ridică înălțimea numită Măgura,
de

unde

se vede,

la E., jumă-

tate pl. Horezul, la S. jumătate
pl. Olteţul şi la V. jumătate
pl. Novaci, din jud. Gorj.
Suprafața comunei e de 1050
hect.,

din

cari 350

hect.

vatra

“satului.

Veniturile și cheltuelile comunei se urcă la 1200 lei anual.

Mateieşti, vecie

numire

a că-

tunului Mierea, jud. Buzăti, com.
Gura-Nișcovului,

-

Mateieşti, deal, în raionul com,
Mateieşti, pl. Olteţul-d.-s., jud.

Vilcea, pe care
hect.,

50

se

cultivă

arii, vie.

30
Să

Șoseaua județeană, ce trece
Mateieşul, munte, -jud. Bacău, -prin mijlocul Mateieștilor pe Va- |. pl. Trotuşul, situat. spre S.-V. lea-Tiriiei, înlesnește comunicacom. Căiuţul; este acoperit cu.
ţia la N. cu com. Greci și la S$.
pădure.
cu com. Turcești.
+ Comuna
este brăzdată de
Matievă-Hară, /ea/, înjud. Tul-

dealurile: Carantina, Măgura și

cea, pl. Babadag,

Cornăţelul (la V.), Filipul, Comoara și Seaca (la [.). Cele
Mintii trei formează un lanț ce
se prelungește din hotarul comunci Greci (la-N.), pănă în
hotarul comunei Turcești
(la S$.);

com.

iar cele trei din urmă formează
un șir paralel cu cel d'intiiii, în-

tinzîndu-se în aceeași direcțiune,
„spre IE,

pe teritoriul

Slava-Rusă;

se

desface

din dealul Carada:Bair ; se-în“tinde spre S,., într'o direcţie ge-

nerală de la NE.
" brăzdiînd

partea

spre

centrală

S.V.,
a plă- .

şei şi a comunei; are o înălțime:
de 264 m.; pe partea nordică:
este acoperit cu păduri, iar pe.
“poalele sudice cu fineţe și să-! .
mănături.

MATIOAIA

918

Matioaia, /osz sat, pe

piriul cu

același nume, jud. Suceava,

des-

fiinţat de Mihai Sturdza-Vodă,
care

a

proprietărit, la 1864, parte din
locuitorii com. Păcureţi, pl. Podgoria, jud. Prahova,

locuitori

pe

strămutat

în Homiţa.

Matiţa,

rîz,

Turburea

Matioaia, zădure, de diverse esențe, jud. Suceava, com. Cristeşti,

Matioaia,

pirîi,

jud.

Suceava,

numit la obirșie Homiţa, de la
satul din care-și începe cursul.
Indată ce trece în com. Tătăruși, primește numele de Ma_ tioaia. După un curs de 4 kil,,
200 m., în dreptul satului Uda,
şi Călu-

pe Leurdișul

primește

găra și-și schimbă

numele în

Piriul-Mare. Curge

încă

şi, trecînd

numele

pe

moșia

de Conțasca.

MAVRODINUL

3 kil.,

Heciul,

ia

După

un

format

din gîrlele:

şi Apa-Dulce,

ce

iz-

voresc: prima din dealul Zim.
broaia și a doua din dealurile
comunei Drajna-d.-j., pl. Teleajenul, jud. Prahova. Ambele se
împreună din jos de căt. Să.
rari, com. Predealul. Matiţa curge prin com. Surani, de la N.
la S$., și se varsă în gîrla Lopatna, între comunele Podeni-Noi
și Păcureți din pl. Podgoria.
Pe o parte din gîirla Matiţa
este situată com. Păcureți.
Matorățul, cale, jud. Mehedinți, lingă T.-Severin, numită
şi Culmea-Matorăţului, ce se ter.

curs de încă 6 kil., udind com.
Lespezi și Pășcani, se varsă în
Siret, din sus de satul Lunca.
Apa sa învirtește4 mori în com.

mină de o dată la Dunăre, lăsînd
loc de trecere numai pentru calea ferată şi șoseaua naţională.

Tătăruși, 2 în com. Lespezi, 4
mori şi 2 piue în com. Pășcani.
Are de tributari din stînga pi:

Matraca, sa, jud. Dimboviţa,
pl. Dealul-Dimboviţa, căt. com.
Colanul, situat lingă Tirgoviște,

raiele : Poșta,

Satului

și Călu-

găra, iar din dreapta pirtul Bodești,

la 2 kil. de

bariera

Bucureşti,

lingă suburbia Sirbi și aproape
de șoseaua județeană TirgovișteLazuri-Bilciurești-Butimanul,

Matiţa, saz, făcînd parte din com.
rur. Păcureți, pl. Podgoria, jud.
Prahova. Are o populaţie de

Matruca, sa, jud. Dimboviţa, pl.
Bolintinul, căt. com. Mărunţişul.

723 suflete; o biserică, fondată la,

1800 și reparată la 1886 de loc.
Cătunul se mai numește
locuitori și Ochișorul.

de

Matiţa, /ac, jud. Tulcea, în partea N. a pl. Sulina, şi cea E.
a com.

urb. Chilia-Vechie ; este

format de girla Lopatna, cei aduce apa din brațul Sulina:
comunică cu bălțile: Babina,
“Rosca și Mehei; e înconjurat
cu stuf; are 300 hect. întindere
şi conține pește în abundență.

Matiţa, moșie, pe care

s'a

îm-

Maţa,

da/ză,

în

jud.

Covurluiii,

pl. Horincea, com. Rogojeni,
aproape de Rădianul, de care
„se desparte prin stufărie. Maţa
se aflăîn spre com. Cirja, iar
Rădianul, spre Blăgești (jud.
Tutova), și amindouă aproape
de Vădeni,
Maţul,
lui

numire ce se dă cătunuGhiţeasca,

com.

Negreni,

pl. Vedca-d.j., jud. Olt.
Mavra, moşie, jud. Buzău, com.
Mănești, căt. Reghinești; are

400 hect,, din cari 100
pădure, apoi livezi, izlaz,

hect.
cură-

turi și locuri sterpe. Numită astfel după numele fostului proprietar generalul Mavru. Localnicii o
numesc

Mamvra

și Reghinești.

Mavrodinul, com. rur., în jud.
Teleorman, pl. Tirgului, situată
pe Valea-Vede, la punctul unde
se împreună piraiele

Tinoasa și

Ciincasca, şi la confluența
lor în
rîul Vedea. Este pusă între două
dealuri, Dealul-Ganei,
Dealul-Viilor, la N.

la V.

și

Se mărginește la N. cu comunele Alexândria și Călinești ;
la N.-E., cu Valea-Zbirglezei ; la
S., cu hotarele moșiilor Ploscad.-j. şi Spătărei; la S., cu com.
Adămești şi cu moşia Șovărăști,

Terenul comunei este accidentat. Dealurile din spre văile
Vedei, Tinoasei şi Ciinelui domină comuna; iar la S. sunt

dealurile acoperite de păduri
spre com. Nanovul; încolo tot

pămîntul este: șes.
Teritoriul comunei este străbătut de mai multe văi şi vălcele:
Valea-Tirnavei, ce-şi are înce-

putul pe moșia Mavrodinului;
"Valea-Calului împreunată cu Valea-Crucilor ; Valea - Zbirglezei,
a-Stupinii și a-lui-Hasan-Aga, la
N.-E. spre moşia Bleoturile; Va.
lea-Țigăncei, la N., între moșiile
Alexandria și Călinești; Valea:
Frincului, Valea.-lui-Lazăr și alte
vălcele.

Sunt și cite-va lacuri de puţină
importanţă: Lacul - Bălțatului,
la N. spre Alexandria, al-Cazacilor, al-Berzei şi Stejarului,
la NE.
comunei și al-Lixandrei, la V.

Măguri sunt multe pe teritoriul comunci; Măgura-Chială, aMirei, a-Sandului, a-Vizuinelor,
a - Ciocănelului, a-lui-Stoica și
a-lui- Stoian sunt: inşirate, cu

MAY RODINUL

măgurile:

DAU

Flocoșanca- Mare

Flocoșanca-Mică

partea
lui;

și Tiîrnava,

despre

măgura

cinate.

dria;

Nemulțumiţi de condiţiunile
ce le impunea proprietarul mo-

la S.-V.;

Măgura-Roşie,

Buzescul,
spre

peste

com.

Vedea;în

Nenciuleşti

și

spre com. Călinești, peste valea
Joiţei. Pe aci era mat de demult
drumul Piteștilor, pe valea Teleormanului.
La marginea satului spre N.V.,

se văd

ruinele unei biserici,

“și a-Mătușei, la E. și în fine
Măgura-cu-Pietriș, la V.
Populaţiunea comunei este de

zidită de Domnitorul Nicolae
Mavrogheni, în secolul trecut.

253 familii, sai 971 suflete, din
cari 249 contribuabili.
Are o şcoală, condusă de un

învățător
elevi;

2 preoți,
cliser.
Vite

Mavrodinul

avea în se-

nie a secolului al XI-lea, de cind

unde

datează și renumitul tirg care
a ţinut pănă la anul 1879. Pe
lingă dinsul mai erait două sate,

alți locuitori din Zimnicea și
din alte părți și formară orașul
Alexandria.
Vechiul tirg al Mavrodinului
a mers apoi degenerind din ce
A
y
a
.
în ce, mai ales cu înmulţirea
mijloacelor de comunicaţiune,
iar în anul 1879, se desființă
aproape cu totul, trecind la

capete,

din

desfiinţat.

oi, 42

ca-

și Fundătura,

Tirgul

cari s'aii

Mavrodinului

s'a

for-

Budgetul comunei e de lei
6169, bani 23, la venituri și de

mat parte din locuitorii băștitinași ai celor două sate, parte

lei

din Bulgarii cari ait părăsit Șiş-

bani 74, la cheltueli.

împroprietăriți
140,

pe

în

o întin-

dere de 970 pogoane.
Moşia

Mavrodinul

- tovul, pe timpul războiului de
la 18:2. După arderea acestui
oraș,

formează

Bulgarii

strămutat

mai

pe

la

avuţi

Viena,

corpul principal din întinsul domeniii al baronului Fheodor
Ni-

rești și în alte orașe

colici de Rudna, senator în Ca-

cea, unde

mera magnaţilor

s'au

Bucu:

mari;

nu aii putut sta mult,

Ungaria,

din
lor.

lingă guvernămintul Bosniei și
Herzegovinei.
Acest domeniii are mai multe

Pe atunci parte din moșia de
azi a Mavrodinului era proprietatea baronului de' Sachelarie.
Emigranţii bulgari din Zimnicea

În

din

comună

sunt

sele proprietăţii, precum
treaga

tului

instalațiune

moşiei.

tului se

face

ca-

și în-

a economa-

Cultura
sistematic;

pămincreş-

terea vitelor este foarte îngrijită, ast-fel că servește de mo-

del multor

agricultori.

Munca agricolă se face parte
în învoeli cu locuitorii din Mavrodinul şi din comunele învecinate, parte cu vitele și unel:„tele proprietății.
Căi de comunicaţie are: spre

cauza

aii trecut la

persecuțiunii 'Turci-

Mavrodinul,

unde

plăteaii 6 lei clacă și dijmă 1/20
şi aii contribuit mult la prosperarea tirgului ce se înființase
acolo.
Tirgul Mavrodinului era renumit în toată ţara. El se ţinea la Rusalii, odată cu tirgul
Moşilor

din București.

Aci

neaii neguţători din toate
țile

ţării

și din

sească 'țara

și

atunci

interveni

combinațiunea ca să cumpere
moșia Biciieni a Mitropoliei,
se stabiliră, dimpreună

Alexandria,

Comuna

cu

|

Mavrodinul

întrunită, pănă
Nenciuleşti.

a

fost

la 1876, cu com,

cei

mai săraci au trecut la Zimni-

consilier aulic și fost atașat pe

corpuri.

meargă

1 para-

cai, 7 măgari, 2423
pre și 561 porci.

aii fost

să

19

4154

Locuitori

și le propuse

ca coloniști, în condițiuni avantagioase, în Basarabia.
Bulgarii nu primiră să pără-

de

Saelele

1864,

gerea

de

cari 722 vite mari cornute, 399

5856,

Bulgari, mai ales

deservită

1 cintăreț și
sunt

Satul

şiei, coloniştii

la punerea în aplicațiune a Regulamentului Organic, se plinseră generalului Kiseleff. Acesta
nu le luă in consideraţie plin-

colul trecut: numirea de Repezi
și făcea parte din plasa Teleormanului-d.-j. Nimirea de Mavrodinul i s'a dat în a doua dece-

și frecuentată

o biserică,

și din judeţele înve-

com.

calea judeţeană Roșiori-Alexan-

Săpata şi Micul, spre Valea-Zbirglezei; Măgura-cu-Ștubeiul, tot
spre Valea-Nanovului și hotarul
moșiei Mavrodinul; Măgura-Ur.„sarilor,la N.-E.;

Teleorman

și
în

Valea
- NanovuCioaca,

MAVRUDINUL

străinătate,

ve-

părcu

felurite mărfuri pentru aprovizionarea locuitorilor din jud.

Mavrodinul, saz, jud. Dimboviţa,
pl. Ialomiţa, căt. com. Gher"“gani.

La

acest

sat, precum

și

la altele vecine, Boanga şi Stănești, ai fost lupte între Romini și Turci pe timpul lui Mi.
"haii-Viteazul (1595—1599). In
apropiere este 'o
de 10,000 aril.

pădure

cam

Mavrodinul, 2773, la 1 kil. spre
S.-E, de satul Ulmul, jud. Brăila, aproape de hotarul despre
com. Fleașca, pe muchia pla-

toului de pe
Călmățuiului.
7 hect., cu 6
Vite sunt:
cornute și 70

țărmul

drept al

Vatra tîrlei e de
case și 28 loc,
10 cai, 70 vite
rimători.

Mavrodinul, întins domenii, jud.

MAVROMOLUIL,

250

Teleorman, proprietate a baronului Theodor Nicolici de Rudna.
Este compus din mai multe corpuri: Bleoturile, Mavrodinul, Repezi, Comănești, Bărbăteşti şi
Adămești.

Intinderea lui este de

12000 hect.,

MĂNUTUI,

nești, pl. Prutul, jud. Covurluiii,

le-a zidit biserica, ce s'a reînoit

arendată

în 1855

anual

Maxenul,

com.

cu

3000

rur.,

în

lei,

peste

mita,

1600 hect, păduri.
Acest domenii se întinde la

la N.,

începe

Muşeteasca,

trece

N. spre moșiile Călinești şi A.
lexandria, pănă aproape de jud.
Vlașca; la N.-E., pănă la trupul

pe

din

moșia

hotarul

moșiei

în apa

Negreasca,

Viforita;

la

V,,

din apa Viforita o ia pe hotarul
moșiilor Gherășeni și Sudiţi; la
Sud, continuind încă puţin pe
apa Viforitei. Se mărginește cu
hotarul

statului şi la Spătărei; la S. pănă

eni,

la moșia

Moisica-Banul, pănă în riul Ru.
şiavăţul, merge cît-va pe riii în
jos, apoi pe hotarul moșiei Al-

„mești şi la S-E. pănă
şiile Nanovul

(ce-i mai

pianca (Bălaia), Cată-Cal,

Ada-

la

mo-

zice

și

Tirnava), Lăceni și Măgura, aproape iarăși de jud. Vlașca,
de unde am plecat.
„Pe la începutul secolului al
XIX-lea,

moşia

Mavrodinul

era

proprietatea baronului de Sachelarie; după acea a trecut în posesiunea principelui Serbiei, Mihail

moșiilor Trestianca,

Sălcioara,

bești, pănă

|

Li-

Zme-

Bărbuleanca

şi

la movila Ciovlicul;

la E., începînd din movila Ciovlicul, sc urcă pe hotarul moșiilor

Bentul, lliasca (Poenăreasa), Gal.
binașul şi Muşeteasca,

în

apa

Strimba,

unde

Zmeeni.

și

tund a statului; la S.-V., pănă
la moșiile Plosca-Castrișoaei a
sai

minzi, 1100 oi și 450-porci,
Căi de comunicațiune are:
șoseaua Maxenul- Buzăii prin
Ținteşti şi şoseaua Maxenul-

de la Iazul-Răsucit,

apa Strimba-Mănească,

merge

„de moşie Zbirgleaza-Licuriciul a
Eforiei Spitalelor; la V., pănă
la moșia Viesparul saii Părul-Ro-

Şovăreşti

Vite sunt: 432 boi, 312 vaci,
102 viței, 123 cai, 220 iepe, 63

judeţul

Buzăii, pl. Cimpului, situată între piriiaşele Negreasca şi Rușiavățul la 12 kil. de Buzăi, Li-

din cari aproape

tot cu spesele ei.

dă

la Iazul-Ră-

sucit.

Maxenul

(Ştuculeasa-), păzu-

re a statului, pendinte de Episcopie, jud. Buzăii, com. Maxenul; arc 135 hect.
Maxenul-Virtoapele, mojie a
statului, pendinte de Episcopie,
în jud. Buzăi, com. Maxenul;
are 760 hect. arături, izlaz, smîr-

curi şi sărături, afară pe pădurea Maxenul.
Maximeşti,

sas, în jud.

Neamţu,

pl. de Sus-Mijlocul, com. Birgăcani, formînd marginile sale hotarul despre com. Mărgineni.
Are o întindere de 103 hect.
7 arii, cu o populație de 67
suflete. Vite: 32 capete.

Suprafaţa sa este de 2492
hect., din care 1475 arabile, 189
pădure, 260 fineață, 510 izlaz

Maxinca, /ac, jud. Tulcea, situat
în partea N.-V. a pl. Sulina,

la 1885 s'a mai mărit şi cu trupul Bleoturile, sunt trei sate

Proprietăţi sunt: Maxenul-Virtoapele,
Virtoapele-Banului și
pădurea. Maxenul - Ștuculeasa,
toate ale statului,

mari: Mavrodinul, Nenciuleşti
sai Vătășani și Buzescul,

Chilia-Vechie, format de brațul
Tătarul, cu care comunică prin
2 girliţe; e înconjurat cu stuf;
are 20 hect.; conţine peşte.

mai fertil, din cauza multor ape,

Obrenovici,

de la care s'a trans-

mis rudei sale,
prietar, baronul
- Rudna.
Pe acest vast

Mavromolul,

domeniii,

care

saz, în jud. Covur-

luii, pl. Siretul,

"25

actualul pro:
Nicolici de
,

familii, sai

com. Cuca,

cu

118 suflete,

și 58 loc sterp.

Terenul

sai

Comuna

singur

Cuca-Mică,

moşie a statului de
în com. Cuca,
Covurluii,

60

pl. Siretul,

hect,,
jud.

șes,

e formată

moşie,

a statului,

de 160 hect. (osebit de pădurea,
de 357!j2 hect.), în com. Firţă-

nu

toc-

dintr'un

cătun, Maxenul.
de

goo

Are o

suflete;

Maxutul, saţ, în partea de S.-E.
a com. Deleni, pl. Coșula, jud.
Botoșani, situat pe partea de
E. a dealului Pietrăria şi în partea de N. a orașului

o

şcoală frecuentată de 57 elevi;
o biserică, cu 1 preot, 1 cin-

Are

o populație

Hirlăul.

de

g2

fa-

milii, saii 460 suflete,

din

143. contribuabili;

biserică,

1

cari

tăreţ şi 1 paracliser; 6 circiumi;

zidită

o moară

heria şi Iorgu Ghica, proprietari.

cu aburi;

muna Maxenul
Mavromolul,

dar

viroage, smircuri și sărături, de
care e acoperit.

populație
Mavromolul,

e

urbane

și cea de V. a comunei

1812,

din

2 stine. Co-

e formată după

oamenii

stabiliți

de

Episcopie pe moșia sa MaxenulVirtoapele. Episcopia, în 1817,

Vite

la

1842

sunt:

de

300

către
bol

și

Pulvaci,

IO cai, 110 oi, 38 porci.
Moșia Maxutul este o parte
din

Deleni

și

are

o

întindere

MAZALE (LA-)

MĂ CEȘUL-DE.JOS

29

de 5562 hect., din cari 5367
hect. a proprietarului, cu 4296
hect. pădure, și 195 hect. ale
locuitorilor. Sunt 20 hect. vii,

Budgetul com. e de 2720 lei
la venituri,
cheltueli.

lei, la

saţ, cu 261

suflete,

jud.

Argeșul, pl. Oltul, făcînd parte
din com. rur. cu acelaşi nume.
Aci este şi reședința primăriei.

carantina,

Mazanaia,
ceava,
1339.9

mufe,

în jud.

Su-

com.
Broşteni,
m. altitudine.

avind

Mazanariul, zîriă, în jud. Tecuciii, com. Buda, izvorește din
dealul cu același nume, îa di-

Măcărăul, îr4/ de moșie, nelocuit, în suprafață de 457 hect.,
ocupat mai mult de pădure, pendinte de com. Chiriacul, pl.
Marginea, jud. Vlașca,
în coasta despre E. a

așezat
satului

Chiriacul,
Se arendează odată

Gu-

bavia;

Zeletin,
lahorul.

de secularizare, ale Mitropoliei,
şi acum aparțin statului. Arenda
anuală pentru amîndouă este
de: 8900 lei.
Pădurea de tufan este în suprafaţă de 400 hect., şi ține de
ocolul silvic Giurgii.

Mazălul,

jos

de

piriul

Sa-

/ac, situat în partea de

NE. a jud. şi pl. Tulcea, com.
urb; Mahmudia ; este izolat, fiind
înconjurat numai cu stuf; are
cam 80 hect., și conţine peşte.

ambele

Măcăreşti,

Mazgava, vî+/
Culmea-Coziei,
Loviştea, cu o
m. d'asupra
Negre.

de munte, din
jud. Argeș, pl.
înălțime de 2156
nivelului Mării

Mazili, saz, făcînd parte din com.
rur.. Fintînelele,

pl.

Cricovul,

jud. Prahova. Are o biserică,
fondată în anul 1786 de frații
Bozieni și reparată la anul 1866.
Măcăi, com. rur., pe apa Topologului, jud. Argeș, pl. Oltul,
la 24 kil. de com. rur. Tigveni,
reședința subprefecturei, şi la
_19 kil. de Piteşti. Se compune
din satele: Curuești, Măcăi, Si„nești și Stănicei, avind peste
tot 140 familii, sai 666 suflete.
Are 2 biserici vechi și o

şcoală primară rurală.
Vite:

190 boi și vaci, 9 cai,

159 oi, 28 capre şi 305

în jud.

de

a com.

jia, cu o populație de 190 familii, sai 763. suflete, Are o biserică; o școală, înființată la
1860, frecuentată de 31 elevi.
Vite: 866 vite mari cornute,

oi, 103 cai și 109 rimători.

Măcelarul, sas, făcînd parte din
com. rur, Subatul, pl. Negoeşti,
jud. Ilfov. Situat la E. de Suhatul şi înconjurat de păduri
mari. Se întinde pe o suprafață
de 850 hect., cu o populaţie de
77 locuitori.
:
Tot pămîntul aparţine statului,

care

cultivă

săi

400

hect.;

prin

arendașii

restul

hect. este pădure,
Numărul vitelor
129 și al celor mici,

de

450

Dictionar

Geografic.

Yol,

IV.

de

tuat pe coastă,

în apropiere de!

centrul orașului Cimpina, pe iz:
Iazul locuitorilor. Apa sa conţine
“pucioasă şi e bună pentru reumatizm, scrofulă, etc.
Măcelarul, zădure a statului, în
„întindere de 325 hect., judeţul

pl.

Negoești,

com.

rur.

Suhatul.
-Măceşul, cătun, al com.
Muscelului, jud. Buzăii,
locuitori și 33 case,
Măceşul,

pzute,:în jud.

Valcacu 120

Buzăii,

com. Lopătari, cu 1353 m. înălțime; are pășuni bune şi o
stînă,
Măceşul, zirii, jud. Gorj. Izvorește din muntele Pietrile-Și-

potului şi se varsă în Gilort, în
mijlocul
mini,

cătunului

din com.

Novaci-Ro-

Novaci.

Măceşul-de-Jos, com. rur., jud.
Dolj, pl. Balta, la 54 kil. de
Craiova și la 5 kil, de reședința plășei, Măceșul-de-Sus.
Situată pe marginea de N. a
bălței numită Balta-Măceşului.
Se

învecinește

la

N.

cu

o

curea de moșie, numită MasaLăzăreștilor;la E., cu o curea
numită

Codrul,

giova și Nedeia;

cu

com.

Gîn-

la V., cu Mă-

"ceșul-de-Sus şi cu com. Cirna;
la Ș., cu Bulgaria, de care se

desparte prin Dunăre.
Limita liniei de N. începe de

mari

e de

de 443.

la o movilă mare, numită Ciuta,

despre
E., pănă

Măcelarul, căfu, aparţinind coJarele

zor

Iași, for-

S.

Costuleni și a pl. Braniștea, situat pe șesul dintre Prut și Ji-

851

(Malul),

ajă minerală, jud. Prahova, si:

fost, înainte

rimă:

tori.
62639.

sa,

mind marginea

au

Măcelarul

Ilfov,
cu

recțiinea spre E. și se varsă în
mai
*

munei urbane Cimpina, pl. și
jud. Prahova. Are o populațiune de 133 locuitori (64 bărbaţi și 69 femei).

Măcăi,
Mazale (La-), /oc, jud. Teleorman, la S.-V. oraşului Zimnicea, unde era altă-dată vama și

și de 3583

V,,

merge

în drumul

drept
Nedeei,

spre
ce

duce.la Craiova, de aci începe
33

*

limita de E., care merge tot pe
drumul Nedeei, îndreptindu-se
cam spre S.-E. pănă la movila
_de la Grindul-Calului, de unde
apucă spre S. pănă la MovilaVacei ce este în marginea șo.
„ selei ce duce

la Nedeia;

apoi,

spre S.-V., întră în terenul băltos, trece pe la movila PisculCucului, Măgura-cu-Dor,
Tufanii, Gagiului, de unde se în-

dreptează spre S. pănă la Dunăre.

Limita liniei de S. este formată de Dunăre.
Limita liniei de V, începe
de la N., din măgura Ciuta,
merge spre S. pănă dă în delimitările locuitorilor din com.

Măceșul-de-Sus;
spre
în

E.

de

aci

și iar spre

șoseaua

ce

duce

apucă

S., pănă
la

com.

Goicea-Mare; apoi spre V, şi
spre S$. întră în terenul băltos, trecînd pe la Stupărie, Grindul-Rostei, al-Bercenilor, al-lui
Petru-Văcarul, al-lui Ceoacă și

Girla:Tornei, pănă la Dunăre.
Suprafaţa teritoriului comunei
este

4100

de

6600

pog.

pog.,

arabile,

din

300

cari

pog.

în

MACEȘUL-DE-SLUS

>

că

tg

MĂCEȘUL-DE.JOS

Dealul-Viilor,

ce este

între-

„ buinţată la împietritul şoselelor.
Terenul

com.

Case sunt 285, iar bordee, 59.

Se află în com. un atelier de
timplărie şi 3 ateliere de fie-

înalt, formînd o coastă cam de
10 m, numită Valea-Mare, şi
pe
care sunt sădite vii, cari

se întind pănă la Jiu.
Spre S., de com., cam la ş0o
m., se află Balta-Mare, cu o

de

cel

dat

clăcașilor la

Brincoveneşti.
Pădurea Zăvoiul,

de 3o hect,,

la

1864;

ai

o întindere de 218

pog. și produc vin roșu de
bună calitate.
Se află şi o carieră de piatră

10

fierari, 2
Se fac

sunt

21,

5

cizmari,

cojocari,

din
3

lemnari și 1 dogar,.
funii, saci şi coșuri,

Cirna,

triei

luînd

numele

de

Balta:

Cîrnei. Mai spre S. se află
balta Zglavociul, care comunică cu balta Nedeia prin GirlaTornei, peste care se află un
pod stătător. şi cu Balta-Cirnei prin girla Țigleanul, Spre
S. de Zglavociul sunt bălțile:
Dobroaica,

peziţa,

Salcei,

Oaiei,

Puturoasa-Mare

Ter-

și Pu-

turoasa-Mică, cari comunică cu
Dunărea prin gîrla Inuraşiului,

peste care sc află un pod.
Toate aceste bălți sunt alimentate de Dunăre prin girla Nedeia, care alimentează balta Ne.
deia și aceasta pe cele-lalte.

pentru că este situată pe un
șes
şi pentru a:'se deosebi
de Măceșul-de-Sus, care este

situat pe un loc mai înalt,
Se

situată la S. de com, pe marginea Dunărei, este compusă
numai din salcie și aparține
Așezămintelor Brincoveneşti.
Viile aparţin locuitorilor, și se
găsesc pe delimitările. lor de

Meseriași

cari:

precum și rogojini; locuitorii
avind papură în apropiere.
Locuitorii desfac cerealele
la schela Copaniţa (Gighera).
Vitele și producţiunea indus-

„Această comună la început
s'a numit Măceşul-Sirbesc, pentru că era locuită de Sirbi,
Apoi s'a numit Măceșul.de.]os,

1864, care este aproape de 2000.
pog. Aduce un venit de 85000
lei și aparține Așezămintelor

rărie.

suprafaţă de peste 70 pog., care
comunică cu Nedeia, spre E,,
prin balta numită Craviţa și
se întinde spre V. în com.

Toate conţin pești şi scoici.

afară

în

este şes. La N.

trestie și teren sterp, 350 baltă

și are 2130 pog. pămînt arabil,

şi cari locuesc

de com. (2 kil.) se ridică un şes

fineaţă, 1790 pog. izlaz, păpuriș,
şi lac, 60 pog. pădure.
Moșia se numește Măceșurile,

Goicea-Mare

această com., sunt în număr de 6.

compune

dintr'un

singur:

"eătun, numit Măceșul-d.-j.
Are o populaţie de 1693
suflete;

Sf.

o

biserică,

Nicolae, făcută

cu hramul

din

zid

şi

acoperită cu tinichea; o şcoală
mixtă, ce funcţionează din 1852,

este întreținută
cuentată

După
sunt

233

de stat

lor

le

desfac

la

orașul

Craiova, precum și la bilciurile
din Segircea, Gingiova şi Băi. :
” leşti.

“Transportul se face cu carele
pănă la schelă; de la schelă le!
încarcă pe vase plutitoare, mai
ales

pe

șlepuri

și

șeici. Pănă

la schelă merg pe şoseaua vecinală Măceşul-Gighera. O cale comunală unește com.
cu com. Goicea-Mare, avind o
lungime de 12 kil. O altă cale
o unește cu Nedeia, avind o
lungime de 5 kil. O cale co:
munală o unește cu com. AMăceşul-d.-s., avind o întindere de

4 kil.
Circiumi
vind

sunt

şi obiecte

7,
de

îh care se
băcănie.

Budgetul com. e la venituri
de lei 3243,31 şi la cheltueli,
de lei 3013,24.

Măceşul-de-Jos, sat, jud. Dolj,
pl. Balta, formind
șul-d.-j.

com. Măce-

Măceşul-de-Mijloc,

parte

din

satul Măceșul-d..s., jud. Dolj,
pl. Balta, com. Mlăceşul-d.-s. A
fost sat deosebit în vechime,
cind comuna era mai mică.

şi fre-

de 45 băcţi şi 11 fete,

legea rurală din 1864,
impăminteniți,

Insurăţei de pe moşia statului

Măceşul-de-Sus,

com.

rur., jud.

Dolj, pl. Balta, la 51 kil. de
Craiova. Aci se află reședința
plăşei.

MĂCEȘUL-DE-SUS
E situată:pe

loc şes,

avind

o mică vălcea spre S$.
Se învecineşte la E. cu com.
Giîngiova; la V., cu com. GoiceaMare; la N., cu com, Segîrcea,

pl. Dumbrava-d. j ; la S., cu comuna Măceșul-d.-j.
Populațiunea comunei este de
2270 suflete, din cari 198 bărbaţi și 1081 femei.
După

legea rurală

din

1864,

sunt 295 împăminteniți, iar după
cea din 1879 sunt 14 însurăţei.
Locuitorii posedă 360 vite
cornute, 500 oi, 50 capre,
porci, 30 cai.
Are o biserică, fondată

25
de

Neagoe Ciobanu și Năstase Chintescu,

la anul 1825,

reparată la

anul 1882 de mai mulţi locuitori.
Iu tinda bisericei se vede următoarea

inscripţiune:

Această

sfintă

și

Dumnezeiască

serică ce să prăznuește hramul
lac, Sf.

Paraschiva

bi-

Sf. Nico-

şi Sf-ţii Voevozi, s'a

zidit din temelie prin ostenelile
Neagoe Ciobanu şi s'a isprăvit prin
tuelile d-lui Năstase Chintescu, din
prea Inălțatului nostru Domn lon

d-lui
chelzilele
Gri-

gore Dumitrie Ghica Voevod, cu sfințenia

prea

Sf.

S,

Episcop

Neofit

și s'a

săvirșit

Noului-Severin

MĂCIN
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kRîmnicul
la

leatul

de la Christos 1825, Noembrie 1, iar la
leatul 1853 s'aii făcut reparaţie, s'aii
făcut picioarele şi s'aii zugrăvit din nuii
priu îndemnul și stăruința a mai mulţi
locuitori.
:

Moșia Cirna de 2700 pogoane
arendată cu 81350 lei, s'a dat
în loturi.
Fineaţă se află pe moşia Cîrna
pe o îndindere de 500 pogoane și

pe Măceşurile, pe 200 pogoane.
Viile de pe moșiile locuitori-

lor, ocupă o suprafață de 314
pogoane.
Budgetul comunei e la venituri de 3751,1$ lei,şi la cheltueli de 3462,38 lei.

O cale comurială străbate comuna de la V.spreE., unind-o cu
Gingiova (10 kil.), și spre V.
cu Goicea (9 kil.); o cale comunală vecinală străbate comuna de alungul săi, unind:o spre
N. cu Segircea (18 kil.); o cale
comunală vecinală, ce duce spre
S., la Măceșul-d.-j., elungă de 4
kil.
Măceşul-de-Sus,
pl.

Balta,

com.

sa, jud. Dolj,
Măceșul-d.-s.,

reședința primăriei şi a sub-pre-

ce pur-

ta în vechime cor. Măceşul-d.-].,

jud. Dolj, pl. Balta, cind era
locuită de Sirbi. Mai tirziu i s'a
„zis Măceșul-d,-]., fiind că este

Pe teritoriul comunei se găsesc

două movile

numite:

Joimăriţa

și Ciuta.

Suprafaţa teritoriului comunei
este de 2489 pogoane, din cari:
256 pogoane ocupate de vatra
satului și 2233 pogoane pămînt
arabil.
|
Moşii sunt Măceșurile și Cîrna. Măceșurile ai o întindere
„de 2130 pogoane arabile, și aduc

un venit de 85000 lei. Aparțin
spitalului Brincovenesc.

la

E.

cu

pl.

Isaccea;

la

S,,

cu pl. Hirşova (jud. Constanţa);
la

V.,.cu

jud.

Brăila,

despăr-

_ţită tot prin Dunăre.
La E. e regiunea dealurilor,
cu culmile Pricopanul (320 m.)
saii

Dealul - Măcinului,

Piscul-

Înalt-și-Țuţuiat, Greci (420 m.)
cel mai înalt din judeţ, Pietrosul,
Dicadnel-Bair, etc. Movile sunt
numeroase, unele naturale, altele artificiale.

Dunărea o udă

la V., pe o

lungime de 80 kil. dinpreună cu
afluenții săi, Picineaga sai Ai-Orman; Apa-Calistriei, Cerna, la S.,

și apoi gîrlele formate de Dunăre,
precum și bălțile: Jijila, Crapina, Popina, Lăţimea, Mocanul
la N., Igliţa și Carcaliul, la
V.; ele conţin pește și mult stuf.
110000

hect.,

ocupate

de

din

vetrele

sale, 28000
bălți și stuf,

cari

2500

comunelor

hect. ocupate de
40000 hect. ocu-

pate de teren arabil, și restul
de dealuri,

păduri, izlazuri, etc.

Are o 'populaţie de 6000 fa-

așezată pe un șes jos și ca să
se deosebească de Măceșul-d.-s.,
ce este așezat pe un șes înalt,

milii, sai 18000
suflete, din
cari: 10300 Romini, 2400 Bul-

Măceşurile, moșie particulară,
jud. Dolj, pl. Balta, com. Măceșul-d.-j., în întindere de 2130 pogoane. Aparține spitalului Brin-

gari, 2500 Turci, 2800 Rușilipoveni; restul de alte naţionalități (Greci, Armeni, etc.)
"Este formată din 12 comune
rurale și anume:

Are o școală mixtă, ce funcţi-

onează din anul 1882,și esteîntreținută de stat.

Și-a luat numele de la orașul
Măcin, reședința sa.
Se mărginește la N. cu jud.
Covurluiii şi cu Basarabia, de
care se desparte prin Dunăre;

Întinderea plășei este cam de

fecturei.
Măceşul-Sîrbesc, ze,

(PLASĂ)

covenesc, aducind un venit anu-

al de 85000 lei. Are
goane fineaţă.

200

po-

1. AMăcinul,

comună

vind

și căt.

Ghecetul.

2, Carcaliul,

Măcieşului (Culmea-), pauze,
în jud. Suceava, între com.
Baia și Sasca, îmbrăcat în pădure de brazi.

lingă

la V.

Dunăre,
”

3. Cîrjelari, cu cătunele: Cirjelari, Iaila, Sopunar, Hazanlar
și Homurlar, la $., pe riul Picineaga.

Măcin, plasă, în jud. Tulcea, ocupind partea de V. a lui.

urbană,

reşedinţa plășei, pe Dunăre, a-

|

4. Cerna, la E.
|
'5.- Cotum-Punar, cu cătunele:

.

MĂCIN (ORAȘ)

MĂCIN

Coiuimm-Punar, Ai-Orman și Canat-Calfa, la S., pe rîul Ai-Orman şi la poalele dealului Ghiun.Ghiurmeș,
6.

Greci,

la E.

7. Fijila, la N.-V., lingă balta
Jijila.
8. Picineaga, la S..V., lingă
Dunăre,
9. Pisica, cu cătunele: Pisica
și Azacliul,

pe Dunăre,

10. Satul-Noi,. la
piriul Cerna.
II.

Zarcoaza,

cu

la N.

S.-E.,

pe

cătunele:

Turcoaia și Igliţa, la V., pe Dunăre,
12. Văcăreni, cu cătunele: Văcăreni și Garvanul, la N., lingă

bălțile Jijila și Lăţimea.
In 1895 s'a cultivat în total
28767 hect., din care 911 hect.
vii, care aii dat 4651 hectol. vin.

Drumuri sunt: Șoseaua județeană Tulcea -Isaccea- Măcinul,
drumul județean Măcin -Babadag, Măcin-SatulNoi - Ostrov,
şi multe

drumuri

comunale

ce

unesc comunele între ele.
Această plasă era mai înainte
mai mare, căci cuprindea orașul
Isaccea, comunele rurale Lun.
cavița și Balabancea, ce s'aii
„dat plășei Isaccea. Plasa Măcinul e formată din vechiul ţinut
cu același nume.
Măcin, com.
cea, plasa

urd., în jud. Tul:
Măcin,
situată în

partea V. a judeţului, la 60
kil. spre V. de orașul Tulcea,
capitala districtului, şi în par:
“tea V. a plășei, a cărei reședinţă este,
„Se mărginește la N. cu căt.
Azacliul (al comunei Pisica) și
com. Jijila; la S., cu com. Carcaliul;

la 5.-E.,

cu

com. Satul:

Noi, Greci şi Jijila, despărțită
prin Dealul-Grecilor și al-Măcinului; la V., cu judeţul Brăila, de
care se desparte prin Dunăre şi
canalul Măcinului,

Relieful săii aparține mai mult
regiunei șesului, afară de partea E., care aparţine regiunei
dealurilor, și unde se găsesc
dealurile: Culmea-Măcinului
sati
Pricopanul, cu vîrful Sulucul (364
m.), unul din cele mai înalte
din plasă și din judeţ; dealul
Cheea, cu virfurile Sărăria (109
m.) şi Dealul-Viţelarului (99 m.),
- acoperit cu fineţe, la N.; dealul

(ORAȘ)

“Orașul are o poziţiune frumoasă și strategică, pe platoul
unui mic deal, pe cares'a conStruit o fortăreață, ca să apere
acest mult încercat oraș; strade
înguste dar curate se întretaie
în

toate

aspect

sensurile,

vesel,

case mici cu

zidite în stil

ori.

ental, se prelungesc pănă pe
malul Dunărei, Ghecctul, un mic
cătun,

situat

în partea

de

V,,

Aganim,
la N.-V., acoperit cu ver-

la unirea lunărei-Vechi cu cca

deaţă; dealul Carcaliul (90 m.),

nouă,

la $., cu finețe; Dealul-Grecilor,

de trecere .în ţară,
Orașul are o întindere de 250
hect. Populaţiunea este de goo

la S-E. cu pășuni.
Partea V. şi N. aparține

re-

giunei şesului, care este acoperită cu bălți și stuf, și din care

se ridică grindurile cu pășuni
saii nisip: Combra, Coia, Ghecetul, Spinăul, Coada-Spinăului,
Baghia, Pietrosul, Grindul-Oaci,
Clecea-Mare, Otlogul și Somova,
cel mai însemnat; toate sunt si-

tuate în
țului şi
prafață
Apele

partea N.-V. a judea orașului, avînd o sutotală de 700 hect.
sunt: Canalul-Măcinu-

lui sai

Dunărea-Vechie,

care o

udă în partea de V. și

S..V.;

Dunărea, care o udă la N..V.
Văi: Valea-Văleanului la E.
de oraș, se deschide în balta
Carcaliul; Valea-Sulucul la E.
Afară de acestea mai sunt un

mare număr de girle ce brăzdează partea N.-V. şi cari pun
în legătură lacurile cele abundente cu Dunărea şi CanalulMăcinului; acestea sunt: Privalul-Măcinului, la S$., Girliţa-Coticerului, Somova, Piatra-Fetei,

la V.

și S.-V.,

şi Coia

la N.

Bălți

sunt

Girla-Combrei
numeroase,

mai

toate situate în partea N.-V. şi
înconjurate cu stuh: Coia, Sta.
nimirul,

Balta - Oaei,

ilenilor şi Somova;

Porcilor,

ai

o în-

în fața Brăilei, este punct

familii,

sai

3360

suflete:

2192

Romiîni, 391 Bulgari, 540 Turci,
18 Ruși, 99 Greci, 16 Armeni,
102 de alte naționalități.
“Are:

două şcoli primare, una

de băcţi şi una
duse

de

fete,

de 2 institutori

tutoare;

o

biserică,

Sf. Nicolae

și alte

cu

2

hramul

mici,

servite'de 3 preoți şi 3
reţi; un
înființat
nit pe
IOI71,

con-

și 2 înstide-

cîntă-

biroii telegrafo-poștal,
în 1878 și al cărui ve1896-—97 a fost de lei
bani 20.

Comerciul

e activ.

Alişcarea

năvilor: 894 vase cu 32928 tone
(420 rominc, restul străine). Importă coloniale și manufacturale,
exportă cereale, vin, peşte și

vite,
Budgetul comunei e la venituri de 48339 lei şi la cheltueli
de 48334

lei.

Drumuri:
cin-Isaccea,

Căile județene MăMăcin-Ostrov,

Mă-

cin-Babadag și alte drumuri comunale.
Este format pe ruinele vechiului oraș

roman

Arubium

sai

Axiopolis. A suferit soarta comună a Dobrogei: cind liniştit,
cind asediat saii jefuit de bar-

350 hect., și conţine

bari și Turci. Are un viitor comercial, fiind așezat pe Dunăre,

peşte ce se consumă în localitate.
La S. se află balta Carcaliul.

exportind produsele cele bo.
gate ale părţei V. ale Dobrogci.

tindere

de

MĂCIȘENI

255

A fost aci un biuroii vamal
care s'a desființat la 1 Aprilie
1566.

1 preot
şi

Măcişeni, com. rur., în jud. Covurluiii, pl. Zimbrul, la 65 kil.
de Galaţi. Se mărginește la N.
cu

„la

Smulţi;

S.-V.,

la

I:.,

cu

Băleni;

cu Cudalbi.

Are

trei

cătune : Măcișeni (reședința),
Corni și Urleşti. Măcişeni e a:
"şezat pe valea cu acelaşi nume
pe care curge o ramură a pirîului Gerul (ce începe chiar din
acest sat); Corni se găseşte pe
Valea-Smulţilor, pe unde curge
Suhuluiul;

iar Urleşti

ceva

paroh,

MĂCLANUL

1. preot ajutor

4 cîntăreți,

Măcişeni, sat şi reședința comunei cu același:nume, pl. Zimbrul, jud. Covurluiă, așezat pe
Valea-Măcişenilor, pe care curge o ramură a piriului Gerul,
Întinderea teritoriului este de
3028 hect., din cari 454 ale
proprietăței mici şi restul ale

Suprafaţa teritoriului com. Mă-

Beica, Valea-lui-Stingă; piscuri:
Suliţa, Lunga și Viilor; fintini:
Coman, Piciora,

care

e situat,

satul

cu

același

nume, jud. Covurlui,

cari 4504 hect. ale proprietăţei

cătune: Maciuceni, Oveselul, Po-

mari

de

7220

hect,,

pești,

şi restul al sătenilor.

Proprietăți mari sunt trei, cari
ai

aceleași

numiri

ca și cătu-

nele comunei. Pămintul e mai
mult arabil și de pășune; păduri

Botorani,

Ciocănari

E situată pe

malul

la 64

sting

'kil. de

Măciuca, saii Dealul-lui-Stingă, deal, pl. Cerna d..j., jud. Vilcea. Cade în partea de N.a comunci

cu același nume, Poalele

sale de S. sunt udate de Valealui-Stîngă.

și

Bocşea,
rîului Cerna,

al
ca-

372 vaci, 24 junci, 2 junce, 6
gonitori, 1 gonitoare, 12 mîn-

pitala județului și la 22 kil. de
a plășei. La început, această
comună se afla situată pe ValeaNăvrăpesei şi cu timpul s'a mutat pe ramificațiunile DealuluiCărămizii.
|
Are o populaţie de 505 fa-

zați, 19 mînzate și 6 viței,

milii, sati. 2189

sunt vr'o. 3571. hect. la Măcișeni şi 286 la Corni; vii sunt
86! hect.
Vite sunt: 6 tauri, gor boi,

Lupului.

(Valea-), va/e, pe

din

este

Stă în comunicaţie cu comunele din plasa Olteţul-d.-j., prin
„șoseaua județeană ce duce la

moșie particulară, de

Măciuca, com. rur., jud. Vilcea,
pl. Cerna-d.-j., compusă din 6

cişeni

na Drăganul; la E., cu. comuna
Gușoeni și la V., cu rtul Cerna.

2574 hect., în com. cu același
nume, jud. Covurluiii.

Măcişeni,

mari.

Măcişenilor

Locuitorii, toţi foști clăcași,
sunt în număr de 418 familii,
saii 1523 suflete.

Se mărginește la N. cu comuna Zăvideni; la S., cu comu-

Drăgășani.
Dealuri sunt: Măciuca, Bocşa,
Ciocanul, Botorani, Ivăneștilor,
Văraticilor, şi văi: Năvrăpesei,

proprietăţei

mai

sus de Corni.

Budg€tul comunei ce la venituri de 8524 lei, și la cheltucli,
de 8334 lei. .

Măciuca, pădure particulară, su„pusă regimului silvic, pendinte
de com. Măciuca, pl. Cerna-d.-j.,
"jud. Vilcea. |
Măciucaşul, zirf de muute, jud.
Bacău, pl. Trotușul, de pe teri-

toriul com,

Hirja.

18

372 contrib.; locuesc în 530 case,

Măciucaşul, ziriz, jud. Bacău,
pl. Trotușul, com. Hirja, care
„izvorește din Runcul-Alb, cel

berbeci, 582 oi, 42 capre.
Sunt 6 circiumi, 2 prăvălii cu

Sunt 4 biserici la Măciuceni,
Bocșa, Botorani şi Popeşti.

mai de aproape de trecătoarea
Oituzul, și se varsă în Oituzul,

armăsari,

74

manufactură,

iepe,

2

79

mori

cai,

3

cu aburi,

16 mașini agricole,
Budgetul com. e la venituri
de 3620 lei, iar la
5489 lei, 18 bani.
Are 2 biserici,
mul Sf. Voevozi în
îu 1844 de săteni,

cheltueli de
una cu hraCorni, zidită
împreună cu

suflete, din

cari

Școala datează în comună de
Locuitorii se ocupă, pe lingă
munca. cimpului, cu rotăria, tim-

plăria şi comerțul vinului. Produsul muncei lor îl transportă la
Drăgășani, Craiova, Caracal, etc.
„Vite sunt: 25 cai, 570 boi,

arendașul de pe atunci, lordache

Soo

Balaban;

5 bivoli.
Locuitorii toți sunt moșneni,

a doua, cu

hramul Sf.

Nicolae, în Urleşti; ambele biserici-aii pămint rural; întreaga
- comună formează o parohie, cu

d'a dreapta.

-

la 1834.

vaci,

Comuna,

1000

hect.

100

capre,

cu izlaz

1200

cu

tct,

Măciuceni,

sat, făcînd

parte din

com. rur, Măciuca, pl. Cerna:
d.-j., jud. Vilcea. Are o populaţie de

447

locuitori.

Este

la

distanță de 1! kil. de cătunul
Oveselul, reședința comunei.

oi,

are

Măclanul, vizful dealului Bobicești, com. Opăriți, jud. Praliova.
Din coastele acestui deal iz"vorește piriul Valea-Stupinei.

MĂCIȘENILOR (DEALUL-)

Măcişenilor (Dealul-), Zea/, în
jud. Roman, pl. Siretul-d.-s,,
com. Bira, la V. de tîrguşorul
"Bira,
Măcreşti,

sa,

jud.

Vasluiă,

pl.

Stemnicul, com. Buhăeşti, în
partea de E., situat pe valea
cu

aceeași

suflete;

o biserică,

la 1833 de d.
26

vite

Gr.

mari

făcută

Crupenski;

cornute,

120

oi,

13 cai şi 10 rimători.

Măcreşti,
rești,

cafun.

Vezi

Tatomi

Măctrina, com. rur., în jud. R.Sărat, pl. Grădiştea, pe malul
drept al rîului R.-Sărat,
mijloc

situată

în

a județului,

fa-

de obștia locuitorilor în 1869,
deservită de 1 preot şi 1 cîntăreț;

o școală de băeți,

fondată

în 1876 de locuitori, condusă.
- de 1 învăţător și frecuentată de
elevi.

Locuitorii posedă: 150 pluguri; 180 boi, 60 vaci, 167 cai,
IOI

iepe, 404

oi, 106 rimători,

Comerţul constă în importul
de coloniale, instrumente agricole și țesături, şi în exportul
de cereale. Transportul se face
prin gara orașului R.-Sărat,
3 circiumi,

Vilcele ; spre Boldul-Balta-Albă;

la 13

kil.-

spre Puești-Băleşti; la cătunul
Foteul, al comunei Ștubeiul.
Budgetul comunei e la veni-

și

d.-s., reședința plășei.
vecineşte cu comunele:

Se înPueşti,

la 3 kil.;

Nicolești, la 3 kil.;

Ștubeiul,

la 5: kil., și Boldul,la

II kil,
Se mărginește la N. cu comuna Puești, despărțită prin
riul Rimnicul; la E., cu comuna

Ciorăști; la S., cu comuna

Bol-

cu Ştubeiul.

Este o comună de cimp, terenul fiind accidentat numai de
malurile Rimnicului și de cîte-va
movile.

tură de

2821

lei,

58

bani,

iar

la cheltueli, de 2625 lei, 25 bani.
Măcrina,

saţ,

pl. Grădiștea,

în jud.

R.Sărat,

cătunul

de reșe-

dință al comunei Măcrina, așezat în partea de E. a comunci, pe malul drept al riului
R.„Sărat, Are o întindere de
30 hect.; o populaţie
de 120
„familii, saii 567 suflete, din cari
I1$

contribuabili;

o

biserică,

cu 1 preot și 1 cîntăreţ; o școală.
Măcrişul,

cătun

(tîrlă),

pe

cîm-

Riîul R.-Sărat o udă în partea
de $., curgind de la V.la E.
- Mai sunt și 26 puțuri.
Cătunele cari o compun sunt:

pul Bărăganul teritoriul comunei Ciulniţa, pl. Ialomiţa-Balta,
jud. Ialomiţa.

Măcrina, reședința, la E., Plopi,
„în spre V., şi Hoinari, la S.-V.

Măcrişul, loc izolat, în jud. RBu-

Suprafaţa comunei e de 2000
“hect., din cari 50 hect. vatra
comuni, 550 hect. ale locuitorilor, şi

cularilor.

1400

hect.

ale

parti-

V. de comună,
dure de fag.

populat cu pă-

Mădeiul, com. rur,, în jud. Suceava, pl. Muntele, situată la
V.

şi la 66 kil.de

Fălticeni.

Se

mărginește la E. cu com. Mălini
şi Sabasa,

de

cari

se

desparte

prin Preluca-lui-Rareș, CulmeaMigovanului, Gemeni, și culmea
Gherghea; la N.-V., cu comuna
“Broșteni, hotărnicindu-se prin
Bistrița, piriul Căţelușa, Măguricea, Culmea-Hăciugosului și piriul Neagra-Broștenilor; la S$.,
cu comuna Borca și Transilvania,

hotărnicindu-se prin Bistriţa, piriul Chiriacul, Virful-Secului, Vîr-

Căile de comunicație sunt:
calea judeţeană Rimnicul-Măicănești (Bolboaca), ce trece prin
Obidiţi- Măcrina - Ciorăşti; spre

de

în partea N. a plășei, la 25 kil.
spre N. de comuna Grădiștea.

și la V.,

180

partea

spre E. de orașul R.-Sărat,

dul

o populaţie de

milii, sai 817 suflete; o biserică,
- cu hramul Sf. Nicolae, zidită

Sunt

sat.

Este

Are

38

numire.

Are o suprafaţă de 540 hect.
și o populaţie de 52 familii, sai
-156
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zăii, com. Zmecni, face hotar
între moșiile : Zmeeni, Brebeanca

și Glodenul-Cirlig.
Măcrişul, punte, jud. Gorj, plaiul
Vulcan, com. Valari, spre N.-

"ful-Găinei şi Culmea-Slopăţului.
Se compune
deiul,

din satele: Mă-

Pirîul-Ciîrjei,

Frasini,

Ha-

leasa și Neagra-Mădeiului,
reședința în Mădeiul.
Are o populaţie de 317
milii, sai 1180

suflete,

cu
fa-

din

cari

376 contribuabili; 2 biserici, deservite de 1 preot și 4 cîntăreți,
o școală rurală mixtă. 6 cîrciumi.

Vite sunt: 21 cai,
574 vaci, 3988 oi, 6
196 porci,
Budgetul zecimelor
are la venituri 7390
cheltueli 7360 lei, iar

176 boi,
capre şi
comunci
lei şi la
al dru-

murilor 1160 lei la venituri și
1060 lei, la cheltueli.
In comună se află o schelă

pe Bistrița, numită Balta-Popii,
E udată de Bistriţa şi de piraiele: Neagra, Haleasa, Lostuţa,
Mădeiul, Chiriacul, Piriul-Cirjei,
Puciosul, Pietroasa și Căţelușa.

Munţii principali sunt: BitcaComorii,

Gemeni,

Măguricea

și

Arșiţa-Rea,
Moşia face parte. din Domceniul Coroanei și anume din Ocolul | silvic Mălini, fostă a mănăstirei Slatina.
Intinderea teritorială a comunci e de 2562 fălci şi-76 pră-

jini, din

cari

numai

109

fălci

MĂDEIUL

MĂDULARI

cultivabile, iar restul munţi
coperiți de păduri, pășuni

ași:

condusă

de un învățător plătit

de stat, frecuentată

de

30—35

stînci sterpe.
Improprietăriţi în 1864 sunt
59 fruntași, 78 pălmași și 55

elevi și avind un local pro:
priit, frumos și încăpător clădit

codași,

cele necesare pentru învățămînt
de Administraţia Domeniului
Coroanei,
Vatra satului ocupă 126 fălci
și 15 prj. Improprietăriţi în

stăpînind

426

fălci

și

12 prăjini; 13 însurăței posedă
39 fălci.
Singura cale de comunicaţie
": din comună e şoseaua FălticeniDorna, ce străbate comuna în

tot lungul ei.
In Mădeiul se află izvorul cu
apă

minerală:

Pucioasa,

de

pe

malul drept al piriului NeagraBroștenilor, între piraiele Ortoaia și Ortoiţa, la 20 m. de
şoseaua județeană. Izvoreşte pe
o suprafață de 30—40 m. pătrați. Apa e curată şi foarte
abundentă, așa că

formează

un

„piriii. Mirosul e foarte tare și
se simte de departe. Pucioasa
se depune pe pietre, lemne și
pe suprafaţa apei în formă de

şi înzestrat

cu atenanţe şi toate

1864

sunt

24 fruntași,

25

mași

și 20 codași, stăpinind

păl282

fălci.
Tradiţia arată ca primi descălicători ai satului Mădeiul pe
doi călugări Mateii şi Chiriac,
de la care

şi-a luat numele

sa-

tul și piîriul Chiriac. Biserica satului ar fi făcută pe locul schitului ce dinsii aveai
să întemeieze aci. Nu

de gînd
departe

dinşii puseseră începutul chiliilor.
In anul 1803, Pirîul-Cîrjei-Mă-

pre N.-E. a comunei Sirca, pl.
Cirligătura, jud. Iaşi, situat o
parte la îmbucătura
piriului
Ciorbolea şi o parte lingă izvorul Mădirjeşti. Prin partea de
S. a satului, și paralel cu rîul
Bahluiul, trece şoseaua naţională și calea ferată Tirgul-Frumos-Podul-Iloaei.
Are o întindere de 1200 hect.;

o populație de 41
145 suflete;

familii,

o biserică;

saii

o moa-

ră de apă.
Proprietatea aparţine Epitropiei Spitalului Sf. Spiridon din
Iaşi.
Vite: 186 vite mari cornute,
20 cai, 493 oi şi 91 rimători.

Mădirzăul, sas, jud, Bacăii, pl.
Muntelui, com. Măgirești, situat
pe coasta podișului cu același
nume, la o depărtare de 1 kil.
şi

750

m.

de

satul

Măgirești

și

deiul a mănăstirei Slatina avea
65 liuzi, cari plătea bir 1308

(şcoală).
Are o populaţie de gfamilii,

Pucioasa de-la-Văcărie, fiind-că
la ciţi-va paşi se află fabrica re-

lei anual, locuitorii avind aceeași
ocupaţie ca şi astăzi..

saii

fulgi gălbui. Se

numitei

mai

brînză de

numește

Broşteni.

La

vre-o 3 kil. de aci, maiîn sus pe
Neagra, se află fintina cu burcut (apă feruginoasă, borviz) numită Burcutul-lui-Mircă.
La gura piriului Puciosul se
mai află un alt izvor de apă

pucioasă.
Prin pădurile şi riurile Mădeiului sunt tot felul de vinaturi de munte. :
Mădeiul, saș, pe moşia Borca,
com, Mădeiul, jud, Suceava.
Așezat pe țărmul drept al Bistriței, are o populație de 127
familii, sai

„127

500 suflete, din cari

contribuabili; o biserică cu

hramul

Sf.

Arhangheli,

zidită

“în 1858, deservită de un preot
și 2 cintăreţi, lingă care mai
este

o alta de

“care nu
rurală

se
mixtă,

lemn

oficiază;

vechie,

în

suflete,

- păcurei.

Mădeiului

(Piriul-), zîrîz, jud.

Suceava,

izvorește de sub Bitca-

Găinei și se varsă în Bistriţa,
udind com. Mădeiul pe o lungime de 7 kil. Are de tributari din stinga Pirîul-Chiliei și
Piriul-Malului, iar din dreapta
Piriul-Străjei, mărit cu Străsoci,

dintre

care ma-

În cătun

se găsește o-

zocherită (ceară de
izvoare

pămînt)

și

sărate.

Mădirzăul,

zîrîiaș, jud.

Bacăi,

pl. Muntelui, de pe teritoriul
comunelor Magireşti și Solonţul,
care izvorește din lacul cu același nume și se varsă în piriul!'

- Solonţului.
Mădirjac, sas, jud. Iași, pl. Cîrligătura; com. Popești, pe par:
tea de $. a Dealului-Mare, în
marginea județului spre Vasluiii,
lingă pîrîul Șacovăţul şi înconjurat de păduri. Are o populaţie
de 68 familii,

-o biserică.
Satul se

saii 240

află pe

suflete;

moșia

Po-

Mădulari, com. rur., jud. Vilcea,
pl. Cerna-d.-j., compusă din 6
cătune: Hălești, Dimulești, Bănțeşti, Iacovile, Mamul și Bălșoara.

Este situată pe dealurile:
şori, Iacovile

şi Hăleşti

30 kil. de a plășei.:

Vite: 213 vite mari cornute,
18 cai, 3 oi și 88 rimători.

milii, sai

Mădirjeşii, saz, în marginea des-

Bălși

pe

văile Mamul și Beica, la 90
kil. de capitala judeţului şi la

pești.

o şcoală

înfiinţată în 1865,

30

ioritatea lucrează la exploatarea

Are o populaţie
1857

de

438 fa-

suflete, din cari

348 contribuabili;
429 case. -

locuesc

în

_
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case.
Sunt

anul

1850

de

muneci

O

Budgetul comunei e la veni
i,
tuel
chel
la
şi
tură de 3140 Iei
a
de 2609 lei.
Băl.
e:
E. brăzdată de dealuril

şi

Corendi, GligaHălești, Scorușul

Beica,

văile:

Vălceaua-lui-

din
Duţă și Sătăroaia. Locurile

jurul

comunei

sunt: la E., valea

nei ;
Bălşori; la V. Valea-Rogoji
gala N., pădurea statului Dră
păS.,
la
;
nul, zisă și Episcopia
.
ani
durea Otetelișanu şi Şuş
DrăSe mărgineşte cu com.
ganul, Guşoeni, Bateșani,
rei, Fumureni şi Creţeni.

Uşu

Valea-Orlii,

la

parte

comunală

"i

spre

teni; la N. cu

Oteșani,

înles-

N.

cu

Măldă-

de dealuri, văi, poeni

Bogdan,
Dogarul, Virful-cu-Dor,
, Buului
Pilş
Dumbrava, Valea.
dealul
tlă, Valea - Nisipurilor,
Roșiţa, Romani, etc.

onul com.
Mâădulari, deal, în rai

pl. Cerna, jud. Vilcea,

siriude
kil.
facari

(Valea -),

al com.

Colţi,

cu

50 locuitori

şi

fost sal deosebit,

în

l de
vezile, acum unit cu satu

re-

Măgăreţul,

ul-cuîncîntătoare, precum: Fag
ul.
Ghiare, Priporul-Roșu, Deal

Măgarului

cătun

metri; e
are o înălțime de 870
uni.
acoperit cu păduri şi păș

com.
reşti şi Pojogi şi la $., cu
N.
a
Del
“Ulmetul şi Armășeşti.
iCern
la S. este udată de rîul
iele:
pira
ă
vars
se
care
şoara, în
ul și
Stăiculești, Racoviţa, Urs
îneste
ur
rej
Pană. De jur împ
conjurată

jud.

Lupanului;
E. a com., pe culmea

Craiova,

. vie.
pe care se cultivă 168 hect

Obirșia,

Școala şi Gănţuleşti. Este
tuată pe ambele maluri ale
lui Cernişoara, la 60 lil.
capitala județului şi la 12
|
de a plășci.
246
de
ţie
ula
Are o pop
din
ete,
milii, sai S13 sufl

şosea

Mădulari,

Vilcea,
Mădulari, con. rr. jud.
4
pl. Cerna-d.-s» compusă din
mahalale:

produsul

se urcă la 1031 lei anual.
com.
Se mărginește la E. cu
BălCârstăneşti; la V., cn com.

manați,

Mamul

lor

moșneni,

cu co:
com. Oteşani și spre $.,
.
muna Armășeşti
com.
Veniturile şi cheltuelile

rei, Șuşani și Rimești, spre Ro-

de

sunt

neşte comunicația

S. cu com. Uşu-

şi Rogojini şi udată

toţi

Peleșul,

, munte,
Măgădanului (Virful-)
nicul,
în jud. R.Sărat, plaiul Rîm
de
tea
com. Jitia, aşezat în par

parte la Rimnic.
boi,
Vite sunt: 21 cai, 270
e.
capr
33
202 vacă, 166 oi,

e
O şosea comunală îi înlesneșt
.
com
cu
N.
comunicaţia spre

șori, Nucului,
nului, Icovile,

40 de ani.

agricultori, desfăcind

Vite sunt: 35 cai, 250 boi,
15090 oi.
205 vacă, 104 capre şi
Stupi cu albine sunt 155.

şi spre

de

Locuitorii

comunei.

Ambele sunt de lemn.
de
Şcoala datează în comună
rie:
20 ani. Localul e bun, prop
ntată
tatea comunei. E frecue
de 28 copii.

Măcica

bine

mai

jud. Buzăii,

pl.

16 case.

de
Școala datează în comună

pe: la

reparat

obştea

Măgădani,

în

fondată

mahalaua Şcoalei,
anul 1830.

Comarnicul,
Prahova.

Valea-

2 în

4 biserici:

și alta
Orlii, fondate, unala 1774
fonşia,
Obir
în
la 1829; a treia
în
a
patr
a
şi
dată la anul 1802

a, Ca:
Drăgăşani, Slatina, Craiov
i.
eșt
găn
racal, Uda, Dră
aîn căSunt două biserici, un
căt.
în
tunul Mamul şi a doua
pe la
Dimuleşti, fondate cam

1741. Sai

a,
se varsă în rul Prahov
.
com
pe malul drept, în raionul

E. şi

în 246
235 contribuabili, locuesc

i.
Locuitorii toți sunt moșnen
ii
itor
locu
ră,
Pe lîngă agricuitu
Ei
ia.
se mai ocupă cu butnăr
lor la
desfac produsul muncei

anul

Oi

pădure

lui silparticulară, supusă regimu
Prahova,
vic încă din 1883, jud.

icul, pe
- pl. Peleşul, com. Comarn
moşia Comarnicul.

, izvoMăgarului (Valea-), vale

a jud.
reşte de la limita de E.
spre
V.
la
Dimboviţa, curge de

. Lijud. Dolj, pl. Jiul-d.-m). com
şedinţă

Livezile.

ște din
Mâgioara, pirîi, izvore
parmlăștinele sai băltagele din
sat
tea de N. a desfiinţatului

eni, jud.
Lacurile, din com. Del
stinga
în
Botoșani, şi se varsă
Bahluiului.

jud. BaMăgireşti, com. Tur. în
ă parte
uat
sit
căii, pl. Muntelui,
în lorat
pe şesul Tazlăului-Să
e E.
spr
cul unde riul coteşte
ilor
și parte pe costişele dealur
dintre cele două Tazlăuri.
:
Se compune din 7 cătune

Stănești,
primărie,
Măgirești,
și MăPrăjeşti, Şesurile, Tazlăul

|
dărzăul.
(1803),
or
zil
Liu
a
In Condic
d rănin
rţi
apa
găsim Măgireşti
1873,
din
a
tic
zeşilor, şi în Statis
com.

dintiiă

este trecută numai cu cele

trei

cătune:

Măgirești,

Stănești și Prăjeşti.
YV.
Pe teritoriul comuni, la
şane
pișt
t
sun
satului Măgirești,

boloțuri şi nişte grămezi de
ct
pun
i
vani, așezate în faţa unu
stea
de apărare. Se crede că ace

i la 1848
s'au fâcut de către Ruș

ționat
şi că armata rusă ar fi sta
.
cît-va aci.
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Se mărginește: la N. cu com,
Solonţul; la S., cu comunele:
Podurile și Valea-Arinilor;la V.,
cu com. Valea-Arinilor și la E.,
cu com. Leontineşti.

Piriul Ruja încărcat cu piriiașul Stăneasa, șerpueşte printre
dealurile Mădărzăul, Chimnetele,
F rasinul, al-Viei, Piatra: Crăpată,

Stănești, Chișcullui - Iordache,
Prăjeşti, și udă

satele

Stănești,

Măgireşti şi Şesurile.
"Are o populaţie de 416
milii,

saii

2079

suflete, din cari

care funcționează din 1865 în
satul Măgireşti, întreținută de
de

20 elevi;

3 biserici, cîte una în satele:
Măgirești, Stănești și Prăjești,
deservite

de

3 preoți și ș

tăreți.

ciu-

5 meseriași,
mercianți,

2 industriași, 7 co27

cu

profesiuni

118 muncitori

li-

și' 20 ser-

vitori.

După legea rurală din 1864,
" S'aii improprietărit 78 locuitori,
-cu 213 fălci şi 33 prăjini pămînt.
Teritoriul com. are o întindere
de 2400 hect. Proprietari mari
sunt moştenitorii defunctului E.-

manuel Crupenschi, posedind

pe la S$. de șoseaua județeană
Bacăi-Moinești-Ocna şi de căi
spre:

So-

lonțul, Valea-Arinilor și Leontinești.
,
Distanţele : la Bacăii, capitala
districtului, 43 kil. ; la com. Moinești, reședința plășei, 3 kil.;
la com. Leontinești, 5 kil.; la
com. Podurile, 7 kil.; la com.
Solonţul, 4 kil.; la com. ValeaArinilor, 4 kil.

moșie

de

1300

hect.;

1840

Totalul

hect.

Const.

-

pămînturilor de

Măgireşti, saz, în jud. Bacăii, pl.
Muntelui, reşedinţa com. cu același nume, situat pe piriul
Ruja. Are o populaţie de 200
familii, saii $98 suflete ; o școală
mixtă, frecuentată de 10 elevi;
o biserică,

clădită

de

la 1822, deservită de
şi 2 cîntăreți;

locuitori

1

preot

5 cîrciumi;

o fa-

brică de petroleui.
Vite sunt: 67 cai, 536 vite
“cornute, 8 capre și 133 porci.

o

Mafteiii, avind 40 hect. și Societatea romină pentru exploatarea păcurei, posedind 45 hect.
Pădurile (Stanești și Răzeșide-Măgirești) ocupă o suprafaţă
de

cornute, 87 capre, 546 oi şi
305 porci,
Budgetul com. e la venituri
de 6332 lei, 13 bani, şi la cheltueli, de 4858 lei, 6 bani.
Teritoriul com. este străbătut

,

In com. sunt: 316 agricultori,

„bere,

fabrici de petroleii; 3 mori de
apă; 1 piuă de bătut sucmane.
Vite sunt: 131 cai, 1049 vite

vecinale și comunale

fa-

379contribuabili; o școală mixtă,

stat şi frecuentată
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Măguleasca, pădure a statului,
în jud. Buzău, com. Vispești;
face un

corp

cu Bordușești.

Măgura, com. rur., în jud. Buzăii,pl. Pirscovul, situată pe ma- lul drept al riului Buzăul, la
26 kil. de orașul Buzăul.
Limitele sale sunt: la N,, riul

Mai sunt pe teritoriul com.:
2 izvoare de apă minerală, din
cari unul conține multă pucioasă;
izvoare -sărate în cătunul Mădărzăul; păcură care se exploa-

Buzăul, coprinzind porţiunea de
la gura izvorului Puturosul, com.
Vipereşti, și pănă la podul de
Palanca (Izvorul-Palanca) ; la E.,
în sus pe izvor şi pe hotarul despărţitor al moșiilor: Palanca și
Ghiculeşti (Palanca-d.-j.), urciad
în piscul Vîrful. Cerbului; . la

799

hect.

tează de către Societatea Romînă ; ozocherită; chihlibar pe
teritoriul

cătunului

62630, 3larele Dicţionar

Stănești;
Geografie.

2
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S., din Piscul-Cerbului, slemnea
munților Ciolanul, trecînd la Crucea-Ciobanului și Crucea-lui-Pa-

„vel, pănă în vîrful Cetăţuea;
la. V., din virful Cetăţueia, pe
hotarul pădurei statului ValeaLargă, apoi pe hotarul moşiei
Picleanca, întilnind izvorul Puturosul, al cărui curs formează

hotar pănă la vărsarea sa în rîulBuzăul,
Suprafaţa comunei e de 5936
hect., din cari 695 locuri arabile, 3218 pădure, 327 fîneaţă,
751 izlaz, 148 livezi, 10 vie și

787 sterp.
Proprietăţi

însemnate

sunt:

Ciuta-Vernescu, Ciuta-Moşnenilor - Ciuteni, Ciuta-Finteşti, Pa-

lanca, Picleanca şi proprietăţile
statului: Măgura și Unguriul.
Terenul este accidentat de
multe

dealuri

și coline

ridică pe malul
Buzăul și care

ce

se

drept al riului
culminează în

Muntele-Ciolanului.

|

E avută în substanţe minerale și mai cu seamă în ape,
din care mai însemnate sunt: apele sulfuroase de la Nifon şi

Ciuta, apoi Ciuciurele de la Unguriul, cu apă potabilă, cea mai

renumită din județ,

Fintîna-de

la-Elizeii, etc. De deosebită

im-

portanță este cariera de la Ciuta,

cul-

tură este de

|

unde

se

găseşte,

pozite,' piatră

în

de

imense de-

construcțiuni

de o calitate superioară ; apoi
mai sunt gismente de gips, urme
de sare, lignită, etc.

Se compune din 3 cătune:
Ciuta, Măgura și Unguriul, avind fie-care mai multe cătunașe
cu sub-diviziuni.
,
Are o populaţie de 2270 suflete; o școală în com. Măgura,
frecuentată de 45 elevi şi 2 eleve;
3 biserici, în cătunele Măgura,

Unguriul și Ciuta, deservite de
3 preoți, 3 cintăreți şi 3 paracliseri.

Catedrala

e cea cu hra-

mul: Sf. Nicolae, pe lingă care
34

-
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se mai adaugă schitul Nifon,
unde s'a instalat un spital rural. Tot aci se află și-băile sulfuroase Nifon, acum părăsite.
Circiumi sunt 14.
.
Comuna e vechie; se găsesc

turi de 6084

hrisoave

de 4758 lei.

din

1558,

care

men-

ționează de satele Măgura și
Unguriul.
Vite: 422 boi, 148 vaci, 100
viței, 2 bivoli, 3 bivoliţe,
cai, 9 Yepe, 6 mînzi, 1270
76 capre și 150 porci.

17
oi,

Stupi sunt 36.

Se fac 3 tirguri: două în comună Măgura, la 29 Iulie și la 6
August și unul în căt. Ciuta, la
21 Noembrie.
Căi de comunicaţie: șoscaua
județeană Buzăii- Frontiera ; un
important vad peste rîul Buză, unde se află un pod umblă.
tor și luntre, în cazul cînd riul
vine mare, vad prin care se pune

în comunicație cucom. Pirscovul
și cu şoseaua județeană Ruşiavăţu
- Buzăii;
șoseaua Măgural
Nifon

și alte drumuri

naturale,

Măgura, com. rur., jud. Vlașca,
compusă din cătunele: MăguraLăceanca-Gurueni, Măgura
- Bu-
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gura-Lăceanca. Sunt deservite
de 3 preoţi și 9 cîntăreți.
Mai are 9 cîrciumi, o moară
pe

apă.

Budgetul

comunei

Teritoriul

e la veni-

lei și la cheltueli,
comunei

este udat

de riul Cleniţa ce vine din Negreni și se varsă în Teleorman
la Lăceanca,

Măgura, cătun, jud. Argeş, pl.
Topologul, făcînd parte din com.
rur. Bleici.
Măgura, căzun de reședință al
com. Măgura, jud. Buzăi, cu
950 locuitori și 226 case. Are
sub-diviziile : Bradul
(Pășești),
Schitul-Nifon și Băile.

Măgura, saţ, făcînd parte din
com. rur. Mierleşti, pl. Siul-d..
s., jud.

Olt,

situat la N.

nci, pe ambele

maluri

comu-

ale

18So și avind

de ctitori

Maria preo-

“Măgura, sa, făcînd
com. rur. Mihăeşti,

parte din
pl. Oltul:

flete, din cari 638 contribuabili.
Sunt: 2 școli, una în căt. Măgura, de băeţi, zidită la 1861 de

d.-s., jud. Vilcea. Are o populație de 509 locuitori.
In sat este o biserică cu ur-

răposata Safta Catrișoaia, fosta

mătoarea

Mă-.

Măgura, saii Buduiasca, căzuu,
jud. Vlașca. Vezi Budăiasca.
Măgura, ma/ha/a, făcînd parte
din com. rur. Cireșul, pl. Cerna-d.-s., jud. Vilcea,
Măgura, ma/ata, jud. Vilcea, pl.
Oltul.d.-s.,

Măgura,

com.

rur.

schit, jud.

Trotușul,

Greci.

Bacăă,

pl.

la V. de Tirgul-Ocna,

pe un podiş al muntelui

cu a-

celași nume, cu un loc de arătură, finețe, o livadă și un iaz.
Biserica şi chiliile sunt de zid,

toate in partea
Ocna, cu

despre

o vedere

Tirgul-

frumoasă în

este întreţinut
de Epitropia spitalului Sf. Spiridon din Iași.
Se administrează de un supe-

la

tori,

parohia

mijlocul satului trece ca-

lea ferată Drăgășani-Rimnicul şi
şoseaua naţională Rimnicul-RiulVadului.

rată

lor, la 65 kil. de București, la
47 kil. de Giurgiu și la 36 kil,

văneşti, constitue

Prin

rica ar fi clădită de Constantin
Racoviţă-Voevod, la 1756. Pe
clopotul cel mic se află însem-

teasa şi Stoian diaconul,
Vite: 150 boi, So vaci, 57
cai și iepe, 250.o0i și 47 rimă-

rueni, Braniștea, Vitanești şi Gă-

care

Are o populație de 400 locuitori, din cari 60 împroprietăriți după legea rurală; o biserică, zidită la“ 1783 și repa-

lui Iminogul,

situată în extrema V. a județului
și a plășei Cilniștea, pe văile
Clenița și Teleorman, la unirea

Șase biserici: la Măgura-Buduiasca, Măgura-Lăceanca, Gu-

Mihăeşti,

spre oraș şi spre întreaga vale

pe preotul Drăgoi,

proprietară, și frecuentată de 31
elevi şi a doua, de fete, în com.
Budueasca, frecuentată
de
8
eleve.

căt.

este la 1 kil. depărtare.

riu-

dueasca, Vitănești, și Găvănești;

de Ghimpați, reședința plășei.
Are o populație de 2860 su-

școala din

inscripţie:

Acest sfint Amvon
nuește

hramul

Sf.

luan

la

a Trotușului.

nat

care

se

prăzdin

temelie s'a zidit și clopotniţala lcat 1544,
în zilele Domnului nostru Gheorghe Bibescu-Voevod și s'a înfrumusețat cu zugrâveală, de ctitorii Gheorghe Ioan, Ican

1757.

rior şi este

zice

că bise-

Acest

locuit

de

schit

3

călu-

gări. Inscripția care este pe
frontonul bisericei a fost făcută
de egumenul Grigore, care s'a
întemeiat mai mult pe tradiţii,
de cit pe documente sigure.
Din această inscripție reiese că
S'ar fi clădit aci 2 biserici înainte de sfirșitul sec. al XVII-lea,
din

Botezătorul,

anul

Se

care

sai

în poiana de

constatat

lingă

serică şi intr'un
aceasta. Printre

urme

actuala bi-

loc alăturat cu
ctitori se ci-

tează un anume Cantemir și pe
Mihaiii Racoviţă,

Erei, ete,
Copiii

din

sat

urmează

la

Măgura, 2î/ de munte, jud. Ba.
căii, pl. Tazlăul-d.-j., com. Ber-
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zunţul,

din şira Măgura-Berzun-

ului.

riul Necule

și Rimnicelul;

este

acoperit cu păduri seculare ; în
timpul verei se fac aci stine de

Măgura,

munte, jud. Bacăii, pl.

Muntelui, com. Moinești, cu
voare de ape sărate,

ci, unde

se fabrică

caşcaval,

c4/me

munţi,

iz-.

Măgura, ante, în jud. Buzăii,
com. Mlăjetul, căt. Valea-Rea,
acoperit de pădure și fineaţă.

de

plaiul Rimnicul,

Măgura, mute, la N. de orașul
Cîmpulung, jud. Muscel, din
poalele căruia izvorește canalul
ce străbate orașul,
Măgura,

ramură

de munfi, ce se

detaşează din piscul Ceahlăului, spre hotarul Transilvaniei,
jud. Neamţu, pl. Piatra-Muntele,
com. Hangul. Formează legătură cu dealul Arşiţa-Zablei. Se

jud.
com.

Jitia; se desface din Dealul-Roșu; se întindeîn partea de V.
a comunei, printre piraiele Riîmnicelul și afluentul

Măgura, maute, în jud. Buzăă,
„com. Brăeşti, format din stînci
acoperite de pini și mesteacăni,

săii Cerbul.

Virful principal este MăguraGanea, înalt de goo m. și acoperit cu pășuni și păduri.
Măgura,

șir de dealuri,

în jud.

R.-Sărat, brăzdează partea de
E. a com. Odobasca din plasa
Oraşului ; intră în pl. Marginead.-s., întinzindu-și
ramificațiu.nile prin comunele Urechești și
Popeşti ; se întinde pe o lungime de 18 kil.; înălțimea variază între 650—320

m.;

este

com.

Filioara,

nătatea

situată

mănăstirilor

loc, cu vii și semănături,

la S,

şi Agapia.
„Are piscurile cele mai însemnate : Ciungi, Dealul-Mare, Po-

iana-Țigăncei, Piatra-lui-Moş-Aron și Ciardacul.
Măgura,

munte,

jud.

Putna,

si-

tuat între riurile Putna și Milcovul,

din

sus de

Măgura, anul dintre
muntelui La-Coarne,
ceava,

com.

piscurile
jud. Su-

Bogdănești.

în veci-

Văraticul

orașul

Odo-

beșşti. La poalele muntelui sunt
așezate renumitele podgorii de

Măgura,

deal,

Tazlăul-d.-s.,

jud.
com.

Bacăiă,

pl.

pe teritoriul satului Pustiana.
De aci s'a scos mai înainte
păcură.

Măgura, dea, pe moșia Ibăneşti, com. Ibănești, pl. Prutuld.-s., jud. Dorohoiii, pe muchia
căruia, în partea de S.-V. a satului, se ridică cel mai înalt pisc
din tot judeţul.
Acest deal are circumferință
de 4460 m. Terenul este compus

lui “Taroi.

R.-Să-

din nisip, lut şi piatră... Suprafaţa cam trunchiată are 1115 m.
împrejur. Aici se văd urmele

rat, plaiul Rimnicul, com. Jitia ;
se desface din culmea Lupan;

bine cunoscute ale unei cetățui
în formă rond-ovală, cam de

brăzdează

90 m. lungime, iar șanțul dinprejur are o „adincime de 3 m.

mante,

partea

în

jud.

de

N.

a co-

munti, întinzindu-se printre.
pi-

numirea

de Straja, despre

tradiţia spune

staţie

de

că

care

ar fi servit ca

veghere

pentru

tate.

ce:

“Tot pe muchia dealului, cam
la Soo m. de cetate, esteo altă

ridicătură de pămînt, numită
Movila-Mare, în circumferință la
bază derir m., cuo înălțimede
9 m.,

de pe care se vede toată

suprafața din

circumferința ce-

tăţuei. Legenda zice că pe acest

loc ar fi fost din vechime o mănăstire,

de

aceea

și

dealul

în

partea aceasta se numește Dealul-Mănăstirei.

tea

Sub Dealul-Măgurei, în parS.-E. de satul de astăzi

Ibăneasa, se află localitatea numită Seliştea-Veche, unde se zice

că a fost satul vechiii, pe care
loc se văd urmele bisericei; se
găsesc resturi de hirburi, cărămiză și fferărit,

Scorţeni, de

la Odobești. Virful cel mai înalt '
este la Titila,: d'asupra schitu-

Măgura,

Mai spre N. de cetățue, la o
mică depărtare, se vede o altă
riclicătură de pămint, ce poartă

“acoperit cu pășuni la N. și mij-

numeşte și Hegheşul.

Măgura, ramură de munţi, jud.
Neamţu, plasa de Sus-Mijlocul,

în partea S.-E. Intrarea în cetățue se presupune a fi fost despre S.-E,, pe unde se cunoaște
că începe urma de drum la vale
către sat.

Măgura,
R.Sărat,

mai
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Măgura, movilă, jud. Iaşi, pl.
Bahluiul, com. Băiceni,pe coasta
căreia e situat satul Coasta-Măgurei.

Măgura, deal mare și punct de
observaţiune, în jud. Mehedinți,
com, Negoești, cătunul Padeșul,

plaiul Cloșani. .
Măgura, dea/ mare, în jud. Mehedinți, com. rur. Mărești, plaiul
Cloşani.

Măgura, deal, cu direcţia S..E,,
jud. Prahova, pl. Filipești, com.
Diţeşti.
Pe deal sunt plantate vii, pruni,
nuc: și meri; parte din ele, fiind

MĂGURA
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distruse
pășune.

de

filoxeră,

servă

de

Măgura,

dea/, se desface

de la

N. din dealul Făstici, com. Cozmești, pl. Stemnicul, jud. Vas-

luiii, se întinde prin com. Coșești, pl. Racova, unde prin înălțimea
lui predomină toate locurile din împrejurimi; din cl se
desfac culmile:
Coşca.

Dealul-Mare

și

jud. Vaslui. Ține de

comuna

Țibănești. Are direcțiunea de la
N. la S. și înălțimea cea mai
mare o atinge la locul numit
Cetatea. Acest. deal, privit din
valea despre E., are aspectul unui
munte, La partea de S. a lui

are un pisc în torma unci movile. Este

acoperit

cu

păduri.

. Măgura, deal, în partea de N.V. a com. Hirşova, pl. Racova,

Vaslui,

acoperit

are o înălțime

cu

pă-

mare;

de

pe virful lui se vede toate localitățile dimprejur.
Tradiţiunea zice că, în timpul
războiului

din

Valea-Racovei,

Stefan -cel- Mare

alesese

acest

loc ca punct de observație, unde

se

văd

și pănă

astăzi

numită de popor Beciul-lui-Ște“fan-Vodă.
dea/, în jud. Vilcea,

Oltul-d. s., com.

Greci

la

a-

din

N.,

Alunul,

Măgura, dea, la N. com. Stroești, plaiul Horezul, jud. Vilcea,
care o desparte de com. Slătioara. Partea
de S. a dealului
este prevăzută de o mulțime de
ripi. Pe coasta de S. se găsește
multă peatră de var.

Măgura, dea/, în jud. Vilcea,
plaiul Horezul. Brăzdează com. “
Slătioara, de

pile și în

la E.

la V.

In ri-

partea de S. a Mă-

Măgura, da//ă mare, în centrul
cătunului Măgura, com. Mihăești, pl. Oltul-d..s., jud. Vilcea,

formată de valea
străbate

com.

Boalca,

Mihăești

care

dela V.

spre S.-E. şi se varsă în Olt,
Malurile sale, aproape de confluență, sunt mlăștinoase.
mineplaiul

Rimnicul, com. Bisoca, Sunt 2
izvoare a căror apă conține
următoarele substanțe: sare a-

mară și pucioasă în mare canditate, apă, magnezie carbonică,
gips, magnezie cu mici depozite
sare,

pl.

Măgura,

hotarul

pănă

la

în

sus

pănă

în

Predeal,

pănă la Cetăţue şi pănă în Tocileasa. Măgura, ca proprietate a
Episcopiei, avea 2269 hect , din
care 280 arabile, 150 fineaţă,

170 izlaz, 74 livezi şi pădure;
trecînd la Stat, după ce s'a dat
împroprietăriților din 1864 cam
453 hect., restul s'a încorporat
cu

moşia

Unguriul,

dînd

naș-

tere. moşiei Măgura-Unguriul.
Măgura, pădure particulară, în
jud. Bacăiă, pl. Trotuşul, com.
Bogdănești. Este populată cu
stejari, fagi, carpeni şi brazi,
Are o întindere de 715 hect.
și este supusă

regimului

silvic,

Măgura, zădure foioasă, în jud,
Bacăii, pl. Muntelui,
nești,

cu

o

com.

Moi-

de

220

regimului

sil-

întindere

hect, şi supusă
vic.

Mlăjetul, căt. Valea-Rea ; face cu

Dosul-Văei-Rele un corp de 400
hect. ; proprietari: moșnenii Vă.
lireni, apoi Tănăseștii și Jitienii.
Măgura,
pădure a statului, în
întindere de 550 hect., jud. IIfov. Vezi Hotarele.

etc.

/ocalitate, în jud.

Pra-

hova, pl. Podgoria, com. Podeni-Noi, numită și Bordeiul-de.Sare, unde se găsește sare în
mare cantitate.
Măgura,

leasa

Măgura, pădure, jud. Buzău, com.

Măgura, zzvoare cu apă
rală, în jud. R.„Sărat,

de

șind Domnului, şi-a răscumpărat

capul cu această moşie. MirceaVoevod, fiul lui Radu, printr'un
hrisov din 155$, lunie, o dărueşte Episcopici, fixindu-i ho- tarele din apa Buzăul pe Toci-

piatră 'de var.

In partea de N.-V. a Măgurei
sunt 2 izvoare cu apă sulfuroasă, pe cari locuitorii le numesc
Glod,

Mihăeşti, care,

împreună cu Carantina și Cornățelul, formează u» lanț ce se
prelungește

Și com.

urmele

unor șanțuri şi a unei subterane,

Măgura,

la S. Coama

gurei se găsește

Măgura, deal, în partea de V.
a com. Girbești, pl. Fundurile,

dure;

Turcești

cestui lanț servește de limită
între com. Mateești, jud. Gorj,

Măgura, deal, la V. com. Poiana,
pl. Prahova, jud. Prahova. Are
o
pozițiune frumoasă și este
acoperit cu cring, pădure și [ivezi pentru pășunatul vitelor.

jud.

com.

MĂGURA

moşie,

în jud.

Buzăii,

Măgura, pădure, supusă regimului silvic, proprietatea moșnenilor Dragosloveni,

pendinte

de

com. Dragoslavele, plaiul Dimboviţa, jud. Muscel, în întindere
de 100 hect.
)
Măgura,

fădure,

pe Domeniul

com.

com. Măgura, fostă în vechime
a lui Radu Desculţul, dăruită

hotarul

Coroanei, com. Bicazul, moşia cu
același nume, pl. Piatra-Muntele,

lui de Rasarab-Voevod, însă gre-

jud. Neamţu;

se unește cu pă-

MĂGURA

!
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durea Smida ; se arendează cu
30000. lei anual.
Pe coprinsul acestei moșiisunt
16 herăstrae.

„Măgura, rug de pădure, a statului, în întindere de 3ș hect,,
pendinte de com. Prahoviţa, pl.
Prahova, jud. Prahova, care, îm-

Măgura -cu-Leşile,

pante,

în

jud. R.Sărat, plaiul Rîmnicul,
com. Jitia; se desface din muntele Stepcul-Mare; se întinde
- printre riul Rimnicelul și afluentul săi Piriul-Necule ; brăzdea-

ză partea

de

N.

a

comunei;

e acoperit

cu păduri

și pășuni;

vara se fac aci stîne cu oi.

preună cu trupurile: Feţele-Griu-

lui (175 hect.) şi Irmănești (200
hect.), formează pădurea ValeaPietrei.

Măgura-Domesnicului, ramură de munţi, jud. Neamţu. Vezi

ghel, urne" de cetate, jud. Dolj,
pl. Băilești, com. Cioroiașul, în
N.-E.

com.,

în plaiul de vii, nu-

mit Braniștea. Pe acolo se găsesc pietre mari, cărămizi cari,
se zice,
vechi.

datează

Bacăiă,

pl.

Trotușul, com. Tirgul-Ocna, for-

mat de munteie Măgura-Ocnei,
„avind înălțimea de peste 500

Olt; e acoperită cu semănături.

Domesnicul.

Mâgura-Lăceanca,
Vlașca,

Măgura-Albă, zrup de pădure
a statului, jud. Vilcea, plaiul

cătun, jud.

pl. Cilniştea,

com.

Mă-

gura, situat la vărsătura Cleniţei
în Teleorman.
Este

metri.

proprietatea statului, ră-

masă de la V. Paapa. Suprafaţa. moșiei, împreună cu trupu-

hect. și formează pădurea, Cos-

rile, este de 6350 hect., din cari
450 hect. pădure, compusă din
trupurile Tăioasa, de 300 hect.,
și Caraghiozul, de 150 hect. Se

teşti, de care

arendează anual,

Horezul, care, împreună cu muntele Netedul şi Dosul, are 1625
mai

aparţin

purile Padina-Seacă,

Alunul

tru-

și

Piraiele,

şiră

de

munți, jud. Bacău, pl. Tazlăuld.-j., com. Berzunţul, a cărei zare
hotărește com. Berzunţul spre
com. Doftana.

Măgura-Brăteştilor, punte, jud.
Bacăii,

pl.

Tazlăul-d.-j.,

Birsănești, în
loc numit

care

se

Piatra-Galbenă.

A

fost

de

V.

frecuentată de 31 clevi;

o biserică,

cu

hramul

Sf.

viudut,

în

Ion.

Botezătorul.
S'aă împroprietărit în 1864,
în toate cătunele de pe această
proprietate, 402 locuitori: cărora li s'au dat 1206 hect. pămint. (Vezi com. Măgura).

1889, citor-va locuitori din oraşul Alexandria.

Măgura-Lăceni sai Lăceanca, rup de moşie, jud. Teleorman, pe piriul Telcorman.
Făcea parte pănă la 1875 din
com, Măgura care e în judeţul
Vlașca

și care

pe atunci figura

ca com. în pl. Tirgului din judeţul Teleorman. Se învecineşte
la E. cu riul Teleorman; la V,,

Măgura-Caşinului.

Vezi Măgu-

rișul, vîrf de munte, jud. Bacăii.

cu moșia Măgura- Buduiasca,
fostă proprietate a statului. O

mică
Măgura-cu-Cîntarul, zichet «e
Lraniță, pe marginea Dunărei,
jud. Mehedinţi.

parte

se

întinde

Teleorman,

mmăgzră, în jud..

com.

Belitori, la V.;

are 14 m, înălțime şi 60 m.ocol
la bază.
Măgura-Mare,

măgură, judeţul

Olt, pl. Şerbănești,

com. Mihă-

ești-d.-j., situată la 1 kil. spre
E Are o înălțime cam de 6
m.

şi

o

circonferință

la

bază

de 45 m. Din virful ei se poate
vedea toată comuna,
!

cu

com.

află un

Măgura
- Budoiasca, 7rup de
moşie, fost alstatului, în județul
Teleorman.

împreună

trupurile, cu 65000 lei.
Are: o şcoală zidită

Paapa,

Măgura-Berzunţului,

timpuri

Măgura-Mare, măgură, situată.
în partea de N. a com. SeacaBelciugatele, pl. Şerbăneşti, jud.

Măgura-Mare,
Măgura, podiș, jud.

din

și în

jud. Teleorman.

Măgura-lui-Moş-Mihaiii-An-

Măgura-Mare, 7ăgură, judeţul
Olt, pl. Siul-d.-j,, pe teritoriul
com.

Bălănești,

la Goo

m.

spre

S. Are o circonferință la bază
de 235
“12 m.
diferite
teni şi
zice

m. și o înălțime cam de
Imprejurul ei s'au găsit
scule : suliți, săgeți, pinalte obiecte de fier. Se

că ar fi făcută

de

Tătari,

„dar mai probabil e că s'a ridicat de Geţi.sai Daci.

Măgura-Mică

(Moviliţa), n

mire, dată unei părți din moşia
Găvănești, jud. Buzău, pe care

s'au împroprietărit însurățeii în
1881,

dindu-li-se cam

150 hect,,

pe malul stîng al riului Buzăii,
din care 10 pentru şcoală şi
„cimitir, -

Măgura-Mică,

zechie numire a*

„cătunului Moviliţa, din comuna
Găvănești, jud. Buzău,
Măgura-Neagră,

wiunte,

între

*
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_Mădeiul şi Broșteni, judeţul Suceava,
Măgura-Ocnei,

munte,

judeţul

Măgurelele, com. rur., jud. Pra„ hova, pl. Podgoria, situată lingă
riul Teleajenul, pe șoseaua Ploeşti-Bratocea.

Bacăiă, pl. Trotuşul, com, TirgulTrotuș,

care are

forma

unei pot-

coave și are un podiș în partea
sa culminantă. Este situat d'a
dreapta „Trotușului, acolo unde
acesta se unește cu Slănicul.
partea despre N., pe coasta

Din

sa, se află cariere de piatră,
iar pe virf, în spre Tîrgul-Ocna,
se află schitul Măgura.

Se compune

Bacâii,

zădure,

pl. Trotuşul,

gul-Trotuş, compusă

- puri:

Schitul,

com.

tosinghelul şi Zamfira.
Are o școală, înfiinţată la 1858.

Localul e proprietatea comunei.

Sabarul,

la 10 .kil. de Bucureşti.

Otetelişanu, cu o populaţie

de

1351 locuitori,
285 case.

în

şi

146 hect. și este amenajată.

muzul, ramură
„Neamţu.

de

Vezi
munţi,

Șojud,

2050

hect.,

din

pădure, apoi fineţe,
voaie

cu cătină,

cari

1062

locuri

1676, ca, după încetarea din
vieață
a șoţiei sale, moșia sa Mă-

gurele, castelul săi de aci și
prea frumosul parc ce-l înconjoară, să servească unui înstitut de fete Romince «cărora |i

se va da o creştere și educaţie

Ghermani şi

cari

trăiesc

Se întinde pe o suprafață de
2095 hect.
Institutul Otetelișanu, Fraţii
Ghermani și statul, aii 1400 hect.

și locuitorii 695 hect. Proprietarii cultivă 1008 hect. (73 sterre). Locuitorii cultivă 579 hect,
(38 sterpe, 62 izlaz, restul vie).
Comuna are 279 contribuabili
cu un budget de 4839 lei la

bune

mume

de

familie, fără

pretenţie sau lux ; prisosul ce va
răminea după budgetul anului
se va capitaliza spre a da zestre acelor fete, care nu va fi

nici mai mult nici mai puţin de
200 galbeni uncia>. Această avere o auministrează acum Academia Romiînă și în acest scop
s'a transformat frumosul castel
din Măgurele într'un local pentru. institut de fete, care s'a inau-

gurat la deschiderea anului școlar 1894—-95, cînd a început
să [uncționeze prima clasă cu
15 cieve. Următorii patru ani
aii mai fost primite cite 15 eleve, ast-fel că organizarea Institutului s'a săvirșit abia

şcolar

în anul

18985—99, cînd erai cînci

clase secundare cu cite 15 eleve,
cu totul 75 cleve. De aici îna-

ză-

venituri şi 4810 lei la cheltueli.
In comună
sunt 3 biserici,

sterpe

inte s'au

la Dumitrana, Ghermani și Ote-

de

telișanu;

cinci clase.
Şcoala e de caracter special.
Elevele primesc pregătirea ce

livezi,

'şi cam 200 hect. arabile, cari
s'aii dat în loturi locuitorilor.
Măgura-Urzicari, pădure a statului,

Filipescu,

pe, 166 izlaz, restul vie și pădu-

Măgura-Unguriul, moșie a statului, pendinte de Episcopie, în
jud. Buzăă, com. Măgura. Are
cam

din satele: Du-

Tir-

din 4 tru-

Răposatul boer I. Otetelişanu
a lăsat, prin testamentul din

de

Măgurelele, com. rur., pl. Sabarul, jud. Ilfov, situată pe deal,
la S. de București, lingă -riul

mitrana,

Stîna, Aurul

Măgura-Şomuzului.

4 cătune:

jud.

Căpriorul, proprietatea Casei Sf,
Spiridon din Iași. Are o întindere
de

din

Coada-Malului, Măgurelele, Pro-

Se compune
Măgura-Ocnelor,

MĂGURELELE

în întindere de 300 hect,,

pendinte de com. Vărbilăul, pl.
Vărbilăul, jud. Prahova, care, îm-

preună cu trupul Valea-Bisericei (200 hect.), formează pădurea Vărbilăul.

Măgurei (Virful-), dea/, în partea de V. a com. Vărbilăul, pl.
Vărbilăul, jud. Prahova, acoperit
cu pădure, printre care se află
"și. petice de poeni.
Măgurei (Virful-),wezute (1208.3
m.alt.),
jud. Suceava, com. Mălini,

leșteii;
duri.

2 școale

mixte;

1 he-

1 moară cu apă; 7 po-

Numărul

vitelor

mari

e

de

fie-care

primit
clasă,

cite

16

eleve

deci So în cele

armă-

se dă în școlile secundare de
fete şi fac în acela-și timp prac-

vaci şi viței,

tică în toate ramurile gospodă-

11 tauri, 11 bivoli și 149 bivo„ liţe) şi al celor mici de 3869
(4 capre, 69 porci, 3796 oi).
Dintre locuitori 310 sunt plugari, 15 aii diferite profesiuni.
Arătura se face cu 194 plu-

rici casnice, precum și în croitorie, atit în cea de albituri, cit
şi în cea de haine. Cheltuelile

856 (189 cai și epe,
sari, 304

guri:

boi,

140

cu

176

boi,

16

54

cu

caf,

Locuitorii aii 170 care și căruţe:
142

cu

boi,

28

cu cai.

Improprietăriţi 166 locuitori,
şi neimproprietăriți, 168.
Comerciul se face de $ circiumari și 1 hangiit.

Institutului au fost prevăzute în
budgetul anului 1900—go01 în
suma de 77614 lei, So b.Pănă
acum aii ieșit din Institut 30
de absolvente, prima serie de
15 în Iulie 1899, iar a doua

serie în Iulie 1900.
După niște documente păstrate parte în Archivele statului, parte la Episcopia de Rim-

MĂGURELELE

MĂGURENI

nic, Măgurele ai fost moşia de
zestre

a

Doamnei

aă trecut în urmă

Stanchii

și

la Domnița

- Ilinca, fiica lui Nicolae-Vodă Petrașcu şi nepoata lui MihaiiuVodă Viteazul, care le-a lăsat

" fiiului săi Șerban-Vodă

Canta-

cuzino.

tul cerealelor de la magazii, la
portul Turnul-Măgurele.
Cultura viilor se face pe o
scară întinsă,

iar din Balta-Ber-

celuiului se recoltează mult stuf
şi papură.
Are: două

Măgurelele, sa, făcînd parte
„din com. rur. Măgurelele, pl.
Podgoria, jud. Prahova.

școli,

una

Măgurelele, for, în jurul Bucureștilor, jud. Iifov.

de bă-

eți, frecuentată de 37

şi

Măgurelele-filipescu,
sat, jud.

Viteazul

„a doua de fete, frecuentată de
15 eleve;.o biserică, deservită

Ilfov, pl. Sabarul. Vezi Filipescu.

consilii de răsboiii mai 'nainte
de a fi luat hotărirea să dea

de 3 preoți și 3 ciîntăreţi; o
moară cu aburi, două instalați-

„Aici,

a

la moşia sa Măgurelele,

ţinut

Mihaii-Vodă

pept cu Sinan-Pașa la

Călugă-

reni.

elevi

uni mici de săpunărie

Vite sunt: 205 cai, 655 vite
mari cornute, 1030 vite mici
cornute și 83 porci.

Budgetul comunei e de 5699
lei, 48

bani,

la

venituri

și

de

gurele. Are un mic cătun, Bulgarul, format din prisosul de în-

5687 lei, şş bani, la cheltueli,
Căile de comunicațiune sunt:
şoseaua județeană Turnul-Zimni-

surăţei.

cea

lîngă orașul de reședință,

T.-Mă-

care străbate comuna

şi de acolo la cătunul Ciuperce-

” din dealul Suroaia. Cătunul e situat pe o limbă de pămînt ce
înaintează spre lunca Dunărei,
la o mică depărtare de comună,
în partea de S.

ni și la com. Traian. Din această
_şosea, despre orașul Turnul, se
ramifică o linie la magazia de

Dunărea, cu insulele şi lunca
ei, com. Flămînda, orașul de re-

Pe teritoriul comunei trece
şi parte din şoseaua națională
Turnul-Alexandria, şoseaua Turnul-Port şi calea ferată,

gară

şedinţă T.-Măgurele și moșia
pănă în rîul Oltul, formează li-

mărfuri de la gară
spre orașul Turnul,

care se găsește

Tot din

pe domeniul statului Turnul.
Locuitori împroprietăriți sunt
247, cărora li s'aii dat 1067 hect.

nesc la N.

mitele

comunei,

Sunt 292 hect. vii, situate, cea

mai mare parte, în valea Turnului, la 3 kil.; o parte pe dealul Suroaia și o parte, în vale, la
N. comunei.
Partea de S. a comunei este
udată de Dunăre, începînd din
dreptul pichetului de frontieră
No. 3 şi Balta-Berceluiului.
Are o populaţie de 395 fam,.,
saii

1840 sufl., din cari 340 con-

tribuabili.

|

Locuitorii, pe
tură,

se

lingă

raza
mai

şi

o alta

comunei
multe

por-

drumuri

care se unesc cu șoseaua națională

Turnul Alexandria

agricul-

mul Dunărei şi pănă în Olt, s'a
construit un dig pentru apărarea

orașului Turnul-Măgurele şi a
unei părți din comună de inundațiunile Dunărei,
In cătunul Bulgarul, pe o înnălțime, se văd încă întăriturile
unde se afla așezată una din
Nicopoli în
1877.

războiul

din

Măgureni, com. rur., jud. Prahova, pl. Filipești, situată pe
malul stîng al piriului Prahoviţa
și pe malul drept al riului Prahova,

la 20 kil. de Ploeşti,

ca-

Măgureni,

Cocorăști-Caplii,

Pă-

roasa și Năvăceşti, pe o întindere de 2050 hect. și cu o populaţie de 574 familii, sai 2590
suflete,

din

buabili.

Locuesc în

cari:

473

contri-

560

case.

Sunt două biserici, din careuna

în cătunul Măgureni, cu hramul
Sf. Treime, avînd ca ctitor pe
Păuna Spătăreasa, fondată în
anul 7179, după cum se vede
din

următoarea

inscripţiune:

și cea

judeţeană Turnul-Roșiori.
Incepînd din malul bălții Ber'celuiului spre V., parare] cu ţăr-

bateriile rusești care bombardaii

mai ocupă cu transpor-

Măgurelele -lui - Otetelişanul,
sat, jud. Ilfov. Vezi Oteteleşanu.

Filipești, reședința plăşei,
„Se compune din 4 cătune:

direcţiunea pe sub Dealul-Viilor

oraş,

sas, jud.

Ghermani.

pitala județului, și la 6 kil. de

pe

dintre

Vezi

și ia

și viile

Satul Măgurelele se află
şesul

Ilfov.

și de tă-

" băcărie,

Măgurelele, co. rur., jud. Teleorman, pl. Călmăţuiul, situată
la extremitatea de S.-V. a plă.
şei, pe malul stîng al Dunărei,

Măgurelele-lui-Asan,

anul

«Această

sfintă şi Dumnezeiască bisc-

rică ridicatu-s'aii din temelie întru lauda
sfintei și de vieaţă făcătoare nedespărţite

Troiţe

adevăratei

Dumnezeiri,

de

robii lui Dumnezeii” Păuna Spătăreasa a
răposatului Drăghiciii Cantacuzino bivvel Spătar și feciori! ci: Pirvu, Constantin,

Șerban,

Grigorașcu

Cantacuzi-

nesci; domnind Creștinul lo Antonie
cvod, mesiţa

Vo-

August în 20, 7179 (1671).

A doua biserică e în cătunul
Cocorăști,

fondată la anul 1826

de Grigore Caribolu. Ambele
biserici sunt deservite de 4 preoți.
Școala există în comună de

vre-o

40 ani și este frecuentată

de 65 băeţi și 3o fete.
Lîngă biserica din cătunul
Cocoriăşti sunt niște ruine vechi
ale unei biserici, ce ar fi existat

“zice-se, pe timpul lui NegruVodă.
Locuitorii, în număr de 398,
S'aii împroprietărit la 1864, pe
moșiile proprietarilor Costache
Cantacuzino și Constantin Ca“ ribolu, din care li s'aă dat 1624
hect.
Vite sunt: 231 cai, 20 iepe,

634
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boi şi

vaci, 5

bivoli,

16

şi a cărămidei.

Sunt:

13

fabri-

canţi de var şi 25 fabricanți de
cărămidă. Se fabrică în comună
multă ţuică şi vin. Sunt foarte
mulți pomi roditori.
Măgureni, com. rur., la extremitatea de V. a plășei Tirgului,
jud. “Teleorman, limotrofă cu
jud. Olt, situată pe valea Bratcovului,

și străbătută

în

toată

lungimea de pir. cu acelaşi nume.
de care nu e depăr-

tată de cit numaicu vre-o 500
m. ; la E. cu comuna Scrioaștea;

la N. cu comuna Bălțați; la V.

mună de 12 cîrciumari,
Budgetul e lavenituri de 7439

Mihăiești-d.-j., din județul

lei și la cheltueli, de 6278,88 lei.

Comuna

Prin Măgureni, trece calea ferată şi calea naţională Ploești-

mirea de Ciocanul.
Din piriul Bratcov și din îizvoare s'a format un eleșteti care

și

două

șosele:

una

care traversează cătunul Măgureni, legind comunele: Călinești,
Edera și Proviţa şi a doua, care
traversează cătunul Cocorăști,

„legîndu-l decomuna Călinești
de orașul Cimpina.

și

la anul
camul

tul

1830. de
Const.

proprietar

reni, care

către

Caima:

Cantacuzino,

al moșii

aparține

astăzi

fos-

MăguD-lui

George Gr. Cantacuzino.
E brăzdată de dealurile Ghimelia şi Mateiasca, care aparţin
proprietarului,avind pămînt bun,
şi servind de livezi.
Afară de riul Prahova și ptriul Prahoviţa, comuna Măgureni este străbătută de văile:
Boului,

Murelor,

Rudei,

cu

comunele

Purcă-

reața, Seaca și Plopului.
Se mărgineşte la N. cu comunele Cîmpina și Prahoviţa, la
S. cu comuna Călinești, la E.
cu comuna Floreşti și la V. cu

comuna lederile.
Locuitorii se ocupă pe lingă
agricultură cu fabricarea varului

Mihăești-d.-s.

şi

Olt.

Măgureni poartă

se numește Morușul.
Iatinderea comunci, cu

și nu-

moșia

aflată pe dinsa e de aproape
2500 hect., dimpreună cu locurile împroprietăriţilor de la anul
1864.

Aceste două din urmă șosele
sunt plantate cu tei încă de pe

orașul

Roșiori-de-Vede,

Măgureni, saf, în jud. Ialomiţa,
pl. Borcea, situat pe țărmul sting
al braţului Borcea şi spre E.
în apropiere de oraşul Călăraşi.

A purtat înainte numele de Crețeni.

Formează

orașului

astăzi

o

Călărași,

parte

purtînd

mirea de mahalaua

a

nu-

Mlăgureni.

Se învecineşte la S.-E. cu com.

Măldăeni,

capre, 1089 oi și 721 porci.
Comerciul se exercită în co-

Predeal

și spre

prin şosele vecinale.

Din

acestea d-nul N. But-

culescu posedă 1183 hect, arabile. Locuitorii “împroprietăriți
sunt în număr de 267,pe o întindere de 1108 hect. Pe porțiunea delimitată locuitorilor se
găsește și 931 hect. devii, iar

Măgureni,
barul.

saț, jud. Ilfov, pl. Sa-

Vezi

Floreşti-d.-s.

Măgureni, saț, făcînd parte din
com. rur. Măgureni, pl. Filipești,
jud. Prahova, cu o populație
de 1761 locuitori,
Măgureni, saz, făcind parte din
com. rur. Creţeni, pl. Oltul-d.s., jud. Vilcea. IE coprins între
pîriul Negropiţa şi dealul Cotroceni. Are o populaţie de 185
locuitori;

o biserică, reparată la

1888 de Firtat Diţă și fiii. săi.
Locuitorii acestui

cătun

s'aii

împroprietărit la 1864.
Măgureni,

curea

de

moșie,

jud, Dolj, pl. Balta, com.

în

Gre-

cești, aparţinînd moşnenilor Măgurcni,

pe a proprietăţei 5 hect,
Populațiunea comunei este de
432 familii, saii 1507 suflete, din
cari 326 contribuabili,
Vite: 869 vite mari cornute,
156 cai, 16 măgari, 1808.oi,
15

capre

şi 353

Budgetul
4423,

bani

Măgureni (Muntele-), pădure
particulară, supusă regimului silvic încă din 1883, pe moșia
Muntele-Măgureni, pendinte de

com, Proviţa-d.-j., jud. Prahova.

porci.

e de

lei

5 la venituri și

comunei

de

lei 4t47, bani 79, la cheltueli.
Are o şcoală, cu un local propriii, frecuentată de 24 elevi; o
biserică, deservită de 3 preoți

şi 2 cintăreți.
Drumurile sunt:
spre Mihăeşti-d.-j. din jud. Olt, spre
comuna Bălțați, prin Măldăeni,

Măguricea (Virful-Măguricei),
cătun, în jud. Buzăi, com. Mărunţișul,

cu

140

locuitori

şi 31

case,
Măguricea,
ceava,

între

teni, avind
Măguricea,

munte,

în jud.

Mădeiul

1235

și

SuBroș-

m. alt.

zuute, în jud.

Su-

MĂGURICEA

ceava,
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comuna

Mălini,

9Sr

m.

altitudine.

jud.

Dolj, pl. Amaradia,

Zăicoiul,

Măguricea,

deal,

în jud. Bacăi,

pl. Trotușul, com. Bogdănești,
ce se înalță în dreapta Trotușului și pe

coasta căreia se află

Satul-Noiă,

ce

se

lasă

din

com.
dealul.

Rădinești (jud. Gorj), se continuă
prin Dealul-Viilor. In tot lungul
lor aceste două dealuri despart
valea riului Plosca de a afiuentului săi Ploscuța. Tot din acest
deal se lasă Piscul-Scroafei.

tini; mai sunt și 10 puțuri (5—10
metri adincime).
Cătunele cari compun com.
sunt: Măicăneşti sai Bolboaca,
reşedinţa, în mijloc, Tătarul la
V., Belciugul la N., GrădinileGirlești și Cringeni la E.

Suprafața com. este de 7920
hect,,

Măguricea, dea/, care trece prin
mijlocul com. Slătioara, plaiul
Horezul, jud.

le

Hirja și Mănăstirea-Cașinului și
la E. de muntele Runcul-Alb.
Măguriţa,

pl. Muntelui, com. Dărmăneşti,
care este format de dealul Că.

puteanul și de virful Măguricea;
are locuri arabile în întindere de
120 hect.

Măguricea - Petroiul, zzoșie a
statului, jud. Muscel; acum vîndută de veci. Vezi Grădiștea.
Măgurile,

mute,

în

jud.

Dim-

boviţa,

de la Moroeni în sus în

stinga,

pe matca Ialomiţei. Intre

Măgurile şi muntele Raciul curge
riuleţul Valea-Raciului, pe care

sunt herăstrae de tăiat scînduri.
Măgurile, Jea/, pe teritoriul com.
Drăgănești, pl. Siul-d.-s., jud.
Oit, situat pe malul stîng al
Oltului, în partea de S-E. a
com.

Sa

numit

ast-fel,

fiind-că

pe cîmpia ce se întinde spre E.
de acest deal, pe Boianul, sunt
situate

5 măguri.

Măgurile, va/e, izvorește din pădurea Cărbunarul saii Măgura,
plaiul Dimboviţa, jud. Muscel,
şi se varsă în riul Dimboviţa,

pe malul stîng, în raionul com.
Cetăţeni-din-Vale.
Măgurilor

(Dealul-), dea?,

62630. Aarela

Dielionar

Geografte.

în

Pol. IV.

247f/ de munte, în jud.

Bacăii, pl. Muntelui, de pe teritoriul

com.

Moinești.

Măguriţa, va/e, în jud. Vlaşca,
situată în pl. Marginea, pe proprietatea Onceasca-Coşoveni a
Eforiei Spitalelor Civile.
Măicăneşti, com. rur., în jud.
R.-Sărat, plasa Marginea-d.j.,
pe ambele maluri ale iului
Rîmna.
|
Si-a luat numele de la moşia
Măicăneşti ; locuitorii îi zice și

acum
de la
făcută
Este
a jud,,

vatra

7345

în jud.

Glod saii Moarea.

Măguricea, foi, în jud. Bacău,

hect.

munte,

nului, pâzf de

țime, situat pe limita comunelor

pe cari locuitorii

155

com., 378 hect. ale locuitorilor,

recția de la E. la V. Din partea de S. a Măguricei, izvoresc
sărate

din cari

Măgura-Caşi-

Bacăiă, pl. Trotușul, 600 m. înăl-

numesc

avînd

saii

di-

ape

Vilcea,

Măgurişul

ca înainte și Bolboaca,
o baltă, — bolboacă,—
de Rimna.
așezată în partea de N.
la 40 kil. spre N.-E. de

hect.

ale particularilor,

Are o populație
milii,

sai

2050

490

fa:

suflete,

Sunt aci: 2 biserici: una în căt.
Bolboaca,

de

scînduri,

fondată

de locuitori, cu hramul Adormirea Maicii Domnului, deservită
'de 2 preoţişi 2 cintăreţi ; a doua
în cătunul Tătarul cu hramul Cu- .
vioasa Paraschiva, zidită la 1842

de

Ioniță

Tătăranu,

deservită

de 2 preoţi și 2 cîntăreţi; 2
şcoli: una de băeţi, fondată în
1885 de com,., condusă de 1
învăţător și frecuentată de 97
elevi ; a doua, de fete, fondată
tot

de

com.

în

1885,

condusă

de o învățătoare, şi frecuentată
de 38 eleve; 10 băcănii, 17 cîrciumă, o marchidănie, 2 cafenele.

Comuna are:
rabile,

2200

5488

hect.

hect.

pădure,

a42

hect. vii, 10 hect. finețe, 25
hect. neproductiv.
Locuitorii posedă: 220 plu-

orașul Rimnicul-Sărat, și în partea de N. a plășei, a cărei re-

guri; o moară

ședință este. Comunele

secerat.

înveci-

de

cu aburi;

şină de semănat;

o ma-

o mașină

de

nate sunt: Gulianca, la 10 kil.;
Hiîngulești, la 13 kil.;.Măxineni
şi Ciorești, la 15 kil.

3621 oi, 3 capre şi 246 rimători.

Se mărgineşte la N. cu com.
Nănești (jud. Putna), la E. cu

potcovari, 3

Corbul,

sieri,

la V.

cu

Rîmniceni

şi

la S. cu Gulianca.
Este o com. de cimp, ne avind
alt accident de teren de cît malurile Rimnicului.
Riul Rîmnicul-Sărat o udă prin

Vite

297

sunt:

933 boi, 625 vaci,

cai, 357

îiepe, 3 măgari,

În com. sunt: 4 cojocari,

tor,

timplari,

2-

5 boga-.

2 brutari, 2 cizmari, 1 croi2 dogari,

Comerciul

2fierari,

e

activ

1 rotar.

și

constă

în importul de coloniale, haine

mijloc, de la S.-V. la N.-E,, for-

gata, vinuri și în exportul de
cereale și vite. Transportul se
face prin staţia Hanul-Conachi

mind la Estul com, .niște mlaș-

(jud. Tecuciă), la 11 kil. spre E.
35
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Căile de comunicaţie sunt:
1. calea judeţeană Rimnicul-Măicănești ; 2. calea județeană Foc.
șani-Măicănești-Brăila;,

3.

spre

Gulianca;

ş.

Obi-

lești;

4. Ciorăști;

6. Corbul;

Budgetul

com.

7.

Măxineni.

e la

venituri

de 21417 lei, 54 bani, şi la cheltueli, de 20957 lei, ş4 bani.
Măicăneşti

sai Bolboaca,

în jud. R.-Sărat, pl.

ds.

sa,

Marginea-

cătunului de reședință al.

comunei

Măicăneşti,

așezat

în

mijlocul comunei, pe malul drept
al rîului Rîmnicul-Sărat,
Are o întindere de 75 hect.,
cu o populație de 276 familii,
saii 1205 suflete, din cari 222
contribuabili;

o

biserică;

Măicăneşti,

pădure

particulară,

pe moşia Băneasa, com:

Băneasa, jud. Ilfov, supusă regimului silvic; cade în linia de
centură a forturilor din jurul
capitalei.
Măineşti,

căfuu,

al

com.

Mălăeştea, /irizaș, pe moşia
Tarcăul, jud. Neamţu, pl. PiatraMuntele, com. Pingăraţi; izvorește dintre culmea Tarcăului
şi ramura Lăptoacele, vărsîndu-

se pe partea dreaptă a piriului
Tarcăul, față în față cu PiriulPietrii, afluent 'din stinga al aceluiași pirtii.

Mălăeştea,
moşia

culme

'Tarcăul,

de deal,

pl.

pe

Piatra-Mun-

tele, județul Neamţu. Se desface din nodul format de ra.
murile Harmanul,
Tarcăul
și
Murgociul, în direcțiune V.-E,,

legindu-se cu ramura Cernegura
(Munţii-Doamncei), spre partea
despre S$.

o

școală de băeţi şi una de fete.

„situată

MĂLĂEȘTI
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Balș,

pl. Oltețul-Oltul-d.-s., jud. Ro.
.manaţi, situat pe valea și țăr-.
mul drept al Oltețului, la 4 kil.
spre S. de Balș şi aproape
de gara cu acelaşi nume, Alti-

Mălăeşti, com. rur., jud. Dolj,
pl. Ocolul, la 13 kil. de Craiova.
Situată pe ambele maluri ale
rîului

Amaradia, între
Muerei și Dealul-Mare.

Dealul-

Limitele comunci sunt: la E.
com. Murgaşiul și Vulpeai, jud.
Romanați; la V. Işalniţa şi
Almajul; la N. Goești şi la $.
* Izvorul.

Milești-d.-j.,
Mălăeşti,

Satele Mileşti-d..j. şi Fintinelele sunt așezate spre N. de satul
de reşedinţă,

iar satul Mălăeşti

spre V.
Populaţia

comunei

2211

este. de

suflete, din cari

1015

băr-

baţi, și 996 femei.
După legea rurală din 1894,
S'aii impămîntenit 417 locuitori.
Are 2 biserici: una în satul
Mileşti-d.-j., fondată de Matei
Milescu şi reparată din temelie
de George Diculescu la 1852;
a doua

în

satul

Mălăeşti,

fon-

dată de George Rozoii și Ioachim Monacul la 1822 și reparată de Ștefan Romăneanu, de
la care are și un venit anual

de

60 lei,
Ambele

sunt de zid

deservite de

și

1 preot şi 2

sunt

cîn-

tăreţi,
Sunt 2 şcoli mixte, una în
satul Mălăești şi a doua în sa-

tul

Mileşti-de-]Jos.

treţinute

din

Terenul comunei este accidentat în partea de E. de Dea-

Milești-d.-s., sat, cu

reședința primăriei, Fintinelele și

de stat.

1834.

Sunt

în-

Funcţionează

Învățătorul din

lăești este retribuit

Mă-

de comună,

iar cel din Mileşti-d.-j., de stat,
Localurile școalelor sunt de

lului Mării este de 180 m.
Are o populaţie de 28 familii,

lul-Muerei, iar în partea de V.
de Dealul Mare, amîndouă acoperite cu semănături. Inălțimea
lor nu trece de 200 m.
Este udată de riul Amaradia,

şcoala din căt. Mălăești de 23
elevi, iar cea din Mileşti-d..j.,.

ce curge

de 43

Saii

lești-d.-j., Mileşti-d,-s., Fintinele,

tudinea

terenului d'asupra, nive-

121

hramul

locuitori;
o biserică, cu

Intrarea

dită în anul

în Biserică, zi-

1810,

şi acum

de:

servită de 1 preot și 2 cîntăreți.

printre

dealul

cu Mălaele,

udă

partea

de N. a căt. Tega și dă în
Bisca-Rozilei, lingă chioșcul lui
Persescu.

Mălaiului

Mi-

- la E; iar Mălăeşti, la V. Are
un pod. pe dinsul între satele
Mălăeşti

și Fintinele.

Inainte
Mălaele, za/e, în județul Buzăii,
com. Gura-Teghii, începe din

cătunele

de

ministrativă

Mălăești

1892,

partea

ad-

comuna

din

pl.

Amaradia şi coprindea 6 sate:
Mălăeşti-d.-j., Mălăești-d.-s., ce

S'ai unit azi

şi compun

satul

Mălăești, Mileşti-d.-j. sati Duţuleşti, Mileşti-d.-s., Mogoșeşti și
(Valea-),

za/e mare,

jud. Buzău, com. şi căt. Piclele.

Zlătarul.
.
Azi comuna coprinde 4 sate:

şi construite
frecuentate:

elevi.

Suprafaţa comunei este de:
| 7379 pog. arabile, 1466: pog.
fineaţă, 986 pog. izlaz, 208 te. .
ren

împărțirea

din

făcea

zid, în bună stare
de comună. Sunt

sterp și 7097 pădure.
Moşiile se numesc:

I. Milești-d.-s., aparţinînd bisericei Sfintei Treimi din Craiova,

2. Mileşti-d.-j., aparţinind
d-lui Lazăr Dumitriu.
3. Mălăeşti, aparținînd d-nei
Alexandrina

Nicolai,

rămas moștenire
Romăneanu.

de

căreia

î-a

la „Ștefan

MĂLĂEȘTI
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vechie e cea din căt. Mălăeștid.-j., fondată la 1816 de locui-

4. Fîntinelele, aparținînd d-lui
N. Popp.
In fie-care moșie aii parte și
locuitorii.

torii satului;

3 şcoale:

una,

în

căt. Coţofeneşti, ce datează din

Păduri sunt: pe moșia bisericei Sfintei Treimi, în întindere de 76 hect.; pe moșia Milești-d.-j., în întindere de 95!p

1882;

a doua, în căt. Dumbră-

veşti,

funcţionind din

a

treia,

în căt.

1888

Plopeni,

și

înfiin-.

ţată la 1864, şi frecuentată de
1I1 băeţi și 9 fete.

hect,, aparţinînd d-lui Lazăr Dumitriu ; pe moșia Fintînelele, 123

Vite sunt:

57

cai,

38

624 boi, 271 vaci, 92 viței, 116

aparținind d-nei Nicolai.
Restul de pădure aparține

În raionul com. sunt 8 mori
pentru măcinat; 3 pe apa Te:
leajenului şi 5 pe apa Vărbi-

sătenilor.

Sunt 6 circiumi.
Şoseaua județeană
Craiova,

trece

prin

Căpreni-

centrul

co-

munci, pe o lungime de 3500 m.
Budgetul comunei e la veni.
turi de 4369,27

lei și

la

chel-

tueli, de 4120,77 lei.

754

oi şi 311

porci,

„lăul.
Locuitorii, în maioritate, sunt
moșneni; 41 Ss'aii împroprietărit
la 1864, pe moșia moșnenilor,

cărora li s'aii dat. 82 hect.
Toată com. are o suprafață
de 2882 hect.
In anii productivi

Mălăeşti, com. rur., în partea de
N.-V. a pl. Mijlocul, jud. Fălciu.
Se întinde pe o suprafață de
4582 hect., cu o populație de
200 familii, sai 763 suflete, din
cari: 200 contribuabili.
Este

tormată

din 3 sate: Mă-

lăeşti, Poșta-Elanul și Tupilați.
Are: o şcoală; 3 biserici; 24
hect. de vie; 143 hect. pădure
şi 2 iazuri.
Vite mari cornute 774, cai
60, oi 770 și porci 41.

Mălăeşti,
hova,

com. rur., în jud. Pra-

plaiul Vărbilăul.

Este

si

tuată pe valea rîului Vărbilăul,
la 20 kil. de capitala jud. şi la
..26 kil. de reședința plaiului,
Se compune din 7 cătune:
Coţofenești, Mălăești-d.-s., Mălăești-d.-j., Dumbrăvești, Plopeni,
Țipăreşti şi Sfirlăneanca.

Are o populație de 614 familii, sai 2000 suflete, din cari
449

contribuabili.

Locuesc

în

se

fabrică

în com. pănă la 12000 decalitri ţuică,
Sunt două cariere de piatră:
țul-Pietrei şi a doua în căt. Mălăești-d.:j., numită Pe-Valea-Varului.
Comerciul se exercită în com.
de 10 cîrciuimari.

Budgetul e la venituri
6804,37 lei și la cheltueli

de
de

mai

Mălăeşti,

saz, în partea

de N.a

“com. Mălăești, pl. Mijlocul, jud.
Fălcii, situat pe valea piriului:
cu același nume, pe o suprafață
de 1145 hect., cu o populaţie
de 120 familii, sai 380 suflete,
din cari 120 contribuabili. Este
reședința com. Are o școală,
înființată
“în 1880, frecuentată
de

20

elevi;

2 biserici,

una ve-

chie, a locuitorilor, făcută la 1790
şi a doua, de curînd tăcută de
proprietar, deservite de 1 preot

şi 2 cîntăreți.
Pe teritoriul
Yazuri.

satului

sunt

2

Mălăeşti, saș, în partea de E. a
com. Gropniţa, pl. Copoul, jud.
Iași,

Are o populaţie de 87 familii,
saii 348 suflete, în care intră și
locuitorii din vechiul sat Miseşti ;
o

biserică,

zidită

la

1857

de

E brăzdată la N-V. de dea

oara, la eşirea lui din iazul Bul-

Șoseaua Ploești- Slănic
bate com. în lungul ei.

“lul Mălăești. E udată de la N.
spre S. de riul Vărbilăul; iar
de la N.-V. spre S..E. de girla
Cozmina.
Mălăeşti,

căzuu,

al

com.

Cernă-

tești, jud. Buzău, cu 310 locuitori şi 64 case ; are sub-diviziile:
Ungureni şi Vlădeni.
Mălăeşti, saz,

în jud.

Dolj,

pl.

căte

cea

2 circiumi.

stră-

lei.

d.-s. Are

cari

care a reparat-o;

proprietar.
In faţa satului 'se află iazul
Mălăești, format din piriul Jiji-

5105.42

Ocolul, com. Mălăeşti, situat spre
E. de satul de reședință, Mileşti-

dinire

şi avînd un venit de 60 lei a.
nual, lăsat de Ştefan Rqmăneanu,

una în Mălăești-d.-s., numită Col-

730 case.
i
Sunt 7 biserici, în fie-care căt.
una,

de 23 băeţi; o biserică
.de zid,
fondată la 1822 de George Ro“ zoiii și Ioachim Monacul, deservită de 1 preot și 2 cîntăreţi

iepe,.

hect.; aparţinînd d-lui N. Popp;
pe moșia Mălăești, 10314 hect.

capre,

suflete; o școală mixtă, ce funcționează din 1834-și e frecuentată

o populaţie

de

759

bucani și Gropniţa..
Vite sunt: 214 vite mari cornute, 1419 oi, 57 cai și 145 fimători.

Moșia e proprietatea d-lui V.
Pogor.
La 7116 (1608), fugind din
Iaşi,

Constantin,

fiul lui Irimia-

Vodă, dimpreună cu o parte
din boerii "Țărei, ai fost fugăriți pănă în acest sat, de către
oastea lui Mihăluş, fiul lui Si.
meon-Vodă,

unde

prinzindu-le

carele .cu bagaje, le-ati jefuit.

-

MĂLĂEȘTI
Mălăeşti,

270 saz,

făcînd

parte

din

com. rur, Rifovul, pl. Crivina,
jud. Prahova. Are o populaţie
de 326 locuitori; o biserică, cu
hramul Intrarca-în-Biserică.

Mălăeşti, moșie particulară, jud.
Dolj, pl, Ocolul, com. Mălăeșşti,
" aparținînd d-nei Alexandrina Nicolaii. Are pădure pe dinsa,

MĂLDĂIENI

Mălăeţul, sal, făcînd parte din
com. rur. Frincești, pl. Oltul-d.-s.,

jud. Vilcea. Are o populaţie
de 251 locuitori. Cade la N.V. comunei şi este situat sub
coasta dealului cu același nume.
Este la 11 kilm. de satul Frincești,

reşedinţa

biserică

zidită

comunei.

la

Are

anul

o

1806,

avind de ctitor pe jupin Radu
Simionescu.

Mălăeşti, pădure particulară,
jud.

Afară de terenul pentru cultură, care e foarte productiv,
mai sunat și vii (60 hect,) pe locurile proprietăţii, cit şi pe ale
sătenilor,
Are o populaţie de 649: familii, saii 2582 suflete, din cari
446

contribuabili;

o școală,

la

un loc cu primăria, frecuentată
de 31 elevi; o biserică, deservită de 2 preoți, 2 cîntăreți și

parține d-nei Alexandrina Nicolaii. E populată cu ceri și girniță.

Mălăeţul, dea/, la V. com. Frinceşti, pl. Oltul-d.-s.,
jud. Vilcea.
La poalele acestui deal este
situat cătunul Mălăeţul.

I €clesiarh,
nat, mișcate
Sunt 1089
427 cai, 35
capre și 300

Mălăeşti-de.Jos, fost sat deosebit,

Mălăişteanul, pisc de deal, pe

lei 6099, bani 14 la venituri și

Dolj,

pl. Ocolul,

com. Mălăeşti,

în întindere de 1031

hect. A-

jud. Dalj, pl. Ocolul, com. Mălăești,

cînd

com.

Mălăești

făcea

parte din pl. Amaradia. Azi este
unit cu vechiul sat Mălăești-d,-s.,
cu care împreună compune actualul sat Măiăești.

Mălăeșşti-de-Jos, sas, făcînd parte din com. rur, Mălăeşti, plaiul Vărbilăul, jud, Prahova. Are
o populațiune de 601 locuitori.
Aci e reşedinţa comunei. Are

moșia Probotești, jud. Dorohoii,

pl. Herţa, com. Tirnauca,

Mălăești.

Astăzi este unit cu

ve-

ești.

Mălăești-de-Sus, saș, făcînd parte din com. rur. Mălăeşti, plaiul
Vărbilăul, jud. Prahova. Are o
populaţie de 345 locuitori, Acest
cătun

se

mai

numește

și

Dru-

" mul-cel-AMare. Are o biserică, fon-

dată la anul 1863 de obştea
locuitorilor, din bani adunați
şi după îndemnul preotului Grigore Oprescu.

lei 5528, bani71 la cheltueli,
Căile de comunicațiune ale
comunei sunt: spre E. șoseaua

Măldăieni, com. rur., la extremitatea de V.a pl. Tirgulii,
jud. Teleorman, situată pe valea
Bratcovului, la 4 kil. de

Roşiori

şiori-de-Vede; la E., cu com.
Scrioaştea și la V.,cu comuna

chiul sat Mălăești-d.-j., cu care
împreună compune satul Mălă-

de

la hotarul județului spre comuna Mihăeşti-d.-j., din judeţul
Olt.
Pe la NE. comunei trece

Mălăeşti-de-Sus, fost sat deose-

dit, jud. Dolj, pl. Ocolul, com.

este

reni

de locuitorii cătunului. La anul
1892 s'a reparat de preotul
Sava Eremia, parohul respectiv.

1816

cominei

Mălărişca, sa, în jud. Mehedinţi, plaiul Cerna, com. rur,.
Gornenţi.

și la 46 kil. de Turnul-Măgurele.
Se învecineşte la N. cu comuna Măgureni sai Ciocanul,
de care este în apropiere. La
S., se învecineşte cu orașul Ro-

o biserică, fondată la anul

Budgetul

9 mori de măcide vite.
vite mari cornute,
măgari, 46840i, 6
porci,

Mihăești-d.-j., din judeţul Olt.
Este situată între ambele coaste ale văii Bratcovului; prin
mijlocul ei curge piriul cu același
nume. Are o pozițiune pitorească, dominînd de pe înălțimile
ei toate comunelede pe Valea.
Vezii,

precum şi orașul Roșiori.

Teritoriul comunei Măldăieni
coprinde

cam

3253

hect,

Din

acesta, 1886 hect. pămînt arabil aparțin proprietarului, d. general George Manu, iar pe restul de 1367 hect. sunt împroprielăriți 343 locuitori din aceas-tă comună.

vecinală

la Roșiori;

la

N.V.,

ciți-va metri de șosea la Măguși în fine, șoseaua

vecinală

Drumul-lui- Traian, căruia locuitorii îi zic Troianul și ale cărui
urme se disting bine în această
parte.

In vechime, comuna purta numirea de Moldoveni.
Măldăieni, moșie, jud. Teleorman,
proprietate a d-lui general George Manu. Se mărginește la N.
cu moșia Ciocanul saii Măgureni;

la V.,cu

moşia

Rața

saii

Tolceasca, a locuitorilor din comuna Băsești şi cu moșia Băsești a statului; la S., cu sfoara

de moșie zisă Mitropolia și la
E., cu moşia Scrioaştea, tot a
d-lui general Manu.
Are o întindere de 2253 hect.,
cari se cultivă de proprietar.
Pămintul dat locuitorilor după
“legea rurală ocupă o întindere
de

1367

hect.,

avind

pe dinsul

343 locuitori improprietăriţi.

- MĂLDĂREŞTIL!
Măldăreşti,

com. rur., pl. Cerna-

d.-s., jud. Vilcea,

compusă

cea, pl. Horezul,

din

2 cătune: Măldărești și Lădeşti.:
E situată

pe dealul Măldărești

şi pe Valea-Cernei, la so kil.
de capitala județului și la 42
kil, de a plășei.
Are o populaţie de 178 familii, sai

MĂLDĂREȘTI

271

715

suflete,

din

cari

228 contribuabili.
Sunt în comună 2 biserici,
în fie-care cătun cite una. Des-

compus

din2

pîraiele : Cupa,

milii sai

la V.;

1350

suflete,

202

contribuabili.

280

case,

din

cari

Locuesc

Sunt 2 biserici:

în

1 în cătunul

Măldărești-d.-s., foarte vechie ; a

pre cea din Măldărești, reparată la 1882, se zice că a fost
zidită -de un hoț, Dragu, cu

doua în cătunul Măldărești.d.-j.,

enoriașii,

Această sf. biserică, cu hramul Sf, Marele Mucenic Dimitrie, fiind fondată din
vechime de către pitarul Dumitrache Măl-

cu următoarea

|

Școala datează aci de la 1880.
Clădirea e proprietatea comunei. Se frecuentează de 24 copii.
Locuitorii, moșneni,

cu

agricultura

dărescu,

și creșterea

acest an,

porci.

In

timpi prielnici se fabrică
aci pănă la 2500 decal. ţuică.
Teritoriul
hect.

comunei

e de 8oo

și cheltuelile

sunt acum 3 secole

în ruină

18SS,

după

s'a
cum

de ani;

prenoit
se vede,

în
atit

Locuitorii desfac produsul
muncei lor (agricultura și transportui varului) la Tirgul-Horezul și în judeţele Dolj şi Ro:

Șoseaua Otetelișul- Slăviteșii
pune în comunicaţie această comună cu comunele Lăpușata,
Roești și Ciumagi,
Veniturile

inscripție:

prin stăruinţă cît și spesele d-lui G, Rădulescu zis și Bojete; cu osebire că aii
mai ajutat și parte din enoriași și alţi
pioşt creştini, cu binc-cuvintarea prea
Sf, Episcop al Eparhiei Rimnicul-NoulSeverin, D. D. Ghenadie, în zilele Alteţei
Sale Carol [.

vi-

telor. Ei ai 23 cai, 87 boi, 83
vaci, 2 capre, 108 oi, 172

de

care devenind

se ocupă

manaţi,

In termen mijlociii se fabrică

- E brăzdată de dealurile: Dinul,
Dealul-Mare, Roeşti, Măldărești,
Lăsești
și Groapa-cu-Cărbuni,

cam 2000 decalitri ţuică anual.
Pe riul Luncavâţul, în raionul
comunei, sunt 7 mori.
Vite sunt: 40 cai, 250 boi,

unde se spune că
moară, şi udată de
măna, Pietroasa și
Se mărginește la

65

a fost o covăile: GeaRuginoasa.
E. cu com.

320 vaci,

Cermegești, Coeni și Roeşti ; la
V., cu comuna Roșiile; la N,,

cu Lăpușata

și la S.

cu

Ciu.

magi.

|

O parte din moșia Măldăreşti
„a aparținut lui Macarie Ieromonahul, ce se numea și Mihalcea
Măldărescu;

acesta

a

dăruit-o

. mănăstirei Horezul, la anul 7224
(1716).

Măldărești, cou, rur., jud. Vil-

16 bivoli,

45

capre,

oi şi 200 porci.
!
Parte din locuitori sunt moş:

şani,

la E.; Stroeşti şi Stătioara,

proprietăţile

Horezul,

la

N.,

Are

o populaţie
-de

Vatra

satului

are

98

hect,;

Veniturile

și. cheltuelile

hect.
co-

_munei se urcă la 1900 lei anual.
E brăzdată de dealurile:

Mă-

fa-

că cu hramul Adormirea Maicii
Domnului,

făcută la anul

1800,

Maiii 9. Această datăo întîmpinăm în Penticostariă; tot aci
ni se arată că satul pela 1800
se numea Bejănărița și mai în
urmă a luat numele Măldărești.
Biserica se întreține de locuitori avînd şi 87 stinjeni de pă-

mînt dăruiți de Ioan

Iconomu

la 1802.
In biserică se: găsesc

multe

grecești şi slavone, pe care

se văd datele de

1803 şi 1807.

Măldăreşti, saz, făcind parte din
com. rur. Zăvoeni,pl. Cerna-d..j.,
jud. Vilcea. Are o populaţie de
175 locuitori. E situat la E. comunei,
voeni,

la

1

kil. de

unde

este

de riul Cerna.

iar cu izlaz cu tot 2002
pămînt,

50

milii, sai 177 suflete.
In acest sat este o biseri-

şia altor moșneni, cu

hect.

-

dealului cu același nume, la $.,şi
de 4 kil. de reşedinţa comunci.

munej.

369

mănăstirei

şi Oteșani la S$.

Măldăreşti, sat, făcînd parte din
com. Negulești, pl. Berheciului,
jud. Tecucii, situat pe coasta

neni. 130 din locuitori s'ati îm.
proprietărit la anul 1864 pe moȘcoala datează în comună de
1842. Clădirea e bună, proprietatea comunei, Se frecuentează
"de 10 copii.

de

Crîngul-Orlii şi

Cirstiani. In tot raionul comunei sunt 50 de fintîni cu: apă
de băut.
Se mărginește cu:com. Tom-

cărți

com.

se urcă la 1870 lei anual.

gura și Brostinul, şi udată

cătune: Măldăreşti-d..s. şi Maăldărești-d.-j. Este situată pe valea
riului Luncavăţul, la 48 kil. de
capitala judeţului și la. 3 kil. de
a plășei,
„Are o populaţie de 280 fa-

,

satul- Ză-

reşedinţa

|

co-

E

IE udat de Valea-Şneafului şi
Are
1869.

o

biserică,

reparată la

Măldăreşti, saș, făcind parte din.
com. rur. Măldărești, pl. Cer.

na-d.-s., jud. Vilcea,
_Măldăreşti,
deal, jud. Vilcea,la
S.-I. de muntele Slătioara, prelungire a culmei Gurguiata. Din-

.

MĂLDĂREŞTI-DE-JOS

2172

tre acest deal şi Dealul-Stroeștilor ia naștere riul Cernișoara.
Din Dealul-Măldăreştilor se prelungește Dealul-Cărămizii.
Măldăreșşti-de-]Jos,
parte din com. rur,
plaiul Horezul, jud.
o populaţie de 784

sas, făcînd
Măldăreşti,
Vilcea. Are
locuitori,

Măldăreşti-de-Sus, sas, făcînd
parte din com. rur. Măldăreşti,
plaiul Hurezul, jud. Vilcea. Are
o populaţiune de 288 loc. Aci
e reședința

comunei

și școala.

Măleanca, vecie numire a mtoștel Clinciul-Jitianul, jud. Buzău, |
com. Verneşti,

Mălina, fădure, supusă regimului silvic, jud. Muscel, com. Gorganul, pl. Podgoria, avînd 225
hect. împreună cu trupurile:
Urlucea, Dealul-Săracilor și Gor:
ganul.

Esenţe

dominante:

ste-

jarul, fagul și carpenul.
Mălina, piriiaș,

lea cu- același

la E. de

ce

străbate va-

nume,

Şendreni

trece

pe

(Serdarul),

com Fieşti, jud. Covurluiiă, și,
după ce formează balta Mălina,
se varsă în Siret,

Mălineşti, sc/4/. Vezi Girceni, sat,
jud. Vasluii.
Mălini, com. rur., jud. Suceava,
pl. Moldova-d.-s., situată în partea V. a plășei, la 17 kil. de
Fălticeni.
Se mărginește la E. cu com.
Brădăţelul; la V. cu comunele
Broșteni și Sabasa; la S., cu
jud. Neamţu și com. Boroaia,
Bogănești,
N.,

cu

Baia

și Sasca

și

la

Bucovina.

Forma-i

teritorială este aceea

a unul poligon neregulat, încli-.

nat spre albiile Moldovei și Bistriţei.

E compusă

din

MĂLINI

satele:

Mă-

Moșia face parte din Domeniul Coroanei (Ocol. 1 silvic),
fostă a mănăstirei Slatina.
Suprafaţa teritorială a comunei e de 20948 fălci, din cari

lini, Piraia, Suha, Văleni, Dolia,
Drăceni
şi Găineşti, cu 'reșe-

dinţa în satul de la care și-a
luat numele.
Populaţia com. e de 1462 familii, sai 5572 suflete, din cari
1094 contribuabili,
In comună sunt:

23

stoleri,

6 dulgheri, 6 rotari, 3 dogari,
6 fierari, 5 zidari (pietrari), 4
cojocari și 26 sumănari (abagii).
Are 4 biserici, deservite de
4 preoți şi 7 cîntăreți; o mănăstire, Slatina; o şcoală rurală
de băeţi, una de fete şi două
mixte.

Budgetul

15156

comunei e la veni-

turi de 24560,10 lei şi la cheltueli de 24536,10 lei.
Vite sunt: 348 cai, 1100 boi,

pădure,

300

cultivabile,

4992 fînaț şi restul sterp.
Improprietăriți în 1864 şi
1881 sunt: 78 fruntași,
550 pălmaşi şi 439
3496 fălci.

codaşi,

stăpinind

Localități mai însemnate în
comună sunt: Mănăstirea Slatina, Tabăra, Poiana-Doamnei,
Ieslele și instalațiile forestiere

din Găinești și Ieslele.
Afarăde fabricele din
nești şi lesle

mai

Găi-

sunt în com.

1117 vaci, 3321 0i şi 790 porci.

3 herăstrae (2 pe Suha-Mare și
una pe cea Mică); 8 morişte;
2 pive; 11 cărciumi și 10 du:
ghene.

Altitudinea comunei de la
nivelul Măriiatinge, în virful mun-

Mai "nainte, satele Drăceni și
Găinești formaii o comună a

"-telui Bivolul-Dolia, 15343 m.
E udată de riul Moldova şi de
piraiele: Suha-Mare, Suha-Mică

și afluenții lor: Nemţișorul, Siga,
_ Arșiţa-Nemțţişorului, Valea
- Colibei,

Hartoneasa,

Tabăra,

Pojorita,

Piriul-Roșu,

Primatarul,

Bursunarul, Chetroasa, Malaiul,
Butnarul, Pietroni, Ionel, Do.
hotariul, Frasinul, Celariul, etc.

Munţii principali din comună
sunt: Bivolul-Dolia (1534.3 m.),
Băişescul (1346 m.), Poiana:
Lungă (1340.1 m.), Muncelul,
(1308.4 m.), Virfal-Goii (1298.4
m.), Obcina-Rea (1295.7 m.),
„Virful-Măgurii (1208.3 m,), Clă.
dita-Mare (1073. m), ObcinaCiumernii(1060.7 m.), Arșiţa-Băişescu (1042.9 m.), Rangul(1019.2
m.), Cucuișul (1017.1 m.), Pietrişul-Mare (1000.5 m.), Măguricea (9S1 1m.), Calul (976.9 m.),
Virful-Pojoritei (975 m.), Arşiţa:
Popii (969 m.), Plaiul- Bătrin
(921.8 m.), Pahomie (888.2 m.),
Crucea-Tomii (862.5 m.) și Bitca-Popii (608.2 m,).

parte, numită Găinești.
Alexandru
Lăpuşneanu

în-

zestră mănăstirea Slatina, zidită
de el, cu moșia sa Mălini, mo:
șia pe care mănăstirea o stăpîni

pănă

la

secularizarea

averilor

mănăstirești, .

Mălini, saz, pe moșia și în com.
cu același

nume, jud.

Suceava,

aşezat pe un frumoș podiș dintre pir. Suha-Mare și Suha-Mică,
Are o populaţie de 181 fa:
milii, sai

733

suflete,

din

care

126 contribuabili.
Vatra satului ocupă 211 fălci.
şi

Improprietăriți
1881 sunt 9

în anul 1864
fruntaşi, 123

pălmaşi şi 53 codaşi, stăpinind
633 fălci.
cu

Are o biserică, zidită în 1858
cheltueala statului, şi stăru-

ința Arh. Calinic Miclescu, cu
hramul Sf. Voevozi, improprie:
tărită cu 2512 fălci și înzestrată
de Administraţia Domeniului
Coroanei. IE deservită de doi
preoţi și 2 cintăreţi.

|

MĂLINUL

MĂLUȘTENI

213

Sunt 2 şcoli,
înfiinţată

una

în 1865,

un învățător
frecuentată

de

plătit de
de

băeţi

condusă

65—70

de

stat,

e

şcolari;

a doua de fete, înființată în
1889, cu o învățătoare plătită
de stat, e frecuentată
40 eleve.
Ambele
școale ai

de 33—
localuri

“proprii, în cele mai bune. con-

Racova,
de

com. Lipova,

satul

spre V.

Valea-Caselor,

situat

„parte pe şesul Lipovei, parte
pe coastele dealurilor despre S.
și N., pe o întindere de 1229
„hect.,

din

cari 45

hect. pădure

şi 813 hect. Joc de cultură, finaț, imaș, ale proprietăţei, iar
"371

hect.

sunt

ale

locuitorilor.

struite de Administraţia Dome-

Are o populație de 99 familii, sai 322 suflete.
Locuitorii posedă: 6 pluguri

niului Coroanei,

și 4 care

dițiuni igienice şi didactice, concare le-a înzes-

cu

boi,

1 plug

şi 2

Budgetul comunei e de 4032
lei la venituri şi de 4071 lei
la cheltueli.

Vite sunt:

1405 boi şi vaci,

30 cai, 160 oi,
520 rimători,
Mălurile,

500

capre

şi

căzuau, jud. Putna, com.

Călieni, cu 182 locuitori și 32
case. Numit astfel de la poziţia
sa pe malurile bălței Leica.
Măluroasa,

va/e, izvorește după

trat cu atenanțe, ateliere, gim-

căruțe cu cai; 60 vite mari cor-

teritoriul

nastică, mobilier, aparate didactice, biblioteci, în sfîrșit cu tot
ce are nevoe o şcoală.

nute,

varsă în riul Pesceana pe teritoriul comunei Stirbeşti, pl. Olteţul-d.-j., jud. Vilcea.

* Drumuri principale sunt: la
Fălticeni (17 kil), la Broșteni
(54 kil.) şi la Drăceni (6500 m.).
Nu

se ştie data înființării sa-

tului ; tradiţia însă spune că
exista și înaintea lui Lăpușneanu și că purta numele de
Stănileşti. Se mai spune că de
teritoriul comunei Mălini ținea
şi satul Valea-Seacă din Bucovina.
|
In 1803, «Suha-Măiini, a mănăstirei Slatina, număra
170

liuzi, plătind bir 2668 lei anual;
locuitorii lucraii pămîntul avînd
loc în destul;

ei făceai

180

oi,

13

30 rimători;
Mălureanul,

capre,

19 cai,

58 stupi cu albine.
zpzute mare,

Bădiceni, jud. și pl. Argeșul..
Mâlureni, ma/ala, făcînd parte
din oraşul Tecuci, jud. Tecuciă,
situată pe malul stîng al Birladului, la E. orașului.

Mălureni, numire dată unei zărfi
din cătunul Ciocîrlia, jud. Bu-

- şi: căt, Jugureni,

cu poalele stîn-

coase, iar culmea arabilă. Este
o continuare a dealului Jugureni și face ca satul așezat pe
panta sa să aibă aspectul unui
frumos amfiteatru.

N.:de Tecuciii, între riul Birladul și șoseaua ce duce la orașul Birlad. Aici a fost sat, af
cărui locuitori s'ati mutat în Mahalaua-Perii, din oraşul Tecuciii.
Mălureni-Bădiceni,

com, rur.,

pe apa Vălsanului, jud. Argeș,
Măliia, punte, în jud. Buzăi, com..

pl. Argeșului, la 14kil. de Curtea

„_Chiojdul-din-Bisca, ramificaţie
din muntele Feţele-Siriului, între
Tătăruţul,Curul-Muntelui și Cras-

de Argeș, reședința subprefec-

na,

acoperit

de

pădure

şi izlaz,

proprietate a moșnenilor Chiojdeni.

„turci, şi la 25

Se compune
ceni,

sas, jud.

Vasluii,

pl.

Bohari,

kil.

de

Piteşti.

din 4 sate: BădiMălureni

și

To.

pliţa, avind peste tot 504 familii,
saii 2055 suflete.
"Are

Mălosul,

Minzălești,

Martinul

între

munţii

şi Curcubeta-Mare, ser-

vind ca hotar despre
Sărat.

Măluşelul, piriz,

jud.

R.-

în jud. R.-Să-

rat, plaiul Rimnicul, com. Bisoca,
considerat ca unul din izvoarele
rîului R.Sărat;
izvoreşte din
- muntele Omul, udă partea N.
a comunei, și se varsă în riul
R.-Sărat.

Măluşteni, cor. rur., în jud. Coloc îsolat, jud. Tecuciii, pe. malul Birladului, la

-Mălureni,

„Mălinul, deal, în jud. Buzăi, com,

munte, în jud. Buzăi,

Scurtești.

și dra-

niță».

Măluşelul,

com.
Mălureni, saș, cu 360 loc., făcînd
parte din com. rur. Mălureni-

com,

şi se

la N.

com. Nucşoara, jud. Muscel.

"ză,

comunei Benești,

4 biserici și 2 școli pri-

mare rurale,

vurluiii,

kil. de
munele

pl.

MHorincea,

la

98

Galaţi. Una dintre coextreme N, ale jud. Co-

" vurluii. Se mărginește la N.
cu judeţul Tutova; la V., cu
comuna 'Țuţcani, la S., cu Prodănești și Berești și la V., cu -

“Lupeşti,
Un singur sat
mează

cea

această

răzăşesc
comună,

for-

care

e

mai mică din judeţ.
Are o populaţie de 215 familii, sai 900 suflete, din cari
151 contribuabili,
Terenul Măluștenilor e ridicat,
aproape muntos și împodobit
cu arbori fructiferi. Natura solului e mai mult nisipoasă și
chiar pe virful dealului dintre

" MĂLUŞTEŢUL
Mălușteni
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şi Țuţcani,

nisipul

munţii com, Malaia, plaiul Cozia,
jud. Vilcea, și se varsă în rîul
Lotrul.

e

foarte mare.
Vii sunt în întindere de 12814
hect,

Vite sunt 585 capete.
“Veniturile com. se urcă la
2186 lei, cheltuielile la 2134 lei.
Are

o

biserică,

cu

Mănăilesele,

hramul

Este o școală mixtă, frecuentată de ş2:elevi,
Drumurile vecinale sunt cele

Lupeşti,

f Această sfintă
prăznueşte hramul Sf.
din temelia la leatu
de robul lui I-zeii,

Țuţcani și

Rinzești,

Măluștencile se ocupă mult
cu cultura gîndacilor de mătase
şi lucrează inulși cînepa.

trașcu,

dea/,

în partea

de

S. a satului Munteni-d.-s., com.
Munteni-d,-s., Pl. Crasna, jud.

Vaslui; pe coasta lui
zată: o parte a satului.

Mămuleţul, Silea

Rea, zrupur? de pădure ale statului, situateîn comuna Lungești,

Pl. Oltul-d.-j., jud. Vilcea, în în“tindere de 700 hect., formînd,
împreună cu trupul Fumureni,
de 1322 hect., pădurea MalulFumureni.

Mănăileasa, moșie a statului, cu
o. pădure pe 160 pog., pendinte
” de mănăstirea Bistriţa, com. Grădinele, pl. Balta-Oltul-d.-j.
Are o populație de şo familii, sati 236 suflete. Moșia are
un venit anual de 13000 lei.

Mănăileasa, Jiri, izvorește din

Barbu,

- întindere de 480 hect., situată în
pl. Ocolul, jud. Vilcea.

Mănăstioara, COM. Tur. în jud.
„Putna, pl. Zăbrăuţul.
Este situată pe Dealul-lui-Ciolan, ce face parte din Dealul.
Mare, pe ambele maluri ale pirîului Zăbrăuțul, la 4 kil. de
sub-prefectura plășei și la 32
kil. de capitala judeţului,

Șe compune din următoarele
“ “cătune:
Ciolănești, Ghimiceşti
și Mănăstioara (unde e şi primă.

ria comunei).
„Are o populaţie de '276 familii, sai 1029 suflete, locuind
872 case.
Are o biserică filială, cu hra-

mul

Adormirea

oara

și

una

S-ţii-Vocvozi
comercianți;

filială

în' Mănăsticu

hramul

în Ghimicești; 2
3 ficrari;. 7 ro-

180 boi, 182

186 oi, 6 capre

vaci,

şi 161

porci.

Mănăstioara,

sa,

jud. Dimbo.

vița, pl. Cobia, cătunul comunei
Uliești.
Mănăstioara, cârun, în jud. Put.
na,

com.

cu

acelaşi

nume,

pl.

Zăbrăuţi, situat în fața cătunului Ghimiceşti, pe pirîul
Zăbrăuțul și mai jos de Fitio-

ctc,

Mănăileşti, păzurea statului, în

în

Vite sunt:

79 cai,

biserică unde se
Nicolae s'a zidit
1776... icoanele
Gheorghe Dumi-

neni.

e așe-

şi Valea-

Gorj,

Se crede însă, după inscripţia de pe clopot, care este: «Ra.
du Venea Vaii făcut de pomană
1797», că această biserică s'a
făcut de Radu, zis și Radu Ungureanul,
Locuitorii satului sunt moș:

Măluşteţul, ramură de munţi,
ce face parte din Grupa-Grințieșului, situat pe teritoriul com.
Călugăreni, pl. Piatra-Munteie,
jud. Neamţu, între Pirtiaşul-Roșenilor și pîriul Călugăreni.

Mămăruţa,

jud.

Mănăileşti, sat, făcînd parte din
com. fur. Genuneni, pl. Oltuld.s., jud. Vilcea. Are o populaţie de 483 locuitori; o biserică, zidită la anul 1776, care
are următoarea inscripție:

_ tăreți,

la

ze,

tari; 13 fabricanți de rachiu:
de prune.
Budgetul comunei e la venituri de 3437.48 lei și la cheltueli, de 3429.89 Iei.

la N.-E. de Bora, lîngă Lotrul;
face parte din comuna Cernădia.

Sf. Nicolae, zidită în 1814 „de
vornicul Iordache Liga. Parohia
Măluşteni are 1 preot şi 2 cîn-

ce duc

MĂNĂSTIOARA-DOAMNEI

nești,

Are 1 biserică parohială,
hramul Adormirea.

cu

Mănăstioara, Zea/, jud. Suceava,
com. Valea - Glodului. Se zice
că aci ar fi fost o mănăstire
de. călugări, ale cărui ultime
urme aii fost șterse pe la 1876
de către proprietarul moșiei,
spre a face loc de cultură. As.
tăzi se văd încă ciți-va arbori
roditori, o fîntînă și rămășițe
de zidiri,
Mănăstioara. Vezi schitul Brana,

jud. Suceava.
Mănăstioara. Vezi satul
moaia, jud. Suceava.
Mănăstivara-Doamnei,

Adă-

sat,

în

centrul com. Curtești, pl. Tirgul,

jud. Botoşani, cu o populaţie
de 119 familii, sati 477 suflete,
din cari 83 contribuabili.
Are o suprafață de 401 hect.,
din

cari:

131 arătură,

93

hect.

fineţe, S2 hect. imaș şi 04 hect.
pădure,
Locuitorii,

pe

lingă

agticul-

tură, se mai ocupă cu facerea
odgoanelor de teiii, pentru cari
acești meseriași locuesc mai

(DEALUL.-)

MĂNĂSTIREA CAȘINUL

L2
=t
a

MÂNĂSTIOAREI

multă vreme în pădure prin co"libi; sunt şi 4 comercianți.
Are o biserică de lemn, fă-

cută se zice de călugări şi deservită de 1 preotșşi2 cîntăreți;
1 școală, condusă de 1 învăţător
plătit de judeţ și frecuentată de
25 băeţi şi 2 fete,

Ciorsaci cu a

parte din

în jud. Ilfov, pl. Olteniţa, făcînd

lui, etc., etc., mănă-

parte din com. rur. cu același
nume. Este situat la S.-l. de
București, lingă balta Mostiştea,

Mănăstirea, com. rur., jud. Ilfov,
pl. Olteniţa, situată la S.-E. de

Servește de limită între jud, Il:

tot venitul

zecea

stirei Solca,

Bucureşti, lîngă balta Mosiiştea,

fov și jud. Ialomiţa.
dința primăriei,

Este

reșe-

Vite : 200 boi şi vaci, 15 cai
şi :26 porci.
Aici se zice că în vechime

la 87 kil. de Bucureşti. Stă
în legătură cu com. Chiseletul
prin o şosea vecinală.
Se c-mpune din satele: Mă-

Se întinde pe o suprafaţă de
6761 hect. şi cu o populaţie de

era

năstirea

şi

Nicolae,

laţie de

1974 locuitori, din cari

mănăstire de

călugări, și că

pe locul satului de astă-zi erati

păduri. Mănăstirea ar fi fost întreţinută de o Doamnă,

de unde

şi numele mănăstirei de Mănăstirea-Doamnei, de unde în urmă
şi satula luat numele măsnăstirei.
Se ştie cum orașul Botoșani
era apanagiul Doamnei, împre.-,
ună cu toate veniturile tirgului
şi. deci e de crezut că mănăsti-

rea a fost înfiinţată și întreținută de o Doamnă.
Legenda atribue întemeerea
ei Domniței

Maria,

fiică ori ne-

poată a 'lui Ștefan -cel - Mare,
care a hărăzit și loc mănăstirei, care a existat pănă la anul 1789, cînd călugării s'au
împtăștiat în diferite părți,

i

locul ce aparţinea mănăstirei a
trecut la mănăstirea Agafton și
biserica în urmă se trânsformă
în biserică

de mir,

fiind

și lo-

cuitori mai mulţi cari venise şi
se așezase
mănăstirei.

pe

lingă

servitorii

Mănăstioarei (Dealul-), zreJungire a dealului Poduri, din
jud,

Suceava,

com.

Șoldănești,

„E în apropiere de Ciorsaci. Aci
se spune că ar fi fost o dată
-un schit, pendinte de mănăstirea
Solca. Locul Sf. mese se cunoștea pănă acum ciît-va timp.
Vezi în «Uricariul» de Teodor
Codrescu, vol. XVI, pag. 48,
hrisovul de la Antioh Constan„tin Voevod 7213 (1705), Iunie
-9, prin

care

se

dăruește

62630, Marele Dicţionar Geografie.

satul
Vol. IV.

Coeni,

cu

o

popu-

349 contribuabili, locuind în 355
case și 2 bordee.
Are o biserică și 2 şcoale
mixte,
Improprietăriți sunt 253 locuitori şi neimproprietăriți mai
sunt 169.

Suprafața totală
e de

7291

a comunei

hect.

Familia Efrem

are

6ioohect. şi locuitorii 1191 hect.

cultivă tot terenul

(317

izlaz).

com. e de 6376 lei

- la venituri şi de 6050 la cheltueli,
8 industriași,4 ai diferite

profesiuni.
Locuitorii
guri: 23 cu
277 care şi
252 cu cai.
Vite sunt:

posedă: 282 pluboi, 259 cu cai;
căruțe: 25 cu boi,
896 cai şi iepe, 3

armăsari,
viței,

deservită

Sf.

de 2 preoţi

și 1 cîntăreţ; o moară cu aburi;
o şcoală, frecuentată de 21 elevi
și 4 eleve.

Casa răposatului Efrem

Ger-

mani are 6100 hect. s,i locuitorii

661 hect,, din cari rezervă pentru izlaz 175 hect,
Aci se văd niște ruine

vechi,

Romau,

pl. Siretul-d..s., com. Dagiţa,
spre N. de satul Dagiţa. Are

o populaţie de 92. familii, saă
476 snflete, din cari 92 contribuabili, locuind în 108 case; o
biserică de lemn; 120 vite mari
cornute,

Se

mai numea

şi Rucșeni.

Mănăstirea, vechie numire a că-

* Dintre locuitori, 399 sunt plugari,

cu hramul

Mănăstirea, sat, în jud.

Germani

Proprietarul cultivă 1750 hect,
(300 izlaz, 150 pădure, 3900
necultivate din cauza bălților,
văilor, viroagel
etc.). Locuitorii
or,
Budgetul

1204 locuitori.
Are o biserică

196 boi, 573 vaci și
19 bivoli, 70 bivoliţe, 215

capre, 734 porci și 3276 oi.
Comerciul se face de 10 cîrciumari”și 1 hangiă.

Mânăstirea, '(Verbila- Ungu-

tunului Odăile, jud. Buzău,

com.

Odăile, după un schit ce a fost
mai înainte aci, transformat
cum în biserică de mir,

a.

Mănăstirea, sc/z4, pe capul dealului-Mănăstirei, în partea de N,
a com. Grumăzoaia, pl. Mijlocul,
jud. Fălcii. Vezi Grumăzoaia,
com,
Mănăstirea,

za/e,

jud.

Vilcea,

pl. Mijlocul, com. Locusteni. O
urmă

de mănăstire

se vede

pe

- valea cu acest nume..

reni), cătun, în județul Buzăă,
com. Mărunţișul,
tori și 5I case.

Mănăstirea

cu

160

(Cornăţelul),

locui-

Mănăstirea-Caşinul,

com. zur.

jud. Bacăi, pl. Tro:ușul, așezată

sas,

în valea piriului Cașinul. Este
compusă din 7 cătune, situate
38

MĂNĂSTIREA-CAȘINUI
de-a lungul

rîului

MĂNĂSTIREI

216

și

anume:

cu secţiile: Sărăţelul, Vrancea,

Teritoriul com. are o întindere de peste 200090 hect. Proprietar mare este statul cu o

Herăstrăul și Pirvuleşti, apoi Su-

moșie,

seni și Lupeni.

rei, de 5561 hect., care-i aduce
un venit anual de 23500 lei.

Dezrobiţi,

Mănăstirea-Caşinului

Şi-a luat

|

numele

năstirea-Cașinului,

de

la Mă.

zidită aci de

Ștefan Gheorghiţă Voevod.
In «Statistica» din 1874, com.
se găsește alcătuită din secțiile:
Blegani, Cotul-Ferăstrăul, Haloşul, Mănăstirea-Cașinului, Podul.
Vrancei și Suseni.

Se mărginește la V. cu Tran-

silvania;
Grozeşti
cu com.

la N.,

cu comunele

și Bogdănești; la E.,
Cașinului şi la S. cu

comunele Cimpurile
din jud. Putna.

și Soveja,

Teritoriul săă se întinde pe
valea

riului

Caşinului,

încărcat

„cu afluenții Cuciurul, Haloşurile
şi Călăsăurile

şi este

străbătut

de şirele Cașinului, d'a stinga
rîului și de ale Zăbrăuților d'a
dreapta lui, cu virfurile: Clăbucul, Runcul, Zboina-Mare şi
/boina: Neagră, Măgura, Ursoiul,

Cărpinișul și Cuciurul.

Are o populaţie de 687

fa-

milii, sai 2509 suflete, din cari:

1645

agricultori,

4 industriași,

105 meseriași,

12 comercianți, 4

şinului,

care

Pămintul com.

de 29

copil; o

de

și în

păcură ; posedă

este bogat în
izvoare cu apă

sulfuroasă, 5 izvoare cu apă sărată, piatră de construcţie și
piatră

de

var.

Vii sunt
662 hect.

pe o întindere

de

Vite sunt: 176 cai, 1712 vite
cornute, 47 capre, 1147 oi și
437 porci.

Stupi de albine sunt 160.
Budgetul com. e la venituri
de lei 12893, bani 67 şi la cheltueli de 5835, bani 6.
Comuna

este străbătută de o

cale vecinală care
şinul și la Onești.

duce la Ca-

Distanţele: la Bacăă, capitala districtului, 65 kil.; la Tir-

gul-Ocna, reședința plăşei, 20
kil.; la com. Cașinul, 8 kil.; la:
Bogdănești,

mănăstirei,

este

lor de cultură este de 1937 hect.

citori și 4 servitori.
Sunt 549 contribuabili,
Are: o școală mixtă care func:
casele

jud.

Botoşani.

Mănăstirea-lui-Baluş. Vezi Balușul, schit,
Botoșani. *

com.

Rădeni,

Mănăstirea - Neamţului.
Neamţul, mănăstire.

Grozeșşti,
23

30 kil.; la com.
kil.

Mănăstirea-Caşinul, sa;, în jud.

dealul,

și conţine

iod

și fier.

bună

pentru combaterea reuma-

tizmului.
Mănăstireanul, zas, în suprafață
de 315 hect., pe cursul piriului
Bașeul, pe moșia Ștubeieni, com.
cu același nume, jud. Dorohoiii,

pl. Başeul.

|

Mănăstirei (Codrul-), pădure,
de stejar, fag și mesteacăn, la

N. satului Negotești, jud. Suceava. Intr'o poiană din această
pădure ar fi fost mai înainte

Bacăii, pl. Trotușul, și reședința.

un

com. cu acelaşi nume, situat pe
ambele maluri ale rîului Cașinul
şi între munţii Ursoiul și Zboina.

făcut biserica din Negoteşti.

fostă

eclesiarh; 9 cîrciumi; 1 fabrică
de petrol; 2 piue pentru suc- mane,

Are o populaţie de 687 familii, sai 2509 suflete; o biserică, în locul Mănăstirei-Cașinul;
o şcoală mixtă.

După legea rurală din 1864,
S'aii împroprietărit 5 38 locuitori,
cărora li s'ai dat 1672 fălci şi
40 prăjini pămint în țarină. In

Trei secții din acest sat se
numesc Herăstrăul, Săreţelul.

1879

Vrancea

la 307 însurăței,

445 fălci pămînt în împroprietărire,

Vezi

Apa sa a fost analizată în
anul 1871 de un medic al batalionului 1. de genii și este

frecuentată

biserică,

jud.

Mâănăstirea-Predealul,
îsvor de
apă minerală, lingă mănăstirea
Predealul, pe muntele Clăbucetul-Taurului, pendinte de com.
Predealul, plaiul Peleșul, jud. Prahova, aparținind Domeniului Coroanel. Se află pe un loc mun:
tos, în apropiere de gara Pre-

în

mănăstirea Cașinului, deservită
de 2 preoți, 2 cintăreţi și un

s'au dat,

Tirgul,

„com. Cașinul. Totalul pămînturi-

com.

1865, instalată

singură

hcect.,, întinzindu-se

avind profesiuni libere, 20 mun-

ționează din

năstire. Vezi Mănăstirea-Doamnei, sat, în com. Curtești, pl.

Înconjurătoarea-Mâănăsti-

Statul mai are pădurile: Lărguța, Sahostrul, Chiva și a Ca17700

(DEALUL.-)

Vite: 1711 vite mari cornute,
179

cai, 47

capre

și 437 porci.

şi Pirvulești.

Mănăstirea-Doamnei, fostă mă-

schit,

ai

cărui

călugări

ati

Mănăstirei (Dealul-), «za/, la
E. de com. Stilpeni, pl. Riurile,
jud. Muscel. Se desparte de dealul Valea-Popei, din aceeași comună, prin Riul-Tirgului. Este
acoperit cu păduri populate cu
stejari, fagi, plopi, carpeni, ulmi,
frasini, anini şi alte esențe. Coas-

tele lui sunt acoperite cu întinse
livezi de pruni.

Mănăstirei (Dealul-), a/7ă uu-

MĂNĂSTIRE]

(DEALUL)
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mire a dealului Lazul din com.
Mărunţişul, jud. Buzău; o rami-

Mindreşti, Onţeni și Valea-Grajdului,
|

Pe riul Otăsăul, în
comunei, sunt 2 mori.

ficaţie a sa trece prin cătunul
Benga
într'un fruga ș şi culminează într!

Are o suprafață de 8720
hect., din cari 7416 proprietăţi
mari şi 1306 ale locuitorilor, și
o populaţie de 512 familii, saii
1983 suflete, din cari 568 contribuabili, locuind în 519 case.
Teritoriul com. este deluros
şi udat de Jijia în partea de N.
şi de mai multe iazuri şi piraie. Pămîntul este negru-argilos

Locuitorii s'a împroprietărit
la anul 1864, pe 601 hect. pămînt.
.

mos platoi.

Mănăstirei (Dealul-), gea/, se
întinde la E. satului Soleşti,
com. Soleşti, pl. Crasna, jud.
Vasluiii. Şi-a luat numele de la
-o mănăstire ce se afla pe coasta
“estică a lui, unde se zice că
ar fi fost și satul Soleşti, stră.-

mutat
unde

de

proprietar

în

locul

şi

productiv

se

cultivă

3435

este acum.

în

pe

cereale,

o întindere

care

3

biserici,

deservite

cîrciumi; 13 meseriași ; 1 moară

(Iazurile-), fazur:,

Poiana-Lungă,

pl.

Siretul,

jud.

Botoşani.

Mâănăstirei (Piscul-), /oc zzo/at,

sanca şi Petcul și udată de văile:

cu - Nisip,
Otăsăul,

„de apă.
situate în partea de E. a com..

hect.

Șoseaua care începe din șoseaua Bistrița - Horezul, trece
prin centrul comunei și cea după
apa Otăsăul îi înlesnește comupicaţia cu com. Surpatele.

Moşia statului s'a vindut în loturi la 69 locuitori.
E brăzdată de dealurile: Ar-

livezi.

Mănăstirei

lazul, 601

de

jud. Vasluiă, acoperit cu vii și
"

hect,,

Veniturile şi cheltuelile comunei se urcă la 1500 lei anual.

2 preoți și 6 cintăreţi; 4 școli
mixte, conduse de 4 învățători
şi frecuentate de 92 elevi; 10

Mănăstirei (Dealul-), dea/, la
V. de satul Deleni, pl. Crasna,

satului are 250

iar toată com., împreună cu iz- -

de

hect.

Are

Vatra

raionul

Vite sunt: 1936 boi și vaci,
300 cai, 6 bivoli, 3922 oi, 7

- capre și 340 rimători. Prin această comună trece
șoseaua județeană Botoşani-Să-

Tăbăcia,
care o udă

afară

de

de

N.

la

spre $.
”
Se mărginește la E. cu com.
Mihăeşti, la V. cu com. Frincești, la N. cu

Surpatele

și

la

S. cu Băbeni.

veni.

Măgura,

Budgetul com. e la venituri

Mănăstireni, saț, în centrul com.

cătunul Unguriul, unde se zice
schitul

de 10365 'lei, 60 bani și la cheltueli, de 9852 lei, go bani.

Mănăstireni, pl. Tirgul, jud. Botoşani, pe Valea-Grajdului, cu

Mănăstirei (Piriul-), sai Ripa-

Mânăstireni, con. rur., judeţul
Vilcea, pl. Oltul-d.-s., compusă

Galbenă, piriz, izvorește din
partea nordică a satului Deleni,

"din 3 cătune: Coșani, Dezrobiţi
și Rudari. Și-a luat numele de

în jud.

Buzău,

com.

că ar fi fost în vechime

o populație de 91 familii,

Unguriul.

pl. Crasna, jud.

Vasluiiă;

ia di-

recțiunea spre S., primeşte piraiele: Giurgea și Bilahoiul, după
care se îndreaptă în direcțiunea
de S.-E. și se varsă în riul
" Birladul.

la Mănăstirea - dintr'un - Lemn,
înființată, după cum se vede,

în jud.

com.
„a

fost

urme

Prahova,

pl.

Cricovul,

Ceptura, unde se zice că
o

mănăstire,

ale

cărei

se văd pănă azi,

Mănăstireni, com. rur., situată
în partea de N. a pl. Tirgul,
jud. Botoșani, compusă din satele: Călugăreni, Mănăstireni,

suflete,

din

sai

cari 91 contri-

buabili.

Este reşedinţa primăriei
munei Mănăstireni.
Are

o biserică,

deservită

code

din hrisoave, la anul 1633.
Este situată pe valea rîului

1 preot şi 2 cîntăreţi; o şcoală,
condusă de un învățător și frecuentată de 27 elevi; 2 circiumi

Otăsăul, între două dealuri: Ar-

şi 3 meseriași.

sanca și Mateiui-Petceu, la 10 kil.

Vite: 388 vite mari cornute,
73 cai, 1591 oi şi 90 rîmători.
Sunt 40 stupi cu albine.

de reședința județului

Mănăstirei (Valea-), /ocalitate,

196

de a plăşei.
Are o populaţie
milii, saă

și la

15

de: 238

fa-

că-

Mănăstireni, sai MănăstireaŢuţcani, sat, în jud. Covurluii, pl. Horincea, com. Țuţ:
cani, la Il kil. de reşedinţa
"comunei.

g cai, 103 boi, 176

Are 305 suflete și o biserică.
In privința înfiinţărei acestui

1025

suflete, din cari

247 contribuabili, locuind în
260 case şi 13 bordeie.
Sunt 3 biserici: 2 în Mănăs:
tirea-dintr'un-Lemn

și 1 în

tunul Dezrobiţi.
Vite sunt:

vaci, 76 capre.

sat, legenda

zice că un anume

MĂNĂSTIRENI
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Țuţcu, întemeetorul satului Ţuţ-

MĂNECIUL-PĂMINTENI

moşia Bădila-Carp, jud. Buzăii,
com. Pirscovul, căt. Bădila,

cani, a căsătorit pe sora sa Chin-

anul 1841,
scripţie:

cu

următoarea

în-

dia cu un grec Polihronie
și, fiind-

„că din

această

căsătorie nu s'a

născut nici un copil, Chindia a
făcut o mănăstire mică de maici,

pe locul care vine pe coasta
văei despre Lişcovul, dăruind
partea sa de moşie călugăriţe.
lor. Acestui așezămînt i-a rămas

numeie de Mănăstirea-Ţuţcani.
Cu timpul, mănăstirea s'a desfiinţat şi fiind-că mai mulți răzăşi ati luat pămînt acolo, s'a

Măncoi, sat, făcînd parte din
com. rur. Dedulești-Vărzari,
pl.
Topologul, jud. Argeș.
Mândica, zârî4 şi vale. Izvoreşte
din jud. Ialomița și se varsă
în

Valea-Bulumezi,

jud.

Măneasa, sa/, făcind parte

din

zice că în mijlocul mănăstire! este

o piatră, pe care stă scris

Are

tot

istoricul acestor împrejurări, dar
e cufundată adinc în pămînt,
din cauză că biserica a fost
prefăcută de trei ori,
Mănăstireni,
căzu (tîrlă), în
jud. Ialomiţa, pl. Borcea, com.
Ciocâneşti- Mărgineni.

o

biserică,

la anul

care s'a reparat

1885.

Măneasa,
muntele

zeute,
Oslea,

situat la V. de
pl. Vulcanul,

jud. Gorj. Este acoperit de
iarbă, pe care o pasc vitele locuitorilor

com.

Pocruia,

proprietate este. Pe

a

cărei

dinsul

se

află și 2 stîne.

Mănăstireni-Frînceşti, pădure
Ol-

Măneciul-Pâminteni, con. rur.,

tul-d.-s., com. Surpatele, în întindere de 1872 hect., formată
din
trupurile: Melcera
(601
hect.), Muchia-Căprăreţul (450
hect.) şi Culmea-Dealului-Stejeretul sau Mitul (821 hect.).

pl. Teleajenul, jud. Prahova.
Se zice că s'a înființat pe la
1632 de către Postelnicul Mănică,
care locuia. aci, pe acea vreme.

a statului, jud.

Vilcea,

pl.

Mănăstiricea, sa/, jud. Dolj, pl.
Dumbrava-d.-s., com. Șopotul,

nului, prin ajutorul mănăstiret Sinaia, a
Egumenului Paisie, a D-lul Manta lon
şi a envriaşilor săteni,

Biserica

e

deservită

de

un

preot.

com. rur. Crăpăturile, pl. Cernad.-j., jud. Vilcea, situat la 2 kil.
de căt. Țepești, unde e școala.

înfiinţat satul cu același nume. Se

1541, s'a construit această sfintă biserică, cu hramul Adormirea Maicei-L)om-

Ilfov,

spre E.

al!

Domn

Inălţatului

Prea

In zilele

Țărei-Romînești, Alexandru Ghica, la anul

Din acte vechi se constată că
locuitorii acestei comune ai fost
moșneni și că şi-ai vindut mo-

Școala funcţionează în com.
de la 1889. Localul e proprietatea coniunei, Este frecuentată
de

28 băeţi

şi 2 fete,

.

S'ai împroprietărit la 1864,
207 .locuitori, cărora li s'aii dat
$22 hect.
Vite sunt: 63 cal, 359 boi,
118 vaci, 113 viței, 1300 01,20
capreşi 677 porci,
Ia raionul. com, pe riul Te-

„leajenul, sunt: 2 mori; 2 pive;
un

herăstrăă.

Toată comuna are o suprafață de! 1422 hect.
Stupi cu albine sunt 71.
Pămîntul nu prea prieşte culturei. Dintre pomi roditori sunt
88

meri,

72

peri,

132

cireşi,

176 nuci. Livezile dai pănă
la 136000 kgr. fin.
Comerciul se exercită în comună

de 3 cîrciumari,

Budgetul com.

e la

venituri

63 case. Copiii din sat urmează

şia azi'a Eforiei Spitalelor Civile din București, 'Spătarului
Mihaiu Cantacuzino.
Este situată lingă riul Telea-

dețeană

jenul,

îi înlesneşte comunicaţia cu co-

la şcoala mixtă din satul Șopotul, ce este la 3500 m.
Are o biserică de zid, cu hramul Sf, Nicolae, fondată în 1828

la

grămadă,
bărbaţi;

cu 292 suflete, 1şo
142 femei. Locuesc în

de locuitori, deservită de 1 preot
Şi 1 cîntăreţ.
Acest

sat,

înainte

de

anul

1882, făcea parte din com. Gogoşul.
Mănăstirioara,

numire

vechie

dată fâdurel Scărișoara, de pe

10

la 40 kil.

kil.

iului.

de

de

Ploeşti

reşedinţa

și

pla-

|

Are o populaţie

de 370 fa-

milii, sai 1777 suflete, din cari
260 contribuabili; locuesc în

370 case,
Meseriași sunt:
16 şindiilari,

13 dulgheri,

2 cojocari,

2

ro-

tari, 3 zidari și 1 croitor. Produsul muncei îl desfac în co:
mună şi prin comunele vecine.
Este o biserică, fondată la

de 3884 lei, 43 bani, şi la chel:
tueli, de 3236 lei, 96 bani,

Prin com.

trece

şoseaua

Ploești-Bratocea,

munele:

Izvoarele

și

jucare

Mâăneciul-

Ungureni.
E brăzdată de dealurile: Gilma
şi Teişul

şi de piscurile: Piscul-

Calutui, Piatra-Vladei și Muchia.
Mare, acoperite cu pădure mă-

runtă de stejar.

Mai

sunt po-

ieni de fineață pe Valea-Mare
şi Căcicea,
E udată de girlele: Secuianca,

Valea-Mare,

Văiuga.

Căcicea

şi

-

MĂNECIUL-UNGURENI

Măneciul-Ungureni,

com.

rur.,

jud. Prahova, plaiul Teleajenul.
Este cea mai din spre N. din
plaiul Teleajenul. Populaţiunea
dintru început sa alcătuit din
oameni veniţi din Săcelele Transilvaniei. Inmulţindu-se populaţia, com. s'a separat în MăneciulUngureni, la N., formată excluziv

din locuitori mocani
silvania

din Tran-

şi Măneciul-Părnînteni,

la S.
Se compune

tîrgul săptămînal de Duminica,
ce se ţine în comună şi mai
cu

osebire

la

oamenii

din sat.

Comerciul se exercită în comună

de 6 circiumari.

Locuitorii s'aii împroprietărit
la anul 1864 pe moșia Eforiei
și a statului,
Vite sunt: 40 cai, 8 iepe, 328
boi, 346 vaci, 34 capre, 2220
oi şi 410 porci,
In raionul comunei sunt 36

6 cătune:

mori și pive situate pe girlele:

și Valea-Lar-

Telejenelul, Teleajenul, Stancea,

gă, așezate pe loc şes; Chicioreni, situat pe Dealul-Chi.
ciorenilor; Plăeţul, la poalele
muntelui Clăbucetul, coprins între Teleajenul și Telejenelul şi
satul Teleajenul, situat spre N,.,
aproape de vama Bratocea, pe
valea riului Teleajenul.
Are o populațiune de 473

Mogoșul, . Rudele, Piatra-Dudului, Valea-Berei, etc.
Apă minerală este la mănăs-

Gheaba,

familii,

din

MĂNEŞTI
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Făcăeni

sai

2022

suflete,

din

cari 370 contribuabili, Locuesc
în 473 case,
nul

Sunt 2 biserici: una în cătuGheaba, fondată în anul

tirea Cheia,

bonate alcaline şi carbonate de
calce şi magneziii. Nu conţine
nici sulfate, nici azotate, nici
materii organice.

Un litru

de

apă

conţine

a-.

Moara-de-la-Podeci
mai
se

şi Cheia

strucții

şi poduri.

numire

Strimtoare

"ocupă cu scoaterea butucilor de
fag şi brad de prin pădurile
vecine, din cari se fac șindrilă
și tinichele; iar pălmaşii se o-

cupă cu munca cimpului.
Meseriași sunt: 10. dulgheri,
3 zidari, 3 rotari, 1 cizmar, 1
brutar şi 6 croitori.

Produsul muncei îl desfac

la

In partea de E. e udală de
rîul Teleajenul, în care se varsă
văile: 'Telejenelul, Săcuianca,
Seaca, 'Țapul, Molivișul, Orățiele, Brustureilor, Popei, Car.
penul, Bobul, Stancea, Mogoșul,
" Ciumernicul, Valea-Neagră, Babeşul, Bratocea, Berea, Timpa,
Rudele, Pridvala, Brădetul, lepurele, Peleşul, Monteorul, Alticioarele, Rea și Dumitru,

Se mărginește la N. cu mun-

e așezată la poalele muntelui
Bobul-Mare, aproape de vărsarea
piriiașului Stanca în “Teleajen,

întreţin de stat.
Școala este frecuentată de 46
băeţi și 5 fete,
- Locuitorii, cari au vite, se

lui-lepure, Rogozului, Crucei, Mogoşul, Ardelei, Rudile,' Ciumernicul, Schitul-Cheia, . Pridvala, Buzoianul, Rotundă, Lungă. și
De-la-Frasin.

ţii Clăbucetul; la S,, cu com.
Măneciul-Pămînteni; la E., cu

năstirile Susana și Cheia. Susana

al piriiaşului Timpa, la poalele
muntelui Zăganul. Ambele sc

Cotul-

între piriul Bratocea

1882, și a doua în Valea-Largă
(de lemn), fondată în anul 1829,
şi reparată în 1890. Tot de comuna Măneciul-Ungureni ţin mă-

pe malul drept

De-la-Varniţe,

şi Valea-Berei. Ea nu coprinde
de cit 149 miligrame de substanțe solide în litru. Aceste
substanțe se compun din car-

proximativ:
Carbonate alcaline 0,068)
>
de calci 0,040 10,149
>
magneziii 0.041]
Din localităţile numite La-

așezată

Hoţului,

Giureștilor,

sus

Podul-Gioarștei,

piatră

pentru

La

In

comună

trecea

şosea, numită
că,

din

o

vechie

Șoseaua-Tătăras-

carese văd urme

riul-Gilmei, apoi
lui Telejenelul,
te foarte bine,
aranjate cu o

pe

Pi-

pe valea piîrîuunde se cunoașavind pietroaie
dibăcie admira-

bilă. Mai în sus se cunoştea
încă urme din ea, dar s'a acoperit de copaci secolari,.

dreptul

şi de la Piatra-Mică

de

scoate

în

munții Poiana-Lungă şi Poiana.
Mare,

con-

Măneciul-Ungureni,
Prahova,

com.

saţ,

jud.

Măneciul-Ungu-

reni, pl. Teleajenul.

locurile

și La-Cheia-

în-Rîpă, pe valea Teleajenului,
sunt cărbuni de pămint,
Budgetul comunei e la veni“tură de lei 6551,19 şi la cheltueli, de 3934,34 lei.

Șoseaua județeană Ploești-Bra.tocea înlesneşște comunicația între comuna Măneciul-Pămînteni
şi vama Bratocea.
- E brăzdată de dealurile: Do.
sul-Făcăenilor, Groapa-lzvoranilorși Dealul-Chiciurenilor. Poieni
sunt: Bouleţului, Molivișului, Oraţiele, Merilor, Popei, Poiana-

Măneciurile, fropriefate a Eforiei Spitalelor Civile din București, fostă pendinte de mănăstirea Sinaia, jud. Prahova, în întindere

de

11141 hect., din cari

10258 hect. suprafață îimpâdurită şi 883 hect. pămint arabil
şi finețe. .
Moşia

are un venit anual de

9042 lei.
Mănești, com. rur., în jud. Bu”
zăi, plaiul Slănic, situată pe
ambele

maluri

cul,

50!

la

ale riului

kil. de

Slăni-

Buzăii.

-
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sale

sunt:

la

N,,

din Dealul
- Țintei și pe hotarul judeţului despre Rimnic,
prin plaiurile muntelui Bisoca,
se întinde spre Muchia
- Bădicului şi de aci în Dealul-Ciu.
cului; la V., se lasă din Ciucul

pe

Valea Ciomegelor,

vărsătura

pănă

la

ei în Slănic, trece Slă-

nicul și suie pe Izvorul-Porcului,
pănă în Dealul-Bumbarului, continuă plaiul spre Poiana-Ascunsă,
pănă ese la dealul Bercioi, se
întinde spre Altoaia, apoi tot
„pe plai ajunge în hotarul Cocii,
atinge Muchia-Bulercii şi se lasă
în riul Slănic, în faţa movilei din
com. Sirbeşti;la E., trece Slănicul

şi de la movilă urcă pe Muchia.
Fundului, se lasă pe valea despre Bisocuţa pănă dă în izvozul Bisoca, urcă în Ripa-Albiă
și de aci la Dealul-Țintei,
Suprafaţa com. este de 2186
hect., din care: 236 arabile, ş20
pădure,

381

18 livezi,

fineață,
mai

Mavra,

Mănești,

236

1 vie și 749

Proprietăți

“sunt:

izlaz,

sterpe.

însemnate

Reghinești,

a cetelor

apoi

de moșneni:

Beșlii, Apostarii și Ciomagii.
Terenul e accidentat, avind
numai coline, dealuri și văi, şi

puţin

fertil;

totuși

e

avut

în

substanțe minerale, precum: sfe" roxiderit, sare, lignită,
urme

de păcură, apoi straturi cu psilodoni,

e formată din cătu-

Apostari,

Beșlii,

Reghi-

nești, Valea-Ciomegei și Valea.
Cotorei, cu o populaţie de goo
locuitori,

din

cari

143

contri-

buabili,
,
Are două biserici, în cătunele
Beșlii şi Valea-Ciomagei, cu 2
preoţi, 2 cintăreţi şi 2 paracliseri; catedrala
mul Sf. Mihail
Vite:

100

Meseriaşi sunt: 2 lemnari, 3
rotari, 2 butnari, 2 căruţași, 1
cizmar, 2 fierari şi 2 cojocari.

Căi de comunicaţie n'are de
cît şoseaua Lopătari- Săpoca,
dar și aceusta se întrerupe prin
multele cotituri ale riului Slănic.
Istoricul acestei comune e de
o deosebită importanţă prin tradiția locală, ce se păstrează
identic și în comunele Iopătari
şi Minzăleşti

e cea cu
și Gavril.
boi,

So

vaci,

hra-

şi

care

poate

a-

duce un noă elemeat în înţelegerea etimologiei cuvîntului Beşliul, Reproducem tradiția:
In timpii vechi locuiaii aci
Tătarii, Negru-Vodă cu trei căpitani: Beşliu 0), Goidea şi Lopătarea i-ai alungat și ai împărțit pămîntul luat de la dinşii
ast-fel: Căpitanului Beșliu s'a
dat teritoriul comunelor Minză:
lești şi Mănești, lui Goidea, teritoriul com. Goideşti, iar lui Lo-

pătărea teritoriul com. Lopătari.
Beșliu s'a stabilit în com. Mănești, în căt., care îi poartă numele pănă astăzi, unde a zi:-

spre

N.-V.

ambele

de Tirgovişte,

maluri

ale

Dimbo-

viței şi în apropiere de şoseaua

Tirgovişte-Cimpulung.
Se compune din patru cătune:
Mănești, Drăgăeşti - Pămiînteni,
Drăgăeşti-Ungureni și Ghebocni,

avind peste tot o populație de
2500 locuitori.
Aceste cătune sunt situate
între dealuri şi văi, cari se nu:
mesc: Dealul-Ciutei, Piscul-luiPâun, Chiliile, Dumbrava, Tu“dora şi Timpa; iar văile sunt:

Valea-Dimboviţei, Valea-Mică şi
Valea-lanoşița. Riul Dimboviţa
trece prin centrul com., avind
de afluenţi piraiele: Ianoşiţa, Tisa
și Vilcelul.

La Drăgăești cea mai mare
parte din locuitori se ocupă cu :
olăria.
Are: 3 biserici; o școală; ş
mori de apă; 1 herestrău de

tăiat scînduri.
Prin cătunul Gheboeni trece
şoseaua judeţeană TirgovişteCimpulung.

.

|

Se învecinește: la E. cu Şotinga, la V. cu Boţești, la N.

reparat. Ultima parte a tradi
ției pare probabilă, căci a fost

$. cu Dragomirești.

cu Tătărani

şi

Izvoarele

şi

la

De Șotinga

imposibil lui Vintilă, în scurta

se

sa domnie,

acoperit cu pădure; de Botești,
prin dealul Timpa, îmbrăcat tot
cu pădure; de Tătărani, Izvoarele și Dragomirești, prin o mică
cîmpie. Se leagă cu Izvoarele şi
Dragomirești prin șoseaua jude:

să

facă

acele

con-

strucțiuni colosale, să fortifice
piscurile a . patru munţi, etc.
(Vezi Vintilă-Vodă). Dintre băa fost bine cunos-

cut pe la începutul secolului
„Ioan Beșliu. Fiii săi aii început
să se împrăștie, din cari cauză
se găsesc azi mai multe loca:
lități cu numele de Beșlii. Dacă
se admite opiniunea că Beşlii
aii fost un corp de armată, e
"probabil că la licențierea ei, oamenii cari o compuneaii, să se
fi retras și stabilit în aceste

locuri.
30

viței, 6 cai, 7 iepe, 3 minzi, 800
oi, 101 capre, 75 porci.

tuată

pe

dit o biserică și o cetate, pe.
care Vintilă- Vodă numai le-a

trinii Beșlii,

etc,

Comuna
ncle:

MĂNEȘTII
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Măneşti, com. rur., în jid. Dimboviţa, pl. Dealul-Dimboviţa, si-

desparte

prin

Dealul-Ciutei,

țeană, iar cu cele-l'alte comune
prin drumuri aproape imprac-

ticabile.
Are două
de

86650

păduri

mari: una

arii şi alta de

16000

arii,
Măneşti, com. rur., în jud. Prahova, pl. Fiipeşti. Data înființărei sale au sc poate preciza
cu siguranță. D-l Theodor Văcărescu, proprietarul moșiei, posedă

niște

vechi

documente de

MĂNEȘTI

"981

pe la 1500, ale moşiei Mănești,
și se crede că datează cu mult
înainte de acest an.
La anul 1624, a avut loc aci

o

luptă

Ploești,

între
Mănești

răsculați
dru

şi

de

la

Gherghița,

în contra lui Alexan-

Coconul,

nea.

călărașii

fiul lui Radu-Mih-

.

In jud. Prahova, afară de slujitorii polcovnicești

ai

jud.,

la

Mănești era o căpetenie cu 20.
-slujitori.
La niște săpături pe cari le-a
făcut d. T. Văcărescu în 1880,
la temeliile vechilor case boerești, spre a le preface, a găsit

îngropate în pămînt bombe pline
şi spărturi mari de granate cum
se întrebuințaii de artilerie din
secolele al XVI-lea și al XVII-lea.
D'asupra

satului, la V., există

o movilă înaltă, în suprafață ca
de 8 hect., dar pe care depresiunea solului rezultată cu timpul, o arată a f fost și mai întinsă, și prin forma şi situaţiu-

şi

idolașii

MĂNEȘTI

de lut,

virfurile

de

săgeți de silex, ne duc în epoca
neolitică saii a pietrei lustruite.
Comuna este situată la 16
kil, de capitala județului și la 8
kil. de reședința plăşei, pe malul
drept

al

iazului

luat

din

rîul

Prahova, care începe din com.
Măgureni și se varsă în Cricovul:
Dulce, la com. Cocorăşti.
Se compune din 4 cătune:
Mănești, Coada-lzvorului, GuraCrivăţului și Comănacul, avînd

o populațiune de 247. familii,
saii 1028 suflete, din cari 181
contribuabili.

Locuesc

în

246

case.
Sunt 3 biserici: două în Mănești și una în Coada-Izvorului,

Aceste
vite de

biserici

sunt

deser-

part Valea-Cricovului-Dulce de
Valea-lalomiţei, la un punct pe
care ţăranii îl numesc,

me,

d. profesor Tocilescu a descoperit urmele unei cetăţui întărite, de categoria celora pe cari
poporul le numește: Jidovii, și
cari, dipă toată probabilitatea,
trebuesc să: fie atribuite locuitarilor anteriori dominațiunei romane, de sigur Dacilor. Cetăţuia

ocupă un loc foarte bine ales
din punctul de vedere milităresc;
cioburi

iala d-lor Theodor şi Radu T.
Văcărescu, în stil bizantin, după

de vase, instrumente

de

silex, cum și puţine obiecte de
metal dovedesc că stațiunea a

fost lung timp ocupată,
Intre movila de mai sus şi |
cetățuie, trece limesul roman, cu-

noscut

2 preoți.

Biserica din centrul com. Mănești s'a construit prin cheltu-

din vechi-

Cetăţuia-lui-Mihnea-Vodă,

de

de

popor

sub

Brazda.lui-Novac.

numele
Acest

]i-

mes, care a fost cercetat cu deamănuntul de d. profesor Gr.
Tocilescu,

pleacă

de la Hinova

planul arhitectului Gottereau aprobat de d-l Lecomte de Nouy.
Picturile murale sunt de pictorul N. Vermont. A doua bise-

(lingă Dunăre, la S. de TurnulSeverin), trece prin Craiova, pe
la Puntea -de- Greci, prin Mă-

arheologului.
Această destul de însemnată
ridicătură de pămint, izolată în

rică, de

se finește la celalt cap al Du-

tirul com. A treia biserică din
căt. Coada-Izvorului, cu hramul

nărti,

mijlocul cîmpului plan şi egal,

Adormirea

man datează, după părerea d-lui
Tocilescu, din epoca dominațiunei romane asupra cimpiilor

nea ei, a excitat în diferite rîn-

duri

curiozitatea

geologului

și

înconjurată, despre
E., către
Tirgşorul-Vechii şi Ploeşti, de -

un șanț prin care se scurg îzvoare de apă, nu pare a fi formată
mînă

acolo de natură, ci de
de om şi această bănuială

ar putea fi întărită de obiectele
găsite la diferite cercetări și săpături întreprinse succesiv de
d-nii Cezar Boliac, A. Odobescu, Gr. Tocilescu, precum:
hirburi, monede vechi și chiar
unelte preistorice de silex, din

cari unele se află în posesiunea
d-lui T. Văcărescu.
Incontestabil că avem a face
cu una din numeroasele staţiuni

preistorice.
plină.

de care. Țara

Cioburile de

vase,

este
cum

„ coastruit

lemn,

se află.la cimi:

Maicii Domnului,

din

temelie,

la

s'a

1828,

de dl Doctor Silivestru şi preotul Popa Andronache și s'a re-

nești, pe lingă gara. Ploești,

S.

de

la Tufeşti,

Brăila.

20

Acest

kil.

limes

și

spre

ro-

_ Mănescu,

Țărei-Romîneşti, anterioară cuceririlor lui Trajan, între Vespasian și Trajan, (a se vedea:

E vrediuic de însemnat în căt.
- Mănești, minunatul castel al d-lui
„_T. Văcărescu,
una din con-

Gr. G. Tocilesco, Fouilles et
recherches archeologiques, Bucarest, 1900).

parat la 1845 de coconul Dem.

strucțiunile
de acest

cele

mai

frumoase

fel, din "Țară ; în inte-

rioriul castelului pe lingă prețioase obiecte de artă, sunt picturi murale interesante cu referință la scene din viața străbunilor Văcărești din timpii cei
mai vechi pănă azi.
Tot pe teritoriul acestei com.
spre V., în direcţia Tirgoviștei,
pe muchia dealurilor cari des-

Locuitorii se ocupă cu agricultura, afară de cei din Coada. -.
Izvorului,

cari fabrică

var

alb,

pe care-l desfac la orașul Ploeşti.
In raionul com. sunt 2 mori
de măcinat, pe iazul ce trece
pe lingă com.
Locuitorii,

în număr

de

166,

s'ai împroprietărit la 1864, pe
moșia d-lor Theddor Văcărescu,

N.

]. Niculescu

și a statului,

MĂNEŞTI
numite

pe

Mănești,

Comănacul

şi

Mănești,

Băltița-Stariţa, din care li s'aă

dat 692 hect.

oi și 250

Școala,

porci.

într'un

local,

Toată com. se întinde pe o
suprafață de 1454 hect.
Comerciul se exercită în com.
de 6 cîrciumari,
Budgetul com. e la venituri
de 4868,67 lei şi la cheltueli,
» de 4856.94 lei,
In raionul acestei com. sunt
una în direcţiunea tir-

gului Filipești; una în direcțiunea
com. Vlădeni; a treia spre căt.
Coada-Izvorului; și a patra spre
"căt, Gura-Crivăţului.
Pe teritoriul com. este movila
de care

ce se mai dă

reședință

Beșlii,

s'a vorbit

mai

sus,

în

Nucșoara,

jud. Mușcel.

Este si-

tuat pe malul sting al rîului
Bratia,
Are o populaţie de 26 familii
: Saii 111 suflete.
Locuitorii s'ai împroprietărit
pe moșia statului Cîmpulungeanca din careli s'aii dat 103
hect. pămînt pentru cultură,

replantat cu viță

toită.

americană al-

|

Tirgşorul-Noi,

şorul-Vechiu,
boaia,

Tirg-

Cocorăști şi Ghe.

50 familii,

făcînd

parte

din

com. rur. Zărnești-Cacaleţi.

Riurile,
din

2

com.

Mihăeşti,

izvoare:

unul

format
izvorește

dintre Piaiul-lui-Ivan și DealulVlădeanului și altul dintre Plaiul -lui-lvan

și Dealul
- Vacilor.

Ambele se împreună la capul
Plaiului-lul-Ivan și formează pi:
rîul Mănetul,

care

se

varsă

în

girlița Priboaia.

Mănești,

parte din

Măngălăria, pirii, jud. Fălciă,

com. tur. Mănești, pl. Filipești,
jud. Prahova.

pl. Podoleni. Izvoreşte din pădurea cu același nume, curge
„prin satul Răducăneni și marginea de V. a tirgușorului, cu

sa,

Mâneşti,

făcind

zoșie,

în jud.

Buzăi,

com. Mănești, căt. Beșlii şi Apostari, proprietate moșneneaspădurea

Beșloaica, restul arabil,

fineaţă și izlaz.

Măneşti, moșie, situată pe lîngă moşia Bălășeni (Grași), jud.
Neamţu,

com.

Petricani,

pl.

de

Măneşti, pădure, în jud. Neamţu,
„pl. de Sus-Mijlocul, are o întindere

Măneşti, sa/, cu 100 suflete, fă.
cind parte din com. rur. Cuca,
jud. Argeș, pl. Oltul. Are o
biserică, cu hramul Cuvioasa Pa-

raschiva, cu 2 preoți și un cîntăreț.

de

5325

pogoane,

cuprin-

zîndu-se și acele de pe moșiile:
Nemţişorul, Secul și Vinători.
Mănești, ziriă, jud. Prahova, plaiul Teleajenul; udă com. Posești şi se
tinul.

varsă în girla

Zele-

Mănești, sa, cu 41 familii, facind

Măneşti, șes, jud. Bacăi, pl. Taz-

parte din com. rur. DrăganulBascovel, judeţul Argeș, plasa

lăul-d.-j., com. Brătila, pe care
se zice că ar fi fost.în vechime

Piteşti,

Mănetul, piriz, jud. Muscel, pl.

Măngălăria, dea/, între satele
Golgofta și Iezerul, jud. Vas-

Sus-Mijlocul.

Măneşti, saz, jud. şi pl. Argeșul,
„cu

numire ve-

luiii, pl. Rahova,

comuna

Ivă-

neşti.

același

nume

şi se varsă

în pi-

rîul Bohotinul.

că; are 300 hect. din cari 100

Afară de girla Cricovul-Dulce,
com. mai e udată de valea numită Crivăţul.
Se mărginește cu comunele:

Vlădeni,

(Schitul-),

chie de sat, dată satului Blebea

Măneşti, saţ, în jud. Neamţu,
pl. de Sus-Mijlocul, com. Petri„cani. A făcut parte mai înainte
din desființata com. Boiștea.

suprafața de 8 hect,, care a fost
în parte plantată cu viță pe
care a distrus-o filoxera și s'a

Măneşti

din com. Petricani, pl. de Sus-Mijlocul, jud. Neamţu.

Măneşti, sat, făcînd parte din
com. Berevoești-Ungureni, plaiul

care e

proprietatea com., e frecuentată
de 6; băeţi şi g fete,

4 șosele:

de

jud. Buzăă, com. Mănești.

Vite sunt: 56 cai și iepe,
210 vaci, 370 boi, 20 capre,
1250

numire,

cătunului

MĂNICEȘTI

”

un

tirguşor

avînd

şi

biserică,

Măngălăria, va/e, formată din
prelungirea dealului Măngălăria,
com. Ivănești, pl. Racova, jud.
Vasluiu.
Mănicea, sat, făcînd parte din
com. rur. Zătreni, pl. Mijlocul,
jud. Vilcea. Are o populaţie
de 157 locuitori,
Mănicea, vâ/cea, spre 5. com.
Zătreni, pl. Mijlocul, jud. Vilcea,
între piscul Gănești (limita) și
Manicea.
Măniceşti, sa, cu 49 locuitori,
jud. Argeș, pl. Oltului, făcînd
parte din com. rur. Scheiul. Are
o biserică, cu hramul Sfinţii Voevozi,

cu

1

preot

și

1

cîntăreț.

Măniceşti, saz, cu 381 locuitori,
pe riul Argeș, jud. și pl. Argeș,

MĂNICEȘTI

283

făcind parte din com. rur. Bai" culeşti. Aicierâ mai înainte stație
de cai de poştă între Pitești şi
Curtea-de-Argeş.

MĂRĂCINENI

Dimbovița, formînd linia de des-

părțire între riurile Dimbovița
și Argeşelul, împreună cu munţii: Draxinul, Țefeleica, Preajma,

Are o biserică, cu hramul A-

Munţișorul, Căpitanul, Plăișorul,

dormirea, cu 1 preot și 1 cîntăreţ.

Pravăţul, Altămușul și Mateiașul.

Măniceşti, pzoşie, jud. şi pl. Argeş, cu o întindere de 1181 po-

Măraşul, zirle, jud. Brăila, situate

goane, din care 940 pogoane
pădure,

proprietatea

statului,

fostă pendinte de Episcopia de
Argeş, și aducînd o arendă anuală de 2910 lei.
Pe moșie se -află: o moară,
case, han, magazii, povarnă, etc.

Mănioaia, saț, în jud. Neamţu,
pl. Bistriţa, com. Costişa, situat
pe valea. rîului Bistrița, Se mai
numește:

Mărieneşti,

Mănteşti,

sub-divizie

Iul Ruginoasa
com.

la E. com. Stăncuţa, pe malul
drept al Vilciului, între viroaga
Coităneasa și privalul Zatna.
"Au

166 locuitori,

Mărăcineanca,
satului

vechie numire a

Bărbătescul, com.

xeni, pl. Cimpul, jud. Ialomiţa.

Mărăcineanul,

partea 'de S. a

satului Osman, jud. Brăila, unde

s'au așezat împroprietăriții de la
1879.

a

cătunu-

din jud. Buzăi,

Brăești.

Mănucul, mamire, ce se mai dă
satului Cacomeanca, pl. Borcea,

Mărăcinele,

jud. Ialomiţa.
sa,

jud. Dolj,

parte din

com. rur. Simbureşti, pl. Oltul-

d.-s., jud. Olt.

pl.

femei.

Lo-

cuesc în 79 case şi 19 bordee,
Copiii din sat urmeazăla școala mixtă” din satul Tincănăul,
ce este la 2 kil.
- Are o biserică de zid, cu hra-

Sf. Nicolae, fondată în 1869

de Chirea Buşu, Lepădatu

făcînd

Petcu,

Sanda Berceanu și Ioan Ciliciu,
deservită de 1 preot și 1 cîntăreţ.

Mărăcinele, fost sat, jud. Dolj,

situat cătunul Mănuleşti, jud,
Olt, com. Simburești, pl. Oltul-

pl. Dumbrava-d.-j., com. Sălcuţa,

d.-s. Are direcţia de la E. spre

Mărăcinele, ostrov, jud. Brăila,
coprins între Dunăre la V. şi

V. şi

dea,

este

pe

acoperit

pădure.

Printre

Tonești,
Mare.

curge

care

cu

acest

riul

și

deal

și

Cungrea:

nărei,
coprinsă între
- Tapa și Mărăcine, jud.

a Du-

ostrovul
Brăila.

munte, jud. Muscel, plaiul

62:50. Marele Dicţimar

între

Mănuşoaia

la LI. şi situat

la $. de ostrovul Crăcănelul și
la N. de ostrovul Vaca...

Mănuşoaia, ramificațiune

Măra,

vii
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Mărăcinele, pădure particulară,
jud. Dolj, pl. Dumbrava-d.-j.,
com Tincănăul, satul Mărăcinele.
Are întindere de 965 hect. și

e compusă din gîrniţă, Este amenajată,

Mărăcinelui (Valea-), za7z, în
raionul com. Dobrești, pl. Pod-

goria, jud.

ce

udă

Muscel, care, după -

partea de N.

a comunei,

se varsă în apa Circinovul,
Mărăcineni,

com. rur., în jud,
Buzăi, pl. Sărata, situată pe
ambele maluri ale rîului Buzăul,
la 41

kil. de oraşul

Buzăul.

Mărăcinele,

moșie

puţin

particulară,

jud. - Dolj, pl. Dumbrava-d..j.,
com, Tincănăul, satul Mărăcinele.
e
un venit anul de 31966

i. Aparține bisericei: din Cra-

mat jos

de

Mo-

rile-Călugărești, trece pe la Natima

și

Valea. Calului,

urcă

pe colina Grindul, trece ValeaBlăjanilor, urcă pe Movila-Să.pată, apoi pe la capul moșiilor Căpăţineşti, Cîrlovoaia şi
Mărăcineni, dă în albia ztului
Cilnăul, în dreptul căt. Girbovi;

la E., merge pe Cilnăi în jos
pănă în rîul Buzăul, trece Buzăul și o ia pe apa Aretei (hotar despre Va-tr
Episcopi
a
ei),
apoi pe hotarul moșiei Simileasca-Banul;

Sunt 2 cîrciumi.
este

Mănuleşti,

*

dinsa.

Buzăul

sa,

Dumbrava-d..]., com. Tincănăul.
Are o populaţie de 433 suflete:

„mul

“pe

Limita la N., începe din rîul

233 bărbaţi și 200
Mănucul, căzun (tîrlă), în jud.
Ialomița, pl. Borcea, pendinte
de com. Tonea.

Mănuleşti,

Ale-

iova Madona-Dudu. Are pădure

:

la S., continuă pe

hotarul com. Simileasca, pe mar-.
ginea proprietăţilor Binceasca
şi Clinciurile, pănă în Moara:
Nemţească; la V., trece iazul,

apoi prin Crivina trece rîul Bu-

zăul, urcă puţin pe Crivină pe

- lingă moşia Săpoca și ajunge
la Morile-Călugărești, com. Cîndești.
Comuna

e formată

din

cătu-

nele: Căpăţinești, Cirlovoaia,
Mă"răcineni,

Măteşti,

Potoceni-d. -j.

și Potoceni-d.-s., avind o populaţie de 2150 locuitori, din cari
358 contribuabili. Locuesc în
447 case,

37

-

!
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Are: 2

școale,

Mărăcineni

una

în

şi a doua

căt.

mixtă,

în

căt. Măteşti, frecuentate de 89
elevi şi 6 eleve; 3 biserici, în
căt. Mărăcineni, Mătești şi Potroceni, deservite de 3 preoți,

3 cîntăreți şi 2 paracliseri, Catedrala e cea cu hramul Sf. Nicolae. Cîrciumi sunt 13.
Suprafaţa

com.

este

de 5438

hect. din cari: 3760 hect. arabile, 305 hect. pădure, 96 hect.
fineață,

302 hect.

izlaz,

1 hect.

livezi, 14 hect. vie și 960 hect,
sterp, constînd din prundul rîu
lui Buzăul,

Iazul-Morilor,

etc.

Proprietățile mai însemnate
sunt:
Căpăţineşti, Cirlovoaia,
Mărăcineni,

Mătești,

Potroceni-

d.-s. și Potroceni-d.-j.
Terenul

e şes, accidentat pu:

țin în partea de N. prin mai
“multe dealuri și cite-va movile;
e priincios agriculturei, care se
face pe o mare întindere.
Afară de piatră pentru fabricarea

varului, în com.

15 mori

MĂRĂCINENI

934

pe apa Buzăi,

mai sunt:

1 moară

nevoiţi a trecc cu podul saii
cu luntrile pe călători, din care
cauză eraii scutiţi de dări. Mulţi
din

acești podari

se ocupă

azi

160

So

cu pescuitul.
Vite:'632

boi,

vaci,

viței, 6 bivoli, 65 cai, 74 iepe,
12 mînji, 2080 oi, 122 capre,
1 asin și 386 porci.
Locuitorii posedă 46 stupi
cu albine..
|
Meseriași sunt: 7 lemnari, 2
croitori, 3 cizmari, 4 fierari, 3
maşiniști, 3 cojocari și 3 vărari.

Budgetul com. e de 8213 lei.
Pe la începutul secolului al
XIX-lea, com. Mărăcineni avea
pe teritoriul săi satele: Căpăţinești, Mărăcineni I, Mărăcineni
II și Greci-de-Buzăii; celelalte

S'ai format după 1828, mai cu:
seamă din Bulgarii ce ai fugit
împreună cu armatele rusești.
Pe timpul lui Mateiii Basarab,
Mărăcineni

era

un

nat, de oare-ce

sat

însem-

întrun

proces

semnat e și comerciul făcut de
grădinari, mai cu seamă cei din
Potoceni,

cari

cultivă peste

150

hect, zarzavat, pe care îl desfac parte în Buzău, parte în
Brăila,

Galaţi,

etc.

Căi de comunicaţie: șoseaua
-naţională Buzăti-Focșani, şoșeaua

judeţeană Mărăcineni-Rușavăţul,
"șoseaua

comunală

Mărăcineni-

Sorești (com. Blăjani) și alte
drumuri naturale. Pănă a nu se
“face podul de fier peste riul
Buzău (anul 1866), unul din cele
mai însemnate ale "Țărei, avind

536 m. lungime, locuitorii erai

la N.

cu com.

Ciumești, la S. cu orașul Pitești,
la E. cu pl. Podgoria și la V.
cu jud. Argeş.
Se compune din 2 cătune:
Mărăcineni și Gropeni.
Arc: o biserică, deservită de
1 preot şi 1 dascăl; o școală,

frecuentată de 37 băcţi și 10
fete,
Budgetul comunei e la veni:
turi de 2703 lei și la cheltueli
de

1726

lei.

Locuitorii ai primit pămînt
prin împroprietărire la 1864.
In comună se află locul numit
Cărămidăria

pentru-că

aci

se

rămizi.

12

boeri

martori:

rea

transporturi

și se mărginește

luat de aci

Dragotă.

în

acest oraș și la 22

kil. de reședința judecătoriei de
ocol și a subprefecturei.
Este situată pe un deal frumos, care predomină Valea-Argeşului, pe malul drept al rîului
Doamna, unit cu riul Tirgului,

fabrică pe an 3—6 milioane că-

Mihai Cirșotea, Necula Botoşanul, Sava lui Avram, Vasilăche Nedelcu, Manea Bondrea,

cerealelor,

la 46 kil. de

al măvăstirei Vintilă-Vodă, s'au

de aburi, o stină pe moșia Mărăcineni și o fabrică de petrol
unde se destilează
- păcura ce
se extrage din com. Piclele.
; Comerciul constă în desfaceși în procurare de alimente orașului Buzăul. Nu mai puţin în-

Muscel, pl. Riul-Doamnei, situată la S.V. de Cimpulung,

Mircan

Ceauşul;

Dvornicul,

apoi

Azmega,

Lupșea

Vetrea

și

Satul Greci de la Bu-

Prin partea de E. a comunei,
trece calea națională PiteștiFrontieră și calea ferată GoleștiCimpulung, avind pe teritoriul
com. Halta-Gropeni.
La 3 kil. mai spre S. de Mă-

zăii se menţionează încă din se:

răcineni,

colul al XVI-lea. Din documen-

în riul Argeș,

tele aflate

în familia

desăvirşire,

fiind înlocu-

ită cu Potoceni-d.-j. In 1806,
Mărăcineni a fost fortificat de
generalul rus Camensky, care
se

retrăsese cu trupele aci, con-

tra căruia a venit

Şapan-Oglu

cu

ocaziune

Turcii,

cu

care

a

ars pănă în pămint orașul Buzăii.

Mărăcineni,

com.

pe

se varsă

malul

sting.

Greceanu,

rezultă că ar fi fost patria lui
Radu-de-la-Greci. In scurt timp
el s'a subdivizat în trei: Potoceni, Puţintei și Greci-de-la-Buzăii. Numirea de Greci e uitată
azi cu

riul Doamna

rur., judeţul

Mărăcineni, saf, judeţul Argeș.
Vezi Lăceni.
Mărăcineni, cătun de reşedinţă,
al com. Mărăcineni,
jud. Buzăi,
cu

520 locuitori

şi

108

case.

Mărăcineni, saţ, făcind parte
din com. rur. cu același nume,
jud. Muscel, plasa Argeșelul.
Mărăcineni, săzițor, în jud. R.-Sărat, pl. AMarginea-d.-s., comuna
Timboeşti; e mai mult o sub-divizie a cătunului Mărăcini,
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Mărăcineni, moșie,în jud. Bu.
zăi, com, Mărăcineni, de 1200
hect., din cari 800 hect. arabile,

120 hect. crivină, 35 hect. grădini de zarzavat și restul prund.
Mărăcineni și Colibaşi, fropriefăți

ale statului, pendinți de Va-

tra-Mănăstirei, pl. Rîurile,
Muscel,

ai 407
cu

jud.

hect. loc arabil

şi 1734 hect. pădure.
dează

10450

Se aren-

Porumbiștea' și Dealul-Cilibiului
(spre S.); după un drum de
3 kil. se deschide

N.

Movila-Cinstitului;

situată

lil. spre E. de căt. de reședință, Timboești. Are o întindere de 277 hect. și o populaţie de 171
familii, sai 534
suflete, din cari 190 contribua-

bili.
Mărăcini, câzuu, al com. Mizil,
jud. Buzău, cu go locuitori și
22 case ; are subdivizia Teișanul,

sub-Aivizie

a cătunu-

Buzăă,

com.

Mărăcini (Teişanul), zzoșze, în
jud. Buzău, com. Mizil, avînd 412
hect., mai toate arabile și puține înnecături făcute de apa
Năeanca,
Mărăcini,

ziriă, în jud. R.-Sărat,

plaiul Rimnicul, com. Chivjdeni;
izvoreștedin Dealul-Chiojdenilor;

udă partea de V. a: comuni,
și se varsă în riul Motnăul, pe,
dreapta lui.
Mărăcini,

de

vale însemnată,

în ju-

deţul Constanţa, pl. Hirşova, pe
teritoriul comunei rurale Gorleci; începe de la punctul numit Cișla-la-Țirca, îndreptindu-se
către V.,,; se întinde printre dealul la Țirca (spre N.) și șesul

o biserică, deservită
de

cuentață

de 28 elevi.

Locuitorii posedă: 9 pluguri,

în partea N.-V. a pl. și de cea

4 care cu boi,

de E. a com.;

600

este

străbătută

în lungime de drumul comunal
Groapa-CiobanuluiHaidar şi în
cruciş

de

drumul

Girleci-Bal-

giul.

vite mari

3 căruțe cu cai;
cornute, 5023 oi,

1757 capre, 201 cai, 360 rîmători; 360 stupi.
venila
Budgetul comunei e
665 lei, iar

de

turi

664

la cheltueli, |

lei.

Mărăscu. Vezi Mărăști, saz, judeţul Bacău.

Dealuri .mai însemnate în această comună sunt: Măgura,

Mărăscu,

Ocheanul, Măcișul, Biriiacul, Re- chichişul, Măgura-Icorbiei, Dea-

zzoșze, jud.

Bacăi,

pl.

Siretul-d.-j., com. Nănești, proprietatea d-lui Caton Lecca.

Mărăşeni, saz, în partea de N.E. a com. Brodocul, pl. Stemnicul, judeţul Vasluii, pe malul
stîng al riului Birlad, pe o suprafață de 800 hect., din care
102 hect. pădure, proprietatea
statului.

Are o populaţie de 62 familii,
saii 286

jud.

este

Are:

1 preot și 2 cîntăreți; o' școală,
condusă de 1 învăţător, și fre-

de

Timboești. Este așezat în partea de E., pe un deal, la 1!f

lui Boteşti,
Pănătăul,

în Valea.-Pie-

trișului, puţin mai spre

lei anual.

Mărăcini, saz, în jud. R.Sărat,
pl. Marginea-d.-s., căt. comunei

Mărăcini,
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suflete;

servită de

o biserică de-

1 preot şi 1 cîntăreţ,

zidită la 1832 de către locuitorul
Joan Moreșanu, de la care sezice
că ar fi luat numele și satul.
Vite: 120 vite mari cornute,

549 oi, 8 cai, 20 rimători,
Locuitorii posedă 120 stupi

lul-Ocnelor, Fruntea-Mărășeştilor și Rugetul. Din acestea, Măgura și Ocheanul întră în regiunea munților, avind înălţimi
predominante.

Văile poartă tot aceleași numiri ca şi dealurile, iâr piraie
sunt: apa Brebina, ce vine de .
la Obirșia, și piraiele ce primește: Băroaia, Măgura, Valea-lepei,
Valea-Scroafei,
Valea- Satului,
Richichisul, Valea-Hoter i Valea-Ibratei.

In partea de

V., sunt minc-

le: Băroaia

şi

localitatea

ceni,

se

văd

piatră,

unde

de

zgură

nişte șanțuri făcute

Buri-

grămezi

de

aramă

de

Şi

în pămînt,

Mărăşeşti, con. rur., în jud. Putna, pl. Şuşiţa. Este situată pe

cu albine.

Mărăşeşti, cor. rur. şi sat, în jud.
Mehedinţi, plaiul Cloşani, la 68
kil. de orașul Turnul-Severin,
situată pe valea apei Brebina.
“ Satul Mărășești formează comună cu satele: Bratilovul și Stă.

neşti, avînd o populaţie de 9oo

malul Siretului, la o jumătate
ceas în jos de Huipești și la
19 kil. de capitala judeţului.
Inălţimea comunci d'asupra
nivelului Mării-Negre e de 70
metri.

o

Are o populaţie de

şoo

fa-

suflete, din cari 124 contribuabili. Locuesc în 258 case,

milii, sai 1717 suflete, din cari:
418 agricultori, 12 meseriași,

Locuitorii, pe lingă agricultură, se ocupă şi cu facerea şin-

8 industriaș,

drilei.

Prin

această

comună

trece

șoseaua Baia-de-Aramă-BrebinaMărășeşti-Obirșia.

59

comercianți,

10 avind profesiuni libere, 98
“muncitori și 46 servitori, Locuesc în 321 case.
Știu carte 205 persoane (213
| | bărbaţi, 82 femei).

*
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Sunt 380 contribuabili.
Are o biserică parohială, cu
hramul Adormirea; o şcoală de
băeţi şi una de fete, frecuentate

de 55 băeţi și 13 fete; un biuroi telegrafo-poștal, înfiinţat la
1895

și al cărui venit

pe anul

1896—97 a fost de lei 5886, b.
90; o staţie de cale ferată.
Budgetul comunei e la venituri de 15582.59 lei și la cheltueli, de 15550.55 lei.
„Locuitorii posedă: 1 mașină
"de semănat, 2 'de secerat, 3 de
trecrat cu aburi, 1 de bătut porumb, 50 pluguri de lemn, 40
de: fier și

"1

2

mișcate

de

abur,

scarificator, 11 grape de fier,
6

tăvăluguri,

9

rarițe,

2

190

stupi.

In comună

sunt:

cizmari,

3

2 rotari,

croitori,

cu

aburi

şi

lier de fierărie
rie, pentru

și 1 de

lemnă-

unelte agricole.

Această moșie aparținea în
1827 logofătului. Iordache Catargiu.

-

Mărăşeşti, trecătoare, peste graniță, în jud.

Mehedinți,

Cloșani,

rur. Mărășești, ce

com.

plaiul

duce, peste apa Cerna și muntele
Cupănul, în Banat, la satul Rușca.

Mărăşeşti, sas, în jud. Tutova,
pl. Tutova, com. Avrămeşti, spre
S. de satul Avrămești.

Este compus

din două părți:

Mărășești-Boerești

şi Mărășeşti-

Răzăși, avind o populațiune de
367 locuitori şi 107 case.
Are o fabrică de spirt.

3

fierari,

1. hotelier și 1! restau-

Mărăşti,

com.

rur.,

jud.

Bacăii,

pl. Siretul-d.-s., situată între piriul Berheci, la E. şi afluentele
săi Dunăvăţul, la V.
|

Teritoriul săi este
. brăzdat
de dealurile: Palanca şi Măgura

rator.

M ărăşeşti, stație de-dr.-d..f., jud.
Putna, pl. Şușiţa, com. Mără-

la E., Runcul, Blidariul,

*

şeşti, pe linia Focşani-Mărășeşti-

zarea

Bacăi, din care s'a pus în cir-

Clenciul la S.
Se compune

culație linia Mărăşești-Bacăii

la

13 Septembre 1872, și. la 13
Iunie 1881, linia Focșani-Mărăşeşti. Este și stație finală a liniei Mărăşeşti-Tecuciii-Galaţi. Se
află pe linia Focşani-Bacăi, între
stațiile Putna-Seacă (7.8 kil.) şi
Pufești (14.7 kil.) și la 11.5 kil. de
Cozmești, staţia vecină de pe
linia Mărășeşti-Tecuciă.
Inălţi-

„ mea d'asupra nivelului Mării de
66 m. 84. Venitul acestei staţii
pe anul 1896 a fost de şo3812
lei, 80 bani.

”

Mărăşeşti, moșie, jud. Putna, aparţinind d-lui Ulysse Negropon„te, care în exploatarea ei între- |
-

ca,

Bobei-

Bitca și Viea-Popel la V,
Glodişoarele

Mărăști-d.-s.

la N., dealul

din 3

saii

cătune:

Valea,

reşe-

dința, Mărăști-d.-j. sai Satul-d.-j.
şi Bălaia..
|
Pe la 1803, Mărăști

răzășești

se găsea în judeţul
ocolul Berheci.

Tecuci,

In Statistica din 1874, se găseşte
Bălaia,

compusă

din

Godovani,

5

cătune:

Mărăşti,

Sa-

tul-d.-j. și Valea.
Se mărgineștela E. cu com.
Glodurile,

la

S.

cu

com.

Fi-:

lipeni, la V. cu com. Botești
și la N. cu secţia Glodișoarele,
com. Odobeşti, şi cu com. O-

birşia.

Ă

Teritoriul comunei

tindere de 1002 hect.; împărțită
în proprietăți mici ale răzeșilor.
Are o școală mixtă în satul
Mărăști-d.-s., fondată în 1861
şi frecuentată de 27 copii; 2

biserici, una în Mărăști-d.-s. și
a doua în Mărăști-d.-j., deservite
de 1 preot și 2 ciîntăreți; 4
circiumi,
Are o populație de 343 familii, sai 1399 suflete, din cari
522 agricultori, 11 meseriaşi, 3
comercianţi, cu 10 profesiuni |ibere, 18 muncitori și 6 servi.
tori.

Sunt 328 contribuabili,
Vite sunt: 84 cai, 838
cornute,

13 circiu-

mari, 5 băcani, 1 bufegiii,
1
brutar, 2 comercianţi de cereale,
6

pluguri

mașinele cele mai noi și mai
sistematice, posedind și 1 ate-

tri-

oare, 1 moară de aburși 2 de
apă; 504 boi, 367 vaci, 54
__cai, 3645 oi, 10 capreși 130
porci;

buinţează

MĂRĂŞTI

are o în-

215

porci,

77

vite
capre

și 399 oi.
StupI cu albine sunt 60,
Bidgetul comunei e la venituri de lei 4208, bani 76 şi la
cheltueli, de lei 1894, ban! 23.
Proprietari sunt: D. Herţanu,

cu 52,30 hect,, Spiridon Herțanu, cu 78,28 hect.; En. Heranu, cu 60,87 hect.; Sp. Dimitriu,

cu 74 hect.; P. Herţanu,

cu 56,55 hect.; N. Roman, cu
56,55 hect.
i
Totalul pămiînturilor de cultură este de 707.85 hect.
Viile ai o întindere de 24.07
hect.
!
Teritoriul comunei este străbătut de calea vicinală Obirşia-

Mărăști-Lunca, lungă de 8 kil.
Distanţele : la Bacău, capitala
districtului, 3o kil.; la com. Filipeni, 6 kil.; la com. Boteşti,
23 kil.; la com. Gloduri, 3 kil.;
la com. Obirșia, 4 kil.; la com.
Odobeşti, 8 kil. și la Secucni,
reşedinţa plăşei, 12 kil.

Mărăşti

sai Mărăscul,

sa,

în

jud. Bacău, pl. Siretul-d.-j., com.

Nănești, situat între piraiele Cornițelul și Dieneţul, la 21 kil.
de Năneşti. In vechime
mea Slobozia-Mărăști.

se

nu-

Are 15 familii, sai 65 suflete.
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Vite: 9 cai,:28 vite cornute
ŞI

IL

porci.

Mărăşti,
Zăbrăuţi,
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căzuu, în jud. Putna, pl.
com.

Răcoasa,

lingă piriul Răcoasa,
unde dă în Șuşiţa.
Are o populaţiune

situat

la locul
de

425

suflete, cari locuesc în 125 case;
o biserică filială, cu hramul Sf,
Nicolae.

Mărăşti-de-Jos,

sai Satul-de-

Jos, sat, în jud. Bacăi, pl. Siretul-d.s., com. Mărăști, așezat
în valea piriului Dunăvăţul, la
I!j kil. de satul Mărăști-d.-s.

Are o populaţie

de

114

fa-

Neamţu, pl. Piatra-Muntele, com.
Doamna, situat la bariera de-

Prahovei; are 125 hect., proprictatea moșnenilor Cătincni și

spre S. a orașului Piatra,
Are o populaţie de 13

Chiojdeni.

milii, sai

51

suflete:

34

băr-

baţi și 17 femei,
Mărceni,

saţ, în jud. Mehedinţi,

pl. Dumbrava,

com. rur. Albu-

lești,

Bicazul, situat între malul drept
al piriului Bicazul și ramura
muntelui Piciorul-Frăsinei.

Are: 4 uliţe; o biserică; o
şcoală. ,
„Teritoriul com. produce ce-

Bacăii,

“ milii, sai 373 suflete; o şcoală
mixtă; o biserică, clădită de T.
Sturdza în 1848; 3 cîrciumi.
Vite: 40 cai, 386 vite mari

cornute,64 capre și 102 porci.
Mărăţei, zru (mahala), din orașul
Piatra, jud. Neamţu,

situat între

o întindere
de 950 hect.

Ialomiţa,

com.
pl.

rur.,

în jud.

lalomiţa-Balta,

si-

tuată pe partea dreaptă a riîului Ialomiţa, între comunele Sudiți și Cosîmbești.
Teritoriul comunei,

cu o su-

prafață de 6650 hect., din cari

pl. Siretul-d.-s,,

în jud.

Are

Mărculeşii,
Mărceni, zrup de sat, în jud,
Neamţu, pl. Piatra-Muntele, com.

şi reședința com. Mărăști, situat
pe scînga piriului Dunăvăţul.
Are o populaţie de 143 fa-

Mărăşti-de-Sus, saii Valea, saș,

Mărculeasca, frf din moșia
Sfinţești, jud. “Teleorman, proprietate a principesei Elena Masalsky.

”

Mărceşti, cor. rur., în jud. Dimboviţa, pl. Ialomița, situată la
S.E. de: Tirgoviște, pe malul
stîng al Ialomiţei, pe loc șes și
aproape de vărsătura pirtului
Piscovul în Ialomiţa.
Se compune din 2 cătune:
Mărcești și Pislari, cu o populaţie de 1231 locuitori.

milii, saă 430 suflete; o biserică, făcută de locuitori la 1868;
o cîrciumă,
Vite: 27 cai, 264 vite mari
cornute și 32 porci.

-

fa-

reale multe.
multe vite.

Locuitorii

posedă

Mărcești se învecineşte : la E.
cu Gheboaia, de care se desparte prin Piscovul; la V., cu
Băleni-Romiîni, de care se des.

parte prin riul Ialomiţa; la N,,
cu Răţoaia căt. com. Hăbeni și

4şo

hect.

din

riul

pădure,

se

Ialomiţa,

întinde

spre S$., pe

cîmpul Bărăgan și coprinde două

moşii:

Mărculești-Pisculeşti

și

Mărculeşti-Tutungiul.

După legea rurală: din

1864,

sunt înproprietăriți pe moșie
99 locuitori, cărora li s'ai dat

7735]+ pogoane; neîmproprietăriți se mai află 124 locuitori,
Se compune din satele: Mărculești

și

Morile

și

din

cătu-

_nele (tîrlele): Tutungiul, Scorduf,
Cealicul și Movila-Popii.
Reședința primăriei și a judecătoriei comunale
tul Mărculești.

Are o populaţie

este în sa-

de

230

fa-

milii, sai 1087 suflete, din cari
313 agricultori, 4 meseriași, 4

muntele Petricica și riul Bistrița.
Mai înainte a fost sat în proprietatea familiei Lăţescu.

la S., cu

Arc: o biserică, deservită de
2 preoți și 3 eclesiarhi; 2 școli,
una de băeţi, şi a doua de fete;

Are o pădure de peste 80000
arii.

tată de 42 elevi și 13 eleve;
o biserică, deservită de 1 preot
şi 2 dascăli,

Mărceşti, /rup de sat, în jud.
Neamţu, pl. de Sus-Mijlocul, com.

Ştiu carte 1556 persoane.
Budgetul com. e la venituri

2 fabrici de bețe de

chibrituri”

dintre cari una face și cue pentru cizmărie ; 2 fabrici de suc:
mane ; 2 dubălării; o fabrică de

turnătorie ; o fabrică de săpun;
o fabrică de pantofărie; o fabrică de postav,
zrup de sat, în judeţul

tot

și Dobra,

prin

Ialo-

Grumăzești.

99 muncitori şi 40

servitori;

judeţul

de 3645 lei și la cheltueli, de
4084 lei.
Vite: 311 cai, 633 boi, 620

pădure, în jud. Bu-

porci, 7 bivoli, 2850 oi, 14 asini și 16 capre.
Pe partea de S.a teritoriului

Vezi

Mircești.

Mărceşti sai Mircești,
Bacăi.

zăui,

comercianţi, 7 cu profesiuni libe:
re,

“o școală primară mixtă, frecuen-

miţa.

Mărculeasa,
Mărăţei,

Cornăţelul

despărțindu-se

com.

Cătina,

pe

hotarul

" comunei, trece calea ferată

Bu-

MĂRCULEŞTI

988

cureşti-Fetești,
culeşti,

cu

stația

Măr-

ritoriul com. Mărculești; are
o suprafață de 550 hect. populată cu stejar,

Mărculeşti, saz, în jud. Ialomiţa,
pl. Ialomiţa-Balta, pendinte de
com. cu același nume, situat
pe țărmul drept al rîului Ialomiţa. Spre S., se înalță coasta
Bărăganului.
Se învecinește spre E. cu satul Sudiţi și spre V. cu satul
" Gimbășeni,
Mai înainte satul a purtat numirea de Pisculești.
Aici este reședința primăriei
şi a judecătoriei comunale.
Are o populaţie de 115 familii;

o

şcoală

primară

mixtă,

„ frecuentată de 42 elevi și
eleve; o biserică, construită
1844, deservită de 1 preot

2 dascăli.
Vite: 211
porci,

750

cai,

341

boi,

13
Ja
şi

70

oi şi 10 capre.

Mărculești,

stajie

de

ar.-d.-f.,

jud. Ialomiţa, pl. Ialomiţa-Balta,
căt. Mărculești, pe linia CiulniţaFeteşti, pusă în circulație la 1
Iulie 1887. Se află între stațiile
Ciulniţa (12.2 kil.) și Elena (15.2
kil.). Inălțimea d'asupra nive:
lului Mării de 33.59 m. Venitul
acestei stații pe anul 1896 a
fost de 57790 lei. 10 bani.

Mărculești (Brăgoiul), cătun, al
com.
200

Bălănești, jud.

Buzăii, cu

locuitori şi 50 case.

Mărculești, zuoşie, în jud. Buzău,
com. Bălănești, căt. Mărculești
şi

Cozieni,

proprietatea

moș-

nenilor Mărculeşti ; are o întindere

de

320

hect,, din care

92

hect. pădure, formată din două
sfori: Binza și
turi cu arături,

Turburea ; res.
izlaz, finețe, li-

vezi și loc sterp.
Mărculeşti, pădure, în jud. Ialomiţa, pl. Ialomiţa-Balta, pe te-

MĂRGARITEŞTI

anin

ulm, plop, salcie,

și jugastru.

ceastă

Mărcuşul, căzu, al com. Dobriceni, pl. Oltețul-Oltul-d.-s., jud.
Romanați, situat la 4 kil. spre
N., pe malul stîng al Oltețului.
Este punctul cel mai de N, şi
cel care ne prezintă cea mai
mare

altitudine

testre, zugrăvind-o pe din năuntru și pe din afară.
Din zidul care înconjoară a-

d'asupra

nive-

mănăstire,

abia

se

mai

văd urme. Are aspectul unei
cetăți. Odinioară această mănăstire era punct întărit și în
legătură cu Curtea-Vechie din
București,

La 1821, Sava aflind despre
venirea Turcilor s'a întărit provizoriii în mănăstirea Mărcuţa.

lalui Mării (347 m.) diu tot ju-

Pănă

deţul.

se vedeaii la porți niște găuri
sistematice, probabil pentru a-

Are o populaţie de

100

fa-

milii, saii 400 suflete; o
biserică, cu hramul Intrarea în Bi-

serică, deservită de
2 cîntăreţi.

1 preot

şi

Mărcuşul, swurbie, a orașului
Cimpulung, jud. Muscel;
coprinde Bărbușa şi se întinde spre
Apa-Sărată și Vișoiul, și toată
partea de sub Măţăul și FIămînda,

dincolo

Mărcuţa

de

-riă.

mai

acum vre-o ciți-va ani

runcat cu arme,
Astăzi, fosta mănăstire este
redusă la biserică de mir și satul cheltuește cu întreţinerea ei

1742-lci anual, administrinduse de un preot îngrijitor.
Aci

se

află

și

institutul

de

alienaţi, întreţinut de lforia Spitalelor Civile
190 paturi.

din

București,

cu

Comerciul în sat se face de
$ circiumari,

(Balamucul), sa, în

jud. Ilfov, pl. Dimboviţa, făcînd
parte din com. rur. Pantelimonul-Dobreşti. E situat spre S.-V.
de Pantelinionul, pe malul drept
al riului Colintina. In partea de
N, este înconjurat de dealuri
frumoase.

|

Are o populaţie
Suprafaţa totală
de 58 hect., cari
rat de locuitori în

de 36 suflete.
a satului e
saii cumpă44 loturi.

Are o biserică, cu hramul
Sf,
Voevozi, fostă mănăstire de că-

Mărcuţa,

lac, în jud.

Ilfov,

for-

mat de girla Colintina, pe moşia Mărcuţa,
monul,

comuna

Panteli-

Mărcuţa, fădzre particulară, în
jud. Ilfov, situată pe moșia
Mărcuţa,

com. Pantelimonul, pl.

Dimbovița. IE supusă regimului
silvic pentru-că cade în linia de
centură a forturilor din jurul
Capitalei.

lugări, zidită la anul 1587 de
Jupin Dan-vel-Logofăt.
" La anul 1668, Jupineasa Vi-

Mărgărităreşti, alt aurue al com.
Mărgăriteşti, jud. R.-Sărat.

șana,

Mărgăriteşti,

nepoata

lui Dan,

a închi-

„nat-o metoch sfintei Mitropolii
(Mitropolit era chir “Tudosie).
care

a învelit-o

şi i-a făcut

ca-

sele,
La 1733, în zilele lui Grigore
Ghica Voevod, s'a reparat şi i
sa fâcut clopotniţă, uși şi fe

R.Sărat,

comp. rar. în jud.

pl. Rimnicul-d.-s.,

pe

piriul Hirboca.
Este așezată în partea de V.
a judeţului, la 22 kil. spre N.V. de orașul R.-Sărat, și în partea de V. a pl., la 21 kil. de
com. Zgirciţi, reședința plășei.

ANU

MĂRGĂRITEȘTI

Este o comună din regiunea
dealurilor.

culmea

E brăzdată

la V. de

Cîmpulungeanca, dealul

Cărpinești

MĂRGINEANCĂ

SIR!

lungeanca - Valea - Sălciei; spre
Valea-Raţei; spre Pardoși-Grebănul-Zgîrciţi-R.-Sărat.
Veniturile

şi Homocioaia, la E.

de prelungirile dealului

Cărpi-

sunt de

şi cheltuelile com.

1185

lei și 24 bani,

Riîul Hirboca o:udă prin mijloc, de la N.spreS. La E. trece
piriul Cărpinișul; la V., se află
lacul Mărgăriteşti, cam în mijlocul com.

Mai

sunt 4 puțuri

fintini,

„Se

și

mărginește la V., cu Cim-

la S., cu Valea-Raţei;

Mărgăriteşti, com. rur., județul
Romanați, pl. Olteţul-Oltul-d.-s.,
situată pe malul drept al Ol:
tețului, la 6 kil. spre S. de
Balș

și la 25

Se

|

" pulungeanca; la E., cu Pardoşi;

cu

kil.

compune
același

numește

de

numai

nume,

Caracal.

din

care

satul

se

mai

și Mărgăritărești.

Altitudinea terenului d'asupra

la V., cu

Dimiana (jud. Buzău), de care
se desparte prin dealul Cimpu-

nivelului

lungeanca.

milii, saă 783 suflete, din cari
143 contribuabili; o biserică, cu

Cătunele cari o formează sunt:
Mărgăriteşti,

reședința,

la N,;

Șchiopeni, la S.
Are o populaţie de
milii, saii 648
rici,

una

151

suflete;

cu

hramul

2

fabise-

S-ţii

trei

Terarchi, zidită în 1841 de Măr.
găritescu şi locuitori și a doua,

cu hramul S-ţii Voevozi, zidită
în 1878 de preot și locuitori, și
ambele deservite de 1 preot și 2
cintăreți; o şcoală mixtă,
dată în 1888 de comună,

dusă de un învățător și
entată

de

foncon-

frecu-

30 elevi.

Suprafaţa com. este de 2215
hect., din cari: 114 hect. vatra
comunei, 1305 hect. ale locuitorilor și 800 ale particularilor.
Din acestea, sunt: 1103 hect.
arabile, 500 hect. imaș, 350 hect..

pădure, 6 hect. vii, 25 hect. fineţe și 10 hect. neproductive.
Locuitorii posedă: 40 plu:
guri;

213

15 iepe,
I4I

unde

boi,

1655

134

oi,

vaci,

6

8 cai,

capre

și.

rimători.

Comerciul
de coloniale,

constă în importul
ţesături,

şi în ex-

portul de cereale și lemne; transportul se face prin gara R.Sărat.
Căi de comunicaţie sunt drumurile vecinale: spre Cîmpu-

Mării

este de

Are o populaţie

hramul

Sf. Voevozi

1 preot

şi

2

160 m.

de

183

fa-

(1829), cu

cintăreți;

3

cîr-

"ciumi,
Budgetul comunei e la venituri de

1711lei;

-de 1667

iarla cheltueli,

lei.

Vite mari 371,
și rimători 150.

vite

mici 812

reședință al

comunei

Mărgări-

tești.
Are o întindere de 1100 hect.,

afla

și

un

pod

sai

270

suflete;

o

bi-

serică, cu hramul Sf. Gheorghe.
(1866), cu 1 preot și 2 cîntăreți.
Mărghia, saz, jud. Argeș, plasa
Cotmeana, cu o populaţie de
100 familii, făcînd parte din comuna rurală cu același nume.
Are două biserici, una cu hramul Adormirea și a doua cu
hramul Sf. Nicolae, deservite de

2 preoţi, 2 cintăreţi și 1 paracliser,

Mărghia, moșie, jud. Argeș, pl.
Cotmeana, com. : Mărghia, pro:
prietatea Eforiei Spitalelor Civile din București, pendinte de
schitul Titiriciul din jud. Vilcea.
Are o întindere de. 2756 pog,,
din care 500 pog. pădure şi o
arendă

Mărgăriteşti, saz, în jud. R.-Sărat, pl. Rimnicul-d.-s., căt. de

se

volant peste acest rîii, și unde
albia Oltului are oaltitudine de
113 m. 80 d'asupra nivelului
Mării. Are o populație de 70
familii,

nișul,

30

Olt,

anuală

de 3100

lei.

Mărghia, firii, în jud. Argeş,
pl. Cotmeana, care, după ce udă
satul cu același nume, se varsă

în riul

Cotmeana,

aproape

de

satul Lunca-Corbului.

și o populaţie de 69 familii, saii
292 suflete, din cari 70 contri:
buabili; o biserică; o școală.
Mărgăriţi, căzu, al com. Beceni,
jud. Buzăi, cu 170 locuitori şi
39

case.

”

Mărgăriţi, moșie, în jud. Buzăii,
com.

Beceni,

avind

cam

500

hect., din care 107 pădurea
Bodea şi Valea-Crîngului; restul

Mărgineanca,
moşiei pe care

parte din com.
“Brăila.

nume
este

ce se
așezată

dă
o

Roşiori, judeţul

Mărgineanca sai Piscul-Liliecii, colină, jud. Muscel, com.
Racoviţa, pl. Riul-Doamnei. Pe
colină se

văd

niște

ruine.

La

„poalele sale sunt trei mari fintîni, un vast heleșteii de pește,

Brin-

mai mulţi arbori de grădină şi
lilieci, precum şi sălcii vechi
şi mari, dispuse în formă de
grădini patru-latere.

coveni, jud. Romanați, pl. Oltețul-Oltul-d.-s., situat spre E,
la ş kil., de Brîncoveni, lingă

Mărgineanca (MărgineanulSărata, - Văleanca),
moșie,

e arătură,

finață, livezi şi puțin

loc sterp.
Mărgeni,

căzuu,

al com.

MĂRGINEANCA

290

jud. Buzăii, parte în com.

Al-

nița şi se varsă în piriul Obri-

bești, parte în com. Mihăilești,
proprietate a statului, pendinte

janca,

de mănăstirea Cotroceni. Are
470 hect., din care 2 hect. pădure,

restul

Mărgineanca,

mai

țu, situată

(Mărgineanul-

fostă proprietate a statului, pendinte de mănăstirea Mărgineanu,

toate

arabile.

1820 hect,,
|

Mărgineanca (Misleanca), poșze, în jud. Buzăii, com. Mihăilești, proprietate a statului pen-

dinte de mănăstirea Mislea. Are
cam 700 hect., mai toate arabile,Se mai numește și Cufuritul- Mănăstirei - Mislea, Colțăneni, Colţica, etc. La început
făcea un singur corp cu Mărgineanca-Sărata, care a fost dăruită mănăstirei Mărgincanul.

|

nești

Mărgineanul,
ză,

com.

/ac,

în jud.

Mihăileşti,

căt.

BuMăr-

gineni. Se formează în localitate
și sc scurge în lacul Colțăneni.
Conţine mult pește.

Mărgineanul, ziriz, jud. Iaşi,
pl. Cirligătura, com. Sinești, izvorește de sub Dealul-Mare, din
Fintinele-Stăvărăcheştilor, trece
prin vatra desființatului iaz Sig-

neanul, pănă la Fintina-Vătafului, unde mai primește piriul
Ion-Nichită; apoi se îndreaptă
spre N., pe lingă satul noii Boc-

despre

S.-

Glugești,

160

căt.

locurile

lor;

159

de

pămînt

n'ai

de împroprietărire

nici -un
precum

fel
nici

putinţa de a moșteni ceva pe
urma părinţilor lor legiuiţi.
Din 5571 hect., întinderea to" tală a comunei, 2272 hect. sunt
ocupate: de agricultură.
Imașul are o întindere de

Vil-

și Pueşti.

contribuabili;

Glugeşti

Locuitorii

locuesc

biserici

în

una

şi a doua

în

în
căt,

sunt moșneni

și se

ocupă pe lingă agricultură și
cu rotăria. Ei desfac produsul
muncei lor la Craiova.
Vite sunt: 13 cai, 146

boi,

60 vaci, 15 capre, 150 porci şi
305 oi:
.
Toată comuna,
tot, are 150 hect.

Veniturile
munci

cari stăpinesc

cari de și însuraţi și cultivatori

jud.

Blajani ; o şcoală,

607 contribuabili,

locurile ca urmași; 6 stăpînesc
locurile altora; 98 indivizi sunt,

Blăjani

348 case.
Sunt aci: 2

și Hirţeşti,

Dintre locuitorii împroprietă.
“riți în 1864 sunt: 194 cari încă
trăesc și-și stăpînesc singuri

rur.,

Are o populaţie de 348 fa“milii, sai 954 suflete, din cari

Are o populație de 657 familii, sau 2756 suflete: 1382
bărbați și 1374 femei, din cari

Mărgineanca, moșie, în judeţul
Buzău, com. Largul. Vezi Largul mănăstirei Mărgineanul.

Mărgineanca, sai Țintea, zădure a statului, în întindere de
900 hect., pendinte de comuna
Țintea, pl. Filipești, jud. Prahova.

în colţul

com.

cea, pl. Cerna-d.-j., situată pe
marginea rîului Cerna și dealul
Papa, la So kil. de capitala judeţului și la 20 kil. de a plășei.
Se compune din 3 cătune:

E. al plășei de Sus-Mijlocul,pe
văile şi podișele ce se întind
între stînga riului Bistriţa și
hotarul jud. Roman.
Teritoriul acestei comune este
străbătut în direcțiune N.-S. de
o întinsă ramură de dealuri numită tot Mărgineni, din care
se detașează alte delușoare precum: Movila, Țintila.
Comuna este formată din satele: Mărgineni, Hoisești, Istri-

Sărata), moșie, în jud. Buzăi,
com, Mihăilești, căt. Mărgineanu,

mai

Mărgineni,

la Podul-lui-Cristea.

Mărgineni, co. rur., jud. Neam-

tot arabil.

azi particulară. Are

MARGINENI

cu

izlaz

și cheltuelile

se urcă

cn

co-

la 887 lei anual.

Se învecinește la N. cu com.
Drăganul; la S., cu Bătășani; la E.

şi N., cu Valea-Rogojina; la V.,
cu rîul Cerna;

la E., cu Piscul-

Lungului şi vilcelele: Papa, Rogojina, Călina, etc.
Mărgineni, căzun al com. Mihăilești, jud. Buzăii. Se împarte în
două: Mărgineni-d..s., și Mărgineni-d.-j.,. avind

520 locuitori şi

120 case.

271

hect., nutrind un număr de
4945 capete de vite.

Sunt 4 biserici, deservite de
"4

preoți

și 7

dascăli;

4

mori

de apă, 3 fierării.
Budgetul com. e de 8044 lei
la venituri şi de 7901 lei, 29 bani,
la cheltueli,
Comunicaţiunea cu satele vecine se face prin o reţea de
drumuri, din care: şoseaua Măr-

gineni, Bahna, Izvoarele; Mărgineni-Jideşti-Dochia;

Hoisești,
lușești;

Mărgineni-

Hirţeşti-Mărgineni-BăHirţeşti-Bircul.

Mărgineni, sa/, în jud. Neamţu,
pl. de Sus-Mijlocul, com. Mărgineni, situat pe valea piriiașu"lui

cu același nume,
kil. de orașul Piatra.

Are o
80 arii,
familii,
cari 350
In sat
munci;

la

18!»

întindere de 2802 hect.
şi o populaţie de 350
sai 1558 suflete, din
contribuabili.
se află: reședința coo şcoală, frecuentată de

69 elevi; o

biserică,

de

şi

1 preot

2

deservită

cclesiarhi;

mori de apă; o fierărie.

2

MĂRGINENI *

991

Vite sunt: 480 boi, 270 vaci,
1180 de oi, 110 cai, 300 rîmă-

tori, 300 junci.
Mărgineni, sat, pendinte de com.
Bălțați, pl. Mijlocul, jud. Olt,
situat pe girla Plapcea și ValeaPopii, în partea de N. și în apropiere de căt. Slobozia,
Are 3 biserici: una zidită la
18576 de Ion Diaconul,

cu hra-

mul Sf. Voevozi; a doua, cu hramul Sf. Ion Botezătorul, clădită
la 1854, de mai mulți ctitori;
şi a treia, cu hramul Intrareaîn-Biserică, zidită la 1821, de

mai mulți preoţi și reparată la
1883.

Mărgineni, mănăstire, în judeţul
Prahova,

pl. Filipești, com. Hai-

manalele, fundaţiune a
Cantacuzineşti,

familiei

devenită

mănăstire închinată

apoi

călugărilor

din muntele Sinai. Constantin
Cantacuzino, prin căsătoria sa
cu domnița Ilina și Pană Fili-

pescu cu domniţa Ancuţa, amîndouă fiice ale lui Șerban-Basa;
rab Voevod devenind și ei mem-

brii ai acestei familii, au prefăcut-o şi înfrumuseţat-o.
Zestrea 'ei sa mai adăogat
atit de urmașii

şi rudele

Basa-

rabilor cît și de alți particulari,
„ precum și din cumpărăturile 'făcute de unii dintre egumeni,
iar mai virtos de Arhimandritul
Cornilie, cel din urmă egumen
romîn. Toate acestea se dovedesc mai mult din actele mănăstirei,

cu anii 7062,

7151

şi

a

7166.

In toamna anului 1727, Ni“colae Mavrocordat închină, prin
hrisovul

ceastă

săii,

din

mănăstire

anul

a-

7235,

domnească, la

muntele Sinai,
După trecere de 4 ani, temîndu-se poate că Domnii urcălugării

62630, Slarele Dicţionar

străini
Geografe.

luară încă o carte

din partea

mai

Mărgineni,
Vilcea, pe
hect. vie.

unora dintre rude (Ion Rosetti,
C. Brezoianu, C. Dudescu, Pirvu Cantacuzino, etc.) și aceștia

dai

cartea

miinile
care

cu anul 7239,

egumenului

închină

şi

Cozma,

ei

atit

în
cu

țu, izvorește din niște dealuri situate pe moșia Zidești; pl. Piatra-Muntele, com. Girovul, pe

tirea Mărgineni, cît și schitul
Vărbila,
Mănăstirea Mărgineni avea

lîngă satul cu același nume, în
josul căruia se uneşte pe stînga
cu piriiașul Hoisești, după care
apoi formează iazul de la Plopești, pe teritoriul com. Mărgineni, pl. de Sus-Mijlocul; de

la secularizare 22 moșii, cu un .
venit de 874200 lei vechi a-

nual.
E vrednic

de

văzut

clopot:

nița, timpla altarului, pavimentul
şi ornamentele

la acest iaz, pîriiașul Mărgineni
se numește Plopești, și sub a-

dinăuntru şi din

afară, toate de marmoră, și ciți-va
sfinți și domni zugrăviți înăuntrul bisericei,
Această

mănăstire

servea

chis

în

mănăstirea

la

tron

Vodă-Bibescu,

fu scos din închisoare și începu,
împreună cu profesorul A. Treb.
Laurian, publicarea cunoscutului
«Magazin Istoric pentru Dacia»
care urmă regulat în anii 1845,
1846

şi 1847.

Mărgineni, penitenciar, jud. Prahova.
lele.

Vezi

comuna

Haimana-

Mărgineni, munte, în jud. Argeş,

pl. Loviștea.
Mărgineni,
„ce se

ramură

întinde

de dealuri,

în șiră bifurcată,

de la sâtul Hoisești și Mărgi-

neni, jud. Olt, spre N., printre
satele Jidești, Dochia, Bălușești,

Itrinești, formînd
încovăiat spre E,
Mărgineni,

Căluiușul șoseaua căci ferate Bu-

huș-Piatra.

Mărgineni - de - Jos,

un

semicerc

Jea/ în raionul com,

co.

"şi

la 4 kil. de a plășei.

_

Are

o

populațiune

de

325

familii, sai 1808
suflete, din
cari 215 contribuabili, locuind

în

332

dată

case;

Dorobanţul,
preot;

o

biserică,

la anul 1857

deservită

o școală,

fon-

de Dimitrie

de

un

frecuentată de

38 băeţi și 2 fete.
Pe lingă agricultură, peste
210 locuitori mai sunt lucrători
de

şosele,

30 albieri

și 20

ju-

gari. Produsul muncei îl desfac
la orașul Ploeşti.
S'aii împroprietărit la 1864,
pe moşia Mărgineni-d.-j., 133 locuitori, cărora li s'ai dat 348

hect,

|

Vite sunt: 43 cai și iepe,
137 vaci, 205 boi, 459 oi și 257
porci.

Toată com. se întinde pe o
suprafață de 1113 hect., cu iz.

„laz, loc arabil și pădure.
In termen medii,
anual 1500 decal.

viile

Pol. IP...
S

Tur.

în jud. Prahova, pl. Filipești,
Este situat lîngă rîul Prahoviţa,
la 20 kil. de capitala judeţului

Mărgineni,

din ordinul Domnitorului Alexandru-Vodă Ghica. Peste puţin
venind

cest nume curge pe lingă satul
Podoleni, traversînd aproape de
vărsarea lui pe stînga piriului

și

ca loc de închisoare pentru condamnaţi politici.
Istoricul Nicolae Bălcescu,
fiind şi el încurcat în conspirația
colonelului Cîmpineanu, fu în-

pl. Cerna-d.-j., jud.
care se cultivă 66

Mărgineni, zîr/Zaş; în jud. Neam-

mănăs-

în-

mători vor desfiinţa această

chinare,

MĂRGINENI-DE-J0s

38

dau

Comerciul se exercită în com.
de 6 cîrciumari.
Budgetul com. e la venituri
de 38350 lei și la cheltueli, de
3700 lei,
O şosea comunală

înlesnește

comunicaţia
între Tirgul-Filipești
şi Mărgineni-d.-s.
In partea de S$.-V, e brăzdată
de dealuri acoperite cu vii.
Afară de riul Prahoviţa, care
udă partea de V. a com., mai
sunt vilcelele: Ciocăneasa, Gomoiul, Valea-Lungă, Băncila și
Logofătul.
Se

mărginește

cu

comunele:

Mărgineni-d.s., Filipeşti-de-Tirg
şi Diţești.
.

Anghelichi Duca, și cu ajutorul de muncă
al locuitorilor săteni, spre eterna pomenire a tutulor,

Biserica e deservită de un
preot, plătit de stat și de enoriași,
Are

o şcoală

sai Olari și

Brătăşanca, trupuri de moşii
ale

statului, judeţul

pendinţi
neni,

de

Prahova,

mănăstirea

Mărgi-

De la 1891 s'aii vindut
veci locuitorilor.

de

Mărgineni -de-Sus, com. rur.,
în jud. Prahova, pl. Filipești.
Este situată pe loc șes, pe malul stîng al piriului Prahoviţa,
la 19 kil. de capitala județului
„şi la 3 kil. de reședința plășei.

La început com. a fost situată pe malul drept al Prahoviței, dar în urma inundaţii.
de la 1864, distrugindu-se mai
multe case, locuitorii s'ai stră-

mutat pe stinga Prahoviţei, pe
un loc mai ridicat.
Se compune din 3 cătune:
Mărgineni-d.-s., Brătășanca-Ungureni și Olari, avind o populaţiune de 187 familii, sai 800
suflete.
Biserica, fondată la 1861,

are

următoarea inscripţie:
Acest sfint locaş s'aii ridicat din noii
la anul 1861 cu osirdia și cheltuiala Dum-

ncalor:

egumenul

Părintelui Arhimandrit

mănăstirei,

Macarie,

Apostol

Asachi,

Const. Anagnostiade, Costache

Petre și

frecuentată

de

44 băeţi și 6 fete.
Locuitorii s'aii împroprietărit
la 1864 şi 1879, cind li s'ai
dat

147 hect. din moșia statului,

spre Tirgovişte şi să îngrijească
de proviziuni pentru 1500 călăreţi, porni, poposind la Băicoiii
și puniînd streji la Mărgineni,
spre a-i da de veste de cele ce
sar putea întimpla în urma
plecărei lui.
Sava, unul din căpitanii oștirei grecești,

se

întări

în

mă-

năstirea Mărgineni, deja ocupată de Arnăuţii lui Farmache,

acum vindută în loturi.
Vite sunt: 78 cai și iepe, 221

sub cuvînt că acea mănăstire îi

boi, 70 vaci, 21
şi 145 porci.

scriind lui Duca

capre,

778

putea servi ca cetate de apărare,

oi

Toată com. are o suprafaţă
de 799 hect.
Locuitorii, pe lingă agricultură, se mai

Mărgineni-de-]Jos

MĂRGINENI-MUNTENI

>
>
to

MĂRGINENI-DE-JOS

ocupă

și cu olăria,

pe care o desfac la orașele Ploești, Cimpina și Tirgoviște,
Se cultivă gindaci de mătase.
Stupi cu albine sunt 20.
Pămintul e prielnic culturei.
Pomi roditori sunt foarte mulți.
Comerciul se exercită în comună de 4 circiumari,
Budgctul comunei e la venitură de 5326 lei și la cheltueli,
de 4201 lei anual.
In

partea

de

V.,

comuna

e

brăzdată de două dealuri: Bogdan și Duchi, pe malul drept
al piriului Prahoviţa, mai înainte
plantate cu vii; acum filoxerate,
servesc

de pășune

pentru

vite.

Afară de riul Prahoviţa, care
udă partea de V. a comunei,
mai e străbătută de văile: Staura, Valea lui-Dan, Valea-cu-Luntrea, Valea-Turcului, Țiparului,

Cacova, Cescăneasa și Despina.
Se mărginește cu comunele:
Haimanalele, Dirmonești şi Măr-

gineni-d.-j.
Două șosele comunale o leagă
cu comunele Dirmonești și Mârgineni-d.-j.
La

anul

1821,

Duca, coman-

dantul corpului de oştire din
Ploeşti, primind poruncă de la
Ipsilante să plece cu oștirea

să vină

cu

oş-

tenii lui pe la Mărgineni, ca să
meargă împreună la Tîrgovişte.
Duca,

care-l

bănuia,

Mărgineni-de-Sus,

parte din com.

refuză.

saţ,

făcind

rur. Mârgineni-

d.-s., pl. Filipești, jud. Prahova.

Mărgineni-deSus, dea, jud.
Prahova, pl. Filipești, com. Mărgineni, pe care se cultivă 38!/
hect. vie.
Mărgineni-Luncani,
Bacăă,

sat,

pl. “Tazlăul-d.-s.,

jud.
com.

Slobozia-Luncani, situat pe Dealul-Grigorenilor.
Areo populaţie de 74 suflete;
o cîrciumă;

5 cai, 30 vite mari

cornute și 9 porci,
Mărgineni-Munteni, com. rur.,
jud. Bacăă, pl. Bistriţa-d.-s., aşezată în valea riului
şi a piriului Trebișul.

Bistriţa

Se compune din 4 cătune:
Mărgineni - Munteni, reşedinţa,
Mărgineni-Unguri, Valea-Budului, în stinga Trebișului, și Gherăeşti, în dreapta Bistriţei.
După Statistica din 1875, se
găsea

în comună,

un

cătun

cu

numele Negreni.
Se învecineşte la N. şi N.-V.
cu secţiile Fiîntînelele şi Trebișul,
pendinte de com. Fintinelele, de
care se desparte prin piriul
Cirligata, şi cu teritoriul comunei

MĂRGINENI-MUNTENI
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Luncani, de care se desparte
prin piriul Frumosul; la S.-V., cu
satul Bărăţi, pendinte de comuna rurală Osebiţi-Mărgineni;
la S., cu teritoriul oraşului

Ba-

că, pe undecurge piriul Negelul;
“la E.,se întinde pănă în malul
drept al Bistriţei, care o desparte de com. Săucești,
Are o populație de 385 familii, sau 1498 suflete, din cari
558 agricultori,
12 meseriași,
2 industriași, 16 comercianți, 10
avind profesiuni libere, 25 mun- citori şi 64 servitori.

Sunt 332 contribuabili,
Sunt două biserici: una ortodoxă, în secția Mărgineni-Munteni, de lemn,și care are o icoană

adusă din Trapezunda la 1615,
după cum arată inscripţia ei, și
a doua, catolică, în secția Mărgineni-Unguri, ambele deservite
de 2 preoți şi 2 cintăreţi ; o şcoală
mixtă, înființată în 1868,și fre-

„cuentată
ciumi.
Vite

de

35

sunt:

27

copii;
cai,

9

535

cîrvite

cornute, 266 porci și 826 oi.
Viea lucrătoare ocupă o întindere de 62! hect. şi cea
nelucrătoare,

3 hect,.

Teritoriul

comunei

este

de

407 fălci.
In
110

1865,

s'aii împroprietărit

locuitori, cărora

li s'aii dat

Bacăi,

Are o populaţie de 631 locui-

5 kil.; spre Fintinelele, ș kil.;
spre Luncani, 9 kil.; spre Girleni, reședința plăşei, 10 kil. şi
spre Osebiţi-Mărgineni, 2 kil.

Distanţele: la orașul

tori, toți Ungureni; o biserică
catolică, zidită de comună la

Pe la Mărgineni-Munteni trece
calea judeţeană Bacăii-MoineștiOcna

de 760 hect, şi cu venit aproximativ de 22000 lei anual și
a lui D. Frunză, careare 71,50
hect. pămînt productiv, cu un

venit de 2200 lei anual.
din

această

11965,

bani

cu

comunală

Osebiţi-Mărgineni.

pl. Bistriţa,

zidită

găsesc 2
cu o ingreceşti tricu mărcile

Țări
- Romîne. In tra-

ducere sună ast-fel:
Pămintul Moldavilor ascunde corpul
Smaragdei Doamna și soţia principelui
Matei,

fiul lui Gligore

catapiteazma

mai

Ghica;

și s'a înmormintat

tărziii (1793)

„Maria, nora
bărbatul ei
pate două
ragda, fiica

menţionatei
Grigore, tot
nepoate ale
lui Grigore

tă;

47

și

la cheltueli de lei 6758, bani 61.

este de

150

m.

Are o populaţie

de

1

sat se

o școală mix-

1ş cai, 315 vite mari
432 oi și 117 porci.

de

237 lo-

cuitori, 102 bărbați, 135 femei.
Cade în partea de V. a comunci, E înconjurat de dealuri

şi udat de piriul Omoricea. '
Mărinesii (Piriul-), pîrză, în jud.
Neamţu, pl. Piatra:Muntele, com,

Dobreni, izvorește din pădurea
Briazei, curge în direcţiune N.S.

pe

moșia

Almașului

mașul

1776

Doamne, iar apoi
aci sunt îngroDoamnei Smași Maria.

In

munei.

la

4 cîrciumi.

Vite:
cornute,

şi primăria

s'a făcut

s'a înmormîntat

preot şi 2 cîntăreţi.

mai află primăria;

vite
101

porci.
|
Distanţa la cătunul cu şcoala

varsă mai la E. de

în biserică, Smaragda, soţia lut Matei
Ghica care a domnit în Muntenia la 1752
și s'a strămutat în Moldavia unde a
domrit pănă la 1756, In același mormînt

cai, 188
116 oi şi

com. rur. Rusănești, pl. Cerna.
d.j., jud. Vilcea, la 1!k kil.
de căt, Afinata, reședința co-

o biserică vechie,

ambelor

9

Măriceşti, sat, făcînd parte din

la 1432, în care se
pietre de marmură
scripție în versuri
metre iambice, şi

Vite sunt:
mari cornute,

jud.

sa,

lași nume, așezată pe stînga
piriului Trebișul.
Are o populație de 150 familii, saii 580 suflete, locuind în
140 case.
|
Are

1889; 3 cîrciumi.

com. cu ace-

Mărgineni-Munteni,
Bacăii,

care

se

în piîriu! Almașul,

Mărineşti,
ului

și

schitul Al.

numire vechie

Mănioaia,

jud.

a sa-

Neamţu,

din com. Costișa, pl. Bistriţa.
Mărmureni, sat, în jud. Roman, pl. Fundul; com. Oniceni, pe
pîriul Mărmureni, spre V. de
satul Oniceni şi în apropiere
de

el. |

Are

,

o

populație

de

56

fa-

milii, sai 242 suflete; o biserică de zid; 450 vite,
Locuitorii se ocupă cu facerea,

de fringhii, roate şi oale.
Mărgineni-Piîrliţi, mamirea veChie a cătunului Mărgineni-d.-j.,
pl. Filipești, jud. Prahova.

Mărmureni, ziriă, ce udă com.
Oniceni, pl. Fundul, jud. Ro:

Mărgineni
- Unguri, sa, jud.
Bacăi, pl. Bistriţa-d.s., com.
" Mărgineni-Munteni, aşezat lingă

prin satul Mărmureni și la S.
de acest sat se varsă în riul
Birlad, pe stinga.

comună

se numește Piriul-Adinc şi ocupă o întindere de 103 hect.
Budgetul comunei e la venitură de lei

cale

Biserica este deservită

în afară de teritoriul
este proprietatea Co-

lonelului Sandu Crupensky și
fraţilor Brăescu, cu o întindere

Pădurea

și o

o leagă

312 fălci şi 22 prăjini,
Moşia,
comunei,

MĂRTINEȘTI

man; curge de.la N. la S.; trece

satul Secătura, din com. Fintîne-

lele, pe piriul Trebişul,

Mărtineşti,

com. rur., în pl. Mar-

.

MARTINEȘTI
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ginea-d..j., jud. R.-Sărat, pe rîul
R.-Sărat.

Este așezată în partea de mijloc a județului, la 28 kil. spre
N.E,

de orașul

R.-Sărat,

şi

în

partea de V. a pl., la 16 kil. spre
S.-V. de com. Măicănești, reşedința plășei.
Se învecineşte

cu comunele:

Obilești, la 7 kil.; Slobozia-Mi„hăileni, la 8 kil.; Ciorăşti, la ro
lil. și Bălești, la 11 kil.
"Se mărgineşte: la N. cu com.
Obilești; la V., cu Bogza;:la
$., cu Slobozia- Mihălceni; la
E., cu Rimniceni și Gulianca.

Este o comună
avind

alt accident

cît malurile
"ici-colea

riului

de cîmp, nede teren

de

R.-Sărat,

și

cite-va movile.

Rîul R.-Sărat o udă prin mijloc, de la S. la N., şi afluentul
săii Viroaga-Vijiitoare, la S, ; La.
cul-Negru se află la V. comunei.
Se compune din cătunele:
Mărtinești, reședința, în mijloc;
Tatăranul, la E.; Vijiitoarea, la S.

„Suprafaţa

com.

e

de

4932

hect., din cari 100 hect. vatra
comunei, 728 hect. ale locuitorilor şi 4104 hect. ale particu-

larilor. Din acestea: 3712 hect.
arabil, 952 hect. imaș, 108 hect.
păduri,

40 hect. finețe, 20 hect.

neproductiv.
Are o populație

314

fa-

milii, saii 1247 suflete; 2 biserici, una în căt. Mărtinești, cu
hramul Adormirea Maicei Dom.
nului, zidită în 1875 de enoriași

prin stăruința preotului Nicolae.
Pamfilie, deservite de 1 preot,
I cîntăreț şi 1 paracliser şi a
doua, în căt, Tătăranul, cu hra-

„mul sf, Nicolae, zidită în 1859

de Tănase Pană, Costache Tătăranul și locuitori, deservită de

1 preot, 1 cîntăreţ

cliser;

şi 1 para:

o şcoală, fondată în 1878

de comună, condusă de 1 învățător şi frecuentată 'de 103.
elevi,

Locuitorii posedă:

plu-

fundul

guri; 1120 „boi, 720 vaci, 196
cai, 244 lepe, 3709 oi, 6 capre,

175

vasna;

2 măgari și 428 rimători,.
Comerciul constă în importul
de

coloniale,

instrumente

agri-

cole, spirtoase, haine gata şi
export de cereale și vite. Transportul se face prin gara Sihlea,
la 22 kil. spre V.
Căile de comunicație sunt căi
vecinale : spre Cucul; spre Nămoloasa (Putna); spre BăleştiVoetinul-R.-Sărat; spre Cioreşti;

spre Măicănești și spre Obilești.
Budgetul com. e la venituri
de 5525 lei, 64 bani, și la cheltueli de 3647 lei, 92 bani,
In această comună, alături
de căt. Mărtinești, se zice că

s'a întîmplat o ciocnire între
Ruşi și Turci intre anii 1785—
1790. Ruşii, venind din pădurea.
- Crîngul-Meiului (com. Bogza),
aii scos pe Turci din întărituri,
“-aii bătut, i-aii gonit peste Lacul-Negru și: spre rîul R.-Sărat;

o parte din Turci

s'a

înecat

cu cai cu tot,
Mărtineşti, saz;: în jud. R.-Sărat,
pl. Marginea-d.-j., cătunul de
reşedinţă

al com, Mărtinești, pe

riul R.-Sărat. Are 20 hect. şi o
populație

de

MĂRULUI

de

103

familii,

428 suflete, din cari
tribuabili.
şcoală.

Mărtinești,
ului

Are

119

o biserică

sai

conși

acestei văi se zice că ar
fi existat din vechime satul Co-

Mărţeşti, sat, jud. Argeş, pl. Pitești, făcînd

parte

din

comuna

rurală Săpata-d.-j.

Mărul,

cătun

al comunei

pe ondulaţiunea şi vălceaua cu
același

nume.
.
o suprafață de 241 hect.,
cari 109 hect. pădure,
70 hect. arabile, 45 hect, fineţe,
10.vii, 4 hect. livezi de pruni

- Are
dintre

"şi 3 hect, izlaz.
Populația satului este de
249

familii, sai

Giurgi-

oana, jud. Tecucii.
moșie,

64

sufletedin
, cari

59 contribuabili, ocupîndu-se cu
agricultura şi creșterea vitelor.
Locuitorii sunt moșneni, și

posedă:
200

boi;

20 pluguri, 35 care cu
vite

mari

cornute,

16

și 121

ri-

cai, 86 oi, 36 capre
mători.

Este udat de piriul Mărul.
Comunicaţia, pănă la reședința com. se face printr'un
ordinar,

drum

şoseaua

comunală

prin

aci

iar de

dă

care

în

şoseaua vecinală la Logrești.Moșneni.
1 puț şi 7
In cătun sunt:
fîntîni,

o

numirea vechile a sacom.

Saca,

jud. Gorj, pl. Gilortul, la N.-E.
“comunei Logrești-Birnici, situat

Mărul, piriă, jud. Gorj,

Giurgioana,

Mărtineşti,

(DEALUL-)

proprietatea

ia naș-

tere din Dealul-Muerei și formează valea cu acelaşi nume între Dealul-Muerei şi Dealul-Mărul; curge spre S. pănă la com.

Logreşti- Moșneni,
Amaradia.

unde

dă

în

locuitorilor răzăși din satul Giur-

gioana, jud. Tecuciii.

Mărul-Roşu,

hedinți,
Mărturia,

va/e și pirtă, jud. Fal-

ciii, pl. Podoleni,

com.

rur.

pl.

Girovul;

căzuu,

în jud. Me-

Motrul-d.-j.,

com.

are So case.

Covas-

na. Valea se întinde de la Dealul-Mariţei şi pănă la confluența
„piriului cu pîriul Covasna. In

Mărului

(Dealul-),

dea/,

pe

coasta căruia e așezată o parte
a Satului Drăgești, com. Bo-

MĂRULUI (POIANA-)
răşti,
luiă,
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pl.. Fundurile,

jud. Vas-

permisă. intrarea, pănă acum
vre-o 25 ani, ca şi în schiturile

din muntele Athos. Mănăstirea
“Mărului (Poiana-), sat, în jud.
-R.Sărat, plaiul Rîmnicul, căt,

se administrează

(Poiana-),

plaiul Rimnicul,
R.-Sărat,

sc/iz,

şi

în

com. Jitia,jud.

este așezat pe un deal

înconjurat

de o frumoasă

pă-

“ dure seculară, cale de o zi de
oraşul Buzău şi Rimnicul-Sărat;

drumul

e foarte

greii,

de la

schitul Vintilă-Vodă (în județul
„Buzăi), nu se poate merge de
cit călare sai cu carul cu boi,
Schitul se află la hotarul dintre

jud. Buzău și Rîmnicul-Sărat,
„cu o poziție din cele mai plăcute.

Mănăstirea a fost fundată

în timpul lui Alexandru Pavlo„_Vici |, împăratul Rusiei (timpul
ocupărei principatelor de Ruși).
Inscripţiunea părînd interesantă,
o dăm

aci:

Cu bună

altul

duhovnicesc;

a Tatălui, și cu aju-

monahi

sunt 16; mai toţi bătrîni şi infirmă.
|
A fost un loc de exil pentru
afaceri politice pe timpul Regulamentului
Organic. Cezar
Boleac a fost aci închis mai
mult timp.

Mărului (Valea-), va/e, situată
în raionul

com.

Hurueşti,

jud,

Tecuci.

Mărunta

sai Măriuţa,

ru/nefe

une? cetăți vechi, jud. Olt, plasa
Siul-d.-s., com. Mărunţei, situată
pe valea Oltului, la V. comunei,
Se văd și azi urme de zidărie
de la cetate, cum și nişte olane

de pămint ars, în forma
lui,

de

1

m.

lungime

m. în diametru,

voință

stareț,

ajutat de un consilii economic

com. Jitia, la S.-V., pe poalele
muntelui Ulmușorul.

Mărului

de un

la

apeductele

cari

uleiu-

şi

0,30

aii

servit

cetăţei,

Aceste

Sf. Duh,

s'a

apeducte

urzit biserica, aceasta întru slavă a
tulor sfinţilor la 1S10, Maiii 17, în

tu-

recţiuni. "Unele ai pornit despre N. de la o cișmea vechie,

torul Fiului

și cu lucrarea

zi-

lele Pravoslaynicului împărat Alexaridru
Pavlovici al Rusici, cu blagoslovenia
episcopului Constandie de Duzăă, cu.
stăruința, stareţului Theodosie JI, cu ajutorul pravoslavnicilor creştini, s'a isprăvit și s'a sfinţit la 1811, Septembrie S$ zile.

In curte este o biserică: mai
vechie, cum arată inscripţia:
Cu bună voinţă a Tatălut și cu
torul

Fiului

și cu lucrarea

isprăvit biserica
tutulor sfinților la

aceasta
1751

Sf.

întru

s'a

slavă

a

de starețul Ma-

tei și cu ajutorul pravoslavnicilor
tinY.

ce se află în com.
V.,

creş-

lîngă

Evloghie
găsesc

Viișoara,

la

curtea

defunctului

Gheorghief,

unde

și azi fărămături

de

se
a-

cele olane și pietre de formă
cubică. Altele ai plecat despre
E,

aju-

Duh,

ai avut mai multe di-

de la căt. Gildaele,

de sub

deal, unde azi se află lacul Slătinile. Aci s'aă găsit asemenea
tuburi, la fel cu cele din cetate și cu cele de la Viișoara,

avînd tot direcțiunea

către

V,

în

la cetatea Mărunta. Nu se ştie
sigur, dacă această cetate e de
origină getă, dacă saii romană,
* Pare a fi contimporană cu cele

1464 de starețul Vasile, care
se zice că este întiiul întemeietor al schitului: Poiana-Mărului,

de la Gilmee, Magazia-de.laCrimpoaia şi Cetatea-de.la-Roşiori, cu cari pare a î format

în care după vremi ai

fost

un cadrilater

monahi

le

Insă biserica aceasta nu este
zidită din temelie, ci numai re-

„parația unei

și

alteia,

femeilor

fundată

nu

și
era

între Olt, Dunăre

şi Vede, Vezi Piscul-lui-Șarpe.

Mărunta, zăzure, a statului, jud.
Ilfov, pl. Olteniţa, 'în întindere :
de 33 hect., care, împreună cu

trupurile: Tufele-Grecului și Cotroceanca-de-Baltă, forrhează pădurea Căscioarele.
Mărunţei,
pl.

com.

Siul-d.-s.,

Iminogului

rur., jud.
situată

Olt,

pe Valea-

și dealul

Oltului,

28 kil. de Slatina, capitala
dețului și

la

12

plăşei,
Se compune
Mărunţei,

de

la

ju:

reședința

din

2

reședința

cătune:

comunei

şi

Gildaele, cu o populaţie de 149
familii, sai 577 suflete, din cari
140 contribuabili; locuesc în-1Ş0
case.
|
Meseriaşi sunt: 4 zidari

dulgheri, 2 cizmari și 1 cojocat.
Ei desfac produsul muncei lor

în comună și pe piețelede

la

Caracal, sai gările cele mai apropiate ale căci ferate.
Are o biserică, Comani-Noi,
zidită la 1859 și reparată de
locuitori în 1892, cu hramul Cu.
vioasa

Paraschiva,

deservită de

1 preot, 1 cintăreţ și 1 paracliser.
Copiii . frecuentă şcoala din
com.

Viișoara. '

Moşia e parte
parte a

d-lui

care are cam

a; statului şi

M.

Dumitrescu,

175

hect. arabile

şi 10 hect. vie. Statul are pește
1000 hect,, din cari 759 hect,
arabile și 250 hect. luncă: săl-:

cii și plopi.
S'aii împroprietărit

la 1864;

pe proprietatea statului, 1 19 loc.,
cărora li s'ai dat 349 .hect.

Viile ocupă
63 hect,
Intinderea

o suprafaţă. de
com. este de 1737

hect.
Locuitorii posedă:
40 vaci, 40

cai și

100
iepe,

boi,
1065

oi și 118 porci.
: Comerciul se exercită în com.
de 3 cîrciumari.

,
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Budgetul com.
de

2448

lei

și

e la venituri
la cheltueli,

2340 lei.
_O şosea comunală
tunele

de

MĂRUNȚIȘUL

Moșia e proprietatea statului,
pe care o arendează anual cu
40000

lei,

leagă că-

între ele și com.

cu

șo-

seaua judeţeană Slatina-TurnulMăgurele.
Teritoriul com. e brăzdat de
un Singur deal, din malul Oltului, numit Coasta-Viilor,

pen-

tru-că mai înainte era acoperit
cu vii. Sunt 3 vălcele, cari
vin numai din ploi și din topirea zăpezilor.
În partea de N., lingă șoseaua judeţeană, se află un lac,
numit Slatinele, și Ja E. de căt,

Mărunţei, saz, făcînd parte din
com. rur.Bărăști-de-Cepturi, pl.

Vedca-d.-s., jud. Olt. Este situat
pe valea rîului Fiul.
Mărunţişul,

Buzăi,

con.

plaiul

ambele maluri

rar.,

în

jud.

la 51!j2 kil. de

orașul Buzăul.

pe

Floriilor, Duminica tuturor

ca

la Crucea

Pătirlăgi

(moara

din

lun-

trece rîul,

urcă

malul

cu riul Oltul.

de la Cîrnul,

se

Tega, printre
și Lega pănă
mează puțin
zăului pănă la

căturiele Cuculeşti
în riul Buzăul, urîn jos albia Bugura rîului Bisca:

parte din
pl. Vedea-

d.-j., jud. Olt,
Are o populaţiune de 65

fa-

milii; o biserică, cu hramul Sf,
Nicolae și Ioan Botezătorul, zi-

_dită «în zilele Prea Luminatului
"Domn Alex. Ghica, mitropolit
fiind părintele Grigorie, la anul
1833, de popa Stan Mărunțelu
și diaconul

Radu».

Mărunţei, sa, reşedinţa com.
rur. Mărunţei, pl. Siul-d.-s., jud.
Olt, situat

pe valea

Oltului,

la

Chiojdului,

lasă

trece

pe piîriul

Buzăul

ia pe Bisca-Chiojdului

și

o

în sus,

“pănă la gura insulei Brăduleţul;
la V., apucă pe insula Brăduleţul pănă învirful Piscul-Strimpt,
urcă pe muntele Poenari, atinge
puţin moșia Bisceni și continuă
pe plaiii pănă în Dealul-de-laValea-Vici.
Suprafaţa sa e de 3278 hect,,
din care 1023 hect. arabile, 1156
hect. pădure, 265

hect.

finieaţă,

de

sănii,

Vite

sunt: 609 boi,

Zăhăreşti, cu o populaţie de
2120 locuitori, din care 403
contribuabili,

685

şi Benga, ale statului,

Mărun-

în

515

rotari, 1 croitor, 2 cizmari, 2
fierari, 1 cojocar, 2 boeangii şi
2 brutari.

Budgetul com. e de 3196.56
lei anual,
Are

o școală,în

cătunul

Mă-

runțişul, frecuentată de 91 elevi

una

vaci,

locuind

case,
Meseriași sunt: 5 lemnari;34

Mărunţişul,

și

.

Comuna eformată din cătunele
Benga,
Cuculești,
Gura-Biscii,
Măguricea, Mănăstirea, Mărunțişul, Poenele, Valea-Seacă și

Proprietăţi mai însemnate, afară de pămintul locuitorilor,
sunt: Mărunțișul, Valea-Seacă

boi

198 vaci,

1300 oi, 1S1 capre și 546 porci.

2 hect. vie şi 21ghect. loc sterp.

cai și lepe,

sfin-

Stupi sunt 55.

locuitori.
Vite sunt:

42

ete.

_s8 viței, 19 cai, 12 iepe, 5 minji,

413 hect. izlaz,

198 hect. livezi,

căruţe,

ţilor, 6 August (la Mărunțișul),
14 Septembre (Poeni) și 21 Noembre (Zăhărești).
Căi de comunicaţie: șoseaua
Buzăul-Frontieră, Cizlăul- Chiojdul, prin Gura-Biscei și alte drumuri naturale.
!

1 kil. de cătunul Gildaele.
Are o populațiune de 334

10 bivoli, 23
oi, 60 porci.

sare,

Butoești-

riul Buzăul;

pănă în

Com. se învecineşte: la N-V.
cu Viişoara; la E., cu Boianul;
la S$., cu com. Comani, și la V.

Maldărul,

de

Comerciulconstă
în desfacerea
acestor producțiuni şi a ţuicei.
Tirguri anuale are: Duminica

pe care coboară

pădure pănă la malul Chilielor,
apoi, continuînd slemnea malu.
lui, ajunge în muchia Gogoşului, de unde se dirige spre mănăstirea Cirnul,; la S., începînd

rur.

urme

lagi,

Podul-Roșu;la
E., începe din Piatra muntelui Podul-Roșu, hotar
despre moșia moșnenilor Sibiceni, o ia. pe scursura apei, prin

com.

apoi

agricultură, și cu rotăria, facerea

Dirstei, pănă ajunge în muntele

Mărunțţei, sa/, făcînd

1882,

Limita, la N., începe din Dealul-de.la-Valea-Viei, com. Pătîr-

speciale. La V. de Mărunţei,
se află ruinele cetăţei cu ace-

și productiv,

„părți accesibile culturei, în special porumbului.
Din minerale, are păcură în
abondenţă în cătunul Cuculeşti,
"care se exploatează sistematic
din

lor),

negru

totuşi are

gips şi fier în formă de pirită.
Locuitorii se ocupă, pe lingă

numiri

lași nume.
Pămintul e mai mult șes și
puţin nisipos; parte deluros,

e muntos,

ale riului Buzăul,

altele

mici, fără

“Terenul

Buzăă, situat pe

Gildaele sunt 3 măguri: GuraBoului, lingă lacul Dragomir, și
2 mai

ţişul-Jitianul și Poenele, particulare, apoi Mărunţişul-Sibiesc,
al cetelor de moşneni: Sibiești,
Ripeni și Poenari.

și 2

eleve;

4

biserici,

două

în Zăhărești,

în

una

Poene

deservite

în

şi
de

5 preoţi, 3 cîntăreți și 4 paracliseri;

7 circiumi.

Comuna

e nouă; la începutul
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secolului nu

exista

de

cît

că-

tunul Poenele și ciți-va Țigani,

Mărunțişul, moșze, în jud. Buză, com. Mărunțișul, în întin-

în cătunul Benga, ai mănăstirei
Verbila. Cele-l'alte sate s'au format intre 1830—1860, iar Benga,

dere

din însurățeii împropietăriți pe
moșia Benga sai Verbila.

nenilor

cam

de 830 hect., arături,

livezi, fineaţă, izlaz și sterp.:
Proprietate în devălmăşie a moșSibiești

și Poenari.

Mărunţişul-Valea-Seacă,
Mărunţişul, com. zur, jud. Dimboviţa, pl. Bolintinul, situată pe
cimpie, la o mică distanță spre
$.-V. de com. Titul. Prin raionul
comunei trece piriul Răstoaca,
peste

care

sunt

Se compune
Tomșani,

două

din

Mărunţișul,

Matracaua,

4

o întindere cam

470 hect,,

pe şesul Prutului și formate prin

poduri,

vărsăturile sale; piriul Covurluiii și pîrîiaşul Părul saii Valea-

cătune:

hect, pădure.

Poșta

de

Mărunţișul

este și o mică pădure de 3şooarii,

Aici a fost mai nainte vreme
stație de cai de poștă pe dru-

"zăă,

Bucureşti. Pitești.

cu

de

„Părului,

şi

iar cu Crovul prin drumuri practice neșoseluite.

Mărunțţişul, căzun de
al com. Mărunţişul,

reședință
jud. Bu-

160 locuitori și 51 case,

Este formată din trei cătune:
Măsâălii, căzu (tirlă), în jud. Ialomița, pl. Ialomiţa-Balta, pendinte de com. Sudiţi.
Măscuri, saz, în jud. și pl. Tutova, spre N.-N.-V. de Birlad.
Formează singuro comună (com.
_Măscuri), Are o populaţie de
358 locuitori, din cari 78 contribuabili, locuind în 95 case;
o biserică; 2 cîrciumi.

Se cultivă viea pe
faţă de 42,50 hect.,
15;50

nelucrătoare,

o supradin cari
iar prunii,

Mărunţişul, pumire ce se mai
dă cătunului Prahoviţa-d.-j,, com.
cu același nume, jud. și plaiul
Prahova.
Mărunţişul, fost metoh al Episcopiei Buzău, jud. Buzău, com.
Mărunţișul, azi biserică de mir.
Mărunţişul (Creţuleasca, Stur-

cari 420

dure, restul arături,
neaţă,

hect.

pă-

livezi și fi-

Drăgulești sai 'Țolica, .depărtate de reședința com., a doua
ca vre-o
2 kil.

300

mpaunte, în jud. Buzăii,

tului Găvanul,

Măstacănul,

gol și

stîncos.

sa, în jud. Roman,

pl. Fundul, com. Bălușești, spre

NE. de satul Bălușeşti şi la 3
kil. de el."
Are o populaţie de 34 famili, saii 179 suflete, din cari 37
contribuabili, locuind în 39 case.
Sunt 61 vite mari cornute,
Măstăcani, :com. rur.,
Covurluii, pl. Prutul, în
N. a lacului Covurluiă,
față cu Foltești şi la
de la Galaţi.

în jud.
partea
față în
40 kil.

a treia

cu

ast-fel:

foști clăcași împroprietăriți;
Drăculeşti, simpli servitori
proprietăţei

la
ai

mari,

Are o populaţie

de

545

fa-

milii, saii 2225 suflete, din cari
378 contrib., locuind în 518 case.

.

Sunt 2 biserici: în Măstăcani

zidită din

Măseaua,

și

Locuitorii se împart

41

bani.

m.

la Măstăcani, răzeși; la Chiraftei,

și Chiraftei,

zea), moșie, în jud. Buzăii, com.
Mărunţișul, cătunele Mărunţișul,
Măguricea. și Cuculești. Are 850

Măstăcani, reședința, Chiraftei, și

pe o suprafață de şo arii.
Budgetul com. e de 1388 lei,

com. Miînzălești, împrejurul schi-

hect., din

Apele ce udă comuna sunt:
lacul Covurluiii, în părțile de

din cari 95 hect. loc arabil,
crivină, pietriş și izlaz, iar 374

spre S.-V., despărțindu-se prin
cimpii și unindu-se cu Titul și
Costești prin şosele comunale,

mul

ţişul, proprietate a statului, pen-

bean numit Vadul-lui-Isac și cu
cătunul Brănești, com. Vlădești;
la V., cu Cuca; la S.,cu Folteşti ; și la N. cu cătunul Roșcani, com, Vlădești,

N. şi S.; bălțile Pestriţele, Pirliturile, Carusul și Vlașca, situate

900 locuitori şi 2 biserici.
Se învecinește: cu Titul spre
N.-E.; Costești, spre N.-V.; cu
Crovul, spre S.-E. și Argeșul

de

șie, în jud. Buzăi, com. Mărun-

Se mărginește: la E. cu Pru- '
tul, avînd în față satul basara-

dinte de Episcopia Buzăi; are

cu o populaţie

In apropiere

zpo-

.

ambele

Sf. Voevozi.

cu

hramul

Cea din Măstăcani

1802—1805

de către

răzașii locali; cea din Chiraftei
construită în 1822 de familia
A. Codreanu, proprietarul moşiei; după noua așezare a parohiilor, com. Măstăcani, formînd o

parohie, cu catedrala Sf. Voevozi
din reşedinţă, i s'a fixat un preot
paroh, un preot ajutor și 4 cîntăreți,
Sunt
a doua

,
2 şcoli, una de băeţi și
de fete, ambele în re-

şedinţa, comunei; şcoala de băeți
e frecuentată de 80—85 elevi;
școala de fete de 20 —25 eleve.
Teritoriul comunei este: la
Măstăcani, șes şi vale; la Chiraftei mai mult dealuri și la Drăculești, platoii ridicat și şes al
Prutului.
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Solul, afară de șesul Prutului,

unde e negru-băltos,
nisipo -argilos, și pe
amestecătură

de

Suprafaţa
hect,
194,
129,
243,

tolache, din pl. Podgoria,
Prahova.

e încolo
alocurea

prundiș

com.

e

mic.

de

Măstăneşti,

şooş

munelor

2

croitori,

2

cojocari,

13489

lei,

94

raftei, pe o lungime

de vr'o

3

de

67

muna Măstăcani,
Măstăcănoasa,
ce se dă

şi azi

băștinași, Zir?ulul
Măstăneşti,

moșie,

de

vechie

către

loc.

Mastacănul,
pe

care

pe

la 1600 s'a înființat satul Apos-

570

de S.

co-

Vite:

255

vite mari cornute,

cai,

1125

oi şi.25

Are

com.

Putna,

Valea-Sărei.

o populaţie de

flete, cari locuesc

în

100
22

sucase.

Mătăsari, com. rur. şi sat, în jud.
Mehedinţi, pl. Văilor, la 57 kil.
de orașul Turnul-Severin. Este
situată

pe vale şi se mărginește :

porci.

„

d.-s., avind peste tot
cuitori,

în 260

lo-

contribua-

case.

condusă de 1 învăţător și
cuentată de 35 elevi.

fre-

Vite: 640 vite mari cornute,
cai, 400 oi și 465 rimători,

turi de
de 790

Saii

o biserică, fon-

1300

200

Prin comună
trece șoseaua
Ploștina-Niculești-Mătăsari,
Are 2 biserici, deservite de
2 preoți şi 4 cîntăreţi; o școală,

ramura Balaurului, despre E.
Are o populaţie de 5 familii,
suflete;

cari

Locuitorii posedă: 28 pluguri,
46 care cu boi, 6 căruțe cu
cai; 80 stupi.

22

15

din

bili, locuind

breni, situat în valea formată
de dealul cu acelaşi nume, din

Budgetul

comunei e la veni-

1304 lei, iar la cheltueli,
lei.

dată de Ștefan-Vodă;

28 vite.

Dealuri mai principale în comună sunt: Dealul-Sterpei, Bo-

Satul formează
satul Cășăria.

trup

horelul,

un

cu

Croici,

Dealul-Mic

şi

Dealul-Călugărului.
Piriiaș este: Jilţul, ce se var-

Măşcăteşti, piriiaş, ce izvoreşte
din dealul

cu același nume, ra-

mura despre
jud. Neamţu,
pumire

cari

Măşcăteşti, sa, în jud. Neamţu,
pl. Piatra-Muntele, comuna Do-

cu același nume,

suflete, locuind în 341 case; o
biserică; două şcoli. Vezi co-

din

în partea

Are o biserică, cu 2 preoți şi

sar, răzășesc și reșe-

jud. Covurluiii. Intinderea moșiei e de 859 hect. Are o populație de 368 familii, sai 1558

hect.,

3 cintăreți; 2 cîreiumi; 3
mercianţi și 4 meseriași,

moșia Drăculeşti, tot pe o lun-

comunei

dreapta

V., și cu o populație de 67 familii, sai 266 suflete, din cari
50 contribuabili,

gime de vr'o 3 kil.

dinţa

1363

hect. pădure,

kil.; de calea Galaţi:Fălcii, prin

Măstăcani,

căfun, în jud.

pl. Vrancea,

gotești şi Cozmăneșşti; iar spre
V., cu comunele: Tehomirul, Miculești și Runcurelul.
- Satul Mătăsari formează com.
cu satele: Croici și Mătăsari-

și

la cheltueli de 1325 lei, Sg bani.
Comuna este străbătută de:
calea judeţeană Galaţi-Bujor-Birlad, care trece pe moșia Chi-

și Doftana

“Mătăcina,

Măşcăteni, saţ, pe șesul din
dreapta Jijiei, în partea de S.
a comunei Trușești, plasa Jijia,
jud. Botoșani, cu o suprafaţă

4

bani,

Prahova,

Șului.

dogari, 2 timplari şi mai mulţi
fierari. Puţine femei lucrează
inul, mai multe cînepa. Locuitorii posedă 150 pluguri, din
cari 16 sistematice.
Budgetul comunal e la venituri de

Și

Trotu-

creşterea

căria, facerea rogojinelor, casirea stufului și cărăușia.
Cîrciumi sunt 4. Meseriași se

Socariciul

la N. cu com. Brădeţul; la E.,
cu căt. Buhorelul de com. Dragotești ; spre S., cu com. Dra-

şi se varsă pe

plugărie,

vitelor și cultura viilor, locuitorii se mai ocupă și cu pes-

află:

Dărmănești

toriul comunelor:

Jegălia.

Mășcaşul, piriz, jud. Bacău, pl.
Muntelui, care curge de la V.
spre E. pe limita teritoriilor co-

raftei și Drăculești,

Pe lingă

Zea/, jud.

jud.

pl. Podgoria, situat la N. de
com. Apostolache. Are direcția
de la V. spre E. Pe el se
cultivă vie,

din cari: arabile 2582, vii
fineață 225, bălți și stufărie
imaş 385, vetrele satelor
pădure 991, tufăriș 257.

Din acestea: 3735 hect. aparţin
proprietăței mari şi 1260 proprietăței mici. Proprietatea mare
c reprezintată prin moșiile Chi-

MĂTĂSARI-DE-SUS

Ciiciulești,

E. a Balaurului,
curge prin satul

com.

Căciulești,

pl.

Piatra-Mluntele, şi'se varsă
dreapta piriului Cracăul.

pe

să în Jiul, iar văi sunt: Valea:
Mare și Valea-Arșiţei,
Mătăsari-de-]Jos, saz, cu 82 case,

în jud. Mehedinţi, pl. Văilor,
este reședința com. Mătăsari,
Mătăsari-de-Sus,

Mătasea,
insula

/ac,
Balta,

în jud.

Ialomiţa,

pl. Borcea, pe teri-

sas,

Mehedinţi, pl. Văilor,

Mătăsari, cu 94 case.

în jud.
com, rur.:

" MĂTĂSARUL
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Mătăsarul,
Dimboviţa,

com. Pur. în jud.
pl. Cobia, situată

parte pe cimpie și parte pe deal,

la ciți-va kil. spre E. de Găești.
„Prin

raionul comunei

"riul Răstoaca

peste

curge

care

este

MĂȚĂUL

.

Mătorăţul, Zea/, în jud. Mehedinți, pl. Ocolul-d.-s;, ţinînd de
com, rur, Bresniţa. Pe aci, se
zice,

că

ar

fi fost

man ce ducea
Austria.

drum

ro-

peste munți

un

în

un pod.

Se compune

din

4

cătune:

: Mătăsarul, Odaia-Turcului, Cre_țuleşti şi Pănești, cu o populație de 1425 locuitori.
Are 2 biserici; o școală; o

moară de aburi și una de apă.
Cimpia

din

apropierea

poartă numele de
sarului.

com.

Lunca-Mătă-

Mătuleşti, aaa,

în com. rur,

Bălăcița, pl. Dumbrava, jud. Me„ hedinţi,
Măţara, căzuu, al com. Colţi, jud.
Buzăă, cu 120 locuitori şi 24

case. Se ia adesea împreună cu
Muscelul-Cărăimănesc.
Măţărei

(Virful-),

cos, acoperit de puţină pădure,
în jud. Buzăiă, com. Colţi; servă

de

rile Buzăul

comune

prin

cîmpii şi prin păduri și uninduse prin şosele vecino-comunale.
Mătăsarul,

safe

de dr.a.f., în

„jud. Dimboviţa, pl. Cobia, căt.
Mogoșani, pe linia Chitila-Pitești, pusă

în

circulație

la

13

ca punct de hotar

între plaiu-

un deal

înalt

și

frumos,

care

predomină orașul Cimpulung.
Se compune din 5 cătune:

Măţăul, Căluleşti, Chiliile, Coceneşti

(10.4 kil.) și Găeşti

(11.3

„kil.). Inălțimea d'asupra nivelului Mărei de 163.09. Venitul
acestei stații pe anul 1896 a
fost de 34279 lei 70 bani.

Măteşti, căzuu, al com.

Mărăci-

și Suslănești,

cu

o po-

pulație de 1194 locuitori,
cari 199 contribuabili,
Radu-Basarab,

a

fondat

din
la

Mățăul un ospicii de nenorocii, pentru adăpostirea orbi-

lor, șchiopilor, girbovilor,

olo-

neni, jud. Buzăii, cu 520 locuitori şi 108 case; are sub-divi-

gilor, etc., înzestrîndu-l însuși
cu moșia Măţăul și scutind po-

zia Ungureni.

pulaţia acestor nenorociţi de ori-

com.

în

Mărăcineni,

jud.
căt.

Buzăi,
Mătești.

Are cam 1120 hect., din cari
8oo hect. arabile, 14 grădini de

zarzavat, apoi prund

și izlaz.

Mătiţa, zoșze, a statului, jud. Prahova, pl. Podgoria, com. Păcureţi, fostă pendinte de Episco-

pia Buzăul.
Aduce un

venit

|
anual

de

3400 lei.
6230,

Măţăul

în

și

coboară

Jiarele Dicți mar

ce dăjdii de peste an.
Se mai spune că Măţăul era
locul de pedeapsă al celor răi,
Cei vinovaţi

aci se expatriaii și

se executaii din ordinul Domnilor.
Are o școală mixtă, frecuentată de 60 copii; 4 biserici, deservite de 2 preoți și 4 dascăli.
Budgetul com. e la 'vehituri
de 2296 lei și la cheltueli, de<
2265

lei.

O şosea, care se bifurcă din
tisoyrafic.
*

bol, 4V

orașul

Cimpulung.
Este cam izolată de alte
comune vecine. D'aci scobori
spre N. la Cimpulung, spre
S. la Jugurul și Poenari, spre
V. la Godeni și spre E. în apa
Argeșelul.
La 1831, ivindu-se în 'Țară
boale

epidemice,

Mățăul

servi

de carantină pentru orașul Cimpulung, așezindu-se aci custozi
orășani.

Măţăul, sal, făcînd parte din
com, rur. cu acelaşi nume, pl.
Dimbovița, jud. Muscel.
Mățăul, zise, (1050 m.), în jud.

Măţăul, com. rur., în jud. Muscel, pl. Dimboviţa, la S.-E. și la
5 kil. de Cimpulung, situat pe

Titu

moșie,

prin

și Pirscovul.

Sept., 1872. Se află între staţiile

Măteşti,

Vă-

trece

pauze, . stîn-

la N., cu com. Sperieţeni și la
S. cu Mogoşani, despărțindu-se
aceste

Tirgoviștea-

leni, pl. Dimboviţa,

chiar dintre

Se învecineşte: la E., cu com.
Poduleşti; la V., cu Cojocarul;

toate

şoseaua județeană

Rucăr, pleacă de la com.

Muscel,

la S.-E. de, Cimpulung,

pe un masiv îngust, între RiulTirgului şi rîul Argeșelul. Acest
masiv

se

termină

aproape

de

confluenţa rîului Argeșelul cu
Riul-Tirgului și prezintă o şea
largă la S. de Nămăești, prin"
care trece

șoseaua

Cimpulung-

Rucăr-Frontieră.
Piscul Măţăul este situat pe
culmea dintre Argeșelul și Rîul:
Tirgului și este legat cu Cimpulung printr'o șosea care se
prelungește prin valea piriului
Jugurul spre Mihăești, iar cu
valea Argeșelului comunică prin

„drumuri de care,

Măţăul, ea,
tuată com. cu
Muscel, între
Riul-Tirgului.
Acest deal
partea de S.
lung.

Măţăul,

oșze,

pe care se află siacelași nume, jud.
rîul Argeșelul şi
predomină toată
a orașului Cimpu-

în jud. Buzăi,

com. Tohani, căt. Gura- Vadului;
are cam 400 hect., din care 40

arabile, 36 izlaz, restul vie, 39

-

MĂŢCANI
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Măţcani, zădure, în jud. Bacăi şi

Tecucii, întinzîndu-se spre

S,,

pe lingă satul Corbasca pănă
la Gherdana.
In dreptul satului Gherdana,
sub rădăcinele arborilor seculari, s'a găsit resturi de animale,
de

arme

și cărămizi.

Pădurea,

împreună cu moșia, a fosta

lui

Duca-Vodă. De la el a trecut
la vistiernicul Ilie Catargii și
mai pe urmă la Constantin Balș
care a făcut şi schitul Pogleţul.
Măţiona,

ae,

în jud.

Buzăi,

com.

Breaza,

căt.

Bădeni.

In-

cepe

din muntele

Istriția,

de

-MĂXINENI

hect., din cari 73 hect. vatra
com., 10%0 hect. ale locuitorilor
și 6000 hect. ale particularilor.
Are o populație de 362 familii, sai 1393 suflete; o bise-

violentă,

aduce

stînci

Măxineni, com. rur., în judeţul
R.-Sărat, pl. Marginea-d.-j., pe
malul drept al riului Siretul.
Este așezată în partea de E.
a jud,, la şo kil. spre N.-E. de
orașul R.-Sărat, și în partea de
E. a plăşei, la 15 kil. spre E.
de com. Măicănești, reşedinţa
plășei.
|
Comunele mai apropiate sunt:
Gulianca, la 10 kil. și Corbul,

la 10 kil.
- Se mărginește: la N., cu com.
Corbul; la E., cu Măxineni (jud.
Covurluii); la $., cu Gurguești
(jud. Brăila), şi la V., cu Gulianca.
Este o com. de cîmp..
-Riul Siretul o udă la E., de
la N.-V. la S.-E., formînd BaltaMăxinenilor ; rîul Buzăul la S.,

de la S.-V. la N.E.; piriul Buzăelul, la V. Are și 24 puțuri.
Cite-va

case sunt

așezate

la

gura Buzăului și poartă numele
de Sirbești.
|
.

"Suprafața com. este de 7073

diștea,

2250

cultivă

guri, 2 maşini de semănat; 1
de treerat, 1 de secerat, 1 moară
cu aburi; 305 boi, 426 vaci,
227

iepe,

sunt:

Ilfov,

210 hect., (40

sterpe, şo

izlaz, 135 pădure). Locuitorii cultivă tot terenul, afară de 10 hect.,
cari rămin sterpe.

2491 oi, 291

Are o biserică, cu hramul Adormirea, deservită de 1 preot

1

şi 2

potcovar,

2 timplari, 2 geamgil. Comerciul constă în importul
colonialelor, instrumentelor agricole și în exportul cerealelor și
vitelor. Transportul 'se face prin
stația Independenţa (jud. Covurluii), la S kil. spre E. Sunt
"14 comercianți,
|
Căile de comunicaţie: calea
județeană Virteşcoi-Focșani-Măxineni-Brăila; la Corbul;
Gulianca-Ciorăști-R
Sărat.

și Viorica.

Din acest sat a fost originar

o școală

mixtă,

ciumar.

Numărul
133

vitelor

şi al celor mici,

mari
de

e de
263.

Măxineni, schzz, în jud. R.-Sărat,

pl. Alarginea-d.-j., com. Măxineni,
fondat în 1638 de Matei-Basarab. Este întreţinut de Eforia
Spitalelor Civile și a rămas numai biserică de mir,

spre

Măxineni, fos/ sat, şi comună, în
jud. Covurluii, pl. Siretul, lingă
Piscul, desfiinţat de ciţi-va ani,
din cauza inundaţiilor Siretului
(vezi Independenţa, com.). Se
compunea din cătunele Măxi-

cîntăreți;

frecuentată de 17 elevi și 4
eleve,
i
Comerciul se face de 1 cir:

Budgetul com.e la venituri
de 4420 lei, iar la cheltueli, de
4311 lei.

neni, Brăina

jud.

Se întinde pe o suprafață de
535 hect., coprinzind şi un heleştei,şi are o populaţie de
234 locuitori.:
Moștenitorii defunctului G.
H. Tudorache ai 435 hect. şi
locuitorii, 100 hect. Proprietarii

Calitatea pămîntului este mediocră, terenul fiind acoperit cu

243: cai,

pl. Mostiștea,

„durea Grădiștea,

90 elevi.

rimători.
Meseriași

Era fiul

Este situat la E, de Grădiștea,
între valea Pociovaliştea și pă-

dată în 1878 de com., condusă
de 1 învăţător și frecuentată de

hect. arabile, goo hect. imaș, 25
hect, păduri, 42 hect. vii, 3303
hect. neproductiv (mlaștini).
Locuitorii posedă: 260 plu-

şi membru

Măxineni, (Măxinul), saz, făcînd
parte din com. rur. Greci-Gră-

curești, deservită de 1 preot şi
3 cîntăreți; o școală mixtă, fon-

mlaștini întinse. Com. are:

din București

al Academiei Romine.
preotului C. Maxim,

Mateii-Basarab, întreținută de
Eforia Spitalelor Civile din Bu-

în piîriul Pietroasa în capul viilor, la Puţul-cu-Salcie, din com.
Pietroasa-d.-s. In timp de ploae
e foarte

Sava

rică, numită Schitul-Măxineni,
cu hramul Nașterea Sf. Ioan
Botezătorul, zidită în: 1638 de

la Fintina-Gheroiului și se varsă

întregi şi cauzează multe pierderi
mălurenilor,

răposatul Ioan Maxim, născut
la 1825, mort la București, la
2 Iunie 1877, fost profesor di- stins de limba latină la liceul Sf.

Măxineni, moșie a statului, în
jud. Covurluiii, pl. Siretul, com.
Independenţa, fostă pendinte de
mănăstirea Bistriţa. Are 3562

”

hect,, din cari 37 hect. pădure și
37!j2 vii. Se arendează cu 50000
lei anual.
Măxineni, roșie, de i300 hect.,
jud. Brăila, proprietatea Eforici

MĂNINENILOR (COTUL-)
Spitalelor Civile, ocupind partea
de V. a com. Cotul-Lung.
Măxinenilor (Cotul-), vechii pi.
che, cu No. 95, la hotarul către
Moldova,

în jud.

R.-Sărat,

pl.

Marginea-d.-j., com. Măxineni ;
ază e han pe drumul spre Corbul,
4

Măzănăeşti, /oc, jud. Bacăi, pl.
Muntelui, comuna Podurile, pe
care se află satul Valea-Soasei,
coprinzind şi siliștea satului Podurile.
Măzărarul,

MEDȚIDIA (PLASĂ)
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saz, cu 47

locuitori,

jud.. Argeş, pl. Oltului, făcînd
parte din com. rur. Bălcești,

Vlașca, pl. Marginea, pendinte
de com. Arsache, pe proprietatea Paraipani,

dreapta piraiele:

din copl. Mij519
262

lofe-

mei. .,

Este situat pe valea și dealul
cu același nume.
Are o biserică, fondată la
anul 1809 și reparată la anul
1855.

Mechiaua (Hiotul), sat, făcind
parte. din com.

rur. Corbeanca,

pl. Znagovul, jud. Ilfov. Este
situat la N. de Tămaşi, între
Valea
- Călugărului şi pădurea
Vlăsiei.
Se întinde pe o suprafaţă de
768 hect. cu o populație de

168 locuitori.

|

D- A. Vasiliu şi Gr. Cireșanu

aii

670

hect.

și locuitorii,

hect. Proprietarii

com.

rur.

Găvana- Valca-Rea,

jud. Argeș, pl. Pitești.
Are o populaţie de 30 familii,
saii 136 suflete; o biserică, cu
hramul

Sf. Voevozi,

hect.

(20 hect.

pădure).
„terenul,

Comerciul

250

izlaz, 400

Locuitorii

hect.

cultivă

se face de

1

tot
cîr-

ciumar.

Numărul

vitelor

mari

e

de

104 și al celor mici, de 274.

Mecica, ostrov pe Dunăre,

cu 1 preot

și 1 cîntăreţ.

jud.

Medjidia, 4/asă, ocupînd partea
de V. şi centrală a jud. Constanța.
e
Şi-a luat numele de la

dința sa, orășelul
Mejidie.

reşe-

Medjidia saii

Diagonalele sale cele mai mari
Medeleni,

saţ, jud.

Iași, pl. Bra-

niştea, com. Golăești, situat pe
malul Prutului şi înconjurat de
păduri.
Are o populaţie de 41 familii,
saii

139

suflete;

o biserică,

obştia

fă-

locui-

torilor, avînd un eclesiarc.
Vite: 164 vite mari cornute,
22 oi, 30 cai și 37 rimători.

sunt dela N. la S., de la virful Erchesec, la virful Cangagi, și de

la V. la E., de lavirful Cuzgun
la movila

Islam-Tepe

Se mărginește la N. cu pla-'
sa Hirșova, iar la E. cu plasa
Constanţa, la $. cu plasa Mangalia, iar la V. cu jud. Ialomiţa,
despărțindu-se din fluviul Dunărea.

“Relieful. solului e în
Medeleni, sa/, făcînd parte din
com. Godineşti, jud. Tecucii.

" Situat la N. comunei, la 3 kil.
de reşedinţă.
Are o populație de 48 familii, sati

1095

suflete,

locuind

în 47 case; o biserică, cu hramul Sf. Voevozi, zidită de Stolnicul Ioan Tacu, la 1520.

Locuitorii s'aii împroprietărit
la 1864.

accidentat. Mai

zădure

a statului,

în

în-.

tindere de 250 hect,, ţinînd de
munţii mănăstirei Cimpulung,
cară fac parte din com. Corbşori și Berevoeşti, plaiul Nucşoara, jud. Muscel.

gencral

cu osebire în

partea de V., pe malul Dunărei,
dealurile și văile se succed. Dea-

lurile în general stincoase și pietroase, nu numai că împiedică
bătrînul fluviă de a se îndrepta
spre Mare, dar îl împing spre
N. și chiar spre N.-V., lungindu-i cursul cu vre-o sută lil. pănă
ce se varsă în Mare,
Plasa Medjidia ţine de terasa

Media,

dunăreană,

și

este

des-"

părțită în două jumătăți prin
depresiunea Cara-Su, ce merge
“de la Cernavodă, prin Medjidia, la Constanţa. Dealurile, cari

brăzdează
multe

plasa, formează mai

sisteme, cari,

de

şi

staii

în legătură unele cu altele, păs-

98

cultivă

Ruși și Focșa,.

Meculeşti, saz, făcînd parte din

cută la 1798, de
Mecea, saţ, făcînd parte
muna rurală Ciorteşti,
locul, jud. Vilcea.
Are o populaţie de
cuitori, 257 bărbaţi și

Are de tributari din stînga pi:
raiele: Movileni, Cucoşeni, Tătăreni, Stînei și Găvanul, iar din

Mediasca, zirii, jud. Suceava.
Izvoreşte din pădurea Huhurezul, sub numele de piriul Subțirelul, trece prin satele: Mesteceni,

Movileni

şi

Negotești,

de unde ia numele

de

Mare, își continuă

cursul

Pirîulprin

satul Ruși, de unde:i se zice
* Mediasca și se varsă în Moldova. Lungimea sa e de 6 kil,

trează

săii

însă

deosebit.

comuna

fie-care

caracterul

Acestea sunt: în

Vlah-Bair,

la V.,

între

bălțile Vederoasa şi Baciul, cu
virful Vlah-Chioi (155 kil.); în
comuna Rasova, coprinsă între
Dunăre, bălțile Vederoasa și
Cochirleni şi văile. Ghiordungi
"şi Peștera, cu virful Mulciova
(158

kil.), la V.;

în Cochirleni,
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cu virful Hoșu-luc (127 m.), la
V., între Dunăre lacurile Cochirleni, Caru-Su şi valea Peș"tera; in comuna

Cernavoda,

cu

virful Defcea (126 m.) la V,,
între Dunăre, lacurile Purcăreţi
Ramadan, Cara-Su și valea Ti.
leriun ; în Tortoman, la N., între
Dunăre, lacurile Domneasca și

Ramadan (cu Purcăreţi și 'Tileriun) și între văile Tileriun și
Siliștea, cu virful Tortoman (166
m.) ; în comuna Taș-Punar, între
- Dunăre și văile Boazgic și Si-

liște, cu

virful

Alah-Bair

(204

m.), la N.; în Docuzol, la N.E., între văile Cara-Su, Docuzol și Chiostel, cu virful Do-

cuzol (109 m.), prin partea centrală a plășei; în comuna Hagi
Cabul, cu virful Caratai (100 m.),
între văile Chiostel, Cara-Su și
- Ciobanul, în spre E.; în comuna

Medjidia, în partea centrală, cu
virful Idris-Cîrnos (127 m.), între
văile Cara-Su și Acangia-Dere;
în

Biulbiul,

cu

Biulbiul
- Sud

virful

(131 m),

Cuciuc-

la S.-

E. între văile Acăngia și Ghiordungi-Orman; în comuna Omer-

Bei-Bair, cu virful Cogea-luc (147
m.) la $., între văile Ghiordungi
și Enigc; în Enige, cu virful Borungea (162 m.) și Adam-Clissi
(158 m.) pe care se află mo.
numentul

de

la

Adam-Clissi,

între văile Urluia, Ghiordungi
și Enigc, în partea S$.-V. a comunei.
Toate

dealurile

cari

aceste sisteme sunt

compun

de

natură

pietroasă, mai cu seamă cele de
lingă Dunăre,
ridicîndu-se în

formă de zid de asupra ei. Sunt
acoperite cu finețe și păşuni,
semănături,

duri,

din

și

care

lipsite

cauză

de

pă-

domnește

o mare uscăciune,
Dunărea udă plasa la V., de
la Rasova și pănă aproape de
satul Boazgic, din plasa Hirşova,
pe o lungime de 30 kil.; di-
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recțiunea cursului săi este de
la S.-V. spre N.-E.; lărgimea
sa nu întrece nicăiri : 1500 m.;
adincimea variază între 12—14

m. ; malul săă drept, dobrogean,
este înalt, stîncos, ajungînd la

100 m. aproape de Cernavoda.

Un pod de fier al căci ferate București - Constanţa leagă cele
două maluri ale sale, lîngă Cernavoda. (Vezi Podul Carol 1.)
Formează mai multe insule, unele

acoperite cu nisip, altele cu păduri

de sălcii;

începînd de
E.:

principale

la

Ostrovul - Lung,

Troina,

sunt,

S.-V. spre

Seimeni,

N.

Hinogul,

Cernavoda

Și

Seimeni-Mici. Pirîul care servă de
scurgere

și în

același

timp

de

alimentațiuiea lacului Cara-Su,
cind apele Dunărei vin mari, o
udă la V,
Văile cari o brăzdează sunt:
Ghiordungi, unită cu valea Enige
şi Iusu-Funar, la V., deschizinduse în lacul Baciul; valea Ur.
luia, la V., deschizindu-se în

balta Vederoasa'; Rasova și Ca-

ramancea, deschizindu-se în Dunăre, la V.; Valea-Peșterei unită

cu Acangi-Dere și Ichingi-Dere,
prin partea centrală; valea CaraSu, prin mijlocul plășei, trecînd
prin Medjidia, și deschizîndu-seîn
balta Cara-Su și care forma odinioară drumul Dunărei către Mare;
valea Tibrinul, formată din văile
Tortoman și Dere-Chioi, și deschizîndu-se în lacul Tibrinul, brăz-

dind partea de N. a plășei; Si.

liştea sai Taş-Punar, în parteade
N., deschizîndu-se în lacul Domneasca; Boazgic, care conține
apă, în partea de N., formînd un

pirii, care o udă
N.,

și

văile:

se

varsă

Docuzol,

în partea de
în

Dunăre;

Chiostel-Hagi-

Cabul, Ciobanul și Medjidia, adiacente ale văei Cara-Su, care

o brăzdează în partea centrală
şi cea

estică,

Plasa Medjidia e formată din

două comune
rale.

Cele

urbane și 13

urbane

ru-

sunt:

Medjidia, reședința el, în partea centrală,

în valea

Cernavoda,
Dunărei,

Cara-Su;

pe malul

la locul

de

drept

al

unde

în-

cepe valea Cara-Su, la V. Ea
este capul liniei ferate Cerna:
voda-Constanţa.
"
Comunele rurale sunt:
1. Alacazi, la E, pe valea
Cara-Su, cu cătunele: Alacapi,
Chiostel și Docuzol ; .

2. Biulbiul, la S-E.

pe

va-

lea Biulbiul, cu cătunele: Buiuc-Biulbiul, Cuciuc-Biulbiul, En-

de-Cara-Chioi și Turc-Murfat;
3.

Cara-Baci,

Borungea,
Baci,

c1

la S., pe valea

cătunele:

Cangagi-Beșoul

Carași

Can-

gagi ;
4. Caratai, la E, pe valea
Caratai, cu cătunele: Caratai Şi

Agi-Cabul;
5. Chioseler, la S.-V,, pe valea Borungea, cu cătunele: Chioseler

și Borungea;

6. Cocargea,
trală,

în partea

cen-

pe valea Cocargea, cu că-

tunele: Cocargea şi
bei-Ceair;

Susus-Ali|

7. Cochirleni, la V., pe ma:
lul nordie al lacului Cochirleni,

cu cătunele:

Cochirleni și Ivri-

nez;

8. FEnigea, la S.-V.,.
pe valea
Enigea,

cu

cătunele:

Enigea,

Adam-Clisi, Arabagi, lus-Fanar,
Mulciova, Polucci şi Talașman ;
9. Mamut
- Cuius, în partea
centrală, pe valea Peştera, cu
cătunele: Mamut-Cuius,
Caci.
A mac, Idris-Cuius, Mircea-Vodă,
Peștera, Saidia și Turc-A mazii;
10. Rasova, la S.V.,, pe malul drept al Dunărei, cu cătu.
nele: Rasova şi Vlah-Chioi ;

II. Seimeni, la N.-V., pe malul drept al Dunărci, cu cătunele:
Mici;

12.

Seimeni-Mari

Zaș-Punar,

și

Seimeni-

la N., pe va-
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cu cătunele: Băl-

Chior - Ceşme - Romîn,

Chior-Ceșme-Tătar și Saragea ;
„13. - Zortoman, la N.-E., pe
valea Tortoman, cu cătunele::
Tortoman, Azizie, Celebi-Chioi,
Deocea, Derin
- Chioi,
Făcria,
Geabacul şi Satul-Noiă,

"Are o populație de 4258 familii, sati 18499 suflete,

Intinderea totală a plăşei este
de

143200 hect., din cari 1411

hect. ocupate de vetrele satelor,

71486 hect.

cultivabile,

61522

hect. necultivate, 4225
izlaz, 97 hect. vie, 3500
păduri

hect.
hect.

şi tifărişuri,.

Locuitorii posedă: 2455 pliu
guii cu bot, 70 pluguri cu cat;
767 care cu boi, 2478 căruțe

cu boi; 8 maşini de treeratcu
aburi, 4 maşini de semănat, 148
maşini de secerat, 66 mașini de

bătut porumbul,
fier, 33

maşini

473 grape

de

de vînturat,

23

diferite alte mașini agricole:
mori

cu

aburi,

1 cu apă,

iezi;

navoda

şi satul Rasova,

iar

în

Căile

de

comunicaţie

sunt:

plutirea pe Dunăre cu porturile.
Cernavoda, Rasova și oprirea
la Seimeni;

pe

lacuri,

cu

lun.

trele; calea ferată. Cernavoda
Mircea-Vodă-Medjidia - Constanţa;

drumurile

„țene: de

mari

sai

la Medjidia

jude-

la

Mul-

ciova; la Boazgic; la Cernavoda
şi Rasova; la Cara-Murat; la

Biulbiul; la Alacapi; de la Biulbiul la Mulciova; în fine, drumurile comunale și vecinale cari

brăzdează în diferite
teritoriul plășei.
In plasă s'a
sunt

urme

1345 porci, 1484

lină;

interior, pe calea ferată Cerna.
voda - Medjidia - Constanţa. In
Medjidia se mai fac și două
tirguri de vite.

32 de

ca:

şi

din cari

120 circiumari. Comerciul se
face pe Dunăre, prin orașul Cer-

valuri

41358 miei; 101 ţapi, 804

animale

comercianţi,

rate

1046 minzi; 107 tauri, 8936 boi,
7634 vaci, 3013 viței; 93 bivoli,
I41 bivolițe, 38 malaci;
167
măgari ; 7246 berbeci, 98950 oi,
301

344

6

vint; 1 fabrică de apă gazoasă
şi 2 de dărăcit lină; 150 armăsari, '3620 iepe, 3402 cai,

pre,

reale, finețe,
sunt
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găsit

romane
de

direcţiuni
nenumă-

(Traian);

cetăți

romane

(Tropzum, Axiopolis), de monumente (cel de la Adam-Clissi),
etc.

Medjidia, com. ură., în jud. Con" stanța, pl. Medjidia.
Este situată în partea centrală
a județului, spre V. de orașul
Constanţa,

şi în cea centrală a

scroafe ; 69 stupi cu albine.

plăşei Medjidia.

„Sunt

Se învecinește cu comunele:
Caratai, la 1o kil. spre N.-E;;
Alacapi, la 11 kil., spre S.-E;;

12 biserici, deservite
de

13 preoți, 8 dascăli și 16 paracliseri; 22 geamii cu 18 hogi
și vre-o 4—5 case de rugăciuni
ale locuitorilor protestanți ; 19
şcoale, din cari 2 de băeţi,2
de fete, cite una în Medjidia
şi Cernavoda, și 18 școale mixte,
frecuențate de Gr băeți și 254
fete.

Sunt 854 puțuri în cătune
și 11 pe cîmp.
Comerciul constă în importul
de manufacturi,

instrumente

a-

gricole, etc. și în export de ce-

Mamut-Cuius, la 12
Tortomanul, sat, la
N.V.; Murfatlar, la
S.-E.; Cernavoda,
spre

vasin-Bair și Tabia-Franțuzească,
de cea d'a doua prin valea Ca-:
ralic-Ceair și dealul Congaz-Bair;
la

V., cu

cătunul

Alibei-Ceair

(al comunei Cogarcea), despăr-

țindu-se prin dealul DocuzolBair şi Medjidia-Bair.
Relieful solului e puțin acci- dentat de dealurile: DocuzolBair (93 m.), la N.V.; Panaghirul cu virful Panaghirul (97 m.),
la N-V;

Ali-Bei-Ciair-Bair

(85 .

m.), la V., întinzîndu-se pănă
lingă Medjidia; Tabia-Franţuzească, cu virful Medjidia sai!
Caiacic (111 m.), la S. și în
partea centrală; Vai-Vasin-Bair

(117 m.), la S.-V.; Cara-ChioiBair (120 m.), la S.E.; Endec: Cara-Chioi, cu virful Endec-Cara-

Chioi (112 m.), la E.; Docuzol:
Bair cu virful Chiostel (58 m.), la
N.-E.; Medjidia prin centrul com.,
pe lingă valea, balta și orășelul
Medjidia (91 m.). Toate aceste
dealuri sunt în general acoperite cu verdeață, semănături și
finețe ; odinioară erati acoperite
și cu păduri frumoase. Printre
movile puțin numeroase (12) însemnăm Panaghir-luc (97 m.) la
N.-V. şi Ali-Bei-Ceair-luc (121
m.) la S.-V., artificiale; azi acoperite

cu

verdeață, ai

servit o-

dinioară ca puncte de orientare.
„Comuna este udată de piriul
Docuzol

kil., spre S;;
12 kil., spre
1ș kil., spre
la 2ş kil.,

V.

Se mărginește la N. și N.-V.
cu com. Tortomanul, despărțindu-se prin dealurile: DocuzolBair, Panaghir și valea CilibiChioi; la S., cu com. Biulbiul şi
. Mamut-Cuius, despărțindu-se de

cea d'intiiii prin dealurile

Vai-

în partea de E;, care
se varsă în balta Cara-Su, de lîngă

Medjidia, pe dreapta ; apoi bal:
ta Cara-Su saii Medjidia, care
începe de la Cernavodă și se
sfirşește dincolo de satul Chiostel
printr'o

mlaștină;

și

a. servit

ca loc de scurgere al „apelor
Dunărei,
Văi sunt: Cilibi. Chioi la V.,;
Docuzol-Ciair,

la NE;

Biringi-

Medjidia-Dere, prin partea centrală; Ichiugi - Medjidia - Dere,
continuată spre V. cu valea Ca: zalic-Dere, prin partea S.; Vaivasin-Dere, pe la S.-E. comunei.

|
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Este aşezată pe panta dealului cu același nume, de o parte

şi agricol

al judeţului,

dintrinsa

numeroase

şi de

alta avalurilor lui Traian,

în diferite direcţii: calea ferată

se sfirșesc pe malul drept al
văei Megina; se ridică pănă la
o înălțime de 250 m.; este a-

în mijlocul unui cîmp întins, pe
care vara pasc numeroase turme
„de oi şi vite cornute. In interiorul săii, orașul prezintă strade
regulate, bine pavate.
Comuna are o suprafață de
„4266 hect. şi o populaţie de

Cernavoda-Medjidia - Constanţa,
cu stația Mircea-Vodă; căi ju-

coperit în cea mai mare parte
cu păduri, iar pe poale cu pășuni

deţene la: ITirşova, Cara-Murat,
Constanţa, Mangalia, CuzgunOstrov, Cernavoda; căi comunale şi vecinale la satele şi că-

și livezi, pe la poale trece și drumul comunal Cerna-Greci.

645

familii, saii 2449

Contribuabili:
Are

suflete.

736.

o biserică, cu hramul

Sf.

Apostoli Petru și Pavel, întemeiată de locuitori în 1872, deservită de 1 preot, 1 cîntăreţ,
I paracliser; 6 geamii, cu 6
hogi; 2 şcoli, una de băeți și
a doua

de fete, frecuentate

drumuri

“tunele mai apropiate.
Orașul Medjidia e fundat de
către sultanul Abdul: -Medjid, al
cărui nume îl poartă.
Prin ea trec valurile de pămînt ale lui Traian.
A fost mult încercată în timpul

războaielor

de

la

1829,

1853 şi 1877.
Medjidia, sajie de dr.-d.f., jud.

Constanţa, pl. Medjidia, com.
Medjidia,
pe linia Cernavoda:
Constanţa,

este activ, căci o-

pusă

4 Octombrie

căruţe.
Vite sunt: 305 cai, 804 boi,
45 bivol, 4 asini, 5450 oi, 62
porci.

„Afară de industria domestică
nu avem în com. de cît două
mori de aburi, 1 fabrică de apă
găzoasă și 2 fabrici de dărăcit
lină.

în circulaţie la

1860. Se află între

stațiile Mircea-Vodă
(10

- supra nivelului mării de 11,28
m. Venitul acestei staţii pe anul

1896 a fost de
bani.

în semănături şi

fineţe. Calea ferată CernavodaMedjidia-Constanţa şi o mulțime
de drumuri o deservesc. Se fac

locuitori,

214

bărbaţi

si

doaia şi udat de riul Luncavăţul
şi de Valea-Popei. Are o şcoală,

frecuentată de

bilciuri anuale, cari încep

10 copii;

o bi:

de la 13 lunie și 15 Octombre şi

serică, fondată la 1835

țin cîte 10 zile, în ele se fac

rată de locuitori la anul 1863.

de cereale,

şini de

vite,

etc.

manufacturi,

ma-

Megina,

tot felul, etc,

Sunt 125 comercianţi, dintre
cari 6 hangii şi 26 circiumari.
Budgetul com. e la venituri
de 71200 lei, iar la cheltueli, de
53636

deal,

pl.

Măcinul,

rur.

Cerna,

a dealului

în

jud.

şi repa-

Tulcea,

pe teritoriul

prelungire
Daiman-Bair;

com.

vestică
se

în-

dreaptă spre V., avind o direcțiune generală de la N..E. spre
S.-V. şi brăzdează partea centrală a plășei şi pe cea N.-V.a

lei.

Căile de comunicaţie sunt numeroase; fiind centrul geografic

de la N.-V.

spre

S.E.;

brăzdează partea E. a plășci şi
pe cea V. a comunei; udă poalele meridionale ale dealului Mede la care șt-a luat numele

şi după un curs de 4 Kkil., se
varsăîn pîriul Cerna, pe dreapta,
lingă satul Cerna, pe care îl
udă; pe valea-i merge drumul
comunal Cerna-Greci.
Mehedia.

Vezi

Chicerea,

deal,

com. Zăpodeni, pl. Mijlocul, jud,
Vasluiiă.

- jud. Vasluiii. Vezi Zăpodeni, sat.
Meeni, saț, făcînd parte din com.
rur. Popești, pl. Cerna-d.-s.,
jud.
Vilcea. Are o populaţiune de:
265 femei. Este situat la S.-V.
comunei, la poalele dealului Mo-

cu coloniale,

nerală

Mehedia, numele unui saz vecii,

479

schimbul

curge mai întîi spre S., apoi
spre S.-V., avind o direcție ge-

151375 lei, 55

regiuni

două

Măcin, pe teritoriul com. rur,
" Cerna; îşi ia naştere din poalele
V. ale dealului Daiaman-Bair;

kil.) şi

“ Murfatlar (18 kil.). Inălţimea d'a-

rașul se găsește în centrul unei
bogate

AA
Megina, pîrîi,
în jud. Tulcea, pl.

gina,

de

128 elevi.
Locuitorii posedă: 6 mașini
de secerat, 5 mori de bătut porumbul, 34 grape de fier, 2 decosii, 48 pluguri, 124 care şi

Comerciul

pleacă

"-

comunei;

poalele

sale orientale

Mehedinţi, județ, la extremitatea V. a Țărei, îîn spre AustroUngaria.
Judeţul Mehedinţi este cel mai
despre V. județ al regatului
Romiîniei, şi se mărginește: la
N., cu Transilvania de care se
desparte prin munții Carpaţi;

la E., cu județele Gorj și Dolj;
la S.-V., cu Serbia, despărțită
priu fluviul Dunărea, şi întru cîtva și cu Bulgaria; iar la V., cu
Banatul Temișioarei, despărţit
prin munţii Carpaţi şi apa Cernei.

Marca judeţului este o albină,
pentru că odinioară se producea
multă miere și ceară în acest
judeţ.

Se împarte în trei regiuni: re-
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- giunea muntoasă; regiunea delu-

Ostrovul-Corbului, între Hinova

"roasă

şi Batoţi, cu o suprafață de 1200
hect. și cu o populaţiune de
60 familii, ţinînd de com. rur,
Batoţi ; Țigănași; Ostrovul-Mare,
cu o suprafață de 2200 hect.
și cu 120 familii, ținind de com.

și

regiunea

șeasă

saii

cîmpoasă,
Munţii judeţului aparţin sistemului de munți mijlocii, căci
cea mai mare înălțime a lor nu
trece peste 2000 de m. Ei ai
urcușuri foarte repezi, şi pereții
prea ripoşi. Culmea lor nu este
abondentă în vegetațiune;cu toate aceasta, în acești munţi pă-

rur. Gogoși; insulele

rentinul,

Judeţul Mehedinți
prafață

şunează vara o mulţime de vite
mari și mici.

Saii

„Cei mai însemnați munți: aă
județului Mehedinţi sunt: Totoaia, înalt de 1993 m., deasupra

cu

nivelului Mărei, Virful-Dobrei, de
1923 m., Cracul-lui-Mihoc, Pietrele-Albe, Olanul-Mare,
Olănelul, Oslea, Groapele, StinaMare, Girdomanul, Micușa, Râdoteasa, Bulzul, Scărișoara, Mocirliul, Balmăjul, Vlăsia, CraculScurt, Frumosul, Măneasa, etc.,
din care izvoresc o mulțime de

pîraie și rîuri. Dintre dealurile
acestui județ putem cita: Cra„cul-lui-Drăghicean, cunoscut în
studiul geologic al judeţului Mehedinţi, Bujorescul,
Brăzișori,
Ciovirnășani, Grădeţul, Culmea-

Frumoasă și Culmea-Dumbrăvii,
cu dealul Poroina, etc.
Cimpii mai întinse sunt: a
Pătuleior,

a Cujmirului,

a Sal-

cei, a Scăpăului, ete.
Apele mai însemnate ale ju:
deţului sunt: Cerna, Motrul,
Bahna, Jidoştița, Topolnița, Co.
şuștea,

Hușniţa, Blahniţa, DrinBulba, Brebina, Pes-

cea, Iupca,

ceana, Cerveniţa,

Jilţul, Suşiţa,

etc,

Bălţi mai principale
sunt: JianaMare, Viașul, Girla-Mare, Batoți, Pătulele, Gruia, Pistolul,
Salcea, Ascunsa, Zătonul,

Insule pe Dunăre, intre cari
mai mari: sunt Insula-Golului numită și Insula-Banului, în dreptul satului Gura-Văei; insula Șimianul, drept comuna Șimianul;

Girla, Flo-

Gomotarniţa și altele.
de

are o su-

1099000

pogoane

5420 kil. pătraţi, dintre care

270000 pogoane sunt acoperite
diferite

semănături,

36000

cu păduri cari aă început să se
tae în mod sistematic, iar restul
acoperit de orașe, sate, drumuri,

rîuri, bălți și alte locuri necultivabile.
Are o populaţiune de 247223
locuitori,
Judeţul Mehedinţi se împărțea
în vechimeîn 6 plăși şi 1 plaiii,
şi anume: plaiul Cloșani, cu re-

ședința în comuna urbană Baiade-Aramă; plasa Motrul-d.-s., cu
reședința în com. rur. Stroeşti;

plasa Motrul-d.-j., cu reședința
în com. rur. Strehaia, plasa
Dumbrava, cu reședința în com.
rur. Bicleșul; plasa Blahniţa, cu
reședința în com. rur. VînjulMare; plasa Cîmpul, cu reședința
în com. rur. Cujmirul și plasa
Ocolul, cu reședința în T.-Severin. In 1888, Mehedinţi se împărțea în 4 plăși și un plaii
și anume: plasa Motrul-d.-s., cu
reşedinţa la Stroeşti; plasa Ocolul, cu reședința în T.-Severin;

plasa Motrul-d.-j.-Dumbrava, cu
reședința la Strehaia; plasa Blah-

niţa, cu

reședința

în com.

Flăminda ; plasa Dumbrava,

plasa Motrul-d. -., cu reşedinţa
în com. rur. Strehaia ; plasa Motrul-d.-s.,

cu

reședința în

cu reședința în com.

dința în com. urb. T.-Severin
și plasa Văilor, cu reședința în
com. rur. Slivilești.
Judeţul Mehedinţi are 2 co-mune urbane: Turnu-Severin și
" Baia-de-Aramă,

și

20

comune

rurale,
|
În regiunea muntoasă se produce porumb, grîii, orz, secară,
etc., însă în cantitate puțină.
Regiunea dealurilor este acoperită cu vii, dînd un vin de
o calitate mai superioară, mai
ales pe dealul Oreviţa și pe Golul-Drincei.
Regiunea cîmpoasă este cea
mai productivă. în cereale dintre cele 3 regiuni ale judeţului.
In jud. Mehedinţi se află o
mulţime de animale, atit sălbatice cit şi domestice, mai cu
seamă în regiunea muntoasă.

Printre animalele domestice putem cita: boi, cai, oi, capre, bivoli, rîmători, etc.; printre animalele sălbatice: urși, lupi, mistreţi, cerbi, căprioare, capre sălbatice, etc.

In sînul pătnîntului se găsesc diferite minerale, precum:
aur, argint, aramă, fier, cărbuni,
„lignită, ete. dar mai cu seamă

„piatră care se întrebuințează la
construcțiuni,

reședința în Baia-de-Aramă. Acum judeţul Mehedinţi se împarte în 8 plăși și 2 plaiuri:
plaiul Cloșani, cu reședința în
Baia-de-Aramă; plaiul Cerna,
„cu reședința în com. rur. Balta;
plasa Cimpul, cu reședința în
com. tur. Vinători; plasa Blah-

rur. Pru-

nișori; plasa Ocolul-d.-s., cu reșe-

lor de moară, precum

cu

com.

rur. Broșteni; plasa Ocolul-d..j.,

jul-Mare

Cloșani

cu

reședința în com. rur, Bicleşul;

niţa-Cîmpul, cu reședința în Vîn-

și plaiul

rur,

bricarea

Se

la facerea pietre-

și la fa-

varului,

găsesc

ape

minerale

în

mai multe locuri, dintre cari cele
mai însemnate sunt:
Circiul,
Baia-de-Aramă, Baltă, etc., cari
„conţin fier, pucioasă și alte minerale.

Se află în judeţ:

2 fabrici de

|

MEHEDINȚI

(JUDEȚ)

cărămidă și țiglă,
spirt,

1 de

308

1 de bere şi

conserve,

instalată

lingă oboarele de rimători din
orașul T.Severin, mai multe
mori de măcinat, cu aburi și
pe diferite ape.
Locuitorii de la munte se ocupă cu facerea șindrilei, care
se vinde în judeţele Mehedinţi,
Gorj și Dolj. La Glogova şi Sisești se fabrică oale și la T.Severin se află o fabrică de oale.
Femeile,pe lingă industria
domestică, se mai ocupă și
cu creșterea gindacilor de mătase, și fac diferite pînzeturi
şi marame

de o rară frumuseţe.

La Baia-de-Aramă se fac stofe
de o calitate bună. Pe lingă aceasta, locuitorii de la munte se
ocupă cu dogăria, dulgheria,

etc. Cei din com.
timpul

îiernei, se

Șișmanul, în
ocupă

cu

fa-

MEIDAN-CHIOI

Turnul- Severin-Balota-Prunișori-

trul-d,-j., că este născut în cas-

Tîmna-Strehaia-Butoeşti, ieșind
din jud. Mehedinţi pe la GuraMotrului, se îndreptează spre
Craiova-București, parcurgînd în
jud. Mehedinţi o distanță de
peste 78 kil. A doua linie este
aceea care leagă Virciorova cu
minele de cărbuniale Bahnei fiind
cale îngustă. Are o şosea naţio-

telul ale cărui urme se văd și
acum în curtea mănăstirei Stre”
haia, în care castel ar fi locuit

nală, aceea care merge paralel cu

calea ferată Virciorova
- București. Șosele judeţene sunt: T.“Severin - Bujorescu- T..Jiul; T.Severin-Şimianul - Hinova - Calafat;

SȘoseaua-lDumbrăvii

străbătur de o mulțime de

cerea rogojinelor.

sele comunale-vecinale

„Comerciul este activ, şi constă
în import de fier, aramă, bumbac, zahăr, ceai, diferite stofe
și coloniale, și în export de
gri, secară, porumb, orz, ovăz,
meiii, rapiță, fasole, etc., animale,
precum: vaci, oi și mai cu seamă
rîmători din ocoalele orașului

nale.
Cale de comunicaţie

T.-Severin.
Toate acestea aii fost exportate în Austria, Germania,
Franţa, Elveţia etc., fiind încărcate prin vămile: Severin, Virciorova și Gruia. Comerciul mai
este activat şi de

bilciurile

ce

se fac în diferite localităţi ale
judeţului, printre cari: Bălăciţa,
Borlăţelul, Cleanovul, Corcova,
Ciovirnăşani, Jegujani, Lupoaia,
Pătulele,
Ploștina, Prunișorul,

Obirșia, Strehaia și bilciurile Severinului,

Budgetul jud. Mehedinţi ela
venituride 6408679 lei și 73
bani.
Judeţul Mehedinţi are 2 Iinii ferate,

tria, trece

una venind din

pe

care

incepe din dealul Balota şi duce
pe Culmea-Dumbrăvii, pănă în
satul Cernătești, judeţul Dolj,
undle se leagă cu şoselele acestui
judeţ.
Pe lingă acestea judeţul este

“Dunărea, pe: care
poarele, importind

şo-

şi

Vîrciorova

şi

Gruia, precum și din alte schele
de pe marginea Dunărei.
In judeţul Mehedinţi sunt:
1 liceu real, 4 școale urbane
de

baeţi

şi

4

de

fete;

132

şcoale primare rurale, dintre cari
5 de fete. Şcoli private sunt 6.
Sunt 325 biserici şi 4 mănăstiri (Strehaia, Gura-Motrului,

Topolnița
precum

și Baiade- Aramă)

și ruinele

Vodiţei.

a fost terminată

de

gova,

a funcționat

ca vătaf de

plaii la Cloșani. Stindardul revoluţiei din 1S21 l'a ridicat în
Padeșul. Lupu Mehedinţeanul,
din

com.

nicul

rur.

Negomirul,

vor-

Socol din Socolești, pos-

telnicul Udrişti, Mircea-Ciobanul

din Podoleni și alții,
Mehedinţi, saz, făcînd parte din
com. rur. Podeni-Noi, pl. Podgoria, jud. Prahova. Are o biserică, fondată la 1861 de protopopul Nicolae Protopopescu.

rin, Grădeţul, Strehaia, Gura-Motrului, Straja, Călugăreni, Clo-

şani, Padeşul, Cetatea, Oreava, IzGovodarva,

etc.

(Vezi aceste numiri).
"Printre persoanele istorice aparţinînd acestui judeţ cităm pe:

(Valea-), za/e, în .

jud. Ialomiţa, pl. Ialomiţa-Balta,
com. Slobozia, cu o lungime de
400

m.

și cu

direcţiunea

N..S.

Mei, /ac, jud. Vlașca, pl. Marginea, com. Arsache, pe proprietatea Paraipani.
Meia, mahala, făcind parte din
com. rur. Turcești, pl. Olteţuld.s., jud. Vilcea. Are o poziție frumoasă, înconjurată de dealuri, locuri de finețe, locuri arabile și vii.

Meidan-Chioi,
Tulcea,

Locuri istorice sunt: T.-Seve-

“vorul
- Birzei,

care

Mehedinului
este

circulă vadiferite măr-

Severin,

haia,

Mateiui-Basarab. Tudor Vladimirescu, crescut în com. Glo-.

şi comu-

furi şi exportind productele
județului, mai cu seamă din por-

turile

tatăl săi și unde Mihaii-Viteazul a ridicat mănăstirea: Stre-

pl.

com.

Isaccea,

rur., jud.
situată

în

partea V. a judeţului, la gokil.
spre $.-V. de orașul Tulcea,

reședința districtului, şi în partea S.-E. a plășei, la 35 kil. spre

S$. de orașul Isaccea, reședința
plăşei.
Forma sa este acca a unui
romb neregulat; lungimea sa e

Aus-

Mihaiu-Viteazul, despre care se

la 'Virciorova-

de 38 kil. și intinderea, de 931

povestește delocuitoriiplășei Alo-

hect,

:

MEILA
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Se mărginește la N. cu com.
rur. Nicoliţelul, de care se desparte prin dealurile Girliţa și
- Izvorul; la E., cu com. Teliţa ;
la S$., cu com. Alibei-Chioi şi
căt.

Islam-Geaferca;

puţin ridicate prin mijloc; Va.
lea-Cișmelii,
Accadin la

prin dealul Boclogea.

de apă; 200 pluguri; 650 boi,

despărțită

„Este formată dintr'un singur
cătun, așezat spre S.-E,, pr ambele maluri ale piriului Burtea.

Intinderea comunei

păduri

și izlazuri,

ce aparţin

Statului și locuitorilor,

Populaţia comunei, în maioritate compusă din Romini, este
de 208 familii, sai 1114 suflete.
Are o școală, fondatăla 1879

250

vaci,

100

rimători. Sunt 5 meseriași

400

cai,

600

oi

şi

(dogari, rotari și fierari).
Comerciul e puţin activ și
constă în import de coloniale,

este de

951 hect., din cari 43 hect. ocupate de vatra satului, 747
hect. ale locuitorilor şi 161 hect.

afuent al piriului
S.; valea Stupari,

afluent al văii Boclogea la V,
Locuitorii posedă:
5 mori

iar la V.,,

cu com. Balabancea,

MELEDICUL

lipscănii, instrumente de fier, etc.,.

şi în export

de cereale şi vite.

Budgetul com.
de 2806

lei şi

e la venituri
la cheltueli,

2799 lei, 36 bani. :
Căile de comunicație
drumuri

comunale

ce

Nicoliţelul-Isaccea,
cea,

Acadin

şi

de

sunt:
duc

la

la BalabanAlibei - Chioi,

în-

Posta-Tulcea.
Comuna este fondată cam pe

levi ; o biserică, cu hramul Sf.
Voevozi, zidită la 1844 de către

la 1823 de către familiile ro.miîneşti Tuslăreștii, Butuceștii,
Sendreștii și Mutileştii, ce ai ve:

de locuitori,

condusă

deun

vățător şi frecuentată de 67 e-

locuitori, deservită de 1 preot
şi 1 cîntăreț; ş meseriași; ş
mori de apă; 2 cîrciumi,
Dealurile ce brăzdează _teri„toriul comunei sunt: Dealul-luiSalcii, la S,, păduros și pietros ;
Muchia-Babei-Rada, la V. (250

m.), acoperit cu păşuni; Piscul.
Părului, “la N. (190 m.), acoperit cu vii și pășuni; Dealul.
lui-Putină

(160

m.),

la V.,, aco-

perit cu păduri; Țuguiata, la
V. (404 m.), din virful căruia
se poate vedea Brăila, Tulcea și

Dunărea,

pietros

şi acoperit cu

păduri; Fundul-Burţii (263 m.),
la N.-E., păduros în parte; EniOrmange-Tepe (259 m.),la S.-E.;
Dealul - Bostănăriilor (271 m),

la E.; Muchia-Boclogea, la V.;
Dealul-Izvorului și. Dealul-Gir-

liţei la N., acoperite cu păduri.
Apele care o udă sunt: valea Boclogea, ce izvorește din

locul numit Podul-Inalt,șio udă
la V.; afluentul său valea Bur-

tea ce trece prin sat, cu maluri
62530,

Marele Dicționar Geografie.

nit din satul Simcilieni, din plasa
Hirșova, fugind de persecuția
Turcilor.

tunului Bratia, comuna

Berevo-

ești-Pămînteni, din care și izvorește,

za/ala,

jud.

com.

Aci e o

care,

fintină,

datează din timpul

Vilcea,

Vasilaţi,
se. zice,

lui Mircea-

|

”

Meilor (Valea-), va/z, se unește
cu

Izvorul-Puturos

de com.

Corbșori,

la

N.

de

plaiul Nue-

şoara, jud. Muscel, şi, după ce
se împreună cu Valea-lui- Vişan,
se varsă în rîul “Doamna,
în
raionul comunei Corbşori,

Meișoarele, saz, făcînd parte din

„Com, rur. Micloșani, pl.
șelul, jud. Muscel.

Arge-

Coada-Izvorului,

hova,

„Meiului (Crîngul-), pădurice, în
jud. R.-Sărat, pl. Marginea-d.-s.,
com. Bogza, în partea de E,
- situată pe moșia Bogza. Are o
întindere de 165 hect,, populată cu stejar, ulm, jugastru
și frasin.

A

fost teatrul

războ-

iului dintre Ruși uniți cu Austriacii contra Turcilor, la anul

1789.

|

Melcera, 445 de pădure, al statu-

lui, situat în com. Surpatele, pl.

Oltul-d.-s., jud. Vilcea, în întindere de 601 hect., formînd, îm-

preună cu trupurile Muchia.
Căprăreţul (450 hect.) şi culmea
dealului Stejeratul sai Mitul (821
hect.), pădurea Mănăstireni-Frăncești,

Melcioaia, ma/a/a, în com. rur,
pl. Dumbrava,

jud.

Me-

„ hediaţi.

Melea, dea/, în jua. Gorj, pl.
Jiul, com. Urdari-d..s., începînd
din șoseaua vecinală de la N,
și terminîndu-se

la S,,

în hotarul comunei; este acoperit cu pădure.

|

Meledicul, /ocafitate, cu izvoare
de apă minerală, în com. Lopătari, pe Valea-Slănicului, plaiul Pîrscovul, în partea muntoasă
a jud. Buzăă,
Sunt la Meledic mai multe

Sorginţi și puțuri cu ape mine:

rale foarte

însemnate.

la 620

altitudine,

m.

Se
avînd

află
o

longitudine E. Gr, de 260,20! și

o latitudine N. de 450.10,
Localitatea are o poziţiune
foarte frumoasă și higienică; e
înconjurată de vii, păduri tinere,
arbori fructiferi şi de'o bogată

Vol. 1V.
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com.

Mănești, pl. Tirgșorul, jud. Pra-

comunei

pl. Olteţul-d.-j.,

Vodă,

numire ce se mai dă că-

Zunului

Busul,

Meila, zirîa, jud. Muscel, se varsă
în rîul Bratia, pe teritoriul că-

Meileşti,

Meiţa,

.

MELEDICUL (LACUL-CU-BUTUCI)

308

vegetaţie, și va ajunge să ocupe
un loc de frunte printre staţi-

I. 2 izvoare
. bin,

cu

un

100 litruri

2. 3 izvoare la N.

platoului

pe

Numele Meledic, mai înainte
Menedic, un cuvint slav, a cărui

Meledic,

cunoscută,

de oare-ce

s'aii aflat

multe urme de monede romane.
Astăzi Meledicul este proprietatea d-lui Ștefănescu -Savigny, îar mai înainte făcea parte
din bunurile mănăstirei Vintilă:
Vodă, pănă la secularizare. Știm
că s'a proectat o linie ferată
Mizil-Boboci-Meledic. Apele au
un debit foarte mare și ati fost
analizate în 1872 de dr. Trausch,
apoi în 1895 de D-l dr. Bernard.
Apele aparţin sistemului eocenic şi miocenic, formate din
marne, argile, marne argiloase
şi nisipoase, calcaruri și gipsuri.

Apele
netice

din grupa a sunt

ge-

din masivulsărei miniere,

pe cind cele-l'alte ati ca geneză
sarea

gemă.

Apele aceste ca și similarile
lor din diferitele localități din
Țară,

regiunile S.-E. și NE.

a

Carpaţilor noştri, apare aproape
exclusiv și tot-dea-una însoţite
de petroleii și după

extragerea

petroleului, în localitățile unde
se află în cantităţi de a fi exploatabil, apar apele iodo-cloroalcaline.
Apele din grupa d și e au

de origină straturi

masive

și

abundente
limonitice, sferosiderite, siderite, carbonate, fosfatice şi arsenicale,

Clasificarea
Meledic

sunt

Isvoarelor.
32

izvoare

La
şi

4

puțuri. D- dr. Bernard care a
făcut un studiă complect asupra acestor ape la 1895, le clasează in 5 grupe astfel:
Grupa a) ş izvoare clorurosodice simple, care izvoresc direct din sarea gemă, din care:
-*

la Podul-lui-Rode

unile Țârei.

însemnare este: loc de repaos,
este vechiii şi e probabil că
această localitate e de mult

MELETIE

debit

minut;
cu

un

debit de

30

li-

truri pe minut.
Grupa b) 12 izvoare clorurosodice

iodurate,

ce izvoresc diu

greziile petrolifere
salifere cenușii,

și argilurile

din

4.

1

la

localitatea

numită

Scrofusul-Brezeii.
Toate dai un debit de 300
litruri pe minut. Apele nu sunt
captate.

Apele: iodo-cloro-sodice se
află în 2 izvoare și 3 puțuri artificiale, sondate şi captate pe
locul numit Piscul-Păcurilor.

care:

1. 6 sunt la N. Muntelui-Pătule, din care 3 ai fost anali-

Meledicul (Lacul-cu-Butuci),

zate și numite Maria, Constantin

fac, în jud. Buzăi, com. Min:
zăleşti, cătunul Băsceni; conţine

și Miţa. Ai

pește.

40

un debit

litruri pe

minut;

2. 4 puțuri

de

total

petrol

de
pără-

site sunt analizate;
3. 2 izvoare la Trestioara;

toate cu apă iodată cu un debit de 25 litruri pe minut.
Grupa c) 7 izvoare clorurosodice

slab sulfuroase,

resc din argile

ce

izvo-

sulfuroase

piri-

toase, din care:
1. 1 izvor la Malul-Babei, cu
25 litruri pe minut:
|
2. 4 izvoare, cu un debit de 35
litruripe minut, ai fost analizate;

3, 2 izvoare numite Richard
de la Poiana-Vilcului, cu 18 li:
truri pe minut, aă fost analizate.

Grupa d) 2 izvoare sulfuroase
simple hepatice, ce izvoresc din
calcarurile argiloase verzii, din
care:

Meledicul

(Ot-

Menedicul),

moşie, în jud. Buzău, com. Minzăleşti, cătunul Bisceni, fostă
a statului, formează un corp cu
moşia Dosul-Sălciei de 280 hect.,

din care 54 hect. sforile de pădure: Padina şi Pătulul, 40 hect.

arabile,

130

hect.

fineață,

6

hect. livede, restul izlaz și munţi

de sare în formaţiune.
Meleg-Havaş,

muute,

situat -pe

hotarul Transilvaniei, între muntele Bitca-de-Piatră, de care se

desparte prin

piriul

Bratoș

şi

muntele Curmătura-I_azaroi; face

parte din grupa munţilor CiculTarcăul.

Meleşcani,

saș, făcind parte din

un debit de 15 litruri pe minut,

com, Vultureni, jud. Tecucii, situat pe vale la N.-E. comunei,

a fost analizat;

la 4 kil. şi 250 m.de Vultureni.

I. Un

izvor

numit Tinca, are

1-alt

izvor

cu

un debit tot de 15 litruri;
Grupa e) 10 izvoare ferugi-

Aici se află o biserică,
hramul Intrarea în Biserică,

noase alcaline cloro-sodice, ce
izvoresc de la piciorul munte-

cută de fostul proprietar Stefă- :

lui Podul-Calului
un

nache

cu
fă-

Abaza.

și provin din

conglomerat format de cuar-

țite. Din aceste izvoare aii fost
analizate:
I. 1 la localitatea numită Lu:
turile-Roșii.

2. 1 la localitatea numită Arinul-lui-Stan-Cincu.
3. 1 la localitatea numită Ulucul-din-Sat.

Meletie, sai Jarcaleţi, căzu,
pendinte de com. Pietrele, pe
proprietatea statului Pietrele,
pl. Marginea, jud. Vlașca, situată la E. liniei ferate GiurgiăBucurești, în dreptul stației Băneasa, Satul s'a fondat la 1832,
de Arhimandritul Meletie, fost
curator al moșiilor ce aparțineaă

MELICIOAIA

309

„ MENŢI-DIN-DOS

mănăstirei Căscioarele, Acesta
a făcut la 1864 o biserică de

cătune: Almăjelul, Drumul-Mare,

bătută de o cale comunală, lungă

zid, care eacum deservită de

Muerișul,

preot şi 1 dascăl. Depinde
parohia Pietrele.
Aci sai împroprietărit,

se

compune

din

care

310

4 livede,

în

com.

este

de

pă-

restul izlaz și

După

legea

rurală

din

rişul cu Valea-Muerei-d.-j.

1864

|

Budgetul
„de 3155;98

căt.

Sf. Voevozi;
lea-Muerei,

capre.

Adormi-

rea-Maicei-Domnului, fondată la
1883 ; a treia biserică în căt.

Memeşul, foc, în jud. Covurluiii,
com. Pechea, pl. Siretul, nu de-

Drumul-Mare şi Muerişu].

Se mărpineşte la N. cu com.
Ase

dată şi reedificată la 1858 tot
de locuitori, cu hramul Ador.
mirea-Maicei-Domnului,
o

școală

de o învăţătoare și funcționind
de la 1869, este întreţinută de
Suprafața

comunei

este

de

la V.

pămînt arabil, 196 hect. fîneață,
250 hect. izlaz, 67 hect. lac şi
teren sterp, 250 hect. pădure.
Moşiile de pe teritoriul com.

Brădești.

Limita liniei de N. începe din
valea Boia, merge spre E. trecînd prin hotarul com. Bodăești.
Limita liniilor de S. şi V. merge

din dealul Șertul spre E. pe
riul Amaradia.
Terenul com. este accidentat
dealul

Valea-Muerei

şi

de

E udată de riul Amaradia,

ce

dealul Odoleni.
merge de la N. spre S., avind
un pod la Gura-Ploștei şi la
punctul Muerișul, Pe teritoriul
com. primeşte pe stinga riul
Plosca ce se varsă în Amaradia

Menţi-din-Dos, com. rur., în ju„ deţul Mehedinţi, pl. Motrul-d.-j.,

stat și de com.
1500

com.

Menedicul, vec/hia numirea mănăstire Vintilă-Vodă, j. Buzăii.

mixtă, condusă

desparte prin rîul Amaradia, iar
cu

parte de căt. Oasele (com. Cuca), unde se zicea că ar fi
fost un războiii între Unguri şi
Turci.

de către locuitori; iar a patra
în căt. Valea-Muerei-d..j. fon-

Are

hect.,

din

cari: 737

la 66 kil. de

gooo

lei.

cuitori,

aparțin
Peste

locuitorilor.

Turnul-Se-

din

cari. 104 contribua-

bili, locuind în 130 case; obiserică deservită de 1 preot şi
2 cintăreți,

de

Aparţin

moşnenilorși proprietarilor particulari.
,
Viile, în întindere de 5o hect.,

orașul

verin. Este formată dintr'un singur sat, situat pe valea apel
Jilţul,
Are o populaţie de 600 lo-

hect.

se numesce: Muereşul,
Odolen: și Valea-Muerei. Intinderea
lor este de 737 hect. Venitul

lor este de

lei.

Vite: 635 vite mari cornute,
52 cai, 1239 oi, 315 porci, 157

a doua. în căt. Vacu hramul

com. e la venituri
lei şi la cheltueli,

de 2573,27

Odoleni, fondată şi reedificată
de locuitori la 1880, cu hramul

Muerișul, cu hramul Sf. Nicolae,
fondată și reedificată la 1872

Melineşti, com. rur., în jud. Dolj,
pl. Amaradia, situată în partea
de V., la 29 kil. de Craiova, pe
loc şes şi pe malul rîului Amaradia, la poalele dealurilor ValeaMuerei și Odoleni. Șesul se nu:

de

Poteci unesc căt, Drumul:
Mare cu Odoleni, și căt. Mue-

1527 suflete.
sunt 17 împămînteniți.

Bodăești, la S..E. cu com.
mărăști şi Godeni, de care

stră-

lungă în com. de 600 m. ce duce
“la Amărăşti,

sterp.

meşte

este

erei-d.-j.
Populaţiunea

dure, 40 hect. arabile, 30 hect.
fineață,

mai

“de 1!/ kil. şi de o şosea vecinală,

hect.

hect.

Melinești

Odoleni, Popeşti-Me-

Melicioaia (Ion Melic), moșie,
în jud. Buzăii, com. Tisăul, căt.
Sfintul-Gheorghe-Noii; are 430
din

com.

linești, Valea-Muerei, Valea-Mu-

1

Sunt 4 biserici: una în

„hect.,

7

de

1864, 105 locuitori, cărora li s'a

dat o suprafaţă de 315
(Vezi com. Pietrele).

Comuna

|

o

școală,

1 învăţător,

condusă

frecuentată

de

30 elevi.

Locuitorii
guri,

50 care

posedă:
cu boi, 4

22 plucăruţe

cu cai; 70 stupi cu albine.

Rușetul, în cătunul

Al-

măjelul al moșnenilor, se află pădurea Rușetul, cu oîntindere de
247 hect.

" Budgetul comunei e la venituri de 1178 lei, iar la cheltueli,
de 6g1 lei.
Vite sunt: 500 vite mari cor-

în

In căt. Odoleni se află o pă-

acest punct. Pe dreapta, Ama-

dure, tota moșnenilor, de 3 hect.

mători,

Pe lingă agricultură, parte din
locuitori se mai ocupă şi cu

Are o șosea care o leagă cu
șoseaua Strehaei, prin Menţi-din-

cizmăria,

Faţă.

la. Gura-Ploştei,

avind

vad

radia primește piriul Boul, ce
se varsă în Amaradia, la punctul
numit Spineni. Pirîul Muerişul
se varsă în Amaradia la punctul

7

“numit Dosul-Mare,

dulgheria,

dăria şi cojocăria.
Afară de calea

rotăria,

zi-

nute,

13 cai, 400 oi și 500

Dealurile mai principale
judeţeană,

"comună

sunt:

Ohaba,

ri-

din

Dealul-

MENȚI-DIN-FAȚĂ
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Motrului, Dealul-Circenilor, Dealul-Cioculanilor, numit și IDealul-Găineştilor, al-Popeștilor, al-

Căciuleștilor și al-Gherguleștilor.
Văi mai principale sunt: Va-

lea-Menţilor, a-Scurtului, ValeaCioclovinei, a-Bisericei, a-Sușiţei
Saii Cîrceni-cei-Mici, Valea-La.

cului și Valea-lui-Nat,
In comună sunt: Platoul-Arăturilor, Platoul-Căciuleștilor şi
Platoul-din-Deal de Fintîna-Ghir„ guleștilor, unde se ăflă cimitirul.
Multe

izvoare

cu

apă,

dintre

cari: Izvorul-Gherguleştilor,

Iz-

vorul-lui- Badea- Mărculescu, Izvorul-Cioclovinei şi Izvorul-Găi.
neștilor. Toate aceste izvoare
formează piraie, cari se varsă

în apa

Jilţului, ce

vine

de

la

com. Miluta, udă: partea de N,
a comunci, trecînd în com. Bo-răscul din județul Gorj, unde

se varsă în Jiii. In
S. com.
trul,

partea de

este

iidată de riul Mo.
Se mărginește: la E., cu com.
Borăscul-de-Mehedinţi ; la S., cu
com. Strehaia ; la V,, cu Menţidin-Faţă și Miluta; iar la N., cu

Ohaba,

de județul Gorj.

Locuitorii din această com.
aă și cite-va heleștae cu pește.

In partea de S., pe Valea-Cioclovinei, într'un pisculeț, se află
ruinele unor zidării vechi. Legenda e că în acest loc a fost ascunsi
venise

o familie de domn ce
din Valea - Domnească

care se afla spre N.
situată în-jud. Gorj.
piere de acest castel

de com,,
In apros'a gă-

sit oseminte de animale şi de oameni, foarte mari, pe cari oamenii le numeaii oseminte ale

uriașilor. In partea de N..V. a
comunei, lingă hotarul Ohaba,
făcîndu-se săpături de locuitori,
sa găsit fărimături de vase
vechi şi nişte pietre sculptate.

Menţi-din-Faţă, com. zur, în jud.

MERA

Mehedinţi, pl. Motrul-d.-j., la
55 kil. deorașul Turnu-Severin.
Se mărginește: la E., cu cătunul Stincești, pendinte de comuna Strehaia; la S., cu satul

Comanda, pendinte de com. rur.
Strehaia și cu comuna Cernaia;
la N, cu comunele Miluta și
Menţi-din-Dos ; la V., cu com.

Valea-Rea, despărțită prin pădurea statului Miluta.
" Este situată pe deal, şi se
compune din cătunele Bădeşti
şi Robeşti. Cătunul Bădeşti are
2 mahalale: Bădeşti şi Lupești;

iar cătunul Robeşti are

5

ma-

fectura plășci și la 18
capitala județului,
Se

sul Milcovului, de la Odobeşti

în sus și pănă la Monteorul.
Are o populaţie de 20
familii, saii 3116 suflete din cari:

619

deservită de

1 preot. şi 2

o şcoală,

condusă

cînde

1

- învăţător și frecuentată de 24
elevi,
Locuitorii posedă : 24 pluguri,
55 care cu boi, 5 căruțe cu cai;
49 stupi cu albine. Are o şosea comunală ce dă la Comanda
în şoseaua

Strehăii,

Budgetul comuiiei e la_venituri de

863

16 cai, 460

oi şi 500

pămîntul

săii productiv,

„Lupilor, a-Revenicelor

Valea.

şi a-Bo-

beştilor.

Cimpii sunt:

Cimpia-Mierlei,

a Budăriei, a-Pleșcotei şi Stingă-

celul.
Ape

mai principale sunt: Mo-

trul, care o udă în partea de S,,

Piriul-Lupenilor, Revenicelor

şi

Piriul-Robeștilor.

Mera,

com.

în cătunul Mera,

Impărați;
nul,

rur.,

în jud.

meseriași,

cu

a

cu

hramul

doua

hramul

în

Sf

Sf.

Căpăta-

Nicolae;

în Căpătanul, cu hramul Sf. Botezătorul şi a doua în Şindrilari-Reghiul, cu hramul Sf. Ni.

colae. Școala, mixtă,

este

fre-

cuentată de 53 copii.
Budgetul comune! e la venituri de 8491r,12
tueli de 8484,45

lei, şi
lei.

Locuitorii posedă:
guri
mori

la chel-

200

plu-

de lemn, 9 de fier, 14
de apă; 495 bol, 450 vaci,

„220 cai, 1960 oi, 217 capre, 320
porci; 205 stupi cu albine,
Via se cultivă peo întindere
de

188,50 hect.
Industria și comerciul se practică de către 12 circiumari, 10
rotari, 7 fierari, 8 dulgheri, 15

fabricanți de rachii și 240 do-

gari.
Pe

teritoriul comunei şi anu-

me, în cătunele Reghiul şi An-

dreiașul, sunt localităţi sărate şi
mici izvoare de ape minerale.

Putna,

pl. Girlele, la 6 Kil. de subpre-

a

treia în Șindrilari-d.-j., cu hramul
Sf. Gheorghe; și a patra în Andreiașul, cu hramul Sf. Apostoli,
Mai sunt 2 biserici filiale: una

rimători,

Deal mai principal în această
comună este Dealul-Motrului.
Văi mai principale sunt : Valea - Motrului, renumită pentru

28

Ştii carte 237 persoane.
Sunt 903 contribuabili,
Sunt 4 biserici parohiale: una

lei, iarla cheltueli,

de 602 lei.
Vite: 540 vite mari cornute,

agricultori,

150 industriași, 34 comercianți,
16 cu profesiuni libere, 492 mun-,
citori și 47 servitori, locuind în
646 case.

Are o populaţie de 780 locui.

tăreţi;

din următoarele

cătune: Andreiașul, Căpătanul,
Mera, unde se află și primăria
comunei, Șindrilari-d.-j. şi Șindrilari-Reghiul, situate pe cur-

halale: Ciocheni, Robești, Po.
pești, Păgubești şi Sucalani.
tori, din cari 117 contribuabili,
locuind în 145 case; o biserică,

compune

kil.. de

Mers,

că/un,

în jud.

Putna, pl.

MERA
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Girlele, com. Mera, așezat pe
cursul Milcovului ca toate. satele ce formează comuna,
şi

33); se

Are

o biserică parohială,

nici

cu

„preot,
1688,

Mera, aşezată
pe malul Milcovului, pe un tăpşan înalt, la
care sue un pripor destul de
mare, de la Valea-Milcovuluj,
a fost înce-

1686

de

data

de

1686,

Moţoc,

tele Ion

Milcov.
precum

Episcopul

şi venind

Moldovei

Cantemir,

acesta se

apucă să isprăvească mănăstirea, «ca 's'o facă Măria-Sa mănăstire

mare,

ce

se

zice

Dacă veți vedea cartea Dom.niei-mele; iar voi să căutați să

vă luați banii pe moșii, cine cît
i se va veni, precum s'a so-

Mă-

năstirea-Domnească».

Zidirea mănăstire Mira de
"către Constantin Cantemir e pomenită

de

mai

toți

cotit d'aicea. Iată că vam i trimes şi banii. Deci numai să-i

cronicarii,

luaţi să nu mai umblați fără de
isprave, de cum s'aă vindut lo-

fără însă a se indica de vre-unul
anul clădirei. Așa Dem. Cantemir

în a sa «Descriptio
zice:

«În

radicibus

montium

nasterio pictatis b, m. principis
Constantini Cantemirii _monumento...» (Vezi: Nec, Costin,
Letopiseţ, II, 39 şi 52; Nic.
„ Mustea, Letopiseţ, III, 3g'şi
Amira, Letopiseţ, III2, II0).
Mănăstirea cu hramul Sf. Nicolae, zidită dintr'intti de lemn,

Mustea,

Letopiseţ, : III2,

'?

(Cf.

curile și moşiile altă dată, cîte
2 orți, Domnia-mea am mat dat

Moldavia»

Vranczia, non procula Mira, mo-

fă-

1689, Mai 3: «Toţi locuitorii
de pe Milcov, cari aii moșii prin
prejurul sfintei mănăstiri Mirei,
care o am făcut Domnia-mea.

părin-

de' Roman

la scaunul

Constantin

moșii

mint, după cum se dovedeşte
„din cartea acestui Domn
din

Murind
şi

și

la sătenii din Odobeşti. Aceste ocini fură plătite de dinsul cu cite un zlot de pă-

Apri-

cște mănăstirei Mira, ocina sa
în hotarul Virteșcoilor şi toate

moșiele de pe

de ocină

tră şi el în 1689 mănăstirea
Mira cu ocinele cumpărate de

lie 25, prin care aceasta dăru-

acest

Aşa

cută de Serafim Episcopul de
Rădăuţi, pentru mănăstirea Mira.
Constantin Cantemir înzes-

împreună cu Ion Episcopul de
Roman, după cum se dovedește
dintr'un zapis al femeei lui Mocu

facă.

printr'un zapis datat din
Decembrie 7, avind nu-

părătura

un anume Moţoc, din Odobeşti,

țoc,

săi

mele Ion Ciochină, precum și
nepotul săii, Postelnicul Nicolae
Murguleț, dăruesc o ocină mănăstirei Mira. Un alt zapis din
1689, August 22, certifică cum.-

Este înconjurată cu zid,
anul

începură

prin

pravoslav-

năstirei Mira so fălci de finaț,
ca să-l înscrie la pomelnic pe
el și pe părinții săi. Un alt

Mera sai Mira, mănăstire, în
jud. Putna, pl. Girlele, comuna

pută înainte de

curind

creștinii

Decembrie 3, un preot, Ionașcu
de la Odobeşti, dăruește mă-

mixtă.

Mira

MERA

printr'un zapis datat de la 1638,

hramul Sf. Impărați ;. o. şcoală

Mănăstirea

îmbogăţi

daniile ce

sunt înșirate pe tot cursul lui, de
la Odobeşti pănă la Monteorul.

-

|

cite 2 potronici, care fac cîte
un zlot de pămînt. Deci nu mai
umblați fără ispravă, ci vă luați”
banii, să nu fie în alt chip. Aceastavă scriem, lași, 7197 (1689)
Maii 3»,
Mănăstirea rămase în această
stare, adică construită din lemn,

pănă la a doua
Antioh

1706,

Cantemir,

reconstrui

domnie
care,

a

lui

în 'anul

biserica,

fă-

cînd-o de piatră și înconjurînd-o
cu un zid înalt. Cronicarit sunt
toţi de acord în această privință.

Nicolae Costin, Letopiseț, II2,
pag. 52: «Intr'același an (7214)
sai apucat Antioh-Vodă de au .
zidit mănăstirea de piatră din
temelie la Milcov, ce se chiamă

Mira, cu zid de piatră prin pre-

jur, unde este mănăstirea de
lemn, făcută de tată-săii Can-

temir-Vodă şi aii fost ispravnie
Cirstea-Vornicul».
Nicolae

Mustea,

II?, pag. 33:
tru această

Letopiseţ,

«Antioh-Vodă îna

doua

domnie

a

“zidit mănăstirea Mira, pe Milcov în munte, care întîi era
de lemn durată de tată-săi Cantemir- Vodă şi-i puse numele
de Mira,

iar el o

ati

zidit

de

piatră frumoasă și cu zid înalt
împrejur».
După reconstruirea mănăstirei,

Antioh

Cantemir

puse

să

se transporte rămășițele tatălui
„ Săii Constantin de la biserica
Sf. Nicolae din Iași la mănăstirea Mira (Cf. Nic. Costin, Le-

topiseț, II?, pag. 39 și Amira,
“Letopiseţ, pag. 110).
Se pare că nici Antioh Cantemir n'a isprăvit cu totul biserica

și că ea arfi fost

abia

terminată de un arhimandrit
grec Calerghi, după cum .mărturiseşte

inscripția pusă

d'asu-

pra uşei la intrarea din pridvor
în biserică, Inscripția este în
„două limbi, greacă și romînă,
alăturea. Iată cea rominească :
Această

sfintă şi Dumnezeiască

rică întru numele

sfinţilor

bise-

Împărați

și

întocmai cu apostolii Constantin şi Elena,
este zidită de Măria-Sa răpssatul Loan
- Antioh Constantin Cantemir Voevod Ja
leat 7214 și nesăvîrşind-o, s'a înoit, precum
sfinţia

se
sa

vede

de întru tot
Arhimandritul
Kir

cuviosul
Mitrufan

Calergi, fiind egumen acestuY sfint locaş, cu cheltuiala și osteneala sfinţiei
sale, pentru mintuirea sufletului. Leat

7244 (1736).

.
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Spre.a

explica

MERA

-

prezența

a-

mult să sufere din partea oşti-

asupra

trebue

să

rilor nemţeşti de sub conducerea

groasă. Interiorul bisericel este

însemnăm că Constantin Cantemir, îndată după fondarea mă-

lui Frenţa (Ferenţ) și din partea

zugrăvit; catepeteazma

Tătarilor, chemaţi de Domnul
Mihail Racoviţă, spre a-l apăra
de Austriaci,

dernă.
La mijloc biserica este despărţită printr'un perete deschis
în laturea de jos, așezat pe coloane. Pe peretele din urmă
sunt zugrăviți ctitorii şi dona-

cestui egumen

grec,

năstirei sale Mira în anul 1686,
spre a asigura trăinicia ci și

pomenirea: sa pe tot-d'a-una,
a închinat-o mănăstirei de la Va„topedi din “muntele Athos. In
actul săii de închinare se zice,
că Ţara ajungind la mare că:
dere

între altele,

nu

se găsesc

nici preoți vrednici, cari să întreţină cuvenita rînduială bisericească și mănăstirească, în cit

se temea, ca nu cum-vacu timpul să nu se zădărnicească po:
menirea lui; că din acest motiv și alți-va Domni mai înainte
de dinsul și-aii asigurat durata
pomenirei prin închinarea mă-

năstirilor lor, prin
în acele

care

mijloc

mănăstiri se păstrează

După
nemțeşti

împrăștierea oștirilor
din Odobeşti, parte

din ele se refugiară la mănăstirea

cele din urmă fură bătuți și
silițisă ia fuga: «După risipa cătanelor şi a Recuţelor, scrie Niculae Muste, ai mers şi Mihai.
Vodă la mănăstirea Mira şi au

trofan, devenit în urmă Arhiereiă

eşit

cu

cu

toţii,

tobe

runca

Împărăției

ce

era

cu

Mihaiu-Vodă,

că

avea

poruncă să vadă cum s'or strica

acele mănăstiri.» (Letop., III?, p.
64 şi 65).

mănăstirea Vatopedi va orîndui

«căci desele

schimburiale

egu-

tind

care

de care să

să se ducă».

La

apuce

și

fie-care '3 ani

ctitorii să ia socoteala egumenului de averea mănăstirei şi dacă

se va găsi că el administrează
răi, să-l destitue, arătînd mă:
năstirei patroane cauzele şi să

ceară alt egumen mai vrednic.
"Din veniturile mănăstirei închinate, să se dea ajutor și patroa.nei. Ctitorii clironomi să nu-și

apropieze nici un lucru din ale
mănăstirei, ci încă să mai adaoge
din averea

„In

anul

lor.

1716, mănăstirea avu

In

mănăstirea..Mira,

nache Kogălniceanu,
chis starostele

scrie

E.

a fost în-

Focşanilor, Cos-

tache Purice, după mazilirea lui
Ioan Mavrocordat. Aflind boerii
„că

mazilul

Ion-Vodă

stărueşte

pe lingă Capegi-Başa să trimită
oameni de ai lui pentru a'l scoate
pe Purice de la Mira «îndată ai
răpezit pe ascuns de laă luat
și Vaii adus la Neamţu,

la mă-

închipuire
care ţine

supra el scrise în semicerc cuvin-

tele Scripturei: «sufletele drepților sunt în mîna lui Dumnezei»,

Deasupra: porței a fost o clo"potniţă de lemn, care a putrezit
şi a căzut în anul 1882. Clo-

potul cel mai mare a căzut deasupra

porței, unde stă și acum;

iar cel mic s'a
dacul

atirnat

de la cişmea.

rea.» (Letop., II, pag. 212).

este o inscripţie,

bisericilor

domneşti

vechi. Are un pridvor, care
la început a fost deschis format din stilpii cu arcade; dar
în

urmă

un

egumen

grec

a

umplut deșerturile printre stilpi,
formînd păreţii obli, ca la mă:
năstirea Probota. Biserica de-

la cer-

Acest cerdac se află în partea
- despre N. a bisericei şi formează
o sală mare pentru trapeză la
ocazii însemnate. Sub dinsul are
o adincime în pămînt, unde te
scobori pe mai multe scări de
piatră.

hitecturei

prea
o în-

vălitoare subțire plină cu capete mici de om, care reprezintă sufletele drepţilor şi dea-

năstirea Secului, ţiindu-l acolo
pănă aii trecut Ion-Vodă DunăBiserica este o imitație a ar-

Domnitorii

Ursa. D'asupra inscripției de la
intrare este o
naivă, o mină,

facut

de lemn, ce era făcută de Cantemir-Vodă cel bătrîn; și cio-

stinga:

Constantin şi Antioh-Cantemir,
apoi boierul Moţoc și soția sa

de Antioh Cantemir-Vodă. 'Aprins-aui şi chilielc şi o biserică

grijitor la Mira pe un mitropolit

menilor pustiesc mănăstirile,
cău-

titular; din

stricat zidul mănăstirei, de po-

titular al Laodichiei, anume Grigorie; iar după moartea aceluia,

mănăstirea să nu-l poată schimba fără consimţimîntul ctitorilor,

este mo-

lingă dinsul un călugăr. Acesta
trebue să fie Arhimandritul Mi-

aii

războiii,

hodarul Vizirului era tot împre-

egumen pre cine vor voi dintre
monahii de acolo, cu condiţie
însă, ca egumenul o dată rinduit,

şi

şi

unde

ună

îngri-

scurtă

cu steaguri. Ajunși de Tătari,
ci rezistară cit-va timp, dar în

de

de

la Vatopedi

numeşte

o cupolă

torii mănăstirei; la dreapta un
arhierei, care ţine biserica și

Mira,

“gata

buna rinduială dorită. De aceea
si el închină mănăstirea sa
şi

are

o

Acolo

tablă

de

este

o cișmea, cu

marmură,

pe

care

ce arată data

cind s'a făcut, 1800, şi pe egumenul, care a făcut-o, Arhiman„ritul Arsenie. Inscripţia este
sculptată pe un scut săpat în
marmoră,
nul

crucei

ornat cu flori, cu semşi

cu

ieroglife deasupra.
grecește, Iată
romineşte:

două

păsări

FE scrisă în

traducerea

cei în

818

MERA

Cu

cheltuiala

Arhimandritul
izvorul

de

egumenului

Arsenie.

băut

Pe.

pentru

de

acum

lingă

altele

pomenirea

lui

fiind, cei ce vor lua din apa aceasta să
zică cu toţii din

toată

inima:

Divinita-

tea să numere cu drepţii pre cel ce adapă pre mulți cu apă dulce, Sa săvirșit în anul

1500,

lulie

10.

Din ograda bisericei, pe o
portiță în zid, pătrunzi într'un
“loc spațios, unde a fost livada
mănăstirei și viea, care astăzi
păstrează numai urmele vechei

sale culturi. Arendașul parte a
prefăcut acest loc în ceair de
cai, parte

în arătură.

Mera, schi, în jud. R.Sărat, pl.
Orașului, com. Bonţești, așezat

în partea de N. pe pîriul ValeaMerei; la început a fost schit

MEREDEUL |

Merchez (Dealul-de-la-), zea!,
în jud. Constanţa,
Nouă,

comuna

pl.

Silistra-

Oltina,

căt.

de

N.

a

E. a comunei;

plășei

lasă

şi cea

spre

S.-V.

o prelungire care poartă numele

de : Dealul-de - deasupra - Cîșlii;
pe

la

valea

poalele

sale

E.

Beilic-Ceair;

Este

aco-

de

"reşedinţă Oltina;se desface din
dealul Ciacal; se întinde spre
S., avind o direcțiune generală
de la N.-E. spre S.-V., brăzdind
partea

și Merdevenli-Punar.
perită cu verdeață.

Merdevenli-

Punar-Ceair,

sau

Merneven-Ceair, vale însem-

nată, în jud. Constanţa, pl. Mangalia, pe teritoriul com. rur. CazilMurad

şi

Cavaclar.

Este

con-

tinuarea văei Caula-Ceair care.
se îndreptează spre N., avind
direcțiune S.-E. către N.-V.;

merge

trece

prin

ridică

unde

primește din spre V. va-

se

satul

Cazil- Murad

pănă la o înălțime de 130 m;
la poalele ramificaţiilor sale V.

se întinde pănă la dealul Bairam-

este așezat satul

Dede-Bair;

Oltina;

malu-

lea

Ghioghetin-Punar-Ceair,

și

este situată în par-

rile ezerului Oltina sunt înalte
şi rîipoase din cauza lui; este

tea de V. a plășei și comunei
Cavaclar și în cea centrală a

acoperit

comunei Cazil-Murad.

cu

tufărișuri

și fineţe,

de maici; la anul 1800 s'a stricat, îar maicile aii trecut la schitul Coteşti, din com. Coteşti.

Merdevenli-Punar, sa, în jud,
Constanţa, pl. Mangalia, cătunul
com. Cazil, situat în partea V,
a plășei şi cea N. a comunei,

de reședința

Mera, parohie, jud. Putna, în co-

la 212 kil. spre N-V, de căt,
de reședință, Cazil-Murad. Este

lii, sai 327 suflete, din cari 61.
contribuabili, locuind în 72 case;
o biserică și o școală.

muna cu același nume, pl. Gir.
lele, formată din cătunele Mera
şi Milcovelul, avînd 1 biserică
parohială, cu hramul Sf. Impărați.

Mera, ziriă, în jud. R.-Sărat, pl.

așezat pe valea Mangaci-Ceair,

închis la N. decătre dealul Cabula-Bair și dominat despre S.
de virful Merdevenli-Punar (141
metri),
" . Suprafața sa este de 1340

Orașul, com. Blidare, izvorește
din Dealul.Perişorului; udă co-

hect., dintre

muna

grădini.

prin

mijloc;

trece

prin

care

ş hect.

sunt

ocupate de vatra satului și de
Populaţiunea sa, compusă din

Milcovul, pe teritoriul comunei
Cimpineanca.

Turci și Bulgari, este de 45 familii, sai 106 suflete,
Drumuri comunale pleacă: la

Mera

(Inconjurătoarea
-Mă-

năstirei-),

moșie, a

jud. Putna, fostă
mănăstirea Mera,

statului,

pendinte
arendată

de
cu

N. spre

Bereşti, pl. Horincea,

Beşoul, la S.-V.

Cazil-Murad,

clar, la $.

spre

la 5.-E. spre Cava-

spre

Sofular

și

la

N.-E. spre Copadin.

spre E.

com.

Are o: populaţie

de 70 fami-

luiii, com,

Berești,şi se varsă în -

Chineja, ceva mai sus de pun. .
ctul

numit

Braniștea,

spre

S,

de Tirgul-Berești. Satul Berești
de

o

parte

şi de

alta

a văei acestui piriu.

Merească (Coca-) (Merei), moște, în jud. Buzăi, com. Niculești,
com. Podul- Muncii, are 260

hect.,

din

care

20

hect.

pă-

durea Fundul-Cocii, restul ară. .
tură, livezi, fineaţă şi izlaz.

11750 lei anual.
Merdevenli-Punar, movilă ar
tificială, în judeţul Constanţa,
năstirei-), moșie situată în co- ;
plasa Mangalia, pe teritoriul
muna cu același nume, pl. Gircomunei rurale Cazil-Murad şi
lele, jud. Putna, în întindere de
anume pe acela al cătunului

Mera

4600

(Inconjurătoarea - Mă-

fălci și

arendată

locuito-

7

rilor comunei. Este proprietatea
comunei Mera,

săi

Merdevenli-Punar.

m.

înălțime

și

domină

Are

141

Merească

„moșie,

(Coca-),

sfoară

în jud. Buzăii, com.

culești, com.

Podul-Muncii,

de.

Nipro-

"prietate a statului, pendinte de
schitul Poiana-Mărului ; are cam!

32 hect. fineaţă şi izlaz.

satele

Cazil-Murad, Mangaci, Cavaclar

.

Merea, ziriiaș, ce izvorește din
pădurea Bazanului, jud. Covur-

e așezat

Cîrligele, și se varsă în riul

com.

Merea, sat, în jud. Covurluiii, com,

Meredeul, ziriă, numit și Piriul-

MEREI

314

Bahnei, jud. Dorohoiii, com. Virful-Cimpului, pl. Berhometele ;
începe: despre Pădurea-Loznei,
trece pe moşia Dobronăuți, și
se varsă în Siret,

Merei, com. rur., în jud. Buzău,

pl. Sărata, la poale de deal,
la 12 kil.de Buzăă,
Limita la N,, începe din Po-

iana - Chilmiziului,

limitîndu-se

cu pădurea. Bradul-cu-Sforile din

com. Tisăul şi merge “pe margi-

nea pădurei, pănă

în com. Va-

lea-Puţului, care, parte ține de
la Lipia, parte de Merei;
la
E, începe din com. Valea-Pu-

țului și merge pe hotarul pus
între moșiile
Poporul - Lipia
(Merei) şi Poporul-Mocești (Li
pia), atinge puțin hotarul com.
Simileasca şi de aci dă în şoseaua națională la hanul de Ja
Crăcănata ; la S., trece pe șoseaua natională de la Crăcănata, tre-

ce pănă lingă gara Monteorul
„prin moșoroaiele puse de Alecu
Ghica,

proprietarul

pul; la V., începînd
Monteorul

urcă

moșiei Stil.

din

gara

Mereu

și

Pragul,

prin Piatra-lui-Chica-

de
la

aci,

prin

dealul

Poiana-Chilmiziului,

Comuna e formată din cătunele: Merei, Odăile și ValeaPuţului, avind o populaţie de
1300 locuitori, din cari 270

con-

tribuabili, locuind în 288 case.
Suprafaţa com. e de 1954 hect.,
din care 1050 arabile, 137 pădure,

315

izlaz,

23

livezi,

340

vii şi 87 sterp.
„Proprietăți
mai
însemnate
sunt: Bărbuleanca, sai Lipia
(a Statului), Nucul, Poporul-Lipia şi Tufele-Merei.
Terenul

e

șes, accidentat

în

partea de N.-V. de mai multe
dealuri, acoperite cu vii şi păduri.

Căi de comunicaţie are: Șoseaua națională Buzău-Ploeşti și
șoselele vecinale ce cad . perpendicular pe dinsa, precum și
vechiul drum al dealului: MizilSărata - Gura - Nișcovului - prin
Merei.
Vite sunt: 300 boi, go vaci,
32 viței, 35 cai, 17 iepe, II
miînji, 650 oi și 140 porci.
Are: 2 școale de băeţi și 1
de fete în căt. Merei, frecuen-

tate

de

56

2 biserici,

elevi și 44 eleve;
una

în

Merei

şi

a

doua în Valea-Puţului, deservite de 2 preoți, 2 cîntăreți și
1 paracliser; catedrala e cea cu

hramul

Nașterea Maicei

nului.
Sunt

pe

mori

aburi;

de

teritoriul
1

Dom-

com:

fabrică

s'aă

stabilit

aci şi în

jurul cărora s'aii mai adunat
și alți locuitori, Pe ]a 1864 se
considera încă ca sat anexat
Lipiei.
Merei,

căfuu,

al

com.

Niculeșşti,

jud. Buzăti, cu 40 locuitori şi
IO case; e alipit de căt. Podul-Muncei.

Merei

(Tufele- Merei),

de reședință,
dețul Buzău,
și 174 case,

Merei

(Gura-),

cănm

al com, Merei, jucu 750 locuitori

dea!, în judeţul

: R.-Sărat, pl. Orașului, comuna
Bontești; se desface din dealul

Perișorul; brăzdează partea de
V. a com,, din el izvoreşte piriul
Mera; e acoperit cu semănături,

Merei (Tufele-), vecie numire
a cătunului Merci, jud.
com.

Buzău,

Merei.

Mereilor (Dealul-), deal, în par-

de N.-V.

a

plășei

Sărata,

în com. Valea-Teancului; e renu-

mit prin întinsa cultură a viei,
Merelor

(Dealul-),

deal,

jud.

Bacăii, pl. Tazlăul-d.-s., comuna
Teţcani, situat la V. comunei.
Şi-a luat numele de la numeroșii meri, cu

eraii

care

coastele sale

îmbrăcate.

Mereni, com. rur., jud. Olt, pl.
Vedea-d.-s., situată pe lunca
gîrlei Eiul și între gîrlele Fiul
și Turcul, la 40 kil. de capitala.

judeţuluiși la 7 kil.

3
de

petrolei; 9 cîrciumi.
"E comună nouă, formată după
1520, de către proprietarii de

vii care

tea

jud. Buzăi; începe din comuna
Gura-Sărății și continuă pănă

de reșe-

dința plășei,

pe șoseaua co-

munelă pănă în viea Brîncoveanului, apoi o ia pe la Drumul-Roșu,

MERENI

Se compune

din

3

cătune:

Valea-Mereni, Richicioara şi Delureni, cu o populație de 170
familii, saii 785 suflete, din cari
148 contribuabili, locuind în 180

case.
Comuna cu izlaz, pădure şi
pămînt arabil, are peste 500
hect.
Are 3 biserici: una în căt.
Mereni, fondată în 1687, a doua
în cătunul Richicioara, zidită la
1848 şi a: treia în căt. Delu-

reni,

vechie

de

aproape

ani, tus-trele deservite

de

100
trei

preoţi; o școală, frecuentată de
31 copii,
In comună sunt: 4 brutari, 10

dulgheri și 4 cojocari. Ei
fac produsul muncei.lor
cu preferință

la

Maioritatea
comuna

orașul

Piteşti,

locuitorilor

Mereni

sunt

desmai
din

moșneni,

25 S'aii împroprietărit după legea din 1864, cu 92 hect. din
moșia

statului

Vite sunt:

Ciorica-Profa.

15 cai,

120

90 vaci, 1000 oi și 400
Comerciul se exercită

imună de 2 cîrciumari.

boi,
porci.
în co.

Veniturile şi cheltuelile com.
Mereni, se ridică la suma
de

2185 lei,

MERENI

O

315

şosea

cația
cu

sea

înlesnește

com.

comuni-

Profa,

comunală,

prin

și

o

şo-

interiorul

comunei,

E brăzdatăde dealul sai Coasta-Popii, cu direcția de la S.
spre N. și în virful căruia e un
platoă pe care se cultivă cereale,
"De la N. spre S., o udă rîul
Eiul, iar la V., girlița Turcul.
Se mărginește cu comunele:
Bărăști-de-Cepturi, Spineni, Profa şi Gura-Boului,
Mereni, sas, în preajma comunei
Burdujeni, pl. Siretul, jud. Botoşani, cu o populație de 76
familii,

sai

108 suflete,

68 contribuabili.
Locuitorii posedă:
mari

din cari

28

vite

cornute, 2 cai și 5 mascuri.

Mereni-Ceoani, căzuu, pendinte
de com. Mereni-d.-j., pl. Glavaciocul, jud. Vlaşca. Situat în susul comunei.

Este

proprietatea

fraților Dristorian. Are o suprafaţă de 1310 hect. S'a dat
la 1864, la 110 locuitori, suprafața de 227 hect, Locuitorii ai
un petic de pădure de 60 hectare.
Moșia are un venit anual
24000 lei,

Pe marginea despre Cirtojani,
curge apa Milcovului, ce vine
din Cîrtojani. .

Mereni-de-]Jos, cowz. rur., compusă din satele Mereni-d.-j. saii
Stefeni și Ceoani, pl. Glavaciocul,
jud. Vlașca, situată pe albia rîului
Glavaciocul, la.40 kil. de București, la 32 kil. de Alexandria,

la 45 de Giurgiu, și de Obedeni, reședința plășei GlavaciocNeajlov, la 13 kil.
Are o populaţie de 1872 locuitori, din cari 355 contribuabili;

1

biserică,

„1 preot şi
una

de

2
fete,

deservită

de

dascăli; 2 școli:
frecuentată

63630. Marele Duţionar

Geografte,

38 fete, şi a doua de băeți, frecuentată de 59 băeți.

Budgetul comunei e la venituri de 7487 lei şi la cheltueli,
de 6725

de

dinte
căli;

pe preprietatea

trece

o

Șosca

Letca-Nouă

hect. și se arendează, împreună
cu Tirnava, cu 59000 lei anual.
S'au împroprietărit la 1865, 162
li s'aă dat

486

hect. In 1882,s'a dat la 97 înpentru

2

școale,

o

suprafață de 557 hect. 12 arii,

Aci sunt 3 petece de pădure:
Ștefeni (450 hect)., Lacul-Bebuhect.)

Mereni-de-Sus,
Vlaşca,

şi Pătărașcul (25

exploatează

cop. rur.,

pl. Glavaciocul,

în

în

150

sus

situată pe valea Glavaciocul, la

45 kil. de Giurgiu; la 14 kil. de
reședința

plășei

vacioc-Neajlov;

la

București; şi la
lexandria.

32 kil. de

40

Are o populație de

Gla-

kil. de
A-

1222 lo-

cuitori, din cari 226 contribuabili; o biserică de zid, pen-

|
Pe

aci trece șoseaua ce duce

la Letca-Nouă,

Mereşeşti, sas, făcînd parte din
com. rur. Nemoiul, pl. Oltuld.-j., jud. Vilcea. Are o populație de 73 familii; o biserică,

reparată

la 1865.

Mereşti, saz, pe moşia cu același
nume, jud. Suceava, com. Giur.
gești. Așezat pe frontiera Bucovinei,

„Are o populaţie de 77 familii, sai 367 suflete, din cari 77
contribuabili,
|
Vatra satului ocupă 14 fălci.
„Moșia eproprietatea d-nei Maria
G. Ghiţescu și are o întindere
de 340 fălci, din care 260 fălci
cultivabile,

60 fălci pădure,

10

fălci finaț și restul neproductiv.
Improprietăriți în 1864, sunt
fruntași,

20

codași, stăpînind

pălmași

și 12

180 fălci,

Un singur drum principal duce

la. Giurgești (6 kil.).
Biserica și școala din

Giur.

gești servesc și acestui sat.
In 1803, eMereștia Saftii Ur.
săschioae, avea 29 liuzi, cari

plăteau 328 lei bir anual».

Mereţelul, pârtii, curgînd cu di-

„recţiunea de la V. spre E., din
jud. Mehedinţi, în jud. Dolj. Pe
malul săi drept este -așezată

Vel. IV. |
*

locuitori

Moșia are venit anual de 15609

50

jud.

de Mereni-Ceoani, proprietate
„a doamnei Smaranda Cristopolu,

Obedeni,

dat la

lei.

Are o biserică; 2 şcoale co.
munale; o moară de aburi,
Moșia are o suprafaţă de 3600

lui (435

|

împroprietăriți, 450 hect.

și

a statului, fostă înainte de secu-

hect.), care se
parchete,

condusă

lei.

hect. S'a

care

larizare a Mitropoliei,

şi

și 2 das-

mixtă,

Suprafața comunei e de 1100

Mereni-Ștefeni sau de-Jos, că.
fun, pendinte de com. Merenid.-j., pl. Glavaciocul, jud. Vlașca,
situat pe valea Glavaciocul, din
„josul satului Ceoani, proprietate

locuitori, cărora

școală

de 3414

la Ruși-lui-Asan și de aci

la Giurgii prin
Cămineasca,

o

Budgetul comunei ela venituri de 371glei și la cheltueli,

teritoriul cătunului Ceoani.
sat

Mereni-d..j.,

lătoare,

hect. pădure, care depind de
ocolul silvic Ghimpați, și 60
hect. ale fraţilor Dristorian, pe
Prin

parohia

de 1 învățător și frecuentată de
21 copil; 3 cîrciumi; case pentru arendaş și pătule îndestu-

statului Mereni-Stefeni, sunt 9I0

merge

de

“deservită de 1 preot

lei,

In comună,

Surăţei

de

MEREȚELUL
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comuna Predeleşti, jud. Dolj,
pl. Dumbrava-d.-s. Se varsă pe
malul drept al riului Obedeanca.
Are un pod peste dinsul la
comuna

Predești.

Merezul, Zea/, înalt, în forma unui
trunchiă de con, jud. Prahova,
pl. Cricovul, com. Ceptura, în vir-

ful căruia e un platou, pe care
se găsesc multe hirburi și mici
bucăţi de cărămidă, ceea ce probează că aci ori a fost vr'un
lagăr roman sai dac, ori vr'un
sat vechiă,.

Meri, reședința, parte pe deal
și parte în vale, despre V,, şi
cătunul

com.

rur.

Satul-Noi,

situat

în

partea de: N. a plășei și S.-V.
a comunei; comunică prin balta
Duroga cu Velichi. Merhei; e
înconjurat cu stut; are 100 hect.

întindere și conţine pește.
Merhei

(Velichi-),

/ac

e așezat

însem-

cătunului Letea; are o formă
de cimpoii lunguieţ, presărat cu

15 mici insuleţe; are 400 hect.
întindere și comunică cu bălțile
Malul-Merhei, Matiţa și Roșcata ;
e înconjurat de stuf și conţine

pește bun și în abundență.
sa,

Cobia,

jud.

Dimboviţa,

căt. com.

pl.

Dragodana.

Meri, saț, făcînd parte din com.
rur. Drăgăneşti, pl. Cimpul, jud.
Prahova.
Meri,

moșie,

în jud.

pl. Tirgului, com.

Teleorman,

Meri-Goala.

Meri-Goala, com. rur., în jud.
Teleorman, pl. Tirgului, în par-

tea

despre

dealurile

din

centru,

acest din

urmă

numai

deal,

pe

situată pe

Valea-Vedei.

Se compune din două cătune: |

de lei 2221,
tueli.

Căile

bani
|

de

comunei

18, la

comunicaţiune

sunt:

chel:

ale

o şosea vecinală,

de-a dreapta riului Vedea. Depărtarea între aceste două cătune este de 1!/2 kil. Sunt puse
între două cursuri de apă: la

pre N. cu șoseaua Roșiori-Ciolănești, prin comuna Drăgănești

E., Zbirgleaza și la S.-V., Vedea. .

com.

Comuna

toată lunca Vedei și tot spaţiul
despre Roşiori, șoseaua judeţeană şi despre Alexandria.
Limitele acesteicomune

com., Drăgunești

leanca ; la V.

sunt:

şi De-

rîul Vedea,

care

o desparte de Roşiori; la N. cătunul Țigănia, din comuna Drăgăneşti

și la V., cu Valea-Vedei.

Teritoriul comunei, dimpreună
cu moșiile aflate pe dinsa, are
o întindere de peste 1500 hect,
tenitorii Anghel Ivanovici din
T.-Măgurele, cu 565 hect. pămint arabil și 25 hect. pădure,
în cătunul Meri și d. G. Antonescu cu 400 hect. pămint
arabil și 150 hect. pădure, în
cătunul Goala.
In cătunul Meri sunt 69 locuitori împroprietăriți, pe 256
hect. și în cătunul Goala, .5o
locuitori, pe 194 hect.
Vii se găsesc sădite numai
pe proprietatea Meri, în întindere

de

27

hect.

Are: o populaţie de 142 familii, sai 557 suflete, din cari
125 contribuabili; o şcoală în
cătunul de reședință Meri, frecuentată de 18 elevi și o biserică, deservită de un preot, un

cintăreț şi un eclesiarc.
|
Numărul vitelor din comună
este de 2018 capete, dintre cari
328: vite mari cornute, 98 cai,
1522 vite mici cornute și 70
porci.

Budgetul
lei 2228,

care se împreună în partea des-

și o altă

șosea,

vecinală

spre

Dulceanca.

ocupă o poziţie fru-

moasă, pe dealuri, cari domină

Proprietarii principali sunt: moș-

nat, în jud. Tulcea, pl. Sulina,
pe teritoriul comunei urbane
Satul-Noii și anume pe acela ale

Meri,

Goala;

cătun

la E.
Merhei (Malul), /ac, în jud.
Tulcea, pl. Sulina, pe teritoriul

MERI-PETCHI-NETEZEȘTI

comunei

este

de

bani 41, la venituri și

Meri-Petchi, sas, jud. Ilfov, pl.
Mostiștea, făcînd parte din com.
rur. Meri-Petchi-Netezeşti.

Este

situat la N. de Nuci.
Sc întinde pe o suprafață de
446

hect., din

cari d-l C. Ban-

taș, proprietar, are 128 hect.
şi locuitorii, 318 hect. Locuitorii
cultivă 228 hect., iar go le rezervă
pentru izlaz.
Are

o biserică,

cu hramul A-

dormirea, deservită de 1 preot.
Numărul vitelor mari e de
577 şi al celor mici, de 1210,
Comerciul se face de 3 cîrciumari,

Meri - Petchi- Netezeşti, com.
7ur., jud. Ilfov, pl. Mostiştea,
situată la N. de București, pe
malul stîng al riului Ialomiţa, la
53 kil. de Bucureşti,
Se compune din satele: MeriPetchi,

Nuci,

diți, cu

o

Netezești

populație

de

şi

Su-

1921

locuitori, cari trăesc în 420 case.

Suprafaţa comunei e de 2026
hect., din cari d-nii C. Bantaș,
C.

Deșliu,

familia

Serghiescu,

M. Protopopescu,
Zinca Buneasca și Domeniul Coroanei,
ai

741 hect.

şi locuitorii,

1285

hect. Proprietarii rezervă $6 hect,
și locuitorii 1S0 hect. pentru
fineţe.
Are: 4 biserici; 1 școală mixtă;
1 mașină de treerat cu aburi.

Dintre locuitori, 462 sunt plugari, 3 sunt industriași,
Budgetul comunei e de 5370
lei la venituri şi de 5359 lei
la cheltueli.

MERIA
Locuitori! posedă:

220

guri: 189 cu boi şi 3I
305 care și căruțe: 249
56 cu cai.

plu-

cu cai;
cu boi,

Comerciul se face de 7 cîrciumari și 2 hangii.
Vite sunt: 2209 cai şi Yepe,
15 armăsari, 901 boi, 570 vaci!
şi viței, 68 tauri, 24 bivoli şi

bivolițe, 6 capre, 615
2566

porci

și

oi.

Merinaşi, saz, cu vre-o 10 case,
în jud. Tutova, pl. Pereschivul,
com. Șendrești,
Merișani,

/oc, pe care s'a construit

mănăstirea Ghighiul, jud.
hova,

fostal cucoanei

Uţa.Can-

tacuzino-Comăneanca,

riță mai

tirziii

Anastasia

sub

Pra-

(călugă-

com.

Se compune din 4 sate: Țiganca (Țigănești), Malul-Vînăt,
şi Valea-Boerească.

Are o populaţie de 158 familiă, saii 640 suflete; o biserică
de zid, întemeiată de răposatul

Tache

Zisu,

de

deservită

şi înmormîntată

în

tăreţ și un

stirei Ghighiul, împreună cu moşia Vatra-Mănăstirei-Ghighiul.

la

8 kil. spre N. de orașul Pitești,
şi la 12 kil. de com. rur. Băscovul." Fleştii, reşedinţa subprefecturei,

numele

această mănăstire), dăruit mănă-

rur.,. pe rîul Ar.

geş, jud. Argeș, pl. Piteşti,

Priba
Meria,

MERIȘANI
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Tot

fostul

de

un

proprietar,

preot,

un

cîn-

paracliser.

aici

casele

boe-

Din acestea, statulare 1500 hect.
„pămînt arabil şi 220 hect. pă-.
dure; d-l C. Colibăşanu posedă

pe

moșia

Merieni, dea/, spre E.

de satul

Bahnari, com. Munteni-d.-j., pl.
Crasna, jud. Vasluiit. Pe coasta
lui

e aşezată

o parte

a satului

rile Vedea și Fecuciul, sunt două
eleştaie, unul numit al-Georocului care vine din spre com.
Ghimpeţeni şi cel-lalt numit Eleșteul-lui- Constantin-Crăciun.
Cea mat mare parte din mo-

făcute

șia statului, aproape 1200 hect.,
este vindută locuitorilor în lo-

de răposatul Alexandru

Tache

turi.

Populaţia comunei,

In Merișani era prima poștă
de la Piteşti spre Curtea-de-Argeș și Rîimnicul-Vilcei.
Budgetul comunei e la venituri de 2589
„de 1783 lei.
Vite

sunt:

a com.

Crasna,

jud. Vasluiii. Se întinde spre S.
de Grumăzești, pe d'asupra comunei Munteni-d.-s., pănă aproape de Cordeni, jud. Fălciii. Pe
coasta

531

boi

şi

vaci,

născută

Oteteleşanu.

în. partea despre

Tanacul,pl.

sa despre

E.

e aşezată

o parte a satului Tanacul și
mai spre S. de acesta, e așezat
întregul sat Burghelești.
Merii (Valea-),

za/e,

izvorește

Merişani, com. rur., în jud. Te.
leorman, pl. Teleormanului, la
E. plășei, situată pe Valea-Tecuciului, care o străbate în toată
lungimea. Este așezată pe un
teren

" tunului ei, este

cu a că-

de 250

familii,

sai 968 suflete, din cari 217
contribuabili,
|
Are o școală, cu un local propriii, frecuentată

de

14 .elevi;

o biserică, deservită de un preot,

9 bivoli, 36 cai, 284 oi, 95 capre şi 255 porci.
Astăzi moșia Merişanilor adişteanu,

Merieni, ge,
V.

lei și la cheltueli,

parține doamnei Elena P. Gră-

Bahnari.

arabi! şi 10 hect.

pădure; 182 locuitori sunt împroprietăriți după legea rurală
pe o întindere cam de 700 hect.
Terenul este fertil. Pe lingă rîu-

Zisu,

Merica sai Măgura-Merichei,
ăgură şi punct Trigonometric
de observație, la S.-E. de Maglavitul, plasa Cîmpul, judeţul
Dolj.

Ciuperceanca : 2100

hect. pămînt

frumos parc,

rești, cu un

sunt

Intinderea comunei, împreună

cu moşiile și pădurile de pe
dinsa, este de peste 4100 hect,

şes, puţin

variat prin văl-

un cîntăreț și un eclesiarc,

zi-

dită de boerul Barbu Merișanu,

ale .cărui .case în ruină se văd
şi astăzi în mijlocul comunei.
Acel boer este înmormîntat în
tinda bisericei. Piatra cu inscripțiunea comemorativă a fost spartă pe la 1821

de

Turci,

cari

credeati că vor găsi acolo scule
preţioase,

a

Vite: 531 vite mari
151

cai,

1768

oi şi 187

cornute:
porci.

Ocupaţiunea locuitorilor este

ceaua piriului Tecuciul.

agricultura

Se învecinește: la N., cu comuna Dobrotești (Doagele), de

mai cu osebire a oilor. Mulţi
din locuitorii vind laptele oilor,

care se desparte prin semnul
de hotar numit Cilţea; la E,,

cu brînză
mari.

și creşterea

și

miei

în

vitelor,

orașele

de care se des-

Pe lingă cultura plantelor făi-

com. Vlădești, pl. Rîurile, jud.
Muscel; străbate cătunul Pris-

parte prin vilceaua numită aComorii; la S$.,cu com. Didești;

noase, locuitorii comunei se mai
ocupă și cu grădinăria, cu cul-

lopul; trece

pe

la V., cu

acelui cătun
Bratia,

și se varsă

tura cînepei, inului și a plantelor lezuminoase,
Pe teritoriul comunei sunț 8

coasta

pădurei

Drăghescu,

lingă

biserica
în rîul

7

din

cu com. Beuca,

com.

Văleni, .de care

este despărțită prin riul Vedea
şi braniștea numită Buzatul.

MERIȘANI

hect. vii și 1

318

hect. livede

de

pruni.

Budgetul comunei e la veni.
turi de 6255 lei, 70 bani, iar
la cheltueli, de 5620 lei, 39 bani.
Prin comuna Merișani trecea
vechiul drum al Rușilor, acum

desființat; astăzi com. se leagă
prin căi vecinale cu comunele
Beuca,

Dobrotești,

Didești

și

Văleni, din jud. Olt,
La S. comunei, se află o mă.
gură care se crede că a fost
ridicată în timpul ocupațiunei
armatelor austriace la 1853. O
a doua măgură se află la V. co.
munci. Amindouă aii înălțime de
aproape 10 m,
Satul

Merișani

este din

mai vechi ale judeţului;

cele

îl gă-

Sim și în nomenclatura comunelor din secolul: XVIII, făcînd

parte din plasa Mijlocul și for.
mînd un corp cu satul Bobo:
cești.

La

tăzi, acolo se află numai conacul

proprietarului, d-nul Colibășanu.

Merişani, moșie,

a statului,

în

jud, şi plasa Teleorman; făcea
parte din averile mănăstirești
și îi zicea Merișani-Mitropoliei.

Merişani, sfajie de dr.d.f., jud.

Argeș, pl. Piteşti, pe linia Piteşti-Curtea-de- Argeş, pusă în
circulaţie în anul 1$99. Se află
între stația Bascovul (9.6 kil.) şi
stația Radu-Negru (11.2 kil.),
saz, făcînd parte din

com. rur. Creaţa-Leșile, pl. Mostiştea, jud. Ilfov. Se întinde pe
o suprafaţă de 254 hect., cu o
populație de 47 locuitori.

DH

Anton Alexandrescu are

225 hect, şi locuitorii 29 hect,
Proprietarul cultivă 200 hect,
(25 pădure). Locuitorii cultivă
tot ţerenul,

Numărul vitelor mari e de 34
și al celor mici, de 31.
Acest sat, se zice, s'a în-

ființat cam pe la anul 1832, de
Petrache Merișescu, fost proprietar.
Merişescu,
munei

dea/, în

Budişteni,

raionul

pl.

co-

şului.

Din acest munte izvorește piriul Asăul și piriul Tazlăul-Sărat.

Mehedinţi,

pl. Motrul-d:-s.,

com,

tina, situat pe

Valea-Motrului,

rur, Ploş-

case,

Merişul,
căzu, aparținind de
com. Piriieni-d.-s., pl. Mijlocul,
jud. Vilcea, cu o populaţie de
80 loc. (42 bărbaţi și 38 femei).

Merlari,: sas, făcînd parte din
com; rur. Jilava-Merlari, judeţul
Ilfov, pl. Sabarul. Este situat
lingă rîul Sabarul. Pe aci trece
Șoseaua

naţională

Giurgiu.

București-

Se întinde pe o suprafață de

780 hect., cu o populaţie de
300 locuitori, „
DI G. Diamandi are 500
hect. şi locuitorii, 280 hect, Pro-

prietarul

cultivă

275

Comerciul se face de 2 cîrciumari.
Numărul vitelor mari e de

198 şi al celor mici, de 229.

muna

curești,

tarul despre județul Bacăi, în
partea despre V. a judeţului.
Face parte din grupa munţilor
Cicu
- Tarcă
lii către - marginea .
despre N. a basinului Trotu-

106

frecu.

Dormărunt,

proprietatea

arendată,

împreună

cu

Persica, cu 61750 ler (1893—98).

Merişorul, pute, situat pe ho-

Are

o şcoală,

Eforiei Spitalelor Civile, din Bu-

cit ruine,

Merişul, sas, în jud.

cîntăreț;

entată de 7 elevi și 3 eleve,

Ialomiţa, pl. Ialomița-Balta, co.

jud. Muscel..Pe acest deal se
află Schitul-Cotroceni, zidit pe
la anul 1823. Astăzi nu se văd
din el de

şi un

Merlari, rup de moşie, în jud.

Podgoria,

Salcia şi Cotorga erai

sate populate, cari s'au desfiinţat;
siliștea Salciei se vede încă. As-

Merişasca,

MESTEACĂNUL

hect,

Merliceşti, sa, făcind
- parte din
com. rur. Vai-de-Ei, pl. Oltul:
d.-s., jud. Olt. Are o populaţie
de 250 locuitori; o biserică de
lemn, fondată la anul 1811 de
Nicolae Merlici.

Meslinul,
Tulcea,

zs4/3 însemnată, jud,
din.

braţul

Chilia,

și o întindere totală de 600
hect., neproductive, fiind acoperite numai cu stuf, şi supuse
inundaţiunilor.

Mesteacănul,
bronăuți,

sat,

săzuc.
com.

Vezi

pului, pl.: Berhometele,
Dorohoii.

Do-

Virful-Cim-

judeţul

Mesteacănul, saz, făcind "parte
din com. rur.: Cetăţeni-din-Deal,
plaiul Dimboviţa, jud. Muscel,

Mesteacănul,

vî,f de deal, jud,

Bacăi, pl. Trotușul, com, Hirja,
din șira Cașinului, situat la V.
de muntele Staneica,

(73

hect. izlaz, 150 hect, pădure).
Locuitorii cultivă 202 hect, (10
sterpe, 60 izlaz).
Are o biserică, cu hramul Adormirea, deservită de 1 preot

si-

tuată în partea N. a pl. Sulina,
și cea E. a com.urb. Chilia-Vechie; este coprinsă între brațul principal, Cernofea și” Balinof; are o lungime de 7 kil.

Mesteacănul, pădure particulară,
jud. Putna, în întindere de S7
hect., cu trupurile: Ciocirlia, Coroiul, Lungeasca,
canilor şi Crucea,

Fundul-Leţ.

MESTEACĂNULUI
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Este situată pe teritoriul comunei

Clipicești, pl. Girlele.

Mesteacănului (Virful-), pzwpte, în jud. Buzăiă, com. Boziorul, cătunul Nucul, în pădurea

Hinsarul ; face hotar despre comuna Gura-Teghii;
Mestecânari, deal, pe care stă
satul Mesteceni, din com, Ciu:

mulești, jud. Suceava.

Mesteceni,
com. rur.
Doamnei,
partea de
nești, cu

nume.

cu același

Este străbătut de la V. spre
E. de Riul- Tirgului, care se
varsă în riul Doamna, după ce
trece prin -mijlocul satului.
Are o populație de 99 locuitori.

Este așezat pe

malul

drept

al riului. Doamna. și legat cu
căt. Jupînești prin 9 şosea co-

munală,
Mesteceni

sai

Movileni,

sas,

pe moşia cu acelaşi nume, comuna Ciumuleşti,
jud. Suceava.
E străbătut: de ptraiele- Huhurezul şi Subţirelul.
Are o populație de 38 familii, sai 158 suflete, din cart
55 contribuabili, locuesc în 36
case.
Vatra satului ocupă 3 fălci, și
60 prăjini,
Moșia care e proprietatea d-lui
Emanuel Morţun, cumpărată de.

la moștenitorii lui Constantin
Hirlescu are o întindere de
65

fălci,

Improprietăriți în 1864, sunt
S fruntași,

11 “pălmaşi și 24 co-

dași, stăpînind 61 fălci și 24
prăjini.
Biserica și școala din Negoși acestui

sat.

7.

tești servesc

Drumuri principale sunt: la
Negoteşti (1 kil.) şi la Cămirzani (3 kil.).
Satul: s'a înființat în urma împroprietărirei sătenilor pe la

și Căldărești; la E,, tot: Căldă.
rești și moșia: Balaciurile. din
jud. Ialomiţa; la S., hotarele

1866, de
Cămirzani,

Grindul,

către locuitorii
cărora li s'aă

din
dat

pămînt aci.

Mesteceni, co/ină însemnată, jud.
Buzăii, a cărei coamă începe
în com.

saș, făcînd parte din
Jupinești, pl. Rîuljud. Muscel. Cade în
N. a satului Jupicare formează com.

METELEUI,

Tisăul

și se terminăîn

com. L.apoșul, cătunul Pietricica,
Se zice că .pe virful ei ar fi fost
drumul Doamnei Neaga, de la
cetatea Cheea (com. Tisăul) la
grădina sa din Lapoșul,

Meşineşti, saz, pendinte de com.
Potcoava, pl. Mijlocul, jud. Olt,
situat pe malul stîng al gîrlei
Plapcea. Are 380 locuitori şi
o biserică, zidită la anul 1822

de preoții Ioan şi Teodor,
Metăva, grind sai loc ridicat
deasupra stufului înconjurător,
situat în jud. Tulcea, pl. Sulina,
pe teritoriul com. rur. Sf. Gheorghe saii Cadirlez; este situat
lîngă malul Mării, în partea S.E.-a plășei și în cea de S..V.
a comunei;

prelungire
Perișorul;

este

mai

estică

a

are

mult

o

grindului

o direcție

de la

S.-V. spre N.-E.; se prelungește
spre E. cu alte două grinduri

mai mici, Grindul-Cerbului și
Carasovschi; în partea S., către Mare este acoperit cu nisip;

are o formă lungăeață şi o întindere de 120 hect., neproductive,
fiind acoperite cu nisip și pietriş,
-

Meteleul, co. rur., în jud. Buză, pl. Cîmpului, la extremitatea de S. a județului și la 59
kil. de Buzăii.
Limitele

sale

sunt:

la

N,,

“ hotarele de S. ale moșiilor: Ro.tunda (com, Brădeanul), Călțuna,

Udaţi (com. Albești), Pogoanele.

moșiei: Groasa

saii

.

Rogoazele,

Grindaşul

și Broşteni-

Noi (jud. Ialomiţa); la V., drumul Grindului, limitindu-se cu
capul moșiilor: Cotorca și Fre-

cățeanca (jud. Buzăi), pe al
căreia hotar merge, pănă dă în
hotarul

moșiei Rotunda.

Suprafaţa sa este de 595o
hect., din cari 4983 arabile, 180
pădure,

700

izlaz

și 87 sterpe.

Proprietăți maiînsemnate sunt:
Meteleul-Scutelnici (satul), Mete-

leul-Lipănesc, Arcani și Dobrogeancea.
Terenul e un vast șes, care
aminteşte Bărăganul Ialomiţei.
Totuși cultura se face 'pe o,
scară întinsă, pămîntul producînd mai cu seamă porumb și orz.
Sunt 2 stîne pe moșiile Scutelnici şi Arcani.
Comerciul constăîn desfacerea
cerealelor, care se transportăla
gara Cilibia.

Căi de comunicație sunt: şo- seaua Meteleul-Cilibia

prin Po. *

goane; însemnatul drum

natural

-

Grindul-Buzăul pe lîngă Meteleul,
şi altele, cari o pun în legătură -cu comunele vecine.
|
Comuna e formată din cătu-

tunele:

Arcani,

Meteleul-Lipă-

nesc și Meteleul-Scutelnici,

cu o

populaţie de 1250 locuitori, din .
cari 268 contribuabili, locuind
în 263 case.
Meseriași sunt: 1 lemnar, 3.
rotari,

1

croitor,

2

fierari

şi

1

cojocar,
Vite sunt: 473 boi, 455 vaci,
276 viței, 276 cai, 173 iepe, 54.
mînji, 3200 oi, 18 capre, 4. a-

sini şi 361 porci.
.
Budgetul com. e de 4361,63
lei,
Pa
”

Are o școală, în cătunul Scu- |

telnici, frecuentată de 97

elevi

.

METELEUL.-LIPĂNESC
"și

30

eleve;

290
o

2 biserici,

în

cătu-

nele Scutelnici și Lipănești, deservite de 3 preoți, 2 cîntăreți
şi

1 paracliser. Catedrala

e cea

cu hramul Nașterea-Maicei-Domnului.
Cîrciumi sunt 8.
Cătunul
Meteleul - Scutelnici
datează de pe la 1825. Primii
locuitori

aduși

de

stabiliți

au

fost

călugării

cei

mănăstirei

Căldărușani, ca să aibă braţe
pentru cultura pămîntului; li s'a

MEZÂRLIC-BAIR

tețului și riul Prutul, spreV. de

localitățile
iasa.

Impărăteasa și Cră-

Urmele acestor

merg paralel

șanțuri,

cu

apa

cari

Prutului,

sunt de diferite întinderi, unele
avind lungimea de 300—500 m.

Se crede că aceste metereze
aii fost făcute pentru apărarea
„Cuartierului împărătesc, în tim.
pul războiului, urmat între Ruși
şi Turci, la
lești, sat).

1711.

(Vezi

Stăni-

acordat atunci mai multe foloase,

pe lingă scutirea de dări, de unde

Cele-l'alte cătune sunt mai noi.
Meteleul-Lipănesc,
căzu alcom.

Metericul, fost pichet de graniză,

Meteleul, jud.
locuitori și 62

Buzăii,
case,

Meteleul- Lipănesc

cu “330

(Zapa),

moşie, în jud. Buzăi, com. Meteleul; are cam 1870 hect,, din

care 170 hect. pădure; este proprietatea bisericei Sf. Nicolae
din Brașov.
Meteleul-Scutelnici,

căzu

Buzău,

cu

650

în plaiul
dinţi,

Cloșani,

jud.

Mehe-

Meterizul, pichet de graniță, în
plaiul Cloșani,

jud.

locuitori și 140

case.

Meterizul-lui-Tudor, zane, în
jud. Mehedinţi, plaiul Cerna,
din care izvorește piriul Ciorovăţul. Are o înălțime de 730 m.

Meterizul-Padeşului, /oc şi redute, în jud. Mehedinţi, plaiul
Cloşani,

com.

rur. Negoeşti,
sa-

tul Padeșul, de unde Tudor VlaMeteleul-Scutelnici,
com.

moșie,

Meteleul, jud. Buzău,

în
pro-

prietate a statului, pendinte de
Căldărușani; are cam 2130 hect.,

mai toate arabile, din care 750
Sai dat împroprietăriților,

Meterez (La-), (Zidul-Doamnei-Neaga), ruine, în jud. Buză, com. Gura-Nișcovului, că.

"> tunul Mierea, pe Poiana-Ulmea.
_sa, atribuite Doamnei Neaga,
care ar fi făcut aici un schit,

" Meterezele,

arme

de săpături

“de șanțuri, în partea de E. a
„com. Stănilești, pl. Prutul, jud.
Fălciu, pe. șesul dintre apa Pru-

Metohul-Mănăileşti,
statului, jud.

Vilcea,

moșie,

dimirescu a ridicat pentru prima

dată
1821,
Este
piere

stindardul revoluțiunei din
plecind cu pandurii săi.
situat pe cîmpie în aprode șoseaua ce duce de la

Negoeşti

spre

Cloșani.

fostă pen-

Meza, zante, jud. Muscel, între
rîul Dimboviţa și rîul Doamna,
.silvania,

Mezarlic, zîf de deal, în jud.
Mehedinţi, pl. Medjidia, com.
Taș-Punar,
căt.
Chior-Ceșme,
la 1 kil. spre E. de acest cât,,
pe culmea dealului MezarlicBair; are 100 m. înălțime și
este acoperit cu verdeață.

Mezarlic-Bair, dea/, în judeţul
Constanţa,pl. Medjidia, pe teritoriul com. rur. Taș-Punar şi
anume pe acela al cătunului

Chior-Ceșme;

sa,
cu

case,
Copiii

din

şcoala

3S2

suflete

com.
şi 105

.
sat

întinde

spre

şi cea centrală a comunei;

are

o înălțime de 100 m.
Mezarlic-Bair, dea!, în jud. Con-

pl. Jiul-d.-s.,

Brădeşti,

se

V. cătunului, începînd de la
vîrful Miulten-Tepe, îndreptîndu-se către N. şi avîndo direcțiune de la S.-V. către N.-V.; se
întinde printre văile Hagi-SirtDere și Sali-Bei-Dere; este situat în partea vestică a plăşei

stana,

Meteul,

urmează

la

mixtă din satul Brădeşti-

d.-s., care este la 4 kil.

Metodica, munte,
în jud. Neamţu,
plasa Piatra-Muntele, în grupa
munților Bistriţei-Moldovei, siiătuat la N. mănăstirei Bistriţa,

a

dinte de mănăstirea Bistriţa.

Mehedinți.

de

reşedinţă, al com. Meteleul, jud.

Metoful, sa, cu 200 locuitori,
jud. Argeș, pl. Piteşti, făcînd
parte din com. rur. Slătioarele.

aproape de hotarul despre TranMeterezele, dra?, în com. rur,
Degeraţi, pl. Ocolul-d.-j., jud.
Mehedinţi; aci se văd redute.

a şi rămas numele de scutelnici.

pe hotarul dintre com. Doamna
şi Gircina,

pl.

Silistra-Nouă,

Ghiuvegea și Caranlic;
dreaptă

spre

E., avind

com.

se

în-

o

di.

recţie generală de la S.-V. spre
N.-E.; se întinde printre BeilicCeair şi adiacenta sa Cişla-Punar;
la poalele sale nordice se află satul Curu-Orman; se ridică lao
înălțime de 142 m., dominind
văile de mai sus

Orman;

și satul Curu-

e acoperit

cu

păduri

iula V., cu fineţe și semănături

MEZARLIC-IUC

la E.; pe muchia lui se află
drumul comunal care duce de la
Curu-Orman la Ghiuvegea.

rur. Pazarli şi anume pe acela
al cătunului săii Ghelingec, care
se află cu 1 kil. mai spre
N.

Mezarlic-luc,

zzov4/ă,

în jud. și

pl. Constanţa, pe teritoriul com.
rur. Techir-Ghiol și anume pe
acela

al că:unului

săi

Agigea;

este virful cel mai înalt al dealului Agigea, avind 38 m. înălțime și dominind satul Agigea
precum şi Marea, care este la
500 m.; este situată în partea
de S.-E. a plășei şi cea de E.
a com.;

MICEȘTI
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e acoperită

cu păşuni.

de

acest

virf;

este

așezat

pe culmea V. a dealului Ghelingec-Bair şi are o înălțime de
165

m.,

dominind

satul

Ghe-

lingec și drumurile GhelingecPazarli și Ghelingec-Dorobanţul
(Bilarlar); este situat în partea
de

N. a plășei

şi a comunei,

Mezdroaia, mame ce amai purtat couz. Beloţul, din jud. Dolj,

şi Mălina,

Micești,

com.

jud.

Bacău,

pl.

Trotușul,

Tirgul- Trotuș,
situat

din

șira

pe stinga

Slă-

plășei

și cea

de

$.

a

com.,

la

marginea nord-estică a satului
Congaz, cu 45 m. înălțime,
dominind satul Congaz, valea
Teliţa şi drumurile comunale
Eni- Chioi-Congaz și CongazAgi-Ghiol ; e acoperit cu verdeaţă; la poalele sale sudice
se află cimitirul musulman.
Mezarlic-Tepe,

24/, în jud.

şi

7

pl. Constanţa, pe.teritoriul com.

pendinte

pl.

de

Țuica
comuna

Riul-Doamnei,

jud.

nicului. In sînul săă se află ceară
de pămint (ozocherită), care se
întrebuința într'o fabrică
„ce era
zidită anume chiar pe una din
coastele sale.
Mica, saţ, cu 30 familii, jud. Argeș, pl. Pitești, făcind parte din
com.

rur. Biscovul.Fleştii.

Micaia, munte, la N.-E. comunei
Baia-de-Fier,

plaiul Novaci, jud.

Doamnei, jud, Muscel. Izvoreşte
din dreptul comunei Jupinești

și, după ce se împreună cu alte
vilcele, se varsă

în riul

na, pe malul drept,

Doam-

în dreptul

comunei Colibași.
Miceşti, con. rur.. jud. Muscel, pl.
Riul-Doamnei, la S,-V. de Cim-

pulung, la 42 kil. de acest oraș
și la 14 kil. de reședința subprefecturei.
Este situată pe valea Miceasca,

între două

Se compune

Gorj, despărțit de muntele Pisjud.
terieste
sudTașE. a

amenajată,

trupurile:

Miceasca, vale, pe care se află
aşezată com. Micești, pl. Riul.-

Slănicului,

Mezarlic-Tepe, deal, în
Tulcea, pl. .Babadag, pe
toriul com. rur. Congaz;
unul din virfurile cele mai
estice ale pietrosului deal
Bair, situat în partea de

pădure,
din

Mezinca (Fineţul), 2î7/ de mun:

lali; se desface din dealul Egiluiuc; se îndreptează spre S$,
avind o direcţiune de la N.-V.
spre S-E. şi se întinde printre
văile'Acagea și' Daulu-Chioi; are
o înălțime maximă de 103 m., pe
care o atinge în virful Valali,
dominînd cătunele Acargea, Va-

Este situat în partea de S.
a plășei și cea de V. a com.

Miceasca,

Muscel, proprietatea d-nei Elena
Gogulescu.

Dumbrava-d.s.,

te,

cari sunt
de acest

de Valea-Petrișului, și numai de
aci la vale se numește Valea.
Mică.

com. : Be-

pl.

riul com. rur. Cheragi și anume
pe acela al cătunului săi Va-

lali şi Daulu-Chioi,
așezate la S. și V.
deal, la cîte 1 kil.

mai largă; se înfundă în valea “Tinoasa spre S. de com.
Sfintești, Pănă în dreptul comunei Butculeşti, poartă numirea,

compusă

loţul.
Mezarlic-Sîrti, dea/, în jud. Con:
stanța, pl. Mangalia, pe terito-

Păuceasca de la comuna Săceni,
cu care formează o singură vale

dealuri.

din

3

cătune:

cul, prin izvorul Ungurelul, care

Micești, Păuleasa și Budeasca, și

se varsă în Olteț,

tul Vlădeșşti-d.-s., şi se varsă în

se mărginește: la N., cu comuna Jupiînești; la S., cu comuna
Ciumești; la E., cu comuna Piscani și la V., cu jud. Argeș.
Are o populație de 1205 familii, sai 1064 suflete, din cari

riul Bratia.

257 conțribuabili, locuind în 264

Mică (Vatea-), za/e, jud. Muscel,

pl. Riurile; izvorește din coasta
pădurei Dela-Cruce; străbate sa-

case ; o biserică,

Mică (Valea-) sai

Valea-Lu-

nul

1846

fondată la a-

de locuitori, deservită

pului, zafe, jud. Teleorman,
ce-și ia naștere din apropierea de
com. Ciolănești-din-Deal,
des-

de 1 preot şi 2 dascăli; o școală,
fondată la 1840, pe proprietatea

pre partea dreaptă a Văei-Ciinelui; trece pe lingă com. Cio-

tată de 45 elevi.

lăneşti -din- Vale,

oi, 209 porci, 19 cai și 180
capre.
|
Budgetul com. e la venituri

prin

cimpul

dintre com. Ciurari şi Grădești;
primește în dreapta gura vilcelei

statului Văcăreasca,

și frecuen-

Vite: 170 boi, go vaci, 260

.

MICEȘTI
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de 1934 lei și
1901 lei,

la cheltueli, de
-

“ În comună sunt livezi, dealuri,.
păduri şi zăvoaie, compuse din

sălcii, plute și anini.
Rîul-Doamnei udă comuna în
partea de E. Pe el se află 2
mori

cu

Parte

3

roate,

Areo

MICLĂUȘENI

şcoală primară de băeți;

2 biserici; 8 cîrciumi.

moșia

Budgetul com. e de 7848 lei,
79

bani.

Se cultivă pe lingă cereale:
93 hect, vie (din cari 27,50 nelucrătoare)
cu pruni.

și 21,50 hect.

Miceşti,

rici, una cu hramul Sf. Dumitru,
și a doua, cu hramul Sf. Mihail
şi Gavril, de lemn și tencuită.

pădure, supusă regimului

Proprietatea moșiei este a
d-lor: Iorgu Hermeziu, D. Duber şi Ilie Moţoc. Din vechime

astăzi

silvic, jud. Muscel, plasa RiîulDoamnei, formată din două tru-

a d-lui N. [. Micescu și pe moşiile d-lor Gogulescu, I. Micescu,

puri: unul în întindere de 2500
hect. și al doilea, de 75 hec-

I. Băjan, Al. Micescu, Orăscu,
Borănescu;, a d-nei Bădulescu

tare.

şia

statului

Văcăreasca,

și pe a statului Aninoasa-Buliga.
Calea ferată trece prin partea
de E. a. comunei și un pod de
fier, al căiei ferate, leagă com.
Micești

şi Colibași.

căreni.

îzse

varsă în riul Doamna, jud. Muscel. Servește de limică, la N,,
Ciumești

şi

Micești.

care 80 hect. pădurea Pănătăul,
restul arabil, livezi și izlaz,

a lui Mircea-Basarab. D'aci e o
privire frumoasă pe Valea-Argeșului,

tea,

șeni, cu reședința com,în satul

Micești, saz, făcînd parte din com.

3203 suflete, din cari 368 familii

“rur. cu același nume, jud. Musel.

Unguri și 11 familii Evrei.
Are:
3 biserici de zid, din

mună (com. Micești) cu cătunele Gheorghești, Mănoiul, Fundul-Văei, Dragomănești,

și Valea-Lupului.

Burlaci

a

familiei

22 arii pămînt,

prietarii
arii

iar

moșiei, 720

cîmp

pro-

hect., 39

şi $ hect.,

59

arii

pădure.

Pe partea Hermeziu se mai
află: livadă, 2 pogoane vie și

hect., 77 arii.
Piraie principale ce curg pe

kil. de reședința plăşei.
Este formată din satele: Bu-

formează o co-

fost

jud. Buzăii, com. Trestia, căt.
Teișul; are cam 240 hect., din

moșie,

cești, în partea de S.-V. acom.,
se văd ruine dintr'o vechie cetate

Satul Micești

a

2 iazuri, din cari unul numit allui-Moţoc, în suprafaţă de 20

(Văleanca),

Miclăușeni, com. rur., în jud.
Roman, pl. Siretul-d.-s., spre

și pl. Tutova, spre N.-V.: de
Birlad, pe piriul Studineţul, a:
șezat la poalele unui deal și în
jurul lui.
Are 507 locuitori.

moșia

în

Michia

In comuna Micești s'aii găsit
silexuri cioplite, silexuri lustruite, cuțite sau răzuitoare și
alte obiecte de piatră și de os,
industrie a omului cuaternar.
D'asupra dealurilor dela Mi-

Micești, com. rur. şi sat, în jud.

toată

Moţoc.
Sătenii împroprietăriți ai 173
hect.,

Miceştilor (Piriul-), girlă,
voreşte din jud. Argeș, şi

între com.

Calea naţională Pitești-Cimpulung-Frontieră trece pe la E.
de. comună, precum și șoseaua
care o unește cu comuna Pur-

cu același nume, comuna

Corlăteni, pl. Coșula, jud. Dorohoii.
Are o populație de 77 familii, saii 2209 suflete; 2 bise-

livezi

din locuitori sunt moș-

neni și parte s'au împroprietărit
prin legea de la 1864, pe mo-

Miclăuşeni sau Cenita, saș, pe

N.-E. de orașul Roman, la „22
kil. de el pe șosea și la 12 1/2

Hindrești,

Liţca

și Miclău-

moșie

sunt:

Bahna sau Putreda

şi riul Jijia ce trece pe hotar.
Drumuri: acel de la Dorohoiă, ce duce prin Corlăteni la
Podul-Stamatei

și acel de la Li-

veni și Dumeni, pe Valea-Putredei, ce duce lu Corlăteni și Vlădeni.
Hotarele

moşiei

cu:

Carasa,

tată de 14 eleve, case mari boe-

Cordăreni, Corlăteni şi Văculești.
Insemnat aici este localitatea
Siliştea-Vechie.
Familia Moţoc, din vechime a
fost proprietară a întregei moșii.
Intre vechii boeri ai Moldovei găsim pe Marele Vornic Moţoc, în
serviciul lui Alexandru Lăpușneanu-Vodă; care fugărind pe
Joldea logodnicul Domniței Ru.
xandra, fiica lui Petru Rareș și

reşti și un frumos și intins parc.

pretendent la Domnie,

Budgetul com. e la venituri
de lei 7553,36 şila cheltueli de

la Șipote pe Miletinul, în jud.
Iași, în luna Septembrie, 1552,
şi ducindu-l înaintea lui Lăpușneanu, acesta-l judecă; după care
însemnindu-l la nas, îl călugări

Butea.

Populaţia:

cari

701

1 catolică;

familii,

2

şcoale,

de băeţi, frecuentată de
levi și a doua

de

sai

una

11

e-

fete, frecuen.

lei 6943.

Moşia Miclăuşeni aparține fraților Dimitrie și George A. Sturdza Miclăuşeanu.

îl prinse

și-l închise.în mănăstire,

MICLĂUȘENI

|.

Alexandru Lăpușneanu mai
tirziu, dindu-se la răutăți și cruzimi, ca și predecesorul săi Ștefan Petru: Rareș-Vodă,

care

fu

ucis de boeri, se formă contra:i o

conspirație pentru

regal

de

aii mers

unde

a tăiat capul lui Tomşaa lui

la

Liovul,

Moţoc-Vornicul,

sa,

în jud. Roman,

kil., de el și la

121;

kil.

de reşedinţa plășei. Este așezat
pe un mic deal. Este reședința
- com. Miclăușeni.
. Are o. populaţie 'de 163 familii, sai 706 suflete, din cari 163
contribuabili; o biserică de zid;
2 şcoale, una de băeţi, frecuentată de 11 elevi şi a doua de

fete, frecuentată de 14 eleve.
Aici se găsește parcul și casele familiei Sturdza.
|
Este legat cu orașul Roman
prin șosea. În apropiere de acest'sat,
cești,

între el

și

satul

pe teritoriul com.

Mir-

Scheea,

este un pod de fier pe riul Siretul, peste care trece șoseaua
naţională Roman-Iași.

Miclăuşeni, pir, ce curge prin
pl. Siretul-d.-s., jud. Roman, com.
Miclăușeni,

de S. a satului Miclăușeni şi, la
S-E. de acest sat, se varsă în

proprietatea d-lui Anton Cincu,
situată între cătunele Liești și
Şerbăneşti ; se arendează locui-

ră de

Pîrîul-Stîncei, pe stinga.

Izvorește

62630. Jarale Dieţionar

la V.

Geografic.

*

moşie,

torilor.
Miclăuşoaia,

săfuc, în jud.

cica,

com. Goideşti, ramificaţie din
masivul muntelu: Penteleul, puţin mai jos de muntele Zănoaga,

Are

a fost rescumpărată

E. a pl. Crasna, jud.

de

Vol. IV.

Miclăuşul,

ziriă,

jud.

pe stinga piriului Vaslueţul.
E formată din satele: Mi-

Vasluii,

Oşești; izMiclăușul;

cari 6rş

hect.

hect. loc

de

imaș

toriul com.

pozițiunea

la locul nu:

sunt ale

ductiv

la

ce ies din
nașul

şi

poalele

muntelui

sa, fiind mai

pe podișuri

6 eclesiarhi;

ramificaţiile: Piscuse

Za,

în jud. Vasluiii; ia

naștere din coama dealului Bordea; formează valea pir. Cuţigna; se întinde de la N, paralel
cu dealul Bursucul și străbate

iar

pro-

și văi, de

și dealuri.

fa-

1 şcoală;

1 moară

cu aburi; 10 iazuri; 6 cîrciumi.
|
Comerciul se exercită de 7
persoane.
”
Vite: 1182 vite mari cornute,

scurge

în riul Bisca-Mică, în dreptul
Bolovanului-Mortatul.
Miclea,

și

proprietăţei,

milii, saii 1792 suflete; 4 biserici, deservite de 2 preoţi și

din: izvoarele

Miclăușul;

2445
finaț

Are o populație de 379

Miclăuşul, ziriă, jud. Buzăii, com.
format

pădure,
cultură,

„cit pe costișe

Goidești,

pe

1039 hect. ale locuitorilor.
Calitatea solului variază după

mit Capul-Dealului,

Penteleul,

și Popești,

o suprafață de 4100 hect., din

curge spre S.; trece prin satele
Oşești şi Ruginoasa și se varsă
în riul Stemnicul,- tot pe teriOșești,

Vasluii,

de Codăești, reședința pl., aşezată pe dealuri, văi și podișe,

o

Mușea.

pl. Stemnicul, com.
vorește din dealul

de lo-

la 24 kil. de Vasluiiă și la 12 kil,

stină. Laptele se fabrică în căla muntele

Liești-Micles-

Micleşti, com. rur., în partea de

întinse .de
pășunează

1800 oi.

satul

Tecuciii,

cuitorii din Liești și pe dinsa
s'a format satul cu același nume.

Miclăuşul, maute, în jud. Buzăă,

anual pănă la

jud.

cului. O parte din această mo-.
şie, coprinsă între Siret și Văl-

Ba-

căi, pl. Tazlăul-d.-j., com. Gropile, satul Gropile.

| acoperit cu păduri
brad și pășuni. Aci

din

în

clești, Chircești
a

pl. Siretul-d.-s., com. Miclăușeni,
spre N.-N.-E. de orașul Roman,
la 22

Micleasca,saii Păuşeâsca, sfoa-

şeria de

lui Veveriță-Postelnicul şi a lui
Spancioc-Spătarul și i-ai îngropat afară din tirg, la mănăstirea Sf. Onofrei.
Miclăuşeni,

satul Hindreşti; curge de la E.
spre V.; trece prin marginea

al detrona și

a pune în locu-ipe Ştefan Tomșa.
Intre boerii conspiratori se afla
şi Vornicul Moţoc, care, împreună cu alții, fugi în Polonia și
cari fiind descoperiţi de Alexandru, n'aii putut reuşi în planul
lor de detronare.
Lăpuşneanu, cu concursul 'Lurcilor, făcu mijlocire la regele
Poloniei pentru a extrăda pe
refugiaţi. După multe cereri, Hatmanul Cracinsky, primi ordinul

Vodă,

“MICLEȘTI

323

180

cai, 3694

oi,

12

capre,

5

bivoli și 364 rimători.
„

Bidgetul com. e de 3147 lei,
şo bani, la venituri şi de 3041

satul Mircești, în partea de E.,

lei, 87

iar extremitatea de S., se pleacă
treptat, pănă ce se pierde în

Locuitorii, pe lingă agricultură, se mai ocupă și cu lemnăria şi mai ales cu rotăria ru:

Șesul-Mic.

bani,

la cheltueli.

dimentară.

Micleasca, pzoșie, la N: de jnd.

Prin marginea de V.a com,,

Tecuciii, în partea de V. a sa-

trece pirtul Vaslueţul și şoseaua

tului Țigănești,

pe: lîngă dru-

națională Vasluii-Iași,

mul ce
heciii.

la

Locuitorii posedă: 166 pluguri şi 188 care cu boi, 16 plu-

merge

gara

Ber-

MICLEȘTI

34

guri şi 32

căruțe

cu

stupi cu albine.

car;

174

115 cal, 168 rimători; 77 stup
i

cu

Micleşti, sa/, în partea de S.
al

Proprietatea

vatra

satului,

moşiei

este

a

trul com. Miclești, pl,
Vasluiă,

mo-

Mari

pe

șes

şi

coasta

214 hect. pădure și 849
heect.
loc de cultură, fina și imaș
ale

proprietăței, iar

395

hect.

locuitorilor.

Are o populaţie de
milii, saii 759 suflete;

ale

,

152 fao bise.-

rică, făcută de vorniceasa
Raluca Miclescu, deservită
de 1
preot și 2 eclesiarhi; o
școală,

înfiinţată

Ja

1867,

frecuentată

de şo elevi; o moară cu
aburi;
4 iazuri; 2 circiume.

„ Locuitorii posedă: 70 plug
uri

și 81 care cu boi,

16

pluguri

şi 22 căruțe cu Cai; 512
vite
mari cornute, 1900 oi,
5 capre,

din 6 cătune:
Copăceni - Mici,

Nicolaești.

Reşedinţa

transport,

Este situată pe un deal înalt
,
care predomină toată valea
Dimbovița, până aproape de Rucă
-

Partea satului din stinga piri
uașezată

şi

Pentru

așezată pe înclinarea E.
a podișului dealului Văci-Seci,
iar

dealului Fundătura,
Teritoriul satului are o suprafață de 1458 hect,, din cari

co-

şi Pucheni.

aparținea județului Dimboviţa
,
de reședința căruia vine
mai
aproape, locul fiind și mai
bun

o parte

și de alta a Piriului-Chirceștilor.
Partea din dreapta piriului este

lui, e

Prin

în Olt,

comunei este în căt. Micl
oșani.
Mari,
Mai înainte, această com
ună

Crasna,

situat de

lor

Meișoarelc, Micloşani, Micl
oşani-

Micleşti, sat și reșediuții, în cenjud.

Lăicăi

Se compune
Copăceni-Mari,

dure a proprietăţei, iar pe deao

Oltul.
în lun-

și se varsă

Văleni,

d-lui Racoviţă,
Spre V. satului se află o pă-

lul numit al-Micleștilor,
vilă.

pl.

curge

cel, plasa Argeșelul, situată
la
extremitatea de S.E. a jude
ţului Muscel, pe malul sting
al
rîului Dimboviţa, într'o
pozițiune frumoasă.
Este coprinsă între comunele:

şi 0 populație de 20 familii,
sau

90 suflete.
Proprietatea

Vilcea,

comu-

Micloşani, com. zur., jud. Mus-

.

5 hect.

moșnenilor

gul proprietăților
mună,

Are o suprafață de 641 hect
.,
care

văl/cea, izvorește din

nei Ionești-Mincului,
d.-s., jud.

se zice că ar fi fost și
fonda.
torul acestui -sătuc. Se
află așezat în aceeași pozițiune
ca și
satul Țiful, reședința com,
și la

din

albine.

Miclişoaia,

com. 'Țiful, pl. Mijlocul,
jud.
Fălciă.
Și-a luat numele de la vechiul proprietar Miclescu,
care

1 kil. de el.

MICȘUNEȘTI-GRECI
ii
pl

rul și Tirgoviște.

Are o populaţie de

cuitori;

1059 lo-

o școală frecuentată de

37 copii; o biserică, construc
ție

nouă,

de

așezată pe deal, deservită

1 preot şi 1 dascăl,
O şosea comunală, care plea
că
din șoseaua judeţeană
Tirgovişte-Cîmpulung şi care mer
ge
în zigzaguri, fiind și forte
repede, înlesneşte comunicaţia
între orașele

Tirgoviștea

și

Cîm.-

pulung și comunele vecine,
Budgetul comunei e la veni
turi de 1604 lei și la cheltuel
i,

de

1203

lei,

Locuitorii posedă;
mari

şi 2419

1207 vite

vite mici,

Micloșani, sa, făcînd parte
din

com. Tur. cu același nume,
Argeșelul, jud. Muscel,
Micloşani,

pl.

deal, înalt, pe care se

află situată cumuna Micloșani,
jud. Muscel, și care predomină
toată Valea-Dimboviţei, pănă
aproape de Rucărul și Tirgoviș
te.
Micloşani-Mari, sal, făcînd
parte
din com. rur. Micloșani, plas
a
Argeșelul, jud. Muscel.

Micloşi,

vale, în jud.

Jiul, com,

Bolboşi ;

Gorj,

pl.

începe

din

hotarul moșiei d-lui Plopșoreanu;
se întinde paralel cu vatra satu
lui

şi se

termină în apa ]Jilțul-Mare.

Este

formată

de

dealului Dimba.
pădure.

ramificaţiile

şi pe

ea se află

Micşuneşti, sas, în jud.
Neamţu,
pl. de Sus-Mijlocul, com
. Budești-Ghicăi, situat pe vale
a piriului. Tatomirești, la N. dea
lului
Hirţești. Cu marginile sale
de
către E.-S.,

formează

limita co-

munei despre județul Roman.
Are o populaţie d= 179 fa.
milii, sai 396 suflete; o
bise-

rică,

cu

un preot,

Vite: 69 boi, 56
13 cai, 25 rimători,
Acest sat a făcut
com. Hoisești, apoi,

vaci, 67 oi,
32 Junci.
parte din
împreună

numai cu satul Hirţeşti,
„mat comună a parte, și

a forastăzi

aparține com. Budeşti-Ghicăi.

Micşuneşti,

baltă, jud,

Ilfov, pl.

Mostiștea, la N. cu căt, Micș
unești-Mari. Are scurgerea în: rîul
Ialomiţa. Conţine: lin, roşioară
,

caracudă,

ciortan.

biban,

Crește

Ştiucă,

pe

lac

și papură.

crap şi

trestie

Micşuneşti-Greci, co. rur., județţul Ilfov, pl. Mostiştea,

situ-

ată la N. de Bucureşti, pe
malul sting al riuluy Ialomiţa, ling
ă

MICȘUNEȘTI-MARI
balta Micşunești, la 46 kil.

București.

!

|

Balta
- Neagră,

Danciului,

de
Ba.

Fundul-

Greci-de-Mijloc, Gre-

ci-d.-j., Micşuneşti-Mari şi Micşuneşti-Moara, cu o populaţie
de 1870 snflete, din cari 304
contribuabili, locuind
în 482

scurgere în riul Ialo-

Se întinde pe o suprafaţă de
961 hect. și are o populaţie de
484. locuitori.
Aci este reşedinţa
D-l S. Mihălescu

cu com. Țirioiul. Satul formează
comună

|

primăriei,
are 607

hect., din cari cultivă 379 hect.
(125 îzlaz, 100 pădure, 3 vie).

cu satele Ciorani şi Ste-

iani, avind o populaţie de

Locuitorii posedă: 32 pluguri,
56 care cu boi, 7 căruțe cucai;
400 vite mari cornute, 18 cal,
400 oi, 300 rîmători, 30 capre;

60 stupi cu albine.

5225 hect,
D-nii Gr. Pantely, N. [. Eliad,
N. N. Lahovari, S. Mihălescu,

D. V. Polizu-Micșunesti

ciumar.

condusă

Numărul vitelor mari e de
412 şi al celor mici, de 257.

tul, aii 3613

1612 hect.

hect.

și

şi stalocuitorii

Proprietarii

cultivă

2096 hect. (172 sterpe, 438 izlaz, 3 vie, 903 pădure).
Locuitorii cultivă tot terenul,

rezervînd pentru izlaz 303 hect.
Are ş biserici; 2 şcoale mixte;

1 moară cu apă;

1 maşină

_treerat cu aburi; 6
2 poduri stătătoare.

de

heleştaie;

Dintre locuitori, 421 sunt plugari, 45 aii diferite profesiuni.
Locuitorii posedă: 191 pluguri: 134 cu boi, 57 cu cai;
310 care și căruţe: 2r10cu boi,
91 cu cat; 420 cai șiiepe, 698:
hol, 584 vaci şi viței, 10 bivolițe, 8 capre, 462 porci, 165I.

oi:
Comerciul se 'face de
ciumart şi 5 hangii.
Budgetul

comunei

turi de 6231

5

cîr-

e la veni-

lei, iar la cheltu-

eli, de 6334 lei.
In partea de N. a comunei
se află o luncă, udată de mai
multe

tru

lăculețe, parte lăsată pen-

izlaz,

şi parte
vatului.

parte
pentru

pentru

finețe

cultura

zarza-.

Micşuneşti- Mari,
parte

din

com.

sa,

făcînd

rur. Micșuneşti-

Greci, pl. Mostiştea, jud. Ilfov.
- pe
mița.

malul
La

de 1 învățător,

frecu-

saz, făcînd

entată de 74 elevi.
Budgetul comunei e la venituri de 1154 lei, iar la cheltueli,
de 1134 lei.

parte din com. rur, MicşunestiGreci, pl. Mostiştea, jud. Ilfov,

Dealurile mai principale din
comună sunt: Dealul-lui-Gașpăr,

Este situat

pe

Micşuneşti-Moara,

spre V. de

neşti-Mari, pe ţărmul
rîului Ialomiţa.

Micşusting

al

Se întinde pe o suprafaţă de
888 hect., cu opopu'aţie de 283
locuitori,
Proprietarul, d-] D. V. PolizuMicşunescu, are 722 hect., din
cari cultivă 305 hect. (02 sterpe, 70 izlaz, 255 pădure). Locuitorii au 166 hect. şi le cul:
"tivă pe toate.
Are o şcoală mixă, frecuentată de 16 elevi şi 2 eleve; o
moară cu apă; 1 pod stătător.
Localul şcolei s'a oferit gratis
de d-l Polizu-Micşunescu.
Comerciul se face de 1 cîr-:

ciumar şi 1 hanpgii,.
Numărul vitelor mari e de
1334 şi al celor mici, de 2121,

care

se

Cioaca-Mare

află

Cioaca-Mică,

şi Cioaca-Țigăncei,;

Dealul- Malului, al-Sgheabnului,
Culmea-Croicilor, *Dealul-Casei

şi al-Gligrorescului; iar văi printre aceste dealuri sunt: ValeaMalului, a-Sgheabului şi a-Casei.
Alte dealuri sunt: Dealul-Ploștine, în partea de S., Dealul-Vii-

lor, al-Căsmînegei, piscul Cioaca-Călugărului,

Dealul-lui-Ivan,

al-Ursului, al-Ciocîndiei, al-Piticului şi al-Zătrenei; iar văi printre aceste din urmă dealuri sunt:
Valea-Risericei, Valea.-lui-Ivan,

a-Ursului,

a-Eleşteului

și a-Ză-:

„trenei.
Ape sunt: Pirîul Jilţul, în care
se scurg toate piraiele comunei,
şi anume: Matca-Vâii-Malului, aSghiabului şi a-Casei, care se

scurg în Matca-Mătăsarilor; MatMiculești, com. rur. şi sat, în jud.”
Mehedinţi, pl. Văilor. Este situată între două dealuri, pe ValeaMiculeștilor, mărginindu-se: la

ca-Zătrenei şi a-Eleşteului cari
se scurg în Matca-Miuleştilor,:

cari formează piriul Jilțul.
In comună se fac 2 tirguri

N., cu comunele Mătăsari și Run-

anuale:

curelul, de care se

doua

leagă

prin

Una

la

21

la 6 August,

Maii
în ziua

și

a

hra-

mului bisericel, Pe teritoriul a-

Ialo-

e balta Micșunești,

E.,cu com. Tehomirul şi la S.,

buni de pămiut.

stîng al
N,

Prin com..trece şoseaua comunală Ploştina-Miculeşti-Mătăsari.
Are 2 biserici, deservite de
1 preot şi 2 cîntăreţi; o şcoală,

o şosea comunală; la V., cu comunele Ploştina şi Roșiuţa; la

situat la N. de București,

riului

'P

„Este

800

suflete, din cari: 128 contribu-.
abili, locuind în 180 case.

Are o biserică, cu hramul Sf.
Nicolae, deservită de 1 preot
şi 2 cîntăreți; 1 helesteii; “1
maşină de treerat cu aburi.
Comerciul se face de 1 cîr-

case,
__Se întinde pe o suprafață de

*

care are
miţa.

Se compune din satele:
lamuci,

MICULEȘTI

325.

cestei comune

se

găsesc

căr-

MICULINȚI

326

Miculinţi, saz. Vezi Cotul-Miculinți, com. Coţuşca, pl. Prutul:
d.-j., jud. Dorohoi.

Micului (Pietul- -), firii, în jud,

MIEREA-BIRNICI

Limita de N. începe din
dealului

Golumbul,

E.

coboară

în

Valea-Văluţei, urcă dealul SIă:
vuța, coboară în rîul Amaradia,
urcă dealul Crușețelul, dă în

Prahova, curge din muntele Ste.
„Jeretul, com. Star-Chiojdul, pl.
Teleajenul, ia direcţia S.-V. şi
se varsă în gîrla Chiojdul, tot
"în raionul com. Star. Chiojdul,

"Valea-Verde,

Mielceşti, cătun, jud. Argeș, pl.
Oltul, făcînd. „parte din com,

maradia şi urcă Dealul: Osoiului.

rur. Stoileşti.

radia,

com.

Slăvuţa, Are

o po-

pulaţie de 359 "suflete, din cară

198 bărbaţi

şi '161

femei;

o

biserică, de lemn, cu hramul
Adormirea Maicei Domnului.
Copiii din sat urmează la şcoala mixtă din satul Socoteni, care

este la 1 kil. depărtare.

Mieluşei, moşie particulară, jud.
Dolj, pl. Amaradia, com. Slăvuța,
Mierea, moşie particulară, jud.
"Dolj, pl. Amaradia, com. MiereaBirnici. Are pe dinsa și pădure. -

Mierea (Mateeşti), cătuu, al com.

Gura.Nişcovului, jud: Buzăi, cu
320 locuitori şi 75 case; are
sub- -diviziile: Adincata şi Bălțați.

Mierea, pydure particulară, jud,
Dolj, pl. Amaradia, com. Mie.
rea- -Birnici, pe moșia Mierea.
"Are o întindere de 100 hect,
'şi e populată cu cer, corn și
girniţă, această predominind.

Mierea-Birnici,

com. rur., în pl.

Amaradia, jud. Dolj, așezată pe
ambele maluri ale rîului Amaradia,
"Se mărginește la N. cu com,

Slăvuţa şi Stoina; la S., cu Bodăeşti, la E., cu Amaradia
la V., cu Valea-Boului,

Și

dealul! Urda,

urmînd direcțiunea de la E.
|
la V.
Limita liniei de S. începe din
Dealul- Golumbului, cu direcțiunea de la E. la V., coboară în A-

” Limita liniei

„din

Mieluşei, sal, jud. Dolj, pl. Ama-

urcă

de

E.

începe

Dealul: Golumbului,

cu

di-

recțiunea de la N. la S., și merge
pănă la movila Tarniţa.
Limita liniei de V. începe
din dealul Urda,
termină linia de

de unde se
N., coboară

| valea' Miericeana pănă la Ama:
radia

și se întoarce

în

Dealul-

Boului, la S.
Ta anul 1873, comuna se împărțea în 8 cătune şi anume:
Bojinul, Crușeţelul, Marinești,
Mierea- -Birnici,

Miericeana,

Slă.

nineşti, care în vechime se nu.
mea și Alumeni, Văluţa-d. “Î.
care

se mai

numea,

și

Dragul,

şi Văluţa. Astăzi tot 8 cătune
compun comuna și anume: Cru-

şeţelul și Miericeana, în dreapta;

iar în stinga: Bojinul, Văluţa.
d.j., Văluţa-d. -s. și Putineiul,
care estecel mai depărtat şi unde
ereședința primăriei. Căt. MiereaBirnici

şi Slăninești” ai

casele

de-o parte și de alta a rîului.
Terenul com. este accidentat de următoarele dealuri: Dea-

lul-Golumbului, al-Butanului și
al-Crușeţelului, a căror înălțime

aproximativă
sunt acoperite
vii şi pădure
Principalul
Amaradia,

e de 300 m. și cari
cu livezi de pruni,
măruntă,
curs de apă este

care

udă

comunaîn

direcţiune de la N. la S,,

tre-

cînd prin mijlocul ci. Amaradia
se revarsă

primăvara și toamna

şi, cînd plouă mult, chiar și
vara. Primește afluenți în stînga

"pe: Văluța, care sevarsă în Amaradia, la satele Crușeţelul, Valea-Mare și Mierea.
Peste Amaradia sunt 2 poduri: unul la Cruțeşti, și al
doilea la Mierea;
este şi un

vad la Slănineasa.
La 1874, com. Mierea-Birnici,
împreună cu Valea-Boului, purta
numele

de comuna Cruşeţul, cu

reşedinţa în căt. Crușețul. Inainte de

1875,

cătunul

de

reşe-

dinţă ai fost pe rînd Mierea și
Văluţa-d.-s.
Are: 4 biserici,. făcute de locuitori: una în Văluța-d..s., cu |

hramul Sf.. Gheorghe;. a doua
în Văluța-d.-j., cu hramul Intrarea în Biserică;

a

treia

în

Mierea, cu hramul S-ţii TretIerarhi şi.a patra în Slănineşti,
cu hramul

sf.

Ion;

o

şcoală

mixtă, care funcţionează din
1875, e frecuentată de 63 copil,
şi e întreținut de stat; 4 cîr-”
ciumi.!
„Populaţia com. e de 313 fa„Milii, saă 1293 suflete.

După

legea

din

1864, sunt

împăminteniţi 183 locuitori.
” Suprafaţa teritoriului comunei este de

1700 hect., din cari

1000 hect. arabile, 75 hect. finaț şi 625 hect. pădure. |
Moşii în com. sunt: Văluţaai,

Văluţa-d.-s.,

Cruşeţelul

şi

Putineiul, cu o întindere
de 1000
hect.

şi aducînd

un venit anual

de 21606 lei; aparţin d-lor: A.
Teodorescu,
G. Bălăcioiui

se găsesc
neşti.

în

Nae Murgășianu, |
şi moșnenilor cari

Văluța

și Slăni|

Păduri sunt: Văluţa-d.s.,

de

500 hect., Mericeana, de 25 hect.

şi Mierea-Birnici, de 100 hect,
Viile, aparţinind d-lor Teo-

dorescu și Nae Murgășianu, ait
o întindere de 25 hect. Sunt și

20 hect. livezi de pruni.

Pe moșia d-lui Teodorescu
se află o moară de aburi,

.

927.

MIEREA-BIRNICI

Comuna e străbătută de calea judeţeană, care leagă Cra-

Miereanca,

Șoseaua

Locuitorii posedă:
cornute,

56

581

cai,

vite

576

radia,

Miericeana,
în satul

lei, 68 bani.

Mierea-Birnici, sas, în jud. Dolj,
“pl. Amaradia, com. Mierea-Bir-

nici, ale cărui case

sunt

așe-

302

suflete;

mixtă

din

satul

tul: Miericeana şi cu cele-l'alte
sate ale com. Mierea-Birnici.

nume,

Catanele.

cu acelaşi

jud.

sas

în

școala

mixtă

din

satul

Boul-

d.-s., care este la 1! kil.
Satul se chema înainte Me-

cu

același

nume,

jud.

Birnici,

pl.

Amaradia, jud. Dolj,

parti-

culară, jud. Dolj, pl. Amaradia,
com. Valea-Boului, satul Mierea-

Moșneni.

Miericica.

Moșteni, fondată la 1851, şi a
treia în Schitul-Greci, fondată
la 1830, deservite de 3 preoți,
3 cintăreţi şi 3 paracliseri; o"

şcoală, în căt.
de

13

Catanele, frecucopii.

Locuitorii sunt parte moșneni;

iar 144 sunt împroprietăriți după
legea rurală, pe moşia statului,

din cari li s'aă dat 540 hect. 75

situat pe malul stîng al Amaradiei, la 3 kil. spre N.-E. de

aril şi 69 sunt împroprietăriți pe

Cruşeţelul,

moșii particulare.

cătunul de reședință

al com.
Are o populaţie
milii, sati

Teritoriul

de

zo

fa-

140 suflete,

“ Şoseana vecinală leagă cătunul, la S., de Mierea-Birnici, iar

Mierlari, numire, ce se mai dă
unei gărzi din moșia Urlătorile,
jud. Buzăi, com. Pleșcoi.
Mierlari,

nzuzre,

dată

pădurei

moșiei Clociţi, a Eforiei Spitalelor, com. Vadul-Soreştilor, jud.
Buzăii; se mai numeşte şi Pantelimonul.
:

ticulară, supusă regimului silvic încă din anul 1883, pe moşia

Muntele-Mierlele,

«de com. Comarnicul,
“ şul, jud, Prahova.

pendinte

pl.

Pele-

rursjud,

Olt,

sat, jud, Dolj. Vezi
Mierleşti,

coni:

comunei se întinde

pe o suprafață de 6000 hect.
_

Mierlele (Muntele-), păzure par.

Miericeana,

Are o populaţie de 1487 lo-

Afară

de

stat,

care

posedă

moşia Schitul- Greci, cu 2500
. hect., din cari 2000 arabile și
5oo pădure, proprietari mai însemnaţi sunt: D-nul C. D.Gă-

bunea (900 hect. din cari

650

arabile şi 250 pădure); d-nii D,
C. Dimitriu, Alex. N. Dumi-

trescu şi alții, cari posedă şi
„clădiri în comună.
Locuitorii posedă : 67 cat, 126
iepe, 484 boi, 244 vaci, 25 capre, 6674: oi şi 138 porci.

Comerciul
de

moșie

căt,

Miericeana, făzure particulară,

riceana.

Mierea-Moşneni,

și

bordee; 3 biserici: una în Măgura, zidită la 1793, a doua în

jud.

Dolj, pl. Amaradia, com. ValeaBoului.
Are o populaţie de 1217 su„ flete: 107 bărbați și 110 femei; o biserică,
Copiii din sat urmează la

Moșteni

cuitori, din cari 302 contribuabili, locuind în 305 case şi 12

la N., de Văluţa d...
Mierea-Moşneni,

Catanele,

cătune:

particulară,

Miericica, saii Miericeana, saz,
pendinte de com. rur. Mierea:

|

4

7oșze

entată

Crușşe-

din

Schitul-Greci.
Reşedinţa comunei e în

populată cu cer şi gîrniță, a:
ceasta predominînd,
“

țul, care este la 1 kil,
Căile de comunicaţie sunt:
şoseaua județeană care leagă
Craiova cu N..județului (Căpreni) și şoselele vecinale cari
îl punîn legătură la N. cu sa-

reședința plăşei.

Se compune
Măgura,

Birnici, în întindere de 25 hect,,

o biserică,

de Bărcănești,

Valea-Boului.

Dolj, pl. Amaradia, com. Mierea. *

cu hramul S-ţii Trei-lerarhi; o
circiumă.
Copiii din sat urmează la
şcoala

Siul-d.-s., situată pe Valea-

Iminogului, pe amindouă malurile ale acestui râi, la 17
kil.

Do'j, pl. Amaradia, com, Mierea-Birnici, pe care se află pă.
dure.

în satul

zate de-o parte și de alta a
rîului Amaradia.
Are o populaţie de 83 familii, sau

com.

oi,

Budgetul com. e la venituri
- de 2022 lei, 78 bani și Ja chel1559

“pl.

de capitala județului și la 12 kil.
Miericeana. Vezi Mierea-Moșneni, sat, jud. Dolj, pl. Ama-

"70 capre și 100 rimitori.

tueli de

ce purta mai

comunală

leagă toate cătunele cu cătunul
de reședință,
mari

pame,

înainte 7zoșza Zăicoiul, jud. Dolj,
pl. Amaradia, com. Zăicoiul.

iova cu N. judeţului, şi de căile

comunale.

MIERLEȘTI

se face în comună

8 cîrciumari.

Budgetul

comunei

e la veni-

“tură de 3218 lei, iar la cheltueli,
de 3192 lei.
Şoseaua
comunală vecinală
străbate com. de la N. la S. prin
centrul săi, legind-o la N. cu
Perieți și Bălteni, iar. la S$. cu
Bărcănești

și Bilăpești, unde dă

MIERLEȘTI-DE-SUS

328

în şoseaua județeană
Turnul-Măgurele.

Slatina.

La V. şi la E., raionul comunci e închis între două dealuri, care formează Valea-Iminogului. Aceste dealuri sunt întrerupte de următoarele vălcele,

ce se varsă în Iminog: pe dreapta:

Răduceşti

pe stinga Ioan

și

Ceroaica,

Barbul,

iar

a-Bise-

ricei, Popa-Florea,
Manolache
şi Manca,La S., pe teritoriul comunei,
trece Brazda-lui-Novac.
Se învecineşte la N. cu Perieţi, la E. cu Timpeni, la. S.

cu Bărcănești și la V, cu

Co-

teâna.

Mierleşti-de-Sus, căzu,

făcînd

parte din com. Perieți, pl. Siuld.-s., jud. Olt,

situat

la

S.

şi

în apropiere cu căt, Perieţi-deMijloc, pe coasta şi malul stîng
al Iminogului.
Are o populație de 316 locuitori, din cari 44 sunt împroprietăriți după legea rurală, pe
proprietatea, fostă a d-lui V. Pe-

rieţeanu și a altora, cu 174 hect.
Aci se aflăo biserică, cu hramul Sf. Nicolae, fondată la anul
1810, și avind următoarea înscripție:
Doamne, cel ce cu puterea Ta proSlăvejti pe cei ce iubese podoaba
casci

Tale şi locul

Mărici

Sfinţiet

Tale,

pri-

meşte și acest sfint locaș al Tăii,
care
întru cinstea și slava Sf. Erarh Nicola
e
s'a zidit din temelie de robii lui Dumnezeii: Popa Drăghici, Constantin
Oporanu, Drghici Găbunea și Popa Barbu;
dindu-se gata de roșu, s'a sfințit, avînd
numai

sfintele

icoane.

lar cu

anul 1853

S'a tencuit și zugrăvit cu cheltucala preotului Drăghici Duhovnicul și a
d-lui
Drăghici Găbunea, în zilele prea
Inălţatului nostru Domn barbu Dimitrie
Ştir=
bei, fiind episcop prea Sfinţia sa Părintele nostru Climent Argeşiu, zugrav
Anastasie din Slatina.

Locuitorii posedă:
132 boi,
vaci, 44 cai și iepe, 983 oi
și 97 porci.
84

Mierloiul,

munte,

MIHAI-VITEAZUL

jud, Bacăiă, pl.

baltă Ja Bertești-d.-i. (7
la Brăila (59 kil.).

Trotușul, com. Hisja, din stînga
Oituzului.

Comuna

niate.

altitudine.

Frumoasei, com. Mogoşești,
Stavnicul, și afară din sat

împreună
Rotariul,

cu alt

piriă,

8800 hect., cn

o populaţie

de

218 familii, sai 1138 suflete
din cari 172 contribuabili.
Are 2 şcoli, una de băeţi,
înfințată la 1884, frecuentată de
41 elevi; a doua, de fete,
în.

fiinţată la

1889,

şi frecuentată

de 32 eleve; 3 debite şi 4 cir.
ciumi.
Budgetul comunei e la veni-

turi de 5083

lei, 95
5045

bani și la

lei, 72

bani,

Locuitori împroprietăriți după
1878,

sunt

302,

şi

neîmproprietăriți, 60.
Drumuri: la Berteşti-d.-s., spre

N.-E.,

pe

muchia

ila, la 59 kil. spre S. de Brăila,
înfiinţat la 1879 cu ocazia îm-

proprietărirei.

Suprafața satului este de 192

Rezii și la S. cu Lucul (lalomiţa).
Suprafaţa comunei este de

din

sar, pe

platoului, în partea de E. a
com. cu același nume, jud. Bră-

numit

Se învecinește la NE.
cu
Berteşti-d..s. şi Berteşti-d.-j.
; la
V., cu Ciorile; la N., cu Lacu
l:

legea

|

Mihai-Bravul,

pl.
se

Mihai-Bravul, com. Tur, jud,
Brăila, pl. Balta, aşezată la V,
si la 3 kil., de Dunăre pe malul
săi stîng.

cheltueli de

s'a înființat prin îm-

proprietărirea însurățeilor din
1878 și 1883 şiare 6 străziali-

Migovanul!, munte, jud. Suceava,
com. Borca, avind. I499.1 m.
Mihai, pâri, jud. Iași, izvorește
din mijlocul satulur Mogoșeşti-

kil.);

lingă

kil.); la Luciul

Grădiştea

(Ialomiţa)

(5

spre

S.; la Cioara-Doiceşti, spre S.-V.,
printre
pogoanele
locuitorilor
și ale proprietarului (16 ki);

la Lacul-Rezii, spre N., pe la
punctul Căprăria (13 kil.); la
Vizirul, drept la podul de la
Cornul-Malului, prin Pirlita-Vi.zirul (24 kil.); la baltă, spre E;
prin Grădiștea și Movila-Viezurilor şi apoi peste Dunăre în

hect., cu o populaţie de
familii, saă 1007 suflete,

167
din

cari: 479 bărbaţi şi 528 femei.

Are 2 şcoli: una de' băeți, înființată Ja 1883, frecuentată de
4! elevi; a doua, de fete, în-

fiinţată la 1889

şi

frecuentată

de 32 eleve; 5 circiumi, 1 brutărie.
Vite: 460 cat, 1040 vite cornute, 1470 o! şi 230 rimători,

Mihai-Olteanul, prima ură de
ocnă, deschisă, în jud. Prahova,
com. Slănicul, plaiul Vărbilăul.
Azi se numeşte
Baia-Baciul,
căci în locul acelor ocne, în
adincătura de unde s'a scos sare,
este apă sărată, ce servă pentru

bă. D'asupra
partea despre
nalță

muntele

acestei ape, în
V., unde se în-!
de sare,

ameste-

cată cu pămînt, numit Sturir-de
Sare, se vede puţul pe unde şi

din

care se extrăgea

sare

mai

înainte.
Sarea de la această ocnă este
foarte albă, de o granulare pronunțată, dar n'are o țesătură
densă și deci nici puterea de
a coprinde întrun mic volum
o sărătură puternică.

Mihai-Viteazul, com, rur., în
jud. Ialomiţa, pl. Borcea, situată
spre N. de com. Ciocănești-Sirbi,
pe cîmpul Bărăganul.
Este

așezată

pe

proprietatea

MIHAL-VITEAZUL

statului

Ciocăneşti-Mihai-Vodă,

„avînd o suprafață de 14900 hect.,
fostă

pendinte

Mihai-Vodă

de

din

mănăstirea

Bucureşti.

In

partea de S. a moșiei este comuna Ciocănești-Sirbi şiin partea
de N. comuna Mihai-Viteazul.
Improprietăriţi după legea ru.
„rală din 1864 sunt, 103 locuitori. In 1878 sai mai împroprietărit 40. Neîmproprietăriţi
mai sunt

137

locuitori.

Teritoriul comunei este brăzdat de văile: Chioveanul, Tinjala, Baba-Ana, Valea-Berzei şi
Valea-Lupului.
Se compune din satul Mihai-Viteazul,
în care este reşedinţa primăriei şi a judecătoriei comunale,

și din cătunele:

Valea-lui- Ichim,

Crucea-Giurchi,
de

Furciturile

și

cu o populaţie

326 familii, sau 2118 suflete,

deservită de 3 preoţi și 2 dascăli.
„Prin sat trece calea ce duce

din Călărași la Lupșeani
plasa Cimpului.

seriași, 2 industriaşi, 10 comercianți, 145 murcitori și 35 servitori.
Are o școală mixtă, frecuentată de 50 elevi și 2 “eleve; o

biserică, deservită

de 3 preoți

și 2 dascăli.
Cu ştiinţă de carte sunt

136

persoane.

și în

pâzure

a

statului,

în jud. Ilfov, în întindere de
150 hect. Vezi Ogrezeni, pădure.
Mihai-Vodă,

măgură

mare,

pe

servind

66 case.
Sunt 3 cîrciumi,
Vite: 130 cai, 300 vite mari
cornute, 880 oi, 4 capre și 9

fostă a banului Bălăceanu, și
moșia Mihai-Vodă, azi Ghimpeţeni, situată pe malul sting al
Vedei,

care

a

fost,

după

se constată din documente vechi,

proprietatea viteazului Domn.
O ocolitură a sa limitează toate
moșiile

Are

de 1

o școală mixtă,

învăţător

și

condusă

frecuentată

7

şo elevi și 2 eleve; o biserică,

care

233

rimători.

Mihalea,

moșie

particulară,

900 hect., jud. Brăila;

de

formează

partea de E. a com. Cotul-Lung.

spune

că

această

Mihăeşti,

com. rur., în jud. Mus-

măgură e făcută chiar de Mi.

cel, pl. Rîurile,

hai-Vodă,

Cimpulung, la 18 kil. de acest
oraș, și la 6 kil. de Stilpeni, re-

ca semn

de hotar, în-

tre moșii. Insă, după
sa,

după

neobicinuită

cum

mărimea

la

hotar

împrejurul

și,

cei, prin

arături, prin săpături și în mîncăturile apei, în malul Vedei,

se găsesc diferite scule: cioburi
- de olărie veche, bucăţi de aur,
topoare și ciocane de piatră, etc.,

conservă

nume, situat

din

vecine.

Legenda

o vechime preistorică.
D-l Hristide, de la Șerbăneşti,

același

suflete,

bărbaţi și 158 femei, locuind în

cum

5177 lei şi la cheltueli,

cu

Vatra satului e de 7 hect,,
cu o populație de 63 familii,

Ghioca,

hotar între moșia

se crede că această măgură are

comuna

Buzăul.

drept

e la veni:

pe cimpul Bărăganul, spre E. de
satul Valea-Mare.
Numirea Mihai-Viteazuli s'a
dat după numele moşiei pe care
este satul. Mai înainte purta
numele de Bărăganul.
Aci este reședința primăriei
şi a judecătoriei comunale.

la

de E., lingă riul Vedea,

1200 vite..|

Mihai-Viteazul, sa, în jud. la-"
lomiţa, pl. Borcea, pendinte de

Brăila,

saii 391

Budgetul comunei
de 6348 lei.

sas, în jud.

3 kil. spre E. de satul CotulLung, pe țărmul dreptal riului

teritoriul com! Crimpoaia, pl.
Serbănești, jud. Olt, în partea

Locuitorii posedă
turi de

a plășei și S.E. a com.; alimentează cu apă dulce gîrla
Cerneţi care formează lacul Dranovul; are 17 kil. lungime.
Mihalea,

Mihai-Vodă,

din cari: 517 agricultori, 9 me-

de

MIHĂEȘTI

- 8329

un

frumos

ciocan

de

piatră găsit aci. Mulţi alţi locuitori au avut ocaziunea să găsească în jurul ei și comori:
oale cu bani vechi, scule şi al-

şedinţa plășei.

ambele

țărmuri

Este

ale

așezată

pe

Riîului-Tir-

gului, într'o luncă mare și frumoasă.
Are o formă cam ovală și se
mărginește : la N., cu com.

Şchi-

tul-Goleşti ; la S$., cu com. Valea-Popei; la E., cu com. Dră-

ghiciul și la V,, cu com. Băli„eşti.

Se

compune

din

4 cătune:

Mihăești, Valea-Bradului, Geabelea și Furnicoşi, cu reşedinţa
în căt. Mihăeşti.

Are o populație

de

212

fa-

milil, sau 780 suflete (399 băr-

tele.

baţi și 381
Mihalache-Grecul,

situată la S. de

gîr/ă,

jud.

şi pl. Tulcea, pe teritoriul com.
rur. Moru-Ghiol şi anume pe
acela al cătunului săi Dunăvăţul-d.-j.; se desface din girla Du-

femei, din cari 360

contribuabili);

o școală

mixtă,

care datează din timpul lui Alexandru-Ghica

(1834);

3

bise-

spre E., în-

rici (în cătunele Mihăeşti, Valea-Bradului și Furnicoși).
Locuitorii, pe lingă agricul:

tr'o direcție generală de la N-V.
la S.-E., brăzdind partea de E.

tură, se mai ocupă cu fabricarea
varului și cu rotăria.

năvățul ; se întinde

MIHĂEȘTI

330

Locuitorii posedă:
190

vaci,

211

cai și 203

oi,

328

boi,

200 capre,

porci.

mai însemnate livezi sunt acelea

după dealurile Dobraia și Ruda.
Budgetul com. e la venituri
de 2400 lei și la cheltueli, de
1900 lei,
Prin mijlocul com, trece calea ferată şi calea naţională Pitești-Cimpulung, cari merg aproape paralel și se întretaie
între girlița Drăghiciulşi Valea-

Rudei.

|

Este străbătută, de la N. spre
S. de Riul-Tirgului, care are de
afluenţi,

pe: partea dreaptă, gîr-

lița Bughea: şi piriiaşul ValeaBradului, iar pe partea stînga,
Valea-Drăghiciului şi piriiașele
Ruda și Văcarea. In partea de
V. este gîrlița Priboaia, care serveşte de limită între comunele
Mihăeşti și Bălilești și piriul Mă-

netul,: care izvorește dintre Pla„iul-lui-Ivan şi Dealul-Vacilor şi se

varsă în girlița Priboaia,
Pe cursul Rîului-Tîrgului sunt
5 mori şi 1 herăstrăă,
In com. sunt 4 poduri: 2
mici peste Valea-Drăghiciului și
2 mari la satul Furnicoși, peste
Riul-Tirgului, peste care trece

“calea

ferată

şi

şoseaua

nală. Podurile căei ferate

națio-

sunt

de fier, iar ale șoselei, de lemn.

Pe malul drept al Riului-Tirgului,

sunt

perite cu

3

dealuri mari

păduri:

aco-

Dealul-Vaci-

lor, Plaiul-lui-Ivanşi Dealul-Vlă-

deanului.

”

“Toate pădurile sunt compuse
din fag și stejar. Pomii roditori,
cei mai mulți pruni, sunt în
număr de 12000.

Dintre locuitori,
moșneni,

proprietățile statului Cilceasca
şi Geabelea și pe ale d-lor C.

9

Comuna se întinde pe o suprafață de 2000 hect., din cari
livezile ocupă 225 hect. Cele

parte s'aă

parte

sunt

împroprie-

tărit după legea de la 1864, pe
o întindere de 338 hect., pe

MIHĂEȘTI

Mihăeşti, sa,

Balotă, Nae Năstăsoiă, Iorgu
Arhimandrescu, C. Popescu, N.

izvoare de apă feruginoasă.

cătune:

Negreni,

Mihăești,

E situată pe Valea-Oltului,
între riurile Govora și Bistriţa,
la 14 kil. de capitala judeţului
și la 10 kil. de a plășei,
Suprafața com. e de 3253
hect.
Are o populaţie de 1804 locuitori (936 bărbați și 868 fe.
mei); 3 biserici: la Mihăeşti, Mă-

gura și Capul-Dealului; o școală.
Vite: 240 cai, 359 boi, 393
vaci, 4502 oi, 45 capre, 23 asini
şi 313 porci.

Pe rîul Bistriţa, în raionul cosunt

2 mori

și

o piuă.

Locuitorii s'a împroprietărit
la

1864,

pe

moșia

răposatului

Ioan C. Brătianu, și pe moşiile
Episcopiei Rimnicul, mănăstirei
Cozia și Dintr'un-Lemn.
Veniturile com. se urcă la
3340 lei și cheltuelile, la 2134
lei,
E străbătută de calea ferată
+ Piatra-Rimnicul-Vilcea și de

şo-

seaua naţională Riul-Vadului.
Se mărgineștela N. cu comuna
Birsești,

la S. cu Băbeni,

la E.

cu jud. Argeş, de care se desparte prin riul Oltul şi la V.
cu comuna Mănăstireni. E brăzdată de dealurile: Petrişul, al-Pi.
riului, Rogozul, Curmătura, Ar-

sanca, Căprăreața şi Valea-Neagră și e udată la E. de riul Oltul
şi de văile:

Boalca

pl.

Rîurile, jud.

pe

Muscel,

situat

In partea de V., are 3 rînduri
de dealuri
păduri.

mari,

acoperite

cu

Mă-

Arsanca, Stupă-

rei, Tătărani și Capul-Dealului.

munci,

din

cuitori; o biserică, deservită de
I preot și 1 dascăl; o școală
" mixtă, frecuentată de 44 elevi
și 2 eleve.

Mihăeşti, com. Pur. jud. Vilcea,
„pl. Oltul-d..s., compusă din 3
gura, Rugetul,

parte

malul drept al Riului-Tirgului.
Aci este reședința comunei.
Are o populație de 200 lo-

“Iorgulescu și frații Rudeni.
Calea ferată se oprește în această com. la căt. Furnicoși și
Mihăești.
Prin Mihăești sunt mat multe

făcînd

com. rur. cu același nume,

şi Arsanca.

Mihăeşti,

saz,

făcînd

parte

din

com. rur. Albeşti, pl. Oltul-d.-j.,
jud. Olt. Are
352 locuitori,
Mihăeşti,

o populaţie

de

saț, pe moșia Rotopă-

nești, jud.

Suceava,

com.

Bră-

dăţelul. Așezat parte pe țărmurile pirîului Brădăţelul, parte
pe coasta dealului Rădiul, are
o populaţie de 117 familii, sa
514 suflete: 263 bărbaţi şi 251
femei, din cari 136 contrib.

Vatra satului ocupă

11 fălci

şi 45 prj.
Are

o

biserică,

cu

hramul

Sf. Nicolae, clădită de fraţii
Mihail și Ioan în 1785, formînd
o parohie cu satul Rotopănești,
" a căruia școală
hăeştilor.

servește și

Mi-

Improprietăriți în 1864 sunt:
37

fruntaţi,

32 pălmași și ş co-

dași (cu cite 12 prj.), stăpinind
239 fălci și 45 prj.
Drumuri sunt: la Rotopăneşti
(1200-m.) şi la Burghineşti (2
kil.).
Intr'un ispisoc, din 6973, Aprilie 11, de la Stefan Voevod
se dă Mitropoliei Moldovei satul
Mihăești cu mori, iproci, etc. In

OI, Aug. 27, prin alt ispisoc,
tot de la Ștefan-Vodă, se întărește stăpînirea Mitropoliei Moldovei pe satul Mihăești. Deci
vechimea satului Mihăești întrece

epoca lui Ștefan-cel-Mare.

MIHĂEŞTI

Mihăeşti,
com.

sa/, făcînd parte din

rur.

Mihăești,

pl. Oltul-d..s. Are

jud. Vilcea,

o populaţie |

de 358 locuitori şi o biserică cu
următoarea inscripţie:
«Această

sfintă și Dumnezeească

bi-

serică ce se prăznuește hramul Sf. Nicolae ce e pe moșia Sf. Episcopii, din

"temelie se cunoaște a hi de D-lui.,
(lipseşte) și primind la dărăpănare, din
Dumnezeeasca îndemnare s'a sculat d-lui
Barbu
uicu,

Pleşoianu

și cu d-lui

Ion

Postel-

cu toată cheltuiala d-lor de aii făcut

tîmpla de zid și aii zugrăvit de tot

bi-

serica pe din năuntru, împodobind-v cu
toate odoarele, în zilele prea înălțatului
Domn loan Gheorghe Caragea Voevod,
fiind Rimnicului lpiscop Prea O. Sf.
Sa părintele

Galanteon,

1514, Maiă 29.»

Aci e reședința primăriei și
şcoala. Cade în partea de N.V. a comunei.

Are

o populaţie de 1270 lo-

cuitori,

din

cari

257 contribua-

Mihăeşti, szafie de dr.-d.f., jud.
pl.

Rîurile,

căt.

clădită de locuitori

Olt, pl. Şerbănești,

pîriul
. Călmăţuiul și pe dealuri,
la 15 kil. de capitala judeţului

şi a doua

nivelului Mării:

406,52

m.

Ve-

nitul acestei staţii pe anul 1896
a fost de 39878 lei, 20 bani.

Mihăeşti, moşie a statului, situată
în com. Mihăești, pl. Oltul-d.-s.,
fostă pendinte de Episcopia Rimnicul; se 'arendează cu 19012
lei anual, alară de Reboca, care
s'a vindut de veci.

de

240

statului

hect,, pe

în întindere
proprietatea

Cilceasca, jud.

Muscei,

com. Mihăești, pl. Riurile,pendinte de mănăstirea Cimpulung.

Mihăeşti-de-Jos (Busca), co.
-

rur., jud. Olt, pl. Șerbănești,
situată pe pirîul Călmăţuiul (ramura a2-a), la 53 kil. de capitala judeţului, şi la 25 kil. de

reședința plășei.
52630.

Alarele

Dicţionar

Geografe.
Ss

Vol

IV

pe

şi la 24 kil. de reședința plășei.

cuitori (794 bărbaţi

și 634

numit

mei), din

contribua-

și Rusănești.

S'au improprietărit

după

cari

265

fe-

le-

bili; o biserică, în căt. Conești,

gea din 1864, 244 locuitori, pe

deservită de 2 preoți și 2 cin-

1200 hect, din proprietatea d-lui

tăreţi.

T. Cămărăşescu.
Vite sunt: 130 cai, 115 lepe,

366 boi, 15 vaci, 20 capre, 2000
ci şi 600 porci.
Teritoriul
din

comunei se întinde

de 3100

cari 45,75

hect.

Comerciul se

„Com.

După legea rurală din 1864,
s'a împroprietărit 108 locuitori,
Coneşti, mai toţi locuitorii sunt
moșneni, avînd 850 hect.
“Vite sunt: 383 boi, 89 vaci,

6

Mihăești-d..j. se leagă:

la N., printr'o șosea comunală
cu Mihăești-d.-s.; la S., cu Băsești din jud. Teleorman; la V., |
cu Radomirești, şi la S-E. cu

Roșiori, prin șoseaua judeţeană
Caracal-Roșiori.
E străbătută

Șiori.

de

şi la cheltueli,

de la N. la S$.,

de piîriul Călmăţuiul.

lele din căt. Mihăești-d.-j. şi Ro-

cărora

vii,

exercită

|

Copiii din sat urmează la școa-

hect,,

Budgetul comunei e la veni-

Pe dealu-

li s'ai dat 450 hect. La

24 bivoli, 59
260 rimători.

cai,

1455

oi

și

Teritoriul com. se întinde pe
o suprafață de 1350 hect., din
cari 35 hect. ocupate ce vii.
Pămiîntul de - cultură e mai
mult şes, prea puţin ondulat de
cîte-va vălcelușe; e mai mult ne-

__gru

şi bogat în vegetaţie.
Comerciul se face de 7 cir-

ciumari,

"* Budgetul com. e la venituri

lazul pentru vite. La E. de comună se află o măgură, numită
Măgura-Mare, pe lingă care trece

şi la cheltueli de 10362,40 lei.
Este legată la N., printr'o şo- .
sea vecinală cu com. Seaca-Belciugata, şi la S;, la 1/2 kil., cu
com. Mihăești-d.j.
Piriul Călmățuiul străbate co-

un drum,

muna

rile care se află de o paste

de

alta

așezate

Mihăeşti, zăzaure,

frecuentată

situată

Se compune din 2 cătune:
Mihăești-d.-s. și Conești.
Are o populaţie de 1428 lo-

turi de lei 6200
de 4700 lei.

Furnicoși
d'asupra

cimitirul

Se zice că această comună
s'a înfiinţat pe proprietatea sa,
de Costache! Cămărășescu, pe
la anul 1800. In vechime s'a

Iulie,

Stilpeni (6.8 kil.) şi
(5.3 kil.). Inăițimea

la

comunei; o şcoală,
de 19 copii.

Mi-

între stațiile

Mihăeşti-de-Sus, com. rur., jud.

preoți

cîrciu mari.

Se află

și la V. cu

la anii 1874—78, deservită de 2

hăeşti, pe linia Golești
- Cîmpulung, pusă în circulaţie la 1
1867.

judeţul Teleorman,
com. Poiana.

bilă; 2 biserici: una, cu hramul
Sf. Nicolae,

pe o suprafaţă
Muscel,

MIHĂEȘTI-DE SUS

35

a

Călmățuiului

viile

locuitorilor

numit

și

sunt
şi

iz-

Drumul-Tăta-

rilor.
Din malul sting, sa surpat
în anul 1861, Dealul-Călmăţuiului, pe o întindere însemnată,
și de atunci se numește Malul-

Surpat. Se învecineşte la N. cu
Mihăeșşti-d.-s,, la E. cu Măldăceni
și la S$. cu Rața, amîndouă în

de la N.-V.

la S-E,

iar:

de amindouă părțile se ridică.
malurile lui în formă de. dea" luri,

unde

sunt

situate viile, ţa-

rinile şi izlazul de vite,

Mihăeşti-de-Sus, sat, făcînd par„te din com. rur. cu același nume,

jud. Olt,

pl. Șerbănești, situat
43

|

MIHĂIASA

382

pe apa Călmăţuiul și pe dealuri.
E reședința comunei și are o
populație de 980 locuitori, din

cari

108

legea

rurală,

împroprietăriți

15

279 boi,

riera Botoșani, la Bariera-Trecă-

bivoli, 14 cai, 1274

toare, și face parte din calea
națională Botoșani-Mihăileni.
Populaţia tirgului este de 1260
locuitori, din cari 376 creștini

hect.

posedă:

„+ Mihăiasa, fost sat, desfiinţat de
vr'o 20 de ani, județul Botoșani, pl. Ștefănești, com. Ringhileşti, pe valea Mihăiasa, în

partea de V. a moșiei

statului

Ciornohalul,

moșie, în jud. Bu-

Mihăileni, orășel, al treilea în privirea vechimei, judeţul Dorohoiă,
Fondaţia lui datează după
luarea Bucovinei. S'a înființat
de proprietarul Mareş, sub Domnirea lui Alexandru! C. Moruzzi
Vodă.
Numirea o are după numele
organizatorului și proprietarului
săi Mihail Grigore Sturdza-Vodă
care, în urma hotărîrei obşteşiei
- adunări, a dat hrisovul din 1837,

prin care hotărî a se părăsi
vechea numire ce-i se da: de
unii Tirgul-Vlădeni, de alții Tir.
gul-Noii, și de a se numi în viitor
Mihăileni.
Secţionarea tirgului este făîn

bastră,
și

mahalalele:

galbenă,

verde.

„tre

ele,

5 locuri
de

la E,

albă,

neagră,

Stradele

tîrgul pe

al:

roșie

traversind

paralele
spre

V.,

în.
și

pe alte 5 locuri tot paralele între ele,

de

de diferite
884 Evrei.

rituri și

naţiuni

la N.

spre

S,,

în-

tretăindu-se între dinsele și for.
mind mari patrate, sunt îndes-

și

şi
|

din

Biserica, cu hramul Sf. Nicolae,
deservită de 2 preoți, 1 diacon,

este

de zid, spațioasă, făcută la 1842,

cu cheltuiala proprietarului

tîr-

dă, sub direcţiunea Banului MiMavrodin ; este cam

în

centrul tirgului, înconjurată cu
parapete de lemn și plantație de
arbori, fâcată de cîţi-va notabili
cetăţeni locali, și întreţinută din
veniturile casei. comunale. Mai
Sunt în orășel: 1 sinagogă mare,
în care

se fac toate ceremoniile ;

8 școli de rugăciuni; 4 belferii
pentru copii mai mari și 6 pen.
tru cei mai mici.
“
|
Este capitala plășei Berhometele. Aci sc află: reședința sub-

Valuri
nărie,

rărie,

depozit

Stabilimente culturale și sanitare sunt: 1 școală primară, cu

4 clase pentru băeți, cu 2 profesori şi frecuentată de 130 elevi,
fondată de N. Christescu ; 1 școa-

lă primară cu

4

clase,

pentru

fete, cu 2 institutoare și frecuentată de go eleve, la care se

învață și felurite cusături, împletituri și broderie. Intreţinerea
acestora

se face de

stat,

com.

blănărie,

rotărie,

cojocărie,

butnărie, fie-

ș. a.

Eşirile şi întrările tirgului se
fac pe la barierele: Botoșanilor,
Vlădenilor, Sinăuţului șia Trecătoarei,

-

Izlazul pentru pășunatul vitelor este de
Așezările

286 hect., 44 arii.
locuitorilor sunt fă-

cute cu dreptul de bezmenari,
în baza actului din 1839, ce stipulează drepturile şi datoriile între tirgoveţi şi proprietar. Aceste
îndatoriri reciproce

s'aii

obser-

vat pănă la 22 Aprilie 1857,
cînd s'a renoit actul pentru 25

ani.

“

Infiinţindu-se trecătoare aice
și așezindu-se autoritățile respective, se strămutară aci cîţiva neguţători și locuitori, al
cărora

dicului de plasă, şi un
al regiei tutunului.

4 pietre ; 2

cu

mai multe ateliere de: croitorie,
ciobotărie,

împrejurare,

sediul me-

Chiis-

cu locomotivă; 1 săpu1 dubălărie; o lumiînărie;

ceptoriei, biuroul vamal al trecătoarei Mihăileni-Sinăuţi; un
biuroă telegrafo-poștal, al cărui
venit pe anul fin. 1896—97 a
lei 8737,02;

aburi

de

moară

prefecturei, a judeciitoriei, a per-

fost de

fondului

Stabilimente industriale şi co
1 farmacie, 1
sunt:
merciale

gului Mihăileni, Gr. Sturdza-Vohalache

venitul

tescu. Este un spital cu 12 paturi
pentru bărbaţi şi femei, întreținut din spesele comunale și
judeţene.

stolerie,

2 cintăreţi și 2 pălămari,

zăi, com. Zilişteanca, căt, Slobozia; are cam 42 hect., din
cari: 22 hect. arabile și 12 hect.
pădure şi vie, proprietate a moşnenilor Mihăileşti,

cută

şoseluite. Cea mat însemnată este

ara-

cu 450

oi, 22 capre şi 165 rimători,

Mihăileanca,

tulătoare circulaţiei. Toate sunt
bine aliniate, și mare parte sunt
Strada Principală, numită din
vechime Strada-Domnească întretae tîrgul în lung, de la Ba-

bile.
Locuitorii
50 vaci,

după

MIHĂILENI

tunci,

număr spori apoi.
Mareş,

In aşa

proprietarul de aîn amintirea

dis-

-. trusului tirg Vlădeni de mai nainte, ce era pe moșia cu acclași nume, care acum participă.

în moșia Piriul-Negru, scoase
de la Alexandru Const. Moruzzi
Vodă, hrisovul din 3o Maii
1792,

pentru

înființarea

și

re-

cunoașterea tirgului acesta, ce
era în formaţiune, prin con:
tinua adunătură de comercianţi
şi alți locuitori.
Marele Logofât Teodor Balş
care devenise proprietar acestor locuri, nec avînd coboritori,

a donat averea sa lui Mihail
Gr. Sturdza-Vodă, prin actul din

MIHĂILENI
1840

și pentru

care ca recom-

pensă căpătă titlul de Baș-Boer.
Noul

proprietar

decise

organi”-

zarea tirgului acesta. Apoi strămută în el reşedinţa acestui judeţ, şi după alte dispoziţii ce a

mai luat, a trimes la 1842 pe
inginerul Balberitz de a aliniat
: şi demarcat stradele, parcelind
locurile ce s'aii dat la tîrgoveţi;
iar împărțirea unor așa locuri
și aşezarea bezmenarilor s'a făcut prin Banul-Mihalache Mavrodin, persoană prudentă şi de

mare încredere, ca reprezentant
al Domnitorului Proprietar, la
care

MIHĂILEȘTI-DE-SUS

332

a dat mult concurs

și pre-

fectul de atunci, Spătarul Nicolat Iord. Bucșenescu..

naţi-lui-Mișu şi Mihăilești (particulare).
Terenul e şes, întrerupt de
multe lacuri și bălți.
Comuna e formată din cătunele: Colțăneni, Mărgineanul şi
Mihăilești,

cu

o

populaţie

de

1400 locuitori, din cari 253 contribuabili.
Are o şcoală în căt. Mihăt-

leşti, frecuentată de 73 elevi şi
10 eleve; două biserici, în cătunele Mihăileşti şi Mărgineanul,

deservite de 2 preoți, 2 cîntăreți şi 1 paracliser. Catedrala
e cea cu hramul S-ţii Mihail și
Gavril.
Circiumari sunt 6.
Are

o moară

de aburi

şi

o

rești, la 42

kil. de Giurgii și la.

18 kil. de Ghimpați,
plășei.
Comuna

reședința
.

constitue

singură

o

parohie cu numele de Mihăilești,
Are o populaţie de 1892 suflete, din cari 383 contribuabili;
3 biserici, deservite de 2 preoți
şi 5 cîntăreți; o şcoală mixtă,
cu 4 clase, condusă de o învățătoare și frecuentată de şo băeţi şi 11 fete,
.
|
Budgetul com. e la venituri

de 3951 lei şi la cheltueli, de “
3898 lei.
Mihăileşti, căi, jud. Argeş, pl.
Oltul, făcînd parte din comuna
rurală

Dobrești.

stină pe moșia Mărgineanul-SăMihăileni,

/recăfoare,

în

Buco-

vina (Austria), și biuroă vamal,
jud. Dorohoi; se -află în marginea tirgului Mihăileni, la frontiera dintre Romiînia şi Austria;
a produs în anul 1896—97 un
venit de 25249 lei, 65 bani,

rata.

Comerciul constă în desfacerea
cerealelor,

care

se

transportă,

parte la gara Mizil, parte la CiMihăileşti,

libia.

case.

drumuri

naturale,

care

Vite sunt: 525 bof, 369 vaci,
52 viței, 155 cai, 246 tepe, 20
miînzi, 2050 oi, 28 capre şi 453
porci.
Meseriași sunt: 2 lemnari, 1
croitor şi 1 cizmar.

S$.,

hotarul

Glodeanul
- Sărat
la V.

cu

hotarele

moșiei

(Cufuritul)

și

moșiilor Dul-

banul și Miroşi, pănă aproape
de vărsătura văei Năeanca în
Sărata.
Suprafaţa sa este de 5214

hect., din care 4037 arabile, 12
pădure, 98 fineaţă, 659 .izlaz și
408 sterpe.
Proprietăţi
mai
însemnate
sunt: Mărgineanul-Mislii (stat),
Doamna-Bălaşa, sai RăsturnațiDoamnei-Bălaşa (spitalul Brîncovenesc), Mărgineanul- Sărata,
Doamna-Paraschiva sai Răstur-

reședință,

și alte

la 28 kil. de orașul Buzăii,
Limitele sale sunt: la N., hota-

la

de

al comunei Mihăilești, jud. Bu-

o pun în contact cu diferite co-

pirliga;

câăzea

Căi de comunicaţie are: şoseaua judeţeană Buzăii-Urziceni

Mihăileşti, cor. rur., în judeţul
Buzăă,-pl. Tohani, situată pe
malul stîng al piriului Sărata,

rele moșiilor din com. Cioranca:
Movila-Banului și Bugheni-Să
rata ;.la E. hotarul moșiei Şo-

Mihăileşti, căzun, al comunei
Valea- Muscelului, jud. Buzăă,
cu 30 locuitori şi 7 case,

mune

și mai

cu seamă

cu

şo-

seana vecinală Mizil-Glodeanul,

Inceputul com. nu se poate
bine preciza; se ştie însă că cătunul Mărgineanul exista de aproape 300 ani, iar Mihăileşti
și Colțăneni de pe la 1830.

ză,

cu

560

locuitori

și

124

Mihăileşti-de-]Jos, căzu, pendinte de com. Mihăilești, plasa
Cilniştea, jud. Vlasca, situată
în josul cătunului Mihăileşti-d..s.,

care e aşezat pe malul dreptal
Argeşului,
Are: o şcoală mixtă; o biserică :

de zid, deservită de 1 preot şi

2 dascăli.
Aci se află un pod pe
- peste riul Argeșiul.
Mihăileşti-de-Sus,

vase

căzu, .pen-

dinte de com. Mihăilești, plasa
Mihăileşti, co. rur., jud. Vlașca,
pl. Cilniştea, compusă din cătunele : Mihăilești-d.-j., Mihăilești-d.-s., Tufele, Băneasa și Costieni ; situată pe partea dreaptă

a riului Argeșul, la extremitatea de E. a judeţului, despre
'Tifov.
Se află la 20 kil, de Bucu-

Cilniştea,

jud.

Vlașca,

situat

pe partea dreaptă a rîului Argeşul,

și

lipit

cu

căt.

Mihăi-

cu

hramul

lești-d.j.
Are

o

biserică,

Sf. Impărați Constantin și Elena,
deservită de 1 preot și 2 cîntăreţi; o moară cu aburi; un han.
Aci se află primăria.

|

MINĂILEȚUL
Mihăileţul,

334
ppzaze, jud. Suceava,

între comunele Șarul-Dornci și
Dorna. Acoperit cu pădure.
Mihăileţul, pir:z, jud. Suceava,
izvoreşte de la Apa-Acră, de
sub Piciorul-Scurt, şi se varsă
la Coverca, în Călimănelul.

Mihăiţa, com. rur., jud. Dolj, pl.
Jiul-d.-s., la 14 kil. de Craiova
și la 30 kil. de reşedinţa plășei,
Filiași,
|
.
Situată pe loc şes, pe malul
drept al Jiului și la poalele Dealului-Roţei,
Se învecinește la N. cu com.

MIHORENI-BALȘ -

condusă de o învățătoare și fre“cuentată de 44 băeţi şi 31 fete;
3 circiumi;

1 moară

cu

aburi,

Suprafața teritoriului comunei este de 4406 pog,, din cari:
pămînt arabil 2272 pog., fineață
251 pog; izlaz 262 pog,; lacşi
teren sterp 16 pog.; pădure
3017 pog.
Moşia Mihăița are o suprafaţă de 1424 pog. pămînt arabil şi aduce un venit de 36000
lei. Aparține d-lui D. A. Guran.
Pădurile: Potmelţul, cu o su“ prafață de 179 hect., aparţintad
d-nei

Eufrosina

|. Suliotu,

Mi-

Coțofeni-din-Dos ; la S., cu com.
Breasta; la V., cu com. Predești; iar la E., cu comunele

hăița, cu o suprafață de 625
hect. aparținînd d-lui D. A. Guran, sunt populate cu cer, ulm,
frasin, jugastru și girniță, care

Işalniţa și Almăjelul.

predomină.

Terenul comunei este accidentat de dealul Poroina, avînd

Viile se găsesc pe moșia locuitorilor şi a proprietarilor;
produc vin roşu şi alb.
Transportul se face cu carele
pe calea comunală.
Comuna este străbătută de o

în comună

o

înălțime

de

200

m. şi acoperit cu fincață, păduri

şi vii,

o

In comună se găsesc cîte-va
Dălți între cari: Ochiul-lui-Galben, cu o suprafață de 35 m.,
Balta-Gildaea,

Balta-Sfintă, Bir-

văreaţa și Marița. Balta Gildaea
se scurge în Balta-Sfintă, a:
ceasta în Ochiul-lui-Galben și
împreună în Jiul-Vechiiă.
Se zice că la anul 1830 un
oare-care Mihăiţă, ar fi clădit
case pe acest loc, apoi alții l-ai
urmat și ast-fel se puse începu.
tul comunei

Mihăiţa.

și Potmelţul,

două

biserici,

unul

în că-

tunul Mihăiţa cu hramul Sf. Paraschiva, iar a doua în cătunul
Potmelţul, deservite de 1 preot
și 2 cîntăreţi;

mari

cornute,

49

Mihăiţa, sa/, jud.
dința. primăriei.

oi, 22

o școală mixtă,
ce funcționează de la anul 1886,

vite

cai.

Dolj, pl. JiulE

stejari, ulmi,

populat de
bărbaţi

frasini

și

gîrniță,

care predomină.
Mihălăşeni, sa, jud. Botoşani, pe
partea de S.-E. adealului, ce se
prelungeşte în stinga Bașeului,
pănă în valea Hodoroaia, în centrul com. Brăteni.
Are o suprafață de 2341 hect.

şi o populație
saii

570

de

suflete,

145
din

familii,
cari

195

contribuabili.
Aci este reședința primărici
comunei Brăteni.
Are..o biserică, cu 1 preot și
2 cintăreți; o școală, condusă
de 1 învățător şi frecuentată de
40 elevi; 1 cîrciumă ; 2 mori de
apă.
Vite sunt: 200 boi și vaci,
175 cai, 1420 vi, I40 porci.

In

apropiere

a fost satul

de

Mihălăşeni

Serafineşti, care s'a

desfiinţat; locuitorii așezindu-se
în Mihălășeni,

Mihălceni,
Zunului

nare
Vijiitoarea,

vechie

a că-

din

com.

Mărtinești, jud. R.-Sărat, numită
ast-fel

134

d.-s., com. Mihăiţă. Aci este reşe-

pentru

că

aparținea comunei
hălceni.

mai

înainte

Slobozia-Mi-

Mihălceni-Slobozia, com. rur.,
în jud. R.-Sărat, pl. Marginea.
d.-j. Vezi Slobozia
- Mihălceni,
- com.

și căt.

şi 400 femei. L.ocuesc în 174 case.
: Are

o

școală

ționează

Mult timp reședința comunei
a fost în com. Coţofeni-din-Dos,
pănă la anul 1874.
Are o populaţie de 1036 suflete;

de 2236,76 lei.
Locuitorii posedă:

831 suflete, din cari 431

Se compune din două căt.:
Mihăiţa, care este și cătun de
reședință,

cale comunală vecinală 'şi de
două căi comunale.
Budgetul com. e la venituri
de 2330,48 lei şi:la cheltueli,

de 625 pog. Aparține d-lui D.
A. Guran, și e populată cu ceri,

din

mixtă,
1886;

ce
o

func-

biserică,

cu hramul Cuvioasa Paraschiva.

Mihoaia, piriz, ce curge prin
pl. Tirgul, jud. “Tutova; izvorește din pădurea lepureni de
lingă căt. -Bursuci, curge de la
V. spre E. şi se varsă în piriul

Mihăiţa, moșie particulară, jud.
Dolj, pl. Jiul-d.-s., com. Mihăiţa ;
aparţine d-lui D. A. Guran și
are pe dinsa pădure şi o moară
cu aburi.

Mihoreni-Balş,
sa, pe moşia
cu acelaşi nume, com. Tureatca, -

Mihăiţa, pâdure particulară, jud.

pl. Berhometele, jud. Dorohoiiă,
cu 71 familii, sau 282 suflete.

Dolj,

pl. Țiul-d.-s., com. Mihăița,

FElanul,

la E. de

Proprietatea

căt. Hănăseni,

acestei părți din

MIHORENI-STAVRAT

Mijea,

trupul întreg al moșici Mihoreni,

trupul moșiei, di-

vizată astăzi în Mihoreni-Balș şi

Mihoreni-Stavrat, de pe com.
Buda, pl. Herţa.
„ Sătenii împroprietăriți ai 199
hect. 48 arii pămînt; proprietatea moşiei are 213 hect,,
arii, cimp și 71 hect., 61 arii,
dure.
|
Hotarele moşiei sunt cu:
covina, Stoeneşti, Culiceni,
reatca și Mogoşești.

Mihoreni-Stavrat,

saț,

40
pă-

Prutul,

a

“
o biserică; cu hramul Sf.
şi Gavriil, de lemn, făcută

în 1780 de Dim. Brăescu şi Costa
Volcinschi,
Sătenii împroprietăriți ai 127
hect. pămînt, iar proprietarii,
34 arii cîmp,

și 57

hect. 29 arii pădure.
Hotarele moşiei sunt cu : Mogoşeşti, Beceşti, Tureatca şi Bucovina.

Mihuteşti,

ma/a/a, în com; rur.

Satrucul, pl.

Motrul-d.-j.,

jud.

Mehedinţi.

Mijaţi, saz, făcînd parte din com.
rur. Lăpușata, pl. Cerna-d.-s.,
jud. Vilcea,
o populație

anul

o

1842.

biserică,

de

243

fondată

lola

Este situat la 2 kil.

de căt. Sărulești, reședința
școala,

19. Urdești, cu satele: Cirpești, Odaia-Sirbilor, Pogăceni,
Popeni,

pl. Prutul și la V., cu jud. Tu-

20. Urlați, cu satele:
nești și Urlaţi.

de

care

se

desparte

prin

I. Bărboşi,

cu

satele:

boşi şi Tâetura-Bărboși,
tea de N.

Bărîn par-

2. Bășeşti, cu satul Bășeşti,
la mijlocul plășei.
_3. Deleni,

cu satele:

Deleni,

Golâșei şi Talaba, în partea de
Nord.
4. Dodeşti,

cu satul Dodeşti,

la mijloc.
5. Găgeşii,
geşti,

cu

Giurcani,

satele:

Grozeşti

"cani, în partea de jos a plășei.
6. Grumăsoaia, cu satul Grumăzoaia, la N.
7. Gușiţei, cu satul Gușiţei,

la mijloc.

cani-Boerești, în partea de N,
9. Flurduzi, cu satele: Hurduji-Boerești

cu

I0. Xigălia,

leni

și Hurduji-Răzeși,

şi

Urdești-TirPloto-

Wiltoteşti, cu satele: Vă.
și Viltotești, în

partea

de

jos.
"22,

Putcani,

cu

satul

Vut-

cani, la mijlocul plășei,
Teritoriul plășei este deluros
şi în mare parte acoperit cu păduri.
Este brăzdat de mai multe
văi, prin cari curg :un număr
de piraie, ce se varsă, unele spre
V., în rîul Birladul, și altele spre
E. în piriul Elanul.
.

Găşi Pei-

Urdești

gușor, în partea de jos.

21,

Este formată din următoarele
22 comune:

la mijloc,

Are

16. Șu/etea, cu satul Șuletea,
în partea de jos.
17. Tămășeni, cu satul Tă.
mășeni, în partea de jos.
18. 7i/ul, cu satele: Micleşti şi “Țiful, în partea de jos.

Oancea.

$. Zloceni, cu satele: Hoceni,
Hoceni-Tirguşor, Tomșa şi Șiş-

Mijarca, saf, în jud. Mehedinți,
pl. Ocolul-d.-j., com. 'rur. Fîntina-Domnească.

“ cuitori;

şești, în partea de jos.
15. Szșcanz, cu satul Șişcani,
la N,

apa Birladului,

- -d-lor C. Stavrat şi Năstase Bră-

hect.,

13. Șchiopeni, cu satul Şchiopeni, la N.
14. Stoeșești, cu satul Stoe-

cu plăşile: Crasna și Prutul; la
S., cu jud.: Tutova; la E., cu
tova,

şia cu același nume, com. Buda,

415

com

Mijlocul, zlzsă, în partea de S.
a jud. Fălciu, mărginită la N.

BuTu-

„pl. Herţa, jud. Dorohoii, cu 75

escu.
Are
Mihail

Prahova, care, împreună cu trupurile Gruiul (750 hect.) și Ghirdoveni (650 hect.), formează pădurea Moreni.

Mijloceni, 7744 de moșie răzăşească, în jud. Covurluii, pl.

pe mo-

familii, sai 273 suflete.
„Proprietatea moșiei este

pădure a statului, în întin:

dere de 1150 hect., pendinte de
com. Morani, pl. Filipești, jud.

este a familiei Balş ; din vechime
a fosta M-rei Horceca, din Bucovina, pănă la 1785, cînd se

vîndu întreg

MIJLOCUL

835

Piriul Elanul face hotarul despărțitor,

de

la N.

la

S,, între

această plasă şi pl. Prutului,
Sunt

multe

livezi și vii,

mai

cu seamă prin satele răzășeşti.
| Pădurile sunt. abundente în
lemnării de tot felul,
Plasa Mijlocul, unită cu pl.
Prutul,

se administrează

de

că-

tră un sub-prefect.
|
Reședința ambelor plăși este
în tîrgușorul -Fălciii,

.
cu

satele:

Jigă-

lia şi Rășcani, în partea de jos
a plăşei.
I1. Aălăești, cu satele:. Mălăeşti, Poșta-Elanul

și Tupilați,

la mijloc,
12. Ofeleni, cu satele: Oţeleni și Bagăul, la N.

Mijlocul,

plasă,

în judeţul

Olt.

Se mărginește la N. cu pl. Vedea-d..j., printr'o linie cercuită,
care începe de la limita jud,,
trece pe lingă com. Gueşti, Optași, Negreni

E.

de pl.

şi

se

Oltul-d.j.

mărginește” cu

pl.

termină

la

La S$. se
Siul-d.-s.

și

MIJLOCUL

336

Șerbănești; la E, cu jud. Argeş,
de care se desparte prin riul și
dealurile rîului Vedea,

iar la V.,

cu pl. Oltul-d.-j.
Afară de riul Vedea, care udă

partea de V. a plășei, mal este
străbătută de riurile Plapcea și
Negrişoara, care se varsă în riul
Vedea,

avind

un

curs

regulat.

Terenul plășei Mijlocul este
mai ridicat către V. şi merge
înclinîndu-se în partea de E.
Calea ferată Piteşt
. Slatina
i
străbate partea din centru a plă-

şei Mijlocul. Afară de

această

are numai şosele comunale şi ve-

cinale, cari leagă comunele
tre ele.
Buzești

coprinde

11

“satele Valea-Arinilor (com. Bălțăteşti) şi Crăcăoani, apoi pe
culmea dealului Grindăul, dintre
satele Bălțăteşti şi Grindăoani,
scoborînd spre S., între “satele
Grindăoani și Grumăzeşti, apoi
pe la S. satului Poeni (com. Us-

caţi),

Unghiul,

Dragomirești,

Mastacănul (com. Dragomirești),
pe la E, satelor Ghigoeşti (com.
Șerbești), la V.

satulut

Hirto-

pul, Măximeşti (com. Birgăoani),
şi limita com. Mărgineni. La S. se

limitează cu pl. Bistriţa;la N., cu
jud. Suceava.
Este formată din plăşile u.

în-

nite:

în

cuprinzînd la un loc 19 com.
(18 rurale şi 1 urbană) şi anume:
1. Pipirigul, cu cătunele: Pi-

Plasa Mijlocul cu reşedinţa

com.

MIJLOCUL

co-

mune rurale: Bălțați, Birceul,
Buzeşti, Corbul, Florul, Icoana,
Optaşi, Potcoava, Sineşti, Ursoaia și Valea-Merilor.
“ Are'8 şcoale.

Bistrița-d.-s.

și

Mijlocul,

pirigul, Plutonul, Băboeşti, A găpeni, Cujbeni, Dolhești, Piţilăgeni și Tărăţeni, în partea de

* N.-V. a plăsel, între pl. Piatra:
Muntele și jud. Suceava.

Mijlocul (De-Sus-), iasă, în
partea despre N.-E.-a jndețului

„comunitățile religioase:

mult în regiunea cîmpenească,
de cît în partea muntoasă a ju-

Sihlea, Sihăstria: Vovidenia

şi

Procovul,

deţului.

a

plăşci, între pl. Piatra-Muntele
şi jud. Suceava.

"Se mărginește la E. cu jud.
Roman, de care în parte (pănă
în dreptul com. Uscaţi), se desparte prin riul Moldova, iar de
aci prin limitele naturale ale
satelor: Valea-Albă (com. Uscaţi),

(com.

Chiliile,

Talpa,

Omiceni

Talpa), Ruginoasa

(com.

Bozieni),
Climeşti, Micșunești
(com. Budești-Ghicăr); la S., cu

pl. Piatra-Muntele, trecînd linia
de hotar din S. de satele Tărățeni şi Cujbeni (com. Pipirigul, marginea jud. Suceava),
„pe culmea muntelui Petru-Vodă,
tăind muntele Domesnicul, mai
sus de izvorul piriului Crăcăul şi
prelungindu-se

de-alungul

cul-

mei Măgura-Văraticului, printre

tirea-Neamţului,
în

Secul,

partea

de

Schitul-

com.

între

N.-E. a pl.,
ceşti,

Petricani,

Răn-

Păstrăveni

leni și Țolicea, în centrul pl.,
între com. Neamţul, Vinători,
Filioara, Grumăzești și Petricani.
8. Filtoara, cu cătunele: Filioara, Agapia, Văraticul, Ceh-

lăesti, Filorul, Gropile,

Piriul-

și

comu-

Zembeşti

cu

Pălțăteşii,

cătunele:

(Valea-Arinilor şi Valea-Seac
ă

lea-Albă), în centru

şi

partea

sudică a plășei, între com. Hangul, Vinători, Filioara şi Crăcăoani.

10.

Grumăseşti, cu cătunele:

Grumăzeşti,
CureArsinești,
chiştea, Hotarul, Joseni, Mărcești, Ruseni, Urşi şi Hiza, în

4. Rluceşti, cu cătunele: Rău-

centrul

cești, Sirbi, Oglinzi, Ghebeni,
Lebeda, Munteni, Redeni, Su-

pl.,

între

cani, Crăcăoani
I1, Uricheui,

zeni, Trohinești şi Aprodul-Purice, în partea de N. a pl., între com. Neamţul, Petricani,
Timiseşti și jud. Suceava.
5. Petricani, cu cătunele : Pe-

com.

Petri-

şi Păstrăveni.
formată din o

singură cătună, în partea de
E. a pl., între com. Petricani
și Păstrăveni,
12. Păstrăveni, cu cătunele:
Păstrăveni,
Rădeni, Davideni,

Petricani-d.s.

Spiești, Fundătura, Țibucanidj. și Schitul-Țibucanilor, în

(Petricani-A gapiei), Curechiştea|

şi

|
jud. Suceava.
7. Humulești, cu cătunele:
Humuleşti, Ocea (GhermăneştiOancei), Topolița, Bejani, Da-

9.

trul pl. şi între comunele Humulești, Vînători, Răuceşti şi
„ Petricani,

d.-j., Slobozia, Țolicea, Boiștea,

6. Timișeşti, cu cătunele: Timișești, Preuteşti, Buzaţi, Ungheni şi Dezrobiţi, în partea de

Bălțătești, Mitocul-lui-Bălan, Va.

ralambie, Pirtul-Ursului, Pometea, Prundul și "Țuțueni, în cen-

Tărpeşti,

între com. Humuleşti, Neamţu,
Răuceşti, Timișești, Uricheni,
Grumăzești și FiPăstrăveni,
lioara.

Vechie, în centrul plășet, între
com. Vinători, Bălțătești, Humulești și Grumăzeşti.

3. Aramful,
com. urb., cu
mahalalele: Berăria, Boiştea, Ha-

tricani,

(Schitul-Măneşti),

nitățile “religioase: mănăstirea
Văraticul, Agapia şi Agapia-

Mănăs-

N.

Blebea

Fabrica, Ingăreşti (Sileni), Julfeni (Lieşti), Mănești, Plopi, Schitul și Tirgul-Noi, în centrul pl.,

Tirnovei,

2. Vinători, cu cătunele: Vinători,
Nemţişorul,
Condreni,
Drebuţa, Todiriţeni, Lunca și

Neamţu, aşezată pe văile: Moldovei, Neamţului, Topoliţei, mai

Graşi,

partea

de E,

a pl.

spre

mar

x

MIJLOCUL
ginea

MIJLOCUL
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şi

între ele ar fi aceea dusă de la

Suceava, între com. Timiseşti,
Uscaţi, Uricheni şi Grumăzești.

despre

satul Bălțăteşti, spre V. de sa-

13.

jud.

Romar

Uscaji, cu cătunele: Us-

cați, Războeni, Borşeşti, Marginea, Poenile, Totoești,
Leila,
Drămești, în partea de E. și
centru a pl., între com. Talpa,
Dragomirești și Păstrăveni,

14. Talpa, cu cătunele: Talpa
(Şerbești-lui
- Talpă), Hlăpeşti,
Negoeşti, Tăetura (Tăetura-Borșeni), Ilomiceni, Chilia şi Crăeşti, în partea de E. a com.,

tul

Filioara,

pe

la

mănăstirea

Secul, Cetatea- Neamţul, spre
Baia (jud. Suceava).
Piscurile de. munți din această plasă sunt mai puţin re-

şoseaua Bălțătești - Neamţu - O-.
glinzi-Fălticeni (continuarea șoselei Piatra-Neamţu); șoseaua

marcabile

Neamţu-Mosca

de cit acele

din

pl.

Bistrița și ramurile cele mai
importante vin în zona cuprinsă
la S. de cursul piriului Ozana,
pănă spre hotarul pl. PiatraMuntele, între șoseaua jud. Piatra-Roman și jud. Suceava, iar

spre marginea jud. Roman, între com. Uscaţi, Birgăoani și

la N. de cursul acestui piriii
sunt numai ramificațiunile mun-

Bozieni.

telui Hălăuca.
Cele mai principale

15.

Dragomirești,

cu

cătu-

nele: Dragomirești, Unghiul,
Tiîmpeşti, Mastacănul, Bornișul.
(Arămoaia), Negoeşti, în partea
de S. a pl., între com. Uscaţi,
Cîrligi şi Birgăoani.
16. Birgăoani, cu cătunele:
Birgăoani,

Ghilăești,

Breaza,

Cezrtieni,

ximești

şi Vlădiceni,

Bălănești,

Dirloaga,

în

Ma:

partea

Ghicăi.

18. Dudești-Ghicăi,

cu

cătu-

nele: Budești
- Ghicăi, Făurei,
Climești, Micșunești şi Tatomireşti, în partea de S. a plășii,

spre hotarul jud. Roman, între
com. Bozieni, Mărgineni și Birgăoani.
19. Alărgineni, cu cătunele:
Mărgineni, Hoisești, Itrineşti și
Hirţeşti (Deleni și Virleni nu
mai există ca sate), în partea
de S.a pl., între pl. Piatra-Mun-

tele, pl. Bistriţa, jud. Roman,
com. Dochia.
Teritoriul acestei plăși prezintă

două

regiuni:

muntoasă

și deluroasă; linia despărțitoare,

(jud.

sunt:

Suceava),

mergiînd paralelcu pîriul Neamţu,
pănă la vărsarea acestuia în
riul Moldova; șoseaua PiatraBozieni (continuare a şoselei
Piatra-Roman); şoseaua Dragomireşti- Tupilați (continuare a
şoselei Girovul - Tupilați); şoseaua

Humulești - Mănăstirea-

și Pipirigul.

Cotnărelul,

Petru-Vodă,

Mijlocul, 2/asă, jud. Vasluiii, nu-

Pleșa,

Procovul,

Domesnicul,

mită ast-fel de la pozițiunea ce
ocupă în centrul judeţului, Se

Stinca-Căprioarelor,

Brădiţelul,

Osoiul, Virful-Fagilor, Sihlea,
Ciungi, Dealul-Mare, Ceardacul,

Fundul - Romănesei, Corogeni,
Grindăul, Palanca, Măgura şi
Oglinzi.
Dintre riuri: Moldova; dintre
marele

Talpa.
“
17.. Bozieni, cu cătunele: Bozieni (tirg) și Ruginoasa, în
partea de E. a pl., între com.:
Talpa, Birgăoani și Budeșşti-

comunicaţie

sunt:

bești,

și

de

Neamţu

piraie, toate apele cari formează

Bozieni

Căile

piscuri

de S. a plășei, între com. ȘerMărgineni,

Ape minerale sunt la: Bălțătești, Oglinzi (staţiuni balneară) și Mănăstirea-Neamţul.

întinde

de la N.

spre

S$.,

din

marginea jud. Iaşi, pănă în marginca

orașului

Vasluiii.

Situată

pe culmile dealurilor şi văile
ce se întind între piraiele : Rebricea şi riul Birladul, la dreapta Dobrovățul şi Vaslueţul, la stînga.

și

Se mărginește la N. cu jud.

anume: Rișca (cu afl), Neamțul (cu Nemţișorul, Ozana şi
sub-afluenţii), Topolița și Va-

lași; la $,, cu orașul Vasluii;
la E., cu pl. Crasna și la V., cu

basin

lea- Albă

Moldovei

(cu afl.), Vlădiceni, Ta-

tomireşti,
- urmă,

al

Mărgineni (aceste din

împreună,

se

varsă

în

riul Bistrița).
Este de observat că, în general, panta de înclinațiune a
apelor,

ce

udă

această

plasă,

este de la V.la E.
Agricultura se face pe o întindere de 39004 hect., 39 arii.
Imașul vitelor are o întindere

de 2589 hect. 10 arii.
Industria e mult mai bine reprezentată în această plasă de
cit în pl.. Bistriţa; numărul fabricelor de ţesut fac singurul
renume orașului Neamţu, mănăstirelor Văratecul și Agapia.

Are o populaţie de 9922 familii, sai 43420

suflete.

-

plășile: Fundurile şi Stemnicul, .
ste formată din 11 comune:
1. Boreasa, cu satele: Bereasa, Bolaţi, Boţoaia, Cîrlești
și Rășcani.

2. Bodești, cu satele: Bodești,
Borosăști,

Rădiul,

Dămăcușul,

(Petrești), Scînteia, Tirgușorul,
Borosăști, Tufeşti-d.-j. şi Tufești-d.-s,
3. Codăeşti, cu satele: Codăești (sat și tirgușor)
botești.

4. Dănești,

cu

rița, Dănești-Goliei
Răzeși.

şi

Şer-

satele:

Cio-

și. Dănești-

5. Fereşti, cu satul Ferești.
6. Afirceşti, cu satele: Mircești și Rădiul.

|

7. Șurâneşti, cu satele: Dracșani, Ghergheleul și Șurăneşti.

.

MIJLOCUL
S. Zăcuta, cu satele: Cujba,
Focșoaea, Pripoarele, Protopești,
Ruteni și Tăcuta,

9. Zelejua,
căria,

cu satele:

Butu-

Cbioaea,

Tătă-

Ciofeni,

milii, saă 13973 suflete; 28 biserici, deservite de 20 preoţi
și 29 eclesiarhi;
cuentate de 393
leve.

rani, Telejna-d.-j. şi Telejna-d.-s.
10,
Valea-Rea,
cu satele:
Moara-Domnească, Rotăria-d.-s.

şi Valea-Rea.
11. Zăzodeni, cu satele: Rotari-d.-j., Rotari-d.-mj. şi Zăpodeni,
toată

multe
din

întinderea

culmi, cari

dealul

ei. Are mai

toate pleacă

Bordea,

partea dreaptă în

şesul

Birla- |

dului, altele pe stinga, în va:
lea pirîului Vaslueţul.
Pozițiunea deluroasă a plășei
face ca terenul ei să fie udat
un

piriiașe

număr mare de piraie și

ce

se

strecor

printre

văile acestor dealuri; osebit se
găsesc iazuri mari și mici.

Partea de
mai

rece,

7118

vite

mari

0i, 103 capre, 1526 rîmători.
Locuitorii posedă 1460 stupi
cu

albine.

Argeș, pl.
din com.
neni.

Oitul,
rur.

făcînd

N.

a plășei

este

fiind

dealurile

mai

Mijlocul, sa/,
com.

rur,

făcînd

Păroși,

parte

jud. Olt, cu o populaţie de 395
locuitori.
Are o biserică cu următoarea
inscripţie:
Zidită în zilele Inălţatului Impărat
Alexandru Pavlovici, la leatul 1507, prin
osteneala şi toată cheltuiala robilor lui
Dezeii: Ereii George, Ereii ladea, Eriţa
Maria,

Eriţa

Stanca,

și

cu

cum

se

veznică

vede,

Luminatului
Voevod,

să

fie

Domn

spre

loan

la lcatul 1S17,

Sfinţitului
loau

ca

mai întinsă

în

tir-

Codăești,

Locuitorii, pe

lingă

agricul-

tură se mai ocupă și cu cultura viilor și alivezilor, ce sunt

mai multe în partea
a plășei.
Intinderea
35865 hect..

Are

de mijloc

teritoriului

e

de

o populație de 3818

fa-

lor.

Și

pomenire

la tot neamul lor, acum

Episcop

G,

în zilele

Caragea

cu blagoslovenia

și stăpîn al nostru,

Argeşianu,

Aci e reședința com. rur. Ni:
sipi. Cade în centrul comunei.
Mijlocul, sat, fâcind parte din
com, rur, Stănești, pl. Oltul-d.-j.,
jud. Vilcea. Are o populaţie de
259

locuitori:

„femei.

bărbaţi,

130

Cade în partea din

129

mij-

loc a comunei.
Are o biserică

şi o

școală.

Mijlocul, mahala, făcînd parte
din com. rur. Dejoiul, pl. Cerna-d.-j., jud. Vilcea. Are o populaţie de 120 locuitori. Aci e
reședința primăriei. In partea
de V. a acestei mahalale, e Dealul-Mare, care în toată întinderea

lui s'a surpat la 1874.
Mil-vel-Alciac, vale însemnată,
în jud. “Tulcea, pl. Babadag, pe
teritoriul comunei Enisala și Jurilovca; izvorește din poalele
sudice

ale dealului Orta-Bair;

se

îndreptează spre S., avind o
direcțiune generală de la N..V.
la S.-E., brăzdind partea estică
a plășei

şi cea sudică a comunei

Enisala, pe cea estică a comu- .
nei Caraman-Chioi şi cea centrală
a comunci Jurilovca; curge prin

păduroasele dealuri Caramantrivi
Mijlocul, căzu, pendinte de com.
Potcoava,

pl. Mijiocul,

jud. Olt,

situat pe malul sting al girlei
Plapcea. Are 468 locuitori și
o biserică zidită la anul 1853,

riei şi şcoala comunei.

cultură

fiii

S'aii înfrumusețat și cu zugrăveala, după

avind

de cereale.
Reședința plășei este

din

pl. Oitul-d.s.,

de

și o

parte

Cremenari-Moş-

înalte și acoperite cu păduri;
partea de S, e mai cimpeană,.

gușorul

cor-

14 bivoli, 1008 cai, 14351

ce face ho:

tarul între jud. Iași și Vasluiii.
Ast-fel e culmea dintre piraiele:
Dobrovăţul şi Cuţigua, care se
termină din jos de Tăcuta; culmea dintre piriul Cuţigna și
„Rebricea, care fiind întretăiată
de alte piraie, formează diferite
alte culmi și văi, cari toate se
termină din jos de orașul Vasluiă, la confluența piriului Vas:
luețul cu rîul Birladul; unele pe

de

Vite:
nute,

11 școale, freelevi și 56 e-

Mijlocul, sa/, cu 82 locuitori, jud.

|

Această plasă este deluroasă
pe
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Diaconul

Toloş.

Aci se află localul de primă-

Mijlocul, sas, fâcind parte din
com. rur. Nisipi, pl. Cerna-d.-j.,
„jud. Vilcea. Are o populaţie de
190 locuitori şi o biserică, fondată la anul 1861.
E udatde rîul Cerna la S$.,de
Lovișteanca şi Valea-Sălcii dela

N. la $.
IE brăzdată de dealurile Cerna
și Nisipi.

și Biuiuc-Orman-Bair, şi, după
un curs de 10 kil., se deschide

în ezerul Goloviţa, lingă com.
Jurilovca; pe valea sa se întinde
drumul comunal Visterna-Juri:lovea.

Mil-vel-Culac, vaze, în jud. Tulcea, pl. Babadag, pe teritoriul
comunelor rurale Cauli-Bugeac
şi Ciamurli-d.-j., servindu-le și
ca hotar; se desface din dealul.

Visterna, din poalele lui sudice;
se îndreaptă spre S., într'o
direcţiune generală de-la N.
spre S$.; merge printre satele
Ciamurli și Cauli-Bugeac; taie
cimpia Tatli-Suhat, şi, după un
drum de 6 kil., se deschide în

MILANUL

MILCOVUL
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partea nordică a iezerului Golo-

din munţii comunei Mera şi se
varsă în Milcov, jud. Putna.

Comuna se întinde pe o suprafață de 1goo hect.
Are 3 biserici: la Milcovul-

Milanul, dea/ însemnat, în jud,
Tulcea, pl. Isaccea, pe teritoriul
com. sur, Luncaviţa, situat în
partea nordică a plășei şi a comunci, la 3 kil. spre 'N.-V. de

Milcoveni, saț, pendintede com.
Buzești, pl. Mijlocul, jud. Olt,
situat pe luncă, în stînga Vedei,
la $. de comună. Are 218 locuitori, cei mai mulți moșneni.

din-Deal, la Milcovul-din-Vale
şi la Prooroci. Cea din Milcovul-din-Deal
nu funcţionează,

„satul Luncaviţa. Este de natură
stîncoasă ; și are o înălțime de 48

Milcovul,

vița-cel- Mic.

m. După

el

se

zăresc "Văcă-

reni, Garvan, Galaţi și Dunărea,

pe o mare întindere. S'a crezut că pe el ar fi existat un
lagăr roman, însă săpăturile de
pămînt acum făcute nu în acest
scop,

ci pentru

a scoate piatră

pentru case (o carieră), n'aii dat
peste nici o înscripție. E mai
probabil că a fost aci un cordon saii bechet (întăritură turcească). Pe la poalele sale nordice curge gîrla Ciulneţul, E acoperit în partea de E. cu semănături şi în cele-l'alte, cu fineţe.

com.

rur., jud. Olt, pl.

Siul-d.-s., situată pe malul stîng

şi iepe,

al Oltuluiși pe

bivoli, 1500 oi și 100 porci.

valea

parte din com. rur. Milcoiul-Izbăsești. Are o biserică, cu hramul Adormirea, deservită de 1

preot și 1 cîntăreț.

Milcoiul-Isbăseşti,

com.

rur.,

pe apa Topologului, jud. Argeș,
pl. Topologul, la 17 kil. de
com. rur. Tigveni, reședința subprefecturei, și la 22 kil. de Pi-

lui, cum

şi pe vălceaua Urlătoarea, la 4
kil. de Slatina, capitala jude" țului, și la 26 kil. de reședința
plășei.

"Se

din

4

cătune:

Milcovul-din-Deal,

unde e și re-

şedinţa

Milcovul-din-

Vale,

comunei,
Prooroci

populațiune
din cari

242

și Stejari,

de

1061

cu

o

locuitori,

contribuabili,

200

boi,

160 vaci,

de 4 cîrciumari,

O șosea comunală leagă comuna la N. cu șoseaua judeţeană Slatina-Turnul- Măgurele,
iar la S., cu Ipotești, Malul-Roșu

şi Viişoara. Tot

pe

lo-

Oltul și linia

ferată

cuind în 212 case şi 28 bordee.
Se zice că comuna datează

Virciorova.
Un singur

deal,

de 400

stîng al Oltului,

ani. Primii săi locuitori

Mateiu

şi

Dinu Milcoveanu ; iar dintre ţărani: Barbu și Radu Nedescu,
Pătrașcu Nedescu și alții.

Locuitorii se ocupă cu agricultura, afară de 6 Bulgari și 9
familii de Țigani, cari se mai o"cupă și cu alte meserii. Ei desfac productul muncei lor la tiîrgul din Slatina.
Moşia aparţine statului și altora, ca d. Dem. A. Polihron, care
posedă 400 hect. arabile și 70

10

Veniturile şi cheltuelile comunei sunt de 2600 lei,
Comerciul se exercită în co.
mună

compune

au fost proprietarii:
Milcoiul, saz, cu 280 suflete, jud.
Argeş, pl. Topologul,
fâcind

fiind cam ruinată. Cele-l'alte
sunt deservite de 2 preoți și 2
paracliseri,
i
Locuitorii posedă: 220 cai

aci

trece

Bucureşti-

din

malul

nuniit Icoana,

brăzdează comuna, în partea de
NE, .
Văi sunt: Vălceaua-Bisericei,
Urlătoarea, a-Boului, a-Cacovei,
Băncilă, Trapila și Suhatul, toate

dind în Olt.
Se limitează la N. cu Slatina,
la $. şi E..cu com. Coteana şi

la V. cu rîul Oltul,
Pământul, pe valea Oltului, e
nisipos, iar pe deal, argilos și

în genere, puţin fertil.

teşti, Se compune din 5 sate:
Ginerica, Isbăseşti, Milcoiul, Su-

hect. pădure, d. Ștef, P. Cantargief, şoo hect. arabile şi 90

Milcovul, 7:74, izvorește din muntele Fundul-Milcovului, din Vir-

ricariul și Tepsinari, avînd peste

hect. pădure, Biserica Sf. Treime din Slatina, etc.

ful-Monteorului, jud. R.-Sărat. Se
îndreaptă spre N. pănă la com.
Șindrilari (jud. Putna), de aci

tot: 245 familii, sai 1202 suflete, ş biserici și o școală.
Budgetul comunei e de 4431

lei la venituri şi de 5545 lei,
la cheltueli.
Vite: 366 vite mari: 3şo boi
şi vaci, 16 cai, şi 245 vite mărunte: 50 oi, 45 capre și 150

rimători. Milcovelul, piriiaş, ce izvorește
s

Statul posedă trupurile Sfințeşti și Băldeasca, de 325 hect,,
cu zăvoaele lor: Chirdolul, Pirloageleşi Urzărești.
După legea din 1864, s'a îm-

proprietărit

200

locuitori,

pe

513 hect. din moșiile statului,
Sf. Treime și a d-nei Birjov.
Viile ocupă o suprafaţă de 40
hect.

spre E. pănă la com. Virteșcoi,

despărțind pănă aci jud.
nicul-Sărat

de

Putna,

Rîm-

iar deaci

întră în jud. Rimnicul-Sărat. La
com. Risipiţi iese din acest județ, intră în jud. Putna și se
varsă în riul

com. Răstoaca.
Virteşcoi,

Putna,

De

la

E.

și-a schimbat cursul;

le

63830. Marele Dicționar Geografe. Fol. IP,
.

de

la comuna

44
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unde pănă în sec. al XVIII-lea
curgea prin orașul Focșani, acum il lasă spre N. Udă în
drumul săi pl. Orașul, trecînd pe

MILCOVULUI

lîngă com. Andreiași, Broșteni,

istorie sub numele de bătălia
de la Cursul sai Izvorul-Apci,
în care Ştefan-cel-Mare a învins
pe Radu-cel. Frumos, Domnul
Munteniei, fugărindu-l pănă la

Virteșcoi, Cimpincanca,

cetatea

Golești,

Mindreşti și Risipiţi, (R.-Să„rat); iar în judeţul Putna, udă
comunele: Odobeşti, Mera, Pățești, Răstoaca și ocolește ora-şul Focșani. Are un izvor mare,

de unde apa, bolborosind, iese în
mare cantitate ca dintr'o cofă.
Milcovul coprinde apă dulce
pănă la Andreiași, unde intrînd
în regiunea de sare, începe şi
el a fi sărat.
|
“ Basinul săi este coprins (în
judeţul Rîmnicul- Sărat) între
culmile Alunului, Lacului, Scorușului, Deleanul, despărțindu.l
de basinul Rîmnei; acest basin
are o întindere de 15000 hect.

sait 160 kil. pătr., coprinzind
întreaga plasă a Orașului, cu
teritoriile comunelor de mai sus.
Afluenții Milcovului sunt: Va"lea-Vulcăneasa, Larga,

Ciocănelul

Valea-

Rea, Pitulușa, Badea, Dregi, Sea-

ca, Pietroasa, Faraoanele, Dălhăuţul, Mera, Dilgovul, Reghiul,
Milcovelul, Arva, etc.

Iată:

cum

descrie Grigore Urechie, această
luptă:
-.. dacă ali sosit Ștefan-Vodă la
margine, Noembrie în $, aii împărţit steagurile oștii sale, pre Milcov și de aici
s'aii împreunat cu Radu-Vodi, Noembrie
îni 15, Joi, la locul ce se zice CursulApei și dind războiii vitejește, de ambele părţi, s'au bătut acolo pănă !seara,
aşișderea și Vineri și Simbătă pănă în
seară; iar noaptea spre Duminică, aii
lăsat Radu-Vodă toate ale sale în tabără
și ai fugit cu toată oastea la scaunul
săii, la Dimboviţa (Letop., l?, p. 153—
156).

Ştefan-cel-Mare, după ce învinge din noii pe Radu-cel-Frumos, mai sus de Rimnic, trage
din Milcov un canal care să
serve de hotar între Moldova

și 'Țara-Rominească, adecă cum
scrie Urechie:

unită cu

și Grozoaia,

Dimboviţa.

„ aii despărţit
mare

o parte

de

din

Milcovul - cel

piriii, ce vine pre lingă

Odobeşti şi trece de dă în apa Putnei
şi accla pănă astăzi este hotar ăreiMoldovei și 'Țărei-Romîneşti. (Let, 12,
p. 162, cf. Şincai, Cron. Rom, 112,98).

Milcovul, de la Focşani în
jos nu aduce bolovaniși pietre

In 1564 (Șincai pune anul
1563. Chron. Rom., Il*, 342),

în cursul săii, matca

Ştefan

nisipoasă,
cursul

malurile

lui devine

înguste

apei sale liniștit

şi

și
atit

de lin, pre cit este de furios în
regiunea de munte. Inundaţiile
aii acoperit din vechime cu mal
de lut şi nisip, pămînturile ve_getale ce aii format fața pămîntului cultivabil,
Milcovul a jucat un mare rol
din punctul de vedere istoric,
Cele mai însemnate fapte isto.

rice, cari s'au petrecut lingă Milcov, sait
pomenește,

La

în cari acest
sunt

rîi

se

următoarele:

1473, are loc în apropiere

de Milcov,

bătălia

cunoscută în

Tomșa,

Domnul

Moldo-

vei, învinge la Milcov, pe Domnul Munteniei, Petre Șchiopul.
Urechie scrie că această luptă
a avut loc între Tomșa și Mircea (Ciobanul), Domnul Munteniei:
Așa Mircea-Vodă,
Sali

pornit

asupra

cu toată oastea sa,
“Tomşii;

ce

“Tomșa

priuzind de veste de sirg

s'aii

i-ati cşit înainte

și diud

boii,

aii bătut pe

la Milcav

gătit și
răze

Mircea-Vodă și de aci

s'aă întors Ja laşi, (Let., I?, 219),

(DEALUL.-)

pul, care a domnit de la 1ş60—1568.
La

1600,

Milcov,
teazul

a avut

loc,

lingă

lupta dintre Mihaiii-Viși Simion-Movilă. -

Timp de 380 ani, Milcovula
servit, în parte, ca linia de de-

marcare între cele două țări surori, pănă cînd la 1859, Domnitorul Cuza a realizat visul tutulor

Romiînilor, rupînd pentru tot-d'auna stavila care despărțea Moldova de Muntenia
singură

'Țară,

şi formînd

o

Rominia,

Milcovul-din-Deal, sa, făcînd
parte din com. rur, Milcovui,
pl. Siul-d.-s., jud.

Olt, situat în

partea de N.-E. a comunei, pe
Dealul-Oltului, numit Icoana. E
reşedinţa comunei și are o po-

pulaţie de 300 locuitori, din cari
70 contribuabili.

Are o biserică vechie, cu hramul Sf.:Dumitru, ai cărei ctitor
sunt: Comisul

Mateiu și Ion Po-

lihron.
Vite sunt: 60 boi, 100 vaci,
30 cai, 350 oi și 37 porci.

Milcovul-din-Vale, sa, făcînd
parte din com. rur. Milcovul, .
pl. Siul-d.-s., jud. Olt, situat pe
valea Oltului, sub mal, şi cam
la gura vilcelei Biserica, la 1
kil. de reședința comunei,
Are o populaţie de 275 locuitori, din cari 65 contribuabili;
o biserică cu hramul Sf. Nicolae,

zidită la anul 1875
ctitorii D. A. Polihron
deservită de 1 preot și
Locuitorii posedă:

de către
și alții, și
1 dascăl.
40 boi,

55 vaci, 28 cai, 250 ol și 40
porci.

La N., pe valea Oltului, se
află o măgură aproape de vilceaua Băncila.

Insă Mircea Ciobanul a doimnit de la 1546— 1552; deci lupta

n'a putut avea loc de cit cu
fiul și următorul săi Petre Șchio-

Milcovului

(Dealul-),

gea/,

în

pe

te-

Văcăreni

şi

jud. Tulcea, pl. Măcin,
ritoriul

com.

rur.

MILCOVULUI

(FUNDUL-)

-

Jijila; se desface din Dealul-Cărărilor şi anume din virful Nlovila-Fusei; se îndreaptă spre

S., avind o direcțiune generală
de la N.-E.

la S.-V. şi brăzdind

partea de N. a comunei Jijila
şi a plășei și pecea de S.acomunei Văcăreni; se întinde prin-

tre piriul Jijila şi afluentul

săii

Valea-lui-Bran ; din poalele de
E. îşi ia naștere piriul ValeaGlodului; are o înălțime de 88
m.; punct trigonometric de ran-

gul al 3-lea; pe poalele de N.
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Mileanca, sa4, pe moşia cu acelaşi nume, com. Mileanca, pl.

Prutul-d.-j., jud.

Dorohoiă,

cu

362 familii, sau 1812 suflete.
Proprietatea moşiei este a
d-nei Catinca Mişolu, născută
Softa, soția defunctului Manolache Mişolu.

Are 2 biserici, cu 1 preot, 2
cintăreţi şi 1 pălămar; una este
mică de lemn şi tencuită și s'a
"reparat în mod radical la 1857
de defunctul Mişolu; a doua
este noii zidită de defunctul

trece şoseaua județeană Isaccea-

Gh. Negru, unul

Măcin, iar pe la cele de S. drumul comunal ']ijila-Greci; este

fruntaşi ai satului, care a oferit

acoperit cu fineţe.
Milcovului (Fundul-), zpzuze,
în jud. R.-Sărat, pl. Andreiaşi,
în partea de E. a sa de unde
izvorește riul Milcovul ; e acoperit cu păduri,

din

locuitorii

în acest scop 1000 de galbeni.
Școala, condusă de 1 învățător,
e frecuentată de 60 elevi,
Calitatea pămîntului este mai
în totalitate bună. Sătenii împroprietăriți

aii 812

hect.,

05

aril, pămînt, iar proprietatea moșiel

2311

hect., 56 arii,

Goideşti ; începe

tele

muntele

Penteleul

Cursele și dă în
Mare,

de sub

Faţa - Viforitei;

mun-

desparte

de

piriul

muntele

Bisca-

la Gura-Milei.

Mileanca, com. rur., în partea
de S.-V. a pl. Prutul-d.-j., jud.
Dorohoi, formată din satele:
Codreni, Ghitcăuţi, Mileanca și
Tătărăşeni,

cu reședința

riei în satul Alileanca.
Are o populaţie de
milii, saii 2353 suflete;

primă-

575

fa-

2 bise-

rici, deservite de 2 preoţi, 4
cîntăreți și 2 pălămari; 1 școală
condusă de 1 învățător şi frecuentată de 60 elevi ; 1309 hect.,

3 arii, pămînt sătesc, 6536 hect.,
- 54 arii, cîmp proprietăresc,
iazuri şi 2 pogoane vie.
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Budgetul com. e de 6523 |. la
venit. şi de 4525 lei, la chelt.
Vite mari cornute sunt 1686,
oi 3855, capre 10, cai 331 şi
porci 206; stupi cu albine 222.

aici'se întrodusese

prin-

Mileasca,

moșie,

a

statului,

în

jud. Ialomiţa, pl. Ialomița-Balta;
formează cu Cocora un trup de
4000 hect., purtînd numirea Cocora-Mileasca

și a fost pendinte

de mănăstirea Mărgineni și Sf,
Gheorghe.
Milei (Plaiul-), Zea/ mare, în jud.
Buzăi, com. Gura-Teghii, între
munții Podul-Grecilor, Tega, Po-

dul-Calului și Cernatul, acoperit
cu fineață și puțin porumb.
Milencanei
dealul

șia

cu

(Piscul-),
același

Știubeeni,

zise,

nume,

com.

pe

pe mo-

Știubeeni,

pl. Bașeul, jud. Dorohoiii.

cîmp.

Are un iaz, numit al Mişolului,

Milea, zârîi, în jud. Buzău, com.

Tot

tre femeile sătenilor, ţesătoria
cea mai frumoasa a scoarțelor
și pînzăritului,

în suprafaţă de 3!1/2 hect., pe cursul piriului Podriga, ce trece pe
moșie.

Drumurile principale sunt:
acel de la Rădăuţi-Bivolul, ce
duce prin Havirnala Dorohoi;

Mileni, sas, în jud. Mehedinţi, pl.
Biahniţa, com. rur. Burila-Mică.
A mai purtat şi numele de
Străini.
Milescu, munte, situat la N. com.

Racovița,

plaiul

Horezul,

Vilcea. Pe acest

la Slăveni, iar pe la Balinţi la
Botoșani, şi acel ce duce prin

și mici. Aci se fabrică brînză,
unt și urdă. In acest munte, pe
valea riului Cerna, e o mare ca-

Puţureni la Coţușca şi Mitocul.
Hotarele moşiei sunt cu: Drăgușeni, Codreni, Darabani, Ghitcăuţi, Giîrbeni şi Tătărăşeni.

La 1763, în Domnia lui Gri.
gore Ioan Calimah-Vodă, vedem
că între boerii greci cari au
fost ridicaţi în fieare

şi duşi

la

Constantinopole, era și Spătarul
Ștefan Mișolu și Aga Alexa Mișolu (Let., tom. II, pag..249).
In trecut, se făcea pe această
moșie o cultură specială a rasei

vitelor.
oile și
tindene
litatea

Vitele albe şi cornute,
caii erai căutate pretupentru frumuseţea şi calor,

pul verei,

munte,

jud.

acel de la Darabani-Conţești, ce
duce pe deasupra Tătărășenilor

în tim-

păşunează vite mari

vernă.

Mileşti, com. rur., în jud. Bacăi,
pl. Siretul-d.-j., pe dreapta pirîului Răcătăul. Este alcătuită
din 5 cătune: Mileşti-d.-j., reședinţa, Mileşti-d.-s., Văleni, Va-

lea -lui- Drag, sai Dragul și
„Larga.
Această com., unită cu satele
din com. Părincea, ţinea mai înainte de jud. Tecucii.
După Statistica din 1874, com.
se compunea din cătunele: Aprodul, Buzduganui (aztăzi alăturat de com. Părincea), Chif-

MILEȘTI

349

telniţa (din vechime moşia Sturd-

Teritoriul

zei), Mileşti-d.-j., Milești-d..s., Va-

-lea-lui-Drag și Văleni.
Se mărginește
Părincea,

|

la E. cu com.

la V. cu com. Tămași,

la $. cu satul Horgești (com.
Gioseni) și la N. cu com. Lecca.
Pe teritoriul com. se găsește
Valea-Aprodului, cu urme vechi,

numite Cetăţuia - Buzduganuluj,
Balta-Aprodului și altele.
Dealuri mai însemnate sunt:
spre V., dealul Porcariul, spre
S. dealul Cucueţul şi spre N.
și E. dealurile: Piscul-Lacului,
Staniştea, Trocinta și Dealul-

Corbului.
Pirîul Răcătăul primește în această com,, piriiașele Babinilor
şi Șipotelor.
Are o populație de 241 famili, saii 968 suflete, din cari:
643 Romini, 320 Unguri și 5
Evrei,

toți

de

tut

prolecțiune

ro:

MILETINUL

este

străbă-

de calea judeţeană

com.

Bacăi-

Părincea.

Distanţele: la Bacăă, capitala - Mileşti-de-Jos,
districtului,

22 kil.; la com. Pă-

rincea, reședința plăşei, 3 kil.;
la com. Tămași, 12 kil.; la com.
Lecca, 8 kil.; la com. Gioseni,
18 kil.

Mileşti, saț, făcînd parte din com.
rur. Făureşti, pl. Oltețul-d.-j.,
jud. Vălcea. Are o populaţie de
116

locuitori;

o

biserică,

dată de Protspopul Ivan
rescu,

la anul

Mileşti,

zoșiz,

pl. Siretul,

Fău-

1828.
în jud. Covurluii,

com.

Smulţi,

a mănăstirei Adam

fostă

o piatră de marmură înfiptă în

Vite: 12 cai, 69
cornute și 56 porci,

vite mari

pămînt de

1”.50, unde a fosto

pe

13

hărăziră apoi mănăstire! Adam.

și

casele

Case

cîrciumi

de

3.

Teritoriul com. are o întindere aproximativă de 1920 hect,
„Proprietar

este

C.

Lecca,

cu

o

moşie de 183 hect., aducind un
venit de ș624 lei anual,
Pădurile ocupă 600 hect. Mai
„însemnată este pădurea Mileşti;
încolo pădurea este măruntă și
cu

tufăriș.
Viile ocupă 36,13 hect.
Vite sunt: go cai, 449 vite
mari cornute, 544 oi şi 277 porci.

Budgetul com. e la venituri
de lei 4459, bani 9 şi la cheltueli, de lei 1468, bani 34.

şi de

locuitori

1843.

lui
o

Milești-de-Sus, saz, jud. Dolj,
pl. Ocolul, com. Mălăeşti, reședința primăriei. Are o popu-

Mileşti- de -Jos, sat, şi reşedinţa
com. Milești, jud. Bacăii, pl. Si-

laţie de 639 suflete: 307 bărbaţi și 332 femei. Locuesc în
153 case,
Copiii din sat urmează la

moșiei,

care

17 contribuabili,

cintăreţi.

tuat. pe dreapta piriului Răcătăul. Are o populație de 44 familii, saă 172 sufiete; o biseSpoială, la

proprietarii

238;

Mileşti-de-Sus, sa/, jud. Bacăi,
pl. Siretul-d.-j., com. Mileşti, si-

de

al

preoţi și 2

lăești. Are 'pe dinsa pădure.

Toader

și Păuna,

locuit sunt

Mileşti-de-Jos, pzoși2 particulară,
jud. Dolj, pl. Ocolul, com. Mă-

rică, clădită

primitivi

satul Mileşti-d.-s. și una catolică
în satul Văleni, deservite de 2

Situată pe moșia Milești-d.-j.
Are o întindere de 95! hect.
şi e populată cu cer și gîrniță,
care predomină.

unul anume

Fotache

ționează din 1865 în căt. Mileşti-d.-s., frecuentată de 17 copii; 2 biserici: una ortodoxă în

particu-

acum cumpărată de răzășii Smulțeni. Pe această moșie se află

Sf. Ioan,

Are o școală mixtă, care func-

pădure

Ocolul,. com. Mălăești,

și a statului,

biserică,

Sunt

lară, pl.

fon-

mină; 576 agricultori, 4 meseriaşi, 2 comercianți, 9 cu profesiuni libere, 192 muncitori şi
servitori.

reparat de răposatul George Diculescu.

retul-d.-j., situat pe dreapta pirîului Răcătăul, la 670 m. de
Mileşti d.-s. Are

o populaţie de

70 familii, sati 234 suflete.
Vite: 23 cai, 144 vite mari
cornute și 62 porci.
Mileşti-de-Jos,
pl. Ocolul,

com,

sas,

jud.

Mălăești,

Dolj,
așe-

zat spre N. de satul de reședință Milești-d -s. Are o populaţie de 321 suflete; 189 băr-

baţişi 132 femei, locuind în 63
case;

o școală mixtă

ce

func-

şcoala mixtă

din

satul

Milești-

d.-j., care este la 760 m.
Mileşti-de-Sus,

moșze

particu-

lară, jud. Dolj, pl. Ocolul, com.
Mălăcești, satul Milești-d..s., a:

parținind

bisericei

din Craiova.

Pe

Sf.

Treime

ea se

găseşte

pădure.
Mileşti-de-Sus, făgure particulară, jud. Dolj, pl. Ocolul, com.
Mălăeşti, satul Mileşti-d.-s., apar-

ționează din 1834, frecuentată
de 43 băcți, din cari: 11 din
Mileşti.d.-s., 20 din Milești-d.-j.

Craiova. Are o întindere de 76
hect, Se găsește pe moşia Mi:

și 12 din Fintinelele; o biserică, fondată de Mateiii Milescu,

lești-d.-s. și e populată
şi girniță.

deservită de 1 preot și 2 ciîntăreţi, și care în anul 1852 s'a

ținind bisericei Sf. Treime

cu

din

cer

„Miletinul, //asă, situată în partea
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de mijloc a judeţului Botoşani.
Se întinde pe dealurile dintre
Siena și Jijia şi pe văile piraielor
Dristea,

Cozancea, Ursoaia, Va-

lea-Grajdului și Siena.

Se mărginește la N.-E. cu pl.
Jijia; la V., cu plasa Tirgul; iar

la S$., cu plasa Coşula.
Este formată

din

I. Dracțani

cu satele:

chejeni,

Dracşani,

în

Gorbănești, cu satele: Blin-

la N. plășei.

Văi

cei din tîrgul Suliţa, parte cu
comerțul şi industrii manuale.

şei, lingă lacul Dracşani,

și înguste.

“Cozancea şi Ursoaia, înguste și
urmînd

direcţiunea

cul Dracşani, în partea de S.
a plăsei, în comuna: Dracşani,
conținînd multă apă, şi bogat în
raci

prafață de

și trestie, şiare

o su-

1360 hect.; apoi pi-

Sicna,

careizvoreşte

din

crujeni, Starosilţa-Stavri, Staro-

jud. Dorohoi, udă plasa Tirglui, formează mai multe iazuri
mari, udă partea de S. a plăşei

silța-Radul, Soldăneşti, Viforeni-

„Miletinul, întră în lacul Dracsani,

Cerchezul, Viforeni- Cuzel, la E,

Yese din lac prin valea

de Drarşani.

numită

rinești,

Borcileni,

Ionăşeni,

So-

5. Zlătunoata, cu satele: Biznoasa, Cernesti, Cociugeni, Iureşti, Stăneşti și Stroești, la S.E. de Dracsani.

Intinderea plăşei e de 39240

întinsă

Valea-Sicnei si se varsă

în Jijia la Todireni; Ursoaia, care
izvoreşte din com.

Mănăstireni

şi

se varsă în Sicna lîngă Suliţa;
Cozancea, care izvoreşte din pă-

dnrea Cozancea,

com. Şoldăne-

hect.
Pămîntul este mai mult argilos, variind în galben ori negru.
Teritoriul plăsei este mai mult
deluros. Dealurile ce o străbat

şti, udă partea de S.-E. a plăşei
'şi se varsă în Sicna la Cernești;
Dristea, udă comuna Gorbăneşti,

fac parte din grupele ce se în-

Pămîntul plăşei e ocupat cu
cultura cerealelor, fineţe, imașuri

tind între

Sicna

în general
S.-E.

direcţiunea N-V.

Inălţimea

cea

şi Jijia

mai mare

şi

ati

și

o a-

în partea de N. a plășei și se varsă în Jijia la Ionăşeni.

și parte cu pădure.
Din suprafaţa totală de 309240
hect., cerealele ocupă
22280

tin dealurile din centrul plăsei,

hect.; pădurile,

numite Țugueta

neţele, 9200 hect.; imaşele și locurile satelor 10500 hect.
Are 22 biserici, deservite de

și al-Băbicenilor,

în com. Şoldăneşti.
Alte dealuri mai însemnate
sunt: Dealul-Mare, Botoaia și

Dealul- Turcului, în com. Gorbănești; Buda,

Piciorul,

Dracşini,

Piscul Dracșani, Prihodul,
p

Gor-

Sunt vr'o 200 meseriași.
Vite: 8943 boi şi vaci, 1573
cai, 10000 oi, 300 capre, 13 bivol, 2097 porci.

Locuitorii posedă 738

stupi

cu albine.

dealurilor.

Apele ce udă plasa sunt: La-

raiele:

4. Șoldănești, cu satele: Bă-

puţine

Mai întinsă este Valea-Sicnei în
partea de S. a plășei. Alte văi
mai însemnate sunt: Dristea,

pești,

3. Suita, tirg în centrul plă-

sunt

cuentate de 450 elevi și 90 eleve; 5 moride apă și 3 deaburi,
1 fabrică de spirt (velniţă).
Are o populaţie de 3467 familii, sait 15963 suflete, din cari
3335 contribuabili,
Locuitorii se ocupă cu agricultura și creșterea vitelor, iar

touri întinse.

Su-

deşti (Gogeasa), Burla (Borcilă),
Gorbăneşti (Bozieni), Silişcani,
Soroceni (Uriceni-Herescul), Talpa (Tilhăreşti), Tomeşti-Ciolacul
(Tomeşti-Fotea), Tomeşti-Virnăvoaia, Urlaţi (Tomeşti-Rusetul)
şi Vînători

și Cerchejeni,

Dealurile în general sunt pla:

Cer-

Dracşini,

Lipoveni

com. Dracșani; Benchiul, al-Bisericei, Badăi, Cornişului, Cozancea, Crucei, Dolina, Luchii,
Holmul, Grozii numit şi al-Ţiganilor, Tălpoaei, Valea-Seacă,
Viei şi Zlătunoaia, zis și al-Bisericei, în com. Zlătunoaia.

5 comune:

lițoaia și Zlătunoaia-Mică, în partea de S. a plășei,
.2,

dit,

MILETINUL

6574 hect.; fi-

Comerciul se face cu cereale,
vite, lemne şi. alte obiecte de

consumaţie,

iar piețele de des-

facere sunt

Suliţa și

Botoşani,

"In tîrgul Suliţa, în fie-care săptămînă,

Lunea,

se face iarmaroc,

E străbătută prin centru, de
la V. spre E., de şoseaua jude:
țeană
DBotoşani-Ştefăneşti, prin
comunele

Gorbănești

şi Şoldă-

neşti; apoi de calea Talpa-Suliţa,
de calea judeţeană precum și
mai multe căi vecinale comunale.
Această plasă e unită cu plasa
Tîrgului în administraţie, subprefectura

fiind în Botoşani.

In privința judiciară formează
un ocol cu plasa Coșula, judecătoria

fiind în orașul

Hirlăii.

Serviciul sanitar se face de
1 medic de plasă, 1 vaccinator
etc,, cari fac serviciul şi în plasa
Tirgului.
Miletinul, zîrîz, izvorește din pădurea Balta-Arsă, în com. Cur-

tești, jud. Botoșani, curge în direcţie de la N.-V. spre S.E. și
udă satele Orășeni, Curtești, Co-

o

şula, Copălăul, Chiţoveni, Prisecani și Prăjeni pe țărmul
stîng și Lătăi pe dreapta. For-

şcoale mixte, 1 școală de băeți
şi 1 de fete conduse de 10 în-

mează mai multe iazuri în cur„ sul săii, între cari: Lipoveni, Co-

15

preoți

și

28

cîntăreți;

vățători şi 2 învățătoare şi fre-

șula, ete. Intră în jud. Iaşi prin
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partea de N. a plășei Bahtuiul,
printre comunele: Bădeni şi Șipotele, pe la satul Lupăria ; apoi
"se lasă prin mijlocul comunei
Șipotele, trece printre satele:
Oneşti,

Plugari,

potele,

Chișcăreni,

Și-

Hilceni şi din jos de satul

Vlădeni,

se varsă

în Jijia.

Primeşte ca afluenţi în jud,
Botoșani, în dreapta, piraiele:
Unguroaia cu Alghia și Dumbrava,

com. Cristești ; Cornaciul

cu piraiele Lingurarilor (Oniaga),

Pălăncuţa
Crucei,

(Țiganilor)

şi Piriul-

com. Slobozia-Secătura ;

apoi Piriul-Lupului, în com.

Co-

şula; Tulburea cu Stahna și
Bahna, com. Flămînzi ; Pirîul-Sa:
tului cu Fetiţa şi Pietricelul, com.
Storeşti; Piriul-Vlădenilor cu ptriul Rădeni, com. Rădeni; Scîn:
teia şi Dodolea, în com. Lătăi

şi Deleni. Pe stinga primește: pi_raiele Prăjeni și Novaci, In jud.
Iași, după ce formează mai multe iazuri primește afluenții: Stirleuca,

Curcă, Mitocul,

Comana:

cul și Prăjeni,
Acest piriii este de o mare
însemnătate

economică,

un nu-

măr

întinse

de

sate și cele

mai

plasa Bahluiul,

cari

alt-fel ar fi rămas neproductive,

din cauza lipsei de apă.

Miletinului (Valea-), za/e, jud.
Botoșani

şi Iași, prin

care

Botoşani,

pe

care

o stră-

bate în partea de N.

Miliceşti, sa/, făcind

parte

din

c. r. Telega, jud. și pl. Prahova.
Militari,

com.

Znagovul,
curești,

rur., jud. Ilfov, pl.

situată la V., de Bu-

la 7 kil., între

'1182

hect.,

- aparțin

din

cari 889

însurăţeilor,

43

d-lui I. 1. Machedon,

hect,.

hect.

iar restul

de 250 hect. s'a cumpărat în
loturi de mai mulți locuitori.
Are o populație:de 584 locuitori;

o şcoală

entatăde 32

mixtă,

elevi

frecu-

și 9 eleve;

o fabrică de cărămidă ; o moară
cu :apă.

-Vite.sunt: 69 cai și iepe, 37
boi, 34 vaci şi viței, 3 tauri,
14 bivoli

și bivolițe,

254

oi și

56 porci.
Locuitorii posedă: 47 pluguri,
40 cu boi și 7 cu cai; 65 care
şi căruțe, 42 cu boi și'23 cu cai.

oraș

și

forturi. Prin . mijlocul comune!
trece șoseaua judeţeană București-Olteniţa.

moșneni; restul s'a
tărit la 1864,

pe

improprie

moşia statului

Milostea, din care li s'aă dat 400
hect. pămînt.
Toată comuna se întinde pe
o suprafață de 1750 hect.
Aci se găsesc mulți meri,
peri, nuci și cireşi;, iar livezile
dati pănă la 1000 care de fin.
Cînd timpul e prielnic
:se fabrică în com. 3000 decal. ţuică.
" Veniturile şi cheltuelile com.
sunt de

1030 lei anual.

E brăzdată de dealurile: Sa- |
coti, Piscuiata,

Muncelul

și u-

dată de văile: Balţoiul, Trifon şi
“Răstoaca.

Locuitori împroprietăriți
sunt

Milostea, moșie, a statului, situată în com. Milostea, pl. Olteţul-d.-s., jud. Vilcea, fostă pen-

138 şi neîmproprietăriţi; ş
Comerciul se face de 10 cir-

dinte de mănăstirea Bistriţa. Se
arendează cu 5610 lei anual.

ciumari.
Milostea,

-Militarul, 47/4, jud. «Brăila, la 3
kil. spre S. de satul Ulmul, pe
hotarul dintre
Fleaşca.

com.

Ulmul

și

pădure,

a

“jud.

Vilcea,

și formată

cu

hect.) și Păduricea
-Miloramul,

trup “ide pădure,

cu trupurile: Grauri (280 hect.)
şi Sirbi (275 hect.), pădurea Șușani-Sirbi.
co.

rur.,-jud. Vilcea,

pl. Oltul-d.-s., compusă din 2
cătune: Sacota:și Guești, E situată pe valea riului Tiriia, la
58 kil. de capitala judeţului și
„la 18 kil. de a plaiului.
Se mărginește cu com. SIătioara, Greci şi judeţul Gorj.
Are o populaţie de 378 locuitori;

2 biserici;

2

în

din

aura

tru-

(175

(100 hect.).

al

statului,- jud. Vilcea, pl. Oltul,
com. Șușani, în întindere de
125 -hect., formînd, împreună cu

Milostea,

statului,

întindere de 275 hect., situată
în com. Milostea, pl. Olteţul-a.-s.,

purile: Bujora

cur-

ge piriul Miletinul. E cea mai
întinsă vale din plasa Coșula,
jud.

Este în legătură cu comuna
Roșul prin o şosea vecinală.
Se întinde pe o suprafață de

căci ali-

mentează cu apele sale
cimpii din

MILOȘEȘTI
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mori pe

apa Tiriia.
Locuitorii posedă : 40 cai, 100
boi, 200 oi; 30 stupi cu albine.
In comună sunt 22 locuitori

Miloşeşti, com. rur., în jud.
lomiţa,

plasa

Ia-

Ialomiţa- Balta,

situată spre V. de - comuna
Smirna și în partea de N. a
plășei,'la capătul de N. al moşiei Andrășești, pe care se află
şi com. Andrășeşti.

După legea rurală din 1864
sunt împroprietăriți 48 locuitori,
neimproprietăriţi mai sunt 140.
Se compune din satele: Miloșești, Nicolești şi Pastrama,
cu reședința primăriei şi a ju-

decătoriei comunale în satul Mi”
loşești,

Are o populație de 1207 locuitori, din cari: 300 agricultori,
21 meseriași, 3 industriaşi, 8
comercianți, 5 avind profesiuni

libere, 91
vitori.

muncitori și 69

ser-

MILOȘEȘTI
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Are două

una

școli primare mixte,

în satul Miloşești şi a doua

în Nicoleşti, frecuentate de 37
elevi și 15 eleve;o biserică, deservită de un preot şi doi cîntăreți,

.

Vite 475 cai, 1112 boi, 2136
oi şi 731

-

porci.

Budgetul comunei
turi de 3362

e la veni-

lei și la cheltueli,.

MINEASA

Milovanul, moșie particulară, judeţul Dolj, pl. Dumbrava-d.-s.,
com.

Pieșoiul.

Miluiţi, căzu, al com. Grăjdana,
jud. Buzăii, cu 360 locuitori și
81 case; se subdivide în patru:
Miluiţi propriii zis, Miluiţi-Barbu, Miluiţi-Ciolanul și Miluiţi-

guri,

Miluiţi,
Miloşeşti, sa, în jud. Ialomiţa,
pl. Ialomiţa-Balta, pendinte de
comuna cu același nume, situat
la N. plășei, spre V. de satul
Smirna.
Vechea. numire a satului este
Cîlnăeni.

Aici este reședința primăriei
şi a judecătoriei comunale.
Populația comunei este compusă din 145 familii romîne, 4
familii ungare, 1 familie greacă
și 3 familii de Țigani.
o şcoală

mixtă, condusă

de uu învățător; o biserică, deservită de un preot și doi cîntăreți.
Vite: 265 cai,
oi şi 512 porci,

817

boi, 1294

de

su&-aivizie a cătunului

Linia-Ciolanul

din

com.

Tisăul,

jud. Buzăii.

pășunat.

Pe

această

vale trece un mic piriîi, ce poartă
numele văii, şi care udă com.
Obileşti-Vechi, plasa Negoeșşti,

Dumbrava-d.-s.,

com.

Pleșoiul,

Are o populaţie de 1200 suflete: 650 bărbaţi și 550 femei.
Locuesc în 404 case. Copiii din

7

sat urmează la școala din satul
Pleşoiul, ce este la 2 kil. depărtare.
Are o biserică vechie, fondată
ae locuitori,

posedă:

care

cu

16 'plu-

boi,

3

căruţe

cu cai; 36 stupi cu albine.
Prin această comună trece șo-

Văgiulești- Miluta-Menţi-

din-Dos.

Miluiţi I, zzoșe, în jud. Buzăii,
com. Grăjdana, căt, Miluiţi, proprietate a statului; afară de ce
s'a dat locuitorilor,

statul

mai

posedă încă go hect., din: cari
15 arabile
Miluiţi

și 75

pădure.

|

II, zzoșîe, în jud. Buzăi,

-

Budgetul
turi de
de 493

comunei

750 lei
lei.

și

e la venila cheltueli,

Vite sunt: 300 vite mari cornute, 8 cai, 345 oi şi
mători,
. Pe teritoriul acestei

200

ri-

.
comune

com. Grăjdana, căt. Miluiţi; are
160 hect., din cari 9,50 hect.

posedă statul moşia cu pădure,
cunoscută sub numele de proprietatea statului. Miluta, Este

pădurea

arendată,

moșnenilor

Săseni.

Miluiţi III, mzoșze, în jud. Buzăi,
com. Grăjdana, proprietate a
statului;

are

86 hect.,

din cari

Miluiţi IV, moșie, în jud. Buzăii, com. Grăjdana, proprietate
a statului;

are

Miluta-de-]Jos, zăzure,

în

jud.

Mehedinți,

pl.

Motrul-d.-j.,

cînd

din

com.

parte

rur.

făMi-

luta. Această pădure este pe
proprietatea statului Miluta,

240

hect.,

Minciuneşti, vecie numire a că-

din

tunului Trestioara,

care 220 hect. pădure. Pădurile de pe Miluiți [, III şi IV,
statul le-a grupat în două : Miluiți 1 și II, cu o suprafață de
471 hect.

tioara, jud. Buzăii.

jud. Ilfov.
Milovanul, sas, jud. Dolj, plasa:

30

seaua

74 hect. pădure.

Milotina, va/e, jud. Ilfov și Ialomiţa, cu o lungime de 8 kil.
Incepe din jud. Ialomiţa în direcțiunea de la E. către S. și
servă

locuitori, din cari 80 contribuabilă, locuind în 116 case.
Are o biserică, deservită de
1 preot şi 2 cintăreți; o școală,
condusă de 1 învățător și frecuentată de 20 elevi; o circiumă,
|

Locuitorii

Moșneni.

de 3236 lei.

Are

orașul Turnul-Severin. E formată
dintr'un singur sat, avind 560

“Miluiţi-Barbu, zăzure, a statului, pendinte de Văcărești, jud,
Buzăii, face un corp cu Lăsta:
rul, de 752 hect., de pe moșia Bădeni-Miluiţi.

Minciuneşti, pzmire
unei zărți din
Runceasa, pl.
Muscel.

com.

Tres-

ce se

dă

comuna LăicăiArgeșelul, jud. |

Minea, căzuu, în jud. Ialomiţa,
pl. Ialomița-Balta, pendinte de
com.

Dormărunt,

situat

kil. spre S.-E. de satul de

la

6

re-.

şedinţă,

Miluiţi-Bădeni, moșie. Vezi Bă-

deni-Miluiţi.

Mineasa, Mâneasa sai Şasa,
rii, jud. Vilcea,

Miluta, cos. rur., jud. Mehedinţi,

pl. Motrul-d.-j.,

la 60' kil. de

afluent al

Ol-

teţului. lIzvoreşte din DealulBerbeștilor, curge de la N. că-
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tre S. şi: se varsă în Olteţul, la
com. 'Testoiul, după ce a udat
comunele: Romănești, Roșiile,
Nenciuleşti,
Crăpăturile,
Măneasa și Șerbănești. Acest rîii

seacă în timpuri secetoase. Fundul albiei c nisipos.
Mineşti, căzu, în jud. şi pl. Argeș, făcînd parte din com. rur.
Mălureni-Bădicești,

Biserica,
mitrie,

cu hramul

deservită

de

Sf.
1

Di-

preot,

2 cîntăreţi şi 1 pălămar, este
de zid, îfâcută în 1845 de
d. Suţu, proprietarul moșiei.
Școala primară, condusă de 1
” învăţător, e frecuentată de 40
elevi.
Locuitorii împroprietăriți aii
1200 hect. 18 ar. pămînt; iar
proprietarul

moșiei

3723

hect,

71 ar. cîmp și 3 iazuri, din cari
Mingărdoaia, cătun, pendinte
de com. Buteasca-d.-j., pl. Glavaciocul, jud. Vlașca, proprie-

tatea d-lui Ap. Grăjdănescu.

unul

numit

al-Muscalului, în su-

prafaţă de 4 hect,, 30 arii.
Piriul principal ce trece pe
moșie

este

Ghirceni.

Piatră calcarică este multă și
Minia-Mijlocului, sa, în jud.
Argeș, pl. Oltului, pendinte de
com. rur. Bărsoiul.
Minoaia,

oszroz,

în

jud.

coprins între .Lata,
a Dunărei,

Brăila,

ramificație

şi Minoaia, în drep-

tul com. Tichitești, din pl. Balta.
Minoaia, ramificaie a Dunărei,
jud. Brăila, trece pe lingă com.
Tichilești

și udă

partea

de

. a ostrovului Minoaia
întinderea sa.

în

Balta,

Ialomiţa,

pădure,

pl.

la 3 kil. spre

extrage

IalomiţaS. de

sa-

tul Sudiţi, com. Fundul-Crăsani.
Minzinelele, îs/as întins, jud.
„Teleorman, prin mijlocul căruia
curge Călmăţuiul. Incepe din
apropierea com. Voivoda și Piatra şi se întinde pănă la punctul
unde se varsă acest pirii în
baltă, la com. Viişoara. Loc bun
de pășunat, mai ales pentru oi.

numai

pentru

trebuin-

țele locale.
Drumurile principale
acel de la Rădăuți la
nești,

numit

sunt:
Ștefă-

din vechime Calea-

Hotinului, și acel de la
dăuțice duce la Coţușca,
chiţeni și Botoșani,

RăNi-

muna Racoviţa; la S., cu comuna Colibași ; la E., cu pădurea

Mioveni și la V., cu riul Argeșelul,
Biserica, clădită la 1840 de către răposatul Robea Focănescu,
pe ruinele unei vechi biserici,
şi care la 1880 s'a mai reparat

de soţia sa Safta; este deservită de 1 preot şi 1 dascăl.
Are o scoală frecuentată de

38 elevi şi 2 eleve; 2 mori pe
„riul Argeșelul.
Vite

sunt:

140 boi, 120 vaci,

$o.capre și 100 porci.
In jurul comunei sunt puţine
vii, livezi, dealuri şi păduri, compuse din fagi, tufani şi carpeni.
Riul Argeşelul udă partea de
V, a comunei și în el se varsă, pe
țărmul

sting,

Valea
- Bisericei,

Hotarele moșieicu: riul Prutul,
com. Miculinţi, Ghireni-Tăutului,

Valea-Stancului și Valea-ladului.
Budgetul com. e ia venituri

Coţușca, Bivolul și Rădăuţi.

de 892 lei, iar la cheltueli, de
844 lei.
Pare din locuitori sunt moș- ”

Localităţi

Zamca

Minţichii (Pdurea-),
în jud.

V.

toată

la suprafață pămîntului, dar se

pulung, situată pe ţărmul sting
al rîului Argeșelul; la 37 kil.
de Cimpulung, și la 5 kil.: de
Stilpeni, reședința plășei.
Se mărginește la N. cu co-

de însemnat sunt:

și Stăncuţa

(.

a.

n.).

Mioveanca, făzure, supusă _regimului silvic, com. Movileni,
pl. Riul-Doamnei, jud. Muscel;
are, împreună cu trupul de pădure Ciumeasca,
750 hect.

o întindere de

Mioveanca, pădure
esențe,

mai

mult

de
tufan,

diferite
pe

te-

ritoriul com. Mioveni, jud. Muscel, în apropiere de gara Clucereasa. Are 'o intindere de
772 hect., împreună cu Scărlă-

neni și parte s'ai împroprietărit |
după legea din 1864. Proprietar
mare în comună este d-l Toma
Bucșan.
Comuna

se întinde

pe o su-

prafață cam de 1000 hect.
Linia ferată Golești-Cimpulung trece pe la V. comunei,
Un pod de fier s'a construitpe
riul Argeșelul în dreptul comunei, pe care trece linia ferată,
şi unul de lemn pentru comu-

nicaţia

locuitorilor,

tot

peste

riul Argeşelul.

toaia și Strimba,

Miorcani,
sat, pe

sai

Hudeşti- Mici,

moșia

cu același nume,

com. Hudeşti-Mici,

d.-j., jud. Dorohoiii,

pl.

cu

Prutul:

Este așezată

pe

coaste

pante puţin accidentate
teren neexpus surpărei.

și

cu

Mirăeşti,

cu

tuată

la

moșie, jud. Tecucii, siS.

com.

Lieşti,

pro-

prietatea d-lui Gheorghiade.

o po:

pulație de 413 familii, sau 1809
suflete.

Mioveni,

com. rur., jud. Muscel,

pl. Rîul-Doamnei, la $. de Cim-

Mirăul, izvor mineral, în jud.
Buzău, com. Brăeşti, pe: moşia
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Arsenia;

izvorește din

Piatra-Mirăului, și dă
Sărăţelul-Bălăneștilor.

muntele

în piîriul

Mirăul, căzu, pendinte de com.
Tangtrul, pl. Călniștea, jud. Vlaşca, proprietatea statului, fostă
înainte de secularizare a mă.
" năstirei Sărindarul. Aci s'a îm.

proprietărit la 1860 un număr
de 74 locuitori foşti clăcași, cari
aii luat 310 hect.
Formează, împreună cu Tangirul, o comună.
Se arendează împreună cu
Tangirul și Albale cu 14690
lei. Are o suprafață rămasă sta.
tului de 150 hect.
Are o biserică, cu 1 preot şi 1

dascăl, ţinind de parohia Stoenești,
i
Mirăuţeni, saţ, în jud. Neamţu,
pl. Bistriţa,
tuat la S.V.

com. Rădiul, side satul Rădiul şi

MIRCEA-VODĂ

Mircea-Ciobanui, pisc, jud. Muscel, com. Priboeni, pl. Podgoria.

- navoda-Constanţa, pusă în circulație la 4 Octombrie 1860.
Se află între staţiile Saligny (8.2

Mircea-Vodă, com. rur., jud.
Dimboviţa, pl. Dealul- Dimbovița, situată la 22 kil. spre S.E,
de Tirgoviște. Pănă la 1887
era cătun al comunei Cazaci. Este

kil.) şi Medjidia (10 kil.). Inăl-

"0

com,

nouă,

care

se mai

țimea d'asupra nivelului Mării
de 9".70. Venitul acestei stații
pe anul 1896 a fost de 18523
lei, 25 bani,

nu-

mește Satul-Noii, făcut din tineri_ însurăţei și oamenii cari
nai avut pămînt de cultură.
Este situată pe şoseaua națională Tirgoviște-Bucureșşti. Se
află aproape de gara Nucetul
şi are o școală condusă de un
învățător plătit de Stat.

Mircea-Vodă,

stanța,

sas, în jud. Con-

pl. Medjidia,

căt.

com,

Mamut-Cuiusul. Este situat în
“partea de V. a plășei şi cea de
N.-V. a com, la 12 kil. spre
N.-V. de căt. de reședință, Ma-

în jud.

da spune: Mircea-Vodă, Domnul "Țărei-Romînești, prefăcut în
păstor, s'a refugiat aci din cauza
multelor războaie de pe timpul
acela.

Mircea-Vodă,

măgură,

Vilcea, pl. Cerna-d.-s., com. Lă„ puşata.
Asupra acestei măguri, legen-

El și-a ales acel loc, nu-

mit și Dealul- Mărarului, fiind
mai la adăpost și de vinturile
furtunoase

şi de vederea

lumei,

Acest Domn își păștea turmele
pe micele poeni de prin preju-.
rul dealului

și putea

trece

cu

mut-Cuiusu. Este un sat noi,
în valea Bechiraga-Culac, între

mare iuțeală de aci, cînd în par-"
tea de E. cind în cea de V.

Juncanilor. Este înconjurat cu
păduri, şi udat prin mijloc de

cele 2 corpuri principale ale bălței Cara-Su.
Este închis la N. de dealul

Mai adesea ori sta în partea cea
înaltă a dealului, cu tovarășii
săi, tot păstori.

piriiașul cu același nume,
Are o întindere de 150 hect.

Bechiraga-Bair, iar la S., de către dealul Cara-Durac-Bair, care

formă

la $. de satul Polobocul, pe valea a două culmi eșite din Dealul-

și o populaţiune de 175 familii,

are niște ramificațiuni stîncoase

Saii 428

prin apropierea satului.

suflete.

Locuitorii
12 vaci,

posedă:

13 junci,

11

40

boi,

gonitori,

20 minzaţi, 3 cai și 26 rimători.
Mircea,
neşti,

geal, la V. comunei Bupl. Ocolul, jud.

Vilcea.

Suprafaţa
hect.,

sa

este

din cari 3 hect.

de

3612

sunt

o-

cupate de vatra satului.
Populaţiunea sa, compusă numai

din Romîni

transilvăneni,

Acestei înălțimi,
conică,

care

are

o

înaltă de 20 me-

tri, i s'a dat numirea de Măguralui-Mircea,
In virful acestei măguri, acel
Domn

a ridicat o culă, în formă

tripedică,
"în

diametru

făcută

din

3 copaci

de 2 metri și înaltă

de 40 palme. Acea culă servea

numiți mocani saii ciobani, pen-

Legenda spune că Mircea-celBătrîn a poposit aci, pe cînd

“lui

tru că se ocupă

gonea

este de

aci putea să vadă peste o întindere foarte mare de pămînt,
Craiova o vedea în toată întinderea.
|
Astăzi,. suindu-se cine-va pe
acea măgură, nu poate vedea decît peste Olt, la Cocorul, jud.
Argeș, ca localitate mai depăr-

pe inamicii

țărei,

și

că

chiar. ar fi voit să zidească aci
mănăstirea pe

care a

Cozia.

Mircea

teana, reședința comunei,
Vol. 17.
Ss

60

su-

sat. La S., se află ruinele fortului Acsan-Demir-Tabiasa, fort
turcesc.

Coteana,

Geografic.

saii

movi7ă,
pl.

Siul-d. s., jud. Olt, situat pe
platoul dintre vălcelele Purcelul
și Fintîneaua, la N.-E. de Co-

62630, Marele Dicționar

14 familii,

la

-

„pe teritoriul com.

terea vitelor și în special a oilor,
flete.
o
Singur drumul comunal Celebi Chioi-Cernavoda trece prin

zidit-o

(Movila-lui-),

numai cu creș-

-

Mircea-Vodă, stație de dr-d.f.,
jud. Constanţa, plasa Medjidia,
“com. Tortomanul, pe linia Cer-

Mircea

de

observator.

De

tată, iar Craiova nu se mal vede,
din cauză că nu mai există acea

culă.
Legenda mai spune că acea
culă s'a reînoit din cînd în cînd

45
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MIRCEASCA

şi

că

acum

50 ani sa

refăcut

de Lascu, un proprietar vestit.
Locul de unde a venit Mircea nu se ştie, dar că a fost,
un Mlircea însemnat prin aceste
locuri,

nu rămîne îndoială, căci
a rămas chiar zicătoarea printre

oamenii locali: «judecă drept
cum judeca Mircea oile».

kil. de gara Corbul și la ş kil.
de reședința plăşei.
Are 3 biserici: una la Mircești, -cu hramul sf. Nicolae, fon-

dată

de

Nicolae

Mirceasca, moșie moşnenească,
în jud. Buzăii, com. Lipia, subîn sforile: Antoneasca,
Cocorasca, Colceagul, Dănăilești,

divizată

Drăgosteasca, Saragelele şi Slă_tineanca, după cum sa subdivizat și fie-care ceată

de

moş:

neni. Are cam 700 hect., mare
parte vii, apoi pădure și loc arabil.

jud.

/otar de moșie,

Mehedinţi,

plaiul

în

Cerna,

com. Cireșul.
Acest hotar de moșie și-a
luat numele de la Mircea, Voe-

vodul Țărei-Romineşti, și se stăpinește de către un neam de
oameni, numiţi Basarabi.

Mircei (Izvorul-)
Mircii,

(Sărăţelul7svor,

Negoșina),

în

jud. Buzăii, com. Cănești. Incepe
din muntele Negoșina, și se scur-

ge în Sărăţelul-Bercii,

în com.

Policiori, căt. Scorţoasa. Conține multă sare în disoluţie.
Mirceşti,

com,

rur., în jud.

pl. Vedea-d..j., compusă
cătune:

Olt,

din 5

Mircești, Sfirlogi, Boro-

ești, Momaiul și Șurpanul, saii
Martinești.
Comuna cu izlaz cu tot are
cam

6835

hect.

Are o populaţie

de

1şr

fa-

milii, saii 950 suflete, locuind în
200

case.

”

Este situată pe lingă riul Eiul
și pe dealul despre E. al riului
Vedea, la 5o kil. de oraşul Slatina, capitala judeţului, la 30

Stoenescu

şi

Răducanu Martinescu; a doua,
în căt. Boroeşti, fondată la 1822
de Ion Drăgușin şi fratele său

Voicu Drăgușin, și a
căt. Momaiul,

Mirceasca,

MIRCEȘTI
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vechie

treia,
de

în

lemn,

sunt deservite de 2 preoţi; o
școală, înființată la 1896, frecuentată de 38 băeți,
Meseriași sunt: 10 dulgheri,
3 rotari și 3 cojocari, Ei desfac
produsul muncei lor la Slatina
şi gara

Corbul,

Cea mai mare parte dintre
locuitori sunt moșneni: 5 s'aii
împroprietărit la 1864, pe 15
hect. în moșia Buriceasca, vîn_dută de veci Preotului Dimitrie
Sfirlogeanu și altor locuitori din
Mircești,

Mircești, com. rur., în jud. Putna,

pl. Bilieşti. Se compune din cătunele: Mircești, unde e şi primăria comunei, Paraipani şi Rădulești.
Cătunul

60 cai, 70
vaci, 2500

iepe,
oi și

Mircești

este

așezat

pe malul Putnei, avind Răduleşti la E. şi mai în apropiere de
malul bălței,
Distanţa comunei de sub-prefectura plășei e de 6 kil., iar de
capitala judeţului de 9 kil.
Pe teritoriul acestei comune
se află o baltă din care se formează o girlă, care pune în
mişcare

mai

multe mori

și care

se varsă în Putna.
“Are o populație de 276 familii, saii 1072 suflete: 570 bărbaţiși 5o2 femei; o biserică
parohială, cu hramul S-ţii Voevozi în cătunul

Mircești

filială în Rădulești,
mul

Vite sunt:
'2009 boi, 230
340 porci.

-

S-ţii

și una

tot cu hra-

Voevozi;

o . şcoală,

zidită de comună și frecuentată
de 23 copii.
Budgetul comunei e la ve-

Șosele sunt: din com. Călugări prin Mircești, către Bărăştide-Cepturi, și din Eiul, către
com. Vlaici, spre Piteşti.
Spre S., cam la 2 kil. de com.
Mircești, pe proprietatea locuitorilor com. Călugări, pe malul
despre IE. al riului Vedea, este
dealul numit Ripa- Roșie, din
cauză că fața pămintului săi e

rituri de 3250,86 lei și la
tueli, de 2940.50 lei.
Vite sunt: 445 boi, 395
84 cai, 673 ol, 3 capre și
porci.
Moșia Mircești a fost

roșie, deal din care curge

Moruzzi al Moldovei.
Această moşie aparținea altădată familiei Danu.

un

mic izvor, ce se numește Fintina„de-Leac,.

Dealurile și coastele servă mai
mult pentru pășune.
Budgetul com. e la venituri
şi la cheltueli de 1665.17 Iei.
In centrul comunei se află văl.
ceaua Jidova, unde s'a găsit un os
de o mărime

ncobicinuită,

Se mărgineşte la E. cu com.
Vlaici;

la V., cu com.

Spineni;

la N., cu Bărăști-de-Cepturi și
Mereni și la $., cu com. Călugări și Tătulești.

chelvaci,
354
dată

zestre, împreună cu altele din
ţinutul Putnei, hatmanului Alexandru Mavrocordat,
de către
socrul săi, Domnul Alexandru

Mirceşii, com. rur., în jud. Roman, pl. Moldova, spre N. de
oraşul

Roman,la

20

kil. de

el

și la 21 kil. de reședința plășei.
Este așezată in mare parte pe
platoul ce separă basenul AIoldovei de al Siretului.
Se compune din satele: Iugani (Cozmești), Mircești și Leţcani (Steţcani).
Are o populaţie de 385 fa-

MIRCEȘTI
milii,

“cari
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sai

1420

locuitori,

288 contribuabili,

din

locuind

în 360 case; 3 biserici de lemn,
din. cari 1 ortodoxă și 2 catolice; o şcoală mixtă, frecuentată
de 16 elevi,

Budgetul comunei

e la

ve-

nituri de 5607 lei şi la cheltu„el, de 5301 lei.
Este legată cu orașul Roman
prin drum de fer și șosea. Pe

teritoriul comunei este gara Mircești.

Locuitori! posedă

1486

Vite: 491 vite mari cornute,
79 cai, 1433 oi, 16 capre și 153

124 contribuabili; o biserică;
o şcoală mixtă, frecuentată de

rimători,
Budgetul com. ede

1358 lei,

Este reşedinţa comunei Mircești.

1$ bani, la venituri și de 1349
lei, 2: bani, la cheltueli.
Locuitorii posedă: 51 pluguri

Este legat cu orașul Roman
prin linie ferată și şosea. In apropiere de sat e stațiunea de

şi 54 care

drum

cu boi,

16 elevi; un oficiii poştal rural, -

5 pluguri

și

S căruțe cu cai.

tul V.

Mirceşti, zechie
nului Odăile,
Buzăi,

numire
com.

a cătu-

Merei,

jud.

vite

mari cornute.

Mirceşti, vechie numire
nului Nenciul,

Mirceşti, com. rur., în partea de
NE. a plășei Mijlocul, jud.

a cătu-

com. Lipia, jud.

Vasluiii, și la 9 kil. de Codăești, reședința 'plășei, situată mai
mult pe o vale, formată din
două dealuri paralele, care o
străbat de la N. la S.

Bogdana, situat în valea Căiuţului-Mare, la 8 kil. de satul
Bogdana. Este înconjurat de
păduri. Are o populaţie de 26

kil.

de

Natura solului e de 3 calități,
foarte bine deosebite; coastele

dealurilor ce o străbat, prezintînd oare-care povirnișuri sunt

dețul

Bacăi,

familii,

sai

pl. Trotușul, com. -

67

suflete.

tru ori-ce cultură, producînd
„nişte arbuşti sălbatici; pe platoul

de la N.si E. precum şi pe cel
de V., de natură humos, se
cultivă

ori-ce

soiii de cereale;

dealul estic şi parte cel de N,
e de natură calcaros, propriii
pentru cultura viilor. ce sunt

multe în localitate.
|
Este formată din două sate:
Mircești și Rădiul, pe o supra- față camde 1859 hect., din cari:
57 hect. pădure și 1092 hect. loc
de cultură,

finaţ și imaș ale pro-

prietăţei, iar'770

hect. ale

cuitorilor, din care
acoperite cu vii.

181

lohect,

Are o populație de 220 fa:
milii, sai 673 suflete; 2 biserici,

deservite de 2 preoți

şi 2 cîn-

o şcoală; 2 mori, una 'cu

apăşi alta cu vapori;

3 cîrciumi.

7

'tăreţi;

pro-

aci

fiind în virstă de 69 de ani.
saz, în jud. Roman, pl. .

Siretul-d.-j., com. Săcueni, spre

E. de satul Săcueni, pe. malul
sting al piriului Poarca, Este
așezat pe şes, Are o populaţie
“de 105 familii, saii 375 suflete.
Locuitorii posedă 160 vite.
mari

Locuitorii posedă: 37 vite
mari cornute, 6 cai, 3 porci, 60

cornute.

.

Este legat .cu orașul Roman
prin șosea.

oi și 3 capre.

Mirceşti, saz şi reședință, în par-

de natură cleioasă, cu deosebire

în partea de V., improprie pen-

a cărui

a scris el cele mai multe -din
operele sale şi tot aci, în Mircești, a murit și s'a înmormîntat la 22 August,în anul 1890,

Mirceşti,

Mirceşti, saii Mărceşti, saz, ju-

la 35

Alexandri,

prietate era satul Mircești;

Buzăii.

oraşul

Vasluii,

de fer Mircești.

Aci a stat multă vreme poe-

Mirceşti, saz, făcînd. parte din
com. rur. cu același nume, pl.
- Vedea d.-j... jud. Oit.
Mirceşti,

cătun,

în: jud.

Putna,

cu

ace-

situat pe malul Put-

nei, avînd Rădulești spre E,
în apropiere de malul bălții.
"Are o biserică parohială, cu
hramul

Sf. Voevozi;

N..a

comunei

lil.” de . orașul

plasa Biliești, comuna
“lași nume,

tea de

o

şcoală

mixtă, construită de comună și

frecuentată de 14 copii,

Mircești,

“pl. Mijlocul: jud. Vasluiii, la 35
Vasluiii,

situat

"pe. valea dintre dealurile; Șurănești și Ciomagul, prin
- care
: curge 'piriul Recea.: :
„Are o suprafață cam de. 860
hect., din care 687 hect. pămînt
” cultivabil, iar -'restul::e. coprins
de finețe, imaș și loc steril.
Populaţiunea satului e de 99
familii,
răzeși,

sai 417 suflete, Romini
cari, după cum
spun

“documentele, se trag din frații
Mirceşti, sat, în jud. Roman, pl.

: Mircești, ce ai avut

Moldova, com. Mircești, spre
: N. de orașul Roman, la 20kil.
“de el și la 21 kil. de reședința

în stăpînire, se zice, din timpul
Domnului Ștefan-cel-Mare. In
decurgerea : timpului, pămîntul
- acestor doi moșneni, fracționîndu-se din generaţieîn generaţie,
s'a format satul numit mai din
vechime Mirceşti-Răzeși.

" plășei.

Este

așezat pe coasta de

“E. a platoului ce separă basenul Moldovei de al Siretului.
Are o populaţie de 167 fa" milii, sati 'ş96 suflete, din! cari

"Are o

biserică

acest:

loc

de. lemn, fă.

MIRCEȘTI
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cută la 1834, deservită de 1
preot și 1 cîntăreţ; o şcoală,

înființată la 1868, frecuentată
de 34 elevi; o moară de aburi;
2 circiumi,
Vite sunt: 362 vite mari cornute, 297 oi, 1 capră, 54 cai

Vilcea,

la 2

kil.

Mireşul,

saz,

făcînd

rea inscripție:

8 căruțe cu
albine. |

cai;

40

stupi

„Roman,

o biserică

pl.

de dr.-d.f., jud.

Moldova,

pe

linia

comuna

Roman-Bur-

Miroasa, saț, în jud. Tutova, pl.

stațiile Roman (15.1 kil.) și Hălău-

cești (4.3 lil.). Inălțimea d'asupra nivelului Mării de 233.56. m.
Venitul acestei stații pe anul
a fostde

67307

lei,

1şb.

Nicolae

și a Sf. Mucenic

Dimitrie, în zilele prea înălțatului Domn
Grigore Ghica Voevod, cu blagoslovenia
Prea O
Sfinţitului Episcop de Buzăii
Constandie, cu toată osîrdia și cheltu„cala

D-lui Biv

vel Stolnic

rescu, cu soţia sa Ana,
August,

Mireul, ziriz, jud.

la

Alecu

Văcă-

anul

1623,

Fălciu. Izvo-

reşte din valea satului şi a comunci Corni, pl. Crasna ; curge

prin mijlocul satului, și spre S.
Mirdăreşti,

vechie numire a sa-

tului Năldărești, com. Negulești,

jud. Tecuciii.

cuitori; o biserică.
Pe teritoriul comunei sunt 24
hect. vie (din cari 1,50 nelu-

crătoare) și 6,50 livezi cu pruni.
Comerciul

se face de trei per-

soane,
Veniturile

și cheltuelile com.

sunt de 3184 lei, 84 bani.
Mireni, zarfe din moșia Albeşti,
com. Buimăceni, pl. Jijia, jud.
Botoşani,

Mireşi, sa/, făcînd parte din comuna rurală Călugăreni, plasa
Cricovul, jud. Prahova,
Mireşti,

trece în com. Albești, sub numirea de piriul Strașnicul; apoi,

unindu-se cu alte piraie, se varsă în stînga rîului Birladul.

Mireni, saț, în jud. Tutova, pl.
- Pereschivul,spre N.-V.de Birlad.
Formează o comună (com. Mireni) cu căt. Slobozia-Nicăi.
Arc o populație de 585 lo-

mahala,

în

com.

rur.

Folești-d.-s., plaiul Horezul, jud,

Mirilei, vale, în jud. Vlașca, pl.
Cilniștea, satul Buteasca.

următoa-

cu

djeni, pusă în circulație la 15
„Decembrie, 1869. Se află între

1896

cu

Acest sfint lăcaș ziditu-s'aă și înirumuseţat după cum se vede, întru cinstea

sfafie

Mircești,

din

pl. Jiul, com. Fărcășești. Se
întinde de la N. spre S.-V.
pănă în Valea-Bourelului, jud,
Mehedinţi; este acoperit cu pă.
dure,

Podgo-

Are o populaţie de 1008 lo-

sfintului Erarh

Mirceşti,

parte

în

'ria, jud. Prahova.
cuitori;

5 pluguri și

mahalaua

com. rur. Singerul, pl.

şi 22

cu boi,

de

Dosul, unde e școala. Cade
partea de S.-V. a comunei.

şi 54 rimători,
L.ocuitorii posedă: 53 pluguri
care

MIRONEASA

Corodul,

com.

locuitori

Mirila,

câzuu,

al

com.

Leoleşti,

pl. Oltețul-Oltul-d.-s., jud. Romanaţi, situat la V. pe Dealul:
Sarului şi de riul Burluiul, pe
valea piriului Genge, unde şoseaua națională Slatina-Craiova
se taie cu cea județeană după
stînga Oltețului. Altitudinea terenului d'asupra nivelului Mării
este de 160 m.
Are

60 familii, sai

238

su-

m.), afluent al Siretului, în jud.
Suceava, com. Dolhasca.

Miron, fîntină cu apă minerală,
pe coasta piscului Miron (dealul
Blănarul), în apropiere de satul Tomești, pl. Codrul, jud.
Jaşi, la 7-kil.

de Iași:

Această fintină se zice că a
fost făcută de un posesor al
moşiei Tomeşti, anume Costea
Polieny, care, avind ceair în această localitate, a construit o

adăpatul

cailor.

Mironeasa, com. rur,, pl. Stavnicul, jud. Iași. Formează colțul
de S.-E. al jud. laşi spre jud.
Vasluii.. E alcătuită din satele:
Mironeasa,

Hadimbul,

Schitul:

Hadimbului, Spărieţi şi - tirgușorul 'Țibana. Are o populație
de 415 familii, sau 1846 suflete.
Locuitorii, pe lingă agricultură,

se

mai

ocupă

și cu cărău-

şia pentru transportarea lemne-

lor și:facerea mangalului.
Teritoriul

com.

e deluros,

rite trebuinţi,
Are: 2 biserici,

se numește

3 preoți, 3 cîntăreți și 1

Mirileasa, dea, în jud. Gorj,

8o

“Miron (Pirîul-lui-), piriz, (2700

flete.
" Aci se află casele proprietărești ale familiei G. Chițu şi niște
ruine antice,
Pădurea de pe Dealul-Sarului
tot Mirila.

spre

Are

și 20 case.

fintînă pentru
Miricescu, manire vechie a căt.
Moara-de-Mărăcini, jud. Prahova,
com. Bucovul, pl. Cricovul,

Lungești,

E. de satul Lungești.

a-

coperit cu păduri, lunci şi huceaguri; din păduri se exploatează lemne pentru foc și dife-

siarh;

o mănăstire

Bidgetul

deservite de

ecle-

și o școală,

com. e de631glei,

MIRONEASA

43

bani,

la venituri

și de 6182

lei, 38 bani, la cheltueli. |
Vite: 992 vite mari cornute,
135

oi,

MIROSLĂVEȘTI

351

18

capre,

bivoli și 293

105

cai,.2

rimători.

beşti, Valea-Lupului

și

Capul-

iezirea

el o moară,
Beldiman.

ține păduri,

Are: 9 biserici, deservite de
4 preoți, 8 cintăreţi și 6 ecle-

rilor Mironeasa și Raclariul, fiind

siarhi;,

despărțit în două de piriul Brustureţul. Are la E. Dealul-Mare

învățători și frecuentate de

şi

la

V.

dealurile:

Armanul,

Cărbunariul și Hanţul, formînd
o întărire naturală

ca o

cetate.

Are o populație de 733 locuitori, cari se ocupă ma! mult
cu negoțul lemnelor și măngălăria.

.

Aci se află: reședința comuneci, o biserică, deservită de 1
preot, 1 cîntăreţ și 1 eclesiarh;
o școală, înființată la 1865, fre-

cuentată de
Moșia

18 elevi.

Mironeasa a fost a sta-

tului pănă la 1886, cînd. s'a vin„dut, afară de păduri, cari au
rămasîn proprietatea sa.
Vite:

451

vite mari 'cornute,

128 oi, 13 capre, 43 cai şi 180
rimători.
a
Mironeasa,

Zeal,

în -jud.

Iaşi,

pl. Stavnicul, com. Mironeasa.
Se întinde de la N. spre &:;
străbate prin sat și se termină în
“șesul Urșiţei. Poalele lui sunt
“udate la E. de piriul Urșiţa
şi spre V. de piriul Brustureţul.
Fața e acoperită, parte cu păduri, parte cu locuri cultivabile.

3

- elevi,
Budgetul

rur.,

în

şcoli,

com.

conduse

e

de

de

3

86

18873

lei, 23 bani, la venituri și de
18779 lei, 72 bani, la cheltuel,
Numărul vitelor din întreaga
comună se urcă la 4531 capete,
din cari: 2562 vite mari cornute, 910 oi, 26 capre, 279 cai
şi 754 rimători.

sai

166 suflete.
Pe culmea dealului Miroslava,

în marginea satului, se află biserica și casele proprietăţei, zi.
diri frumoase, ce se văd în de-

părtare de pe șesul

Bahluiului

şi de la orașul Iași, dela
tanță de 6 kil.; iar în

o dispartea

despre S. a dealului se află localul primăriei,
Vite sunt: 212 vite mari cornute, 27 cai și 37 rimători.

Miroslava,

Zea/, în jud. Iași, pl.
com.

Miroslava,

for-

partea

mind culmea șesului din dreapta

de NE. a pl. Stavnicul, jud.
lași, aşezată pe podișele din
dreapta și din stînga rîului Bahluiul, precum şi pe șesul Bah-

rîului Bahluiul.
Pe: podișul și coasta acestui
deal, e situat satul cu același
nume.
|

luiului, şi formată din satele:
Miroslava, Uricani, Proselnici,
Cornești, Voroveşti,. Găureni,
Balciul, Iezereni, Dancașul, Ciur-

Iaşi, format

prin

riului tBahluiul ; are pe.
numită

Moara-lui-

Miroslava, zîziz, jud. lași, pl.
Stavnicul, com. Miroslava. Izvorește dia. dealul cu asemenea
numire, trece prin valea dintre
dealurile Miroslava şi Găureni

și se varsă în Bahluiii.
Miroslăveşti, com. rur., situată
în partea de S.-V. a plășei Siretul-d.-j., jud. Suceava. Se mărgineşte la E. cu com. Stolniceni;

la V.,

cu com. Davideni

şi Păstrăveni,

din

jud. Neamţu;

la S. cu com. Mogoșeşti și Tupilați, din jud. Roman și la N,,
cu

Miroslava, sat, în centrul com.
Miroslava, pl. Stavnicul, jud.
Iași, situat pe coasta nordică a
„podișului dintre dealurile: Miroslava la E. și Găureni spre
V. Este reședința comunei.
Are o populaţie de 27 familii,

Stavnicul,
Miroslava, com.

jud.

familii, sai 2455 locuitori, între
cari sunt şi un număr de lItalieni coloniști.

In com. sunt vii, livezi și puMironeasa, sat, în jud. Iași, pl.
Stavnicul,
E aşezat pe coastele dealu-

Stavnicul,

Rădiului, cu o populație de 483

com. Cristești, .:
Forma teritorială a comunei
este a unui patrulater aproape

regulat,

-

Se compune din satele: Miroslăvești-Năvrăpești, Soci, Ciohoreni,

Verşeni

Miteşti,

cu

Are o populație de 1082 familii, sai 4228

suflete,

din cari :

1029 contribuabili; 4 biserici,
deservite de 6 preoţi și 8 cîntăreți;

2 şcoale

mixte, frecuen-

tate de 69 elevi.
Budgetul com. e la venituri
de

12152.52

lei și

la cheltueli,

de 11542.20 lei,
Vite sunt: 294 cai, 1462 boi,
908. vaci,

3008

oi,

2 capre

și

830 porci.
Altitudinea comunei de la nivelul Mării variază între 315—
335 m. .
E udată de rîul Moldova și
de. micii afluenţi: Siliştea, So-

hodorul, Gruiul și Rangul.
Moşia e proprietatea succesiunei Prințului Gr. M. Sturdza, afară de Mitești,

Miroslava, iaz, pe șesul din dreap“ta rîului Bahluiul, lingă satul Uricani, com. Miroslava, pl.:

și

reședința în cel d'intiii.

care

Suprafaţa
fălci, din

e răzășească.

com.

cari 2841

“vabile, 515

e de 4387
fălci. culti-

falci pădure,

705

MIROSLĂVEȘTI

MIROŞI

332

fălci finaţ şi imaș și restul prun-

36 care

cu

diş și locuri sterpe.

cai;

stupr;

284

vite

26

230

oi,

Împroprietăriți în 1864 sunt
285 fruntași, 255 pălmași și 119

- cornute,

boi, 1
cai,

căruță

cu
mari

91

ca:

pre și 106 rimători.

codași, stăpînind 2156 fălci.
Drumurile principale: şoseaua

Comunicaţia în acest cătun
cu com. sa Albeni şi com. Bengeşti, se face prin drum ordinar.

națională Roman-Fălticeni (50
"kil. pănă la Fălticeni), la Poşcani (12 kil.) şi la Verșeni (6 kil.).
Miroslăveșşti,

25

Are 1 biserică, deservită de
1 preot şi 2 cintăreți; 4 mori
pe apa Gilortului.

saz, jud. Suceava,

numit în partea de N. şi Năvrăpești, pe moșia și în comuna cu același nume. Așezat pe
coastele dealului ce țărmurește
şesul stîng al Moldovei

Miroşi, com. rur., în jud. şi pl.
Teleorman, situată pe Valca-Burdei, între două dealuri. Se mărgineşte

la E. cu

com.

Rica

şi

și stră-

Gumești; la V., cu com. Tufeni

bătut de piraiele Gruiul şi So-

şi “Mozăceni; la S., cu com. Surdulești; iar la N. cu moșia Căl-

hodorul,
Are o populaţie

de

395

milii, sai 705 suflete, din

fa-

dărarul saii cătunul Adunați, din
com. Strimbeni.
Intinderea comunei, dimpre-

cari

280 contribuabili; o biserică,
cu hramul Cuv. Paraschiva, clă-

ună cu moșia și pădurea de pe
dinsa, este de 3500 hect,; din

dită de locuitori (pe atunci
răzeși) în 1315, restaurată în
1698, după cum se constă după
o inscripție de' pe ușe, şi deservită de 2 preoți şi 2 cîntăreţi; o şcoală mixtă, înființată
în 1865, condusă de un învățător
plătit de

45

stat,

și frecuentată

cari 3000
şi 200,

356

de

hect.

tinos,
262

parte

,

familii,

Numărul

contribuabili.

vitelor

3525

din comună

capete,

617 vite mari cornute,

din

cari

cătunul

şi la S.

de 8832 lei, 49 bani, la cheltueli,
Căi de comunicațiune are spre
Strimbeni, prin șoseaua jud. care
străbate chiar prin mijlocul co-

o suprafaţă de 455 hect.

|.

cele-l'alte

comune

de

pe Valea-Cotmenii.
Staţiunea Miroşi a liniei ferate Costești-Măgurelele, se află
la o depărtare de 1j kil. Pro-prietarul moşiei, d-nul colonel
P. Maca, are aci on clădire măreață, cu o grădină și magazii
de producte.

Cultura cîmpului şi creșterea |
vitelor se face aci cu deosebită
îngrijire.
Pe teritoriul

comunei

Miroşi

se țin anual două

bilciuri:

la

Sf.

Aprilie,

şi

Gheorghe,

23

la Vinerea-Mare, 14 Octombrie.

După vechia împărțire adminis“trativă din secolul

trecut,

satul

Miroşi: făcea parte din pl.
locul-d.-s.

Mij-

Miroşi (Băjenari-Creţului), căfun, jud. Buzăă,
cu 630 locuitori

com. Amarul,
și 135 case.

Miroşi, stație de dr-d.f., în juă.
Teleorman, pl. Teleorman, com.

Miroşi, pe linia Costești. Roşiori,
pusă în circulație la 1 Ianuarie
1887. Se află între staţiile Burdea (14 kil.) şi Balaci (8.7 kil.)
Inălțimea d'asupra nivelului Mă.
rii de 167",68. Venitul acestei
stații pe anul 1896 a fost de
78724 lei şi 98 bani

Miroşi (Vasileasca), zoșie, în
jud. Buzăi, com. Amarul,
Miroşi; are 250 hect., din

căt.
cari

205 hect. arabile, restul fineaţă.
şi sterp.

167 cai,

2617 oi şi 124 pori.
Budgetul
comunei este de
8874 lei, 95 bani, la venituri și

jud. Gorj, situat pe malul stîng

şi o populaţie de 70 familii,
Saii 300 suflete, din cari 64 contribuabili.
Locuitorii posedă: 15 pluguri,

este de
suflete,

reți.

Mirosloveni, cătun, făcînd parte
din com. Albeni, pl. Amaradia,

Albeni,

1026

servă de capelă la cimitir; a doua
e întreținută de proprietar, și deservită de 1 preot si 2 cintă-

este de

de

sait

Are o școală, frecuentată de
27 elevi; 2 biserici, din care una

plăteaii 748 lei bir anual.

Are

roșcat.

din cari 215

In 1803. Miroslăvești, moşie
răzișească, avea 43 liuzi, cari

şi

pădure.

Populaţiunca comunei

la N.

arabil

Solul comunei este parte mlăș-

Moșia, proprietatea succesiunei Prințului Gr. M. Sturdza,
are 2234 fălci,
Improprietăriţi în 1864 sunt:
137 fruntași, 62 pălmași şi 34
codași, stăpînind 757 fălci.

- de reședință
de Bengești.

pămînt

Locuitori împroprietăriți sunt
160, pe o întindere de aproape

elevi.

al Gilortului,

sunt

Birla

munei, la S.; prin aceeași șosea
la com. Surdulești,; iar la V.

prin şoseaua vecinală spre com.

Miroşi,

zoșie

moșnenească,

în

jud. Buzăi, com. Amarul,

căt.

Miroși;

cari

are

128

75 hect. arabile,

hect., din

restul

fineaţă

şi sterp.

Miroşi, woșie și pădure, în jud.
şi pl. Teleorman, proprietatea
„d-lui colonel P. Maca.
Această moşie a făcut parte

MIRUL-MARE

din întinsele moșii ale Bălăcenilor, din care o: descendentă

se găseşte
colonel

căsătorită

cu

d-nul

Maca,

Mirul-Mare, munte, în jud. Gorj,
plaiul Novaci, la V. muntelui Bora; şi la N. de com. Baia-de-Fier,
Mirul-Mic,

zmzute,

în jud.

Gorj,

plaiul Novaci, la V. muntelui
Mirul-Mare, și la N. de com.
Baia-de-Fier. Se mai numește
şi Meriuţul. E acoperit cu pă
șune,

Mischi, com. rur., în jud. Dolj,
pl. Ocolul, la 7 kil. de Craiova,
Situată pe ambele maluri ale
rîului 'Tesluiul.
la N. cu com.

- Se învecineşte

Vulpeni, din jud. Romanați; |
S., cu com. Ghercești; la V,,
cu com. Motoci
șul Craiova.

Se
Mischi,

compune

Are: 2 biserici, una în satul
Mischi, fondată de săteni în 1862,
cu hramul Sf. Nicolae şi a doua
în Mlecăneşti, fondată la 1874
de enoriaşi, cu hramul Sf. Dumitru, ambele deservite de 1
preot și 2 cintăreţi; o școală
- mixtă, ce funcționează din 1869,

frecuentată de 50 copii; 10 cîrciumi,

Suprafața com. este de şoro
Pog., din cari: 4512 pog. arabile, 210 pog. fineață, 100 pog.
izlaz, 10 pog. lac și teren sterp,
178

pog.

pădure.

Moșii se găsesc în satul Mlecăneşti, aparținînd bisericei Sf.
Treimi

din

Craiova;

în

din

aparținînd sătenilor,
Păduri se găsesc, în satul Mle-

Mlecănești

trei
şi

sate:

Munteni.

ce curge prin centrul com., cu
direcțiunea de N.V. spre S.-E.
şi primeşte pe malul sting pîriul
Oda. Riul Tesluiul, are pe dinsul
3 poduri: podul din capul satului Munteni, podul din dreptul
lui Dincă Modrea și podul din
dreptul Conacului, în fața căruia se varsă piriul Oda în riul
Tesluiul,
Fîntini sunt: Fintîna-Vilcului,

Fintîna-din-capul-satulu
de.ilaFîntin
- Buduroi
a
ul,

Fin-

tîna-cu-Lanţ, Fîntîna-de-sub-coastă, Fintina-de-la-Conac,

tîna-de-la-Boier-Ghiţă,

Fîn-

Fintîna-

de-la-Popeşti, Fintina-de-la-Nuţă,
Fintina-de-la- Primărie,
Fiîntînade-la. Moară și Fintîna- de.-la-

cănești:

şi în satul Munteni,

Lunca-Mare,

în întin-

dere de 89 hect., aparţinind
bisericei Sfintei Treimi din Craiova, Poiana-Calului, Lunca-Oprită, în întindere tat de s9
hect., din cari Si sunt amenajate.

Vii

se

află în

întindere

Transportul se face cu carele
cu boi pe șoseaua comunală ce
această

com.,

cu orașul

Craiova,
Budgetul com. e la venituri
de 4515 lei și la cheltueli, de
4182.02

frecuentată de şo copii:

12 din

Munteni, 20 din Mischi, şi 18
din Mlecănești; o biserică de

zid, cu hramul Sf. Nicolae, fondată de com. în 1862; 4 cîrciumi.
Mischi,
Dolj,

moșie
pl.

particulară,

Ocolul,

com.

jud.

Mischi,

aparținind d-lui Al. Nicolaidi.
Misci, sa, jud.

Argeș, pl, Gălă.

şești, făcînd parte din com. rur,
Mozăceni. Are o biserică, cu
hramul

Cuvioasa

Paraschiva, cu

1 preot și 1 cîntăreţ.
Miseşti,

“com.

saș, jud. Iaşi, pl. Copoul,

Gropniţa,

continuitate

a

satului Mălăești,
Misihăneşti, sa/, jud. Roman, pl.
Fundul, com. Ciuturești, avind

o populaţie de 38 familii, sau
186 suflete.
Acest: sat aparţinea mai înainte Episcopiei de Roman.
Mislea, sas, jud.

Dimboviţa,

pl.

Dealul-Dimboviţa, cătunul! com.
L.ucieni. Pe teritoriul satului este
o pădure de 50000 arii.

de

151 hect. și aparţin locuitorilor
din Craiova, și sătenilor din Mischi, găsindu-se în satul Mlecăcănești.

unește

mixtă, ce funcţionesză din 1869,

satul

Mischi, aparținînd d-lui Nicolaidi
Alexandru

turești- Mischi.
Terenul com. este șes,
Este udată de riul Tesluiul,

Birjar.

Populația com. este de 1680
suflete, cari locuesc în 373 case,
După legea rurală din 1860
S'aii împămiîntenit 160 locuitori.

şi la E., cu“ ora-

Satul de reşedinţă este Mischi.
In vechime com. se numea Ciu-

Chisar,

MISLEA

353

lei.

Mischi, sa/, în jud. Dolj, pl. Ocolul, com. Mischi, reședința primărici.

Are o populaţie de 701 'suflete: 385 bărbaţi și 316 femei,
" locuind în -190 case; o școală

|

Mislea, sas, făcînd parte din com.
rur. Scorţeni, pl. Prahova, jud.
Prahova.

|

Are o populaţie

de

355

lo-

cuitori,

În cătun se află un peniten- ciar instalat în interiorul fostei
mănăstiri Mislea,
Locuitorii s'ai împroprietărit
la 1864 pe Vatra-Mănăstirei-Mislea.
Mislea, penitenciar de minori,
jud. Prahova, instalat în interiul fostei mănăstiri Mislea, unde

se dețin minorii

căzuţi în dife-

rite crime și al căror număr va-

“riază între una și două sute,

_:

MISLEA

354

Minorii, pe lingă că aă școală
aci în toată regula, se ocupă

rata,

şi cu

Scorţeni.

sculptura,

executind

lu-

crări de artă.
Pănă la intrarea în penitenciar, este o frumoasă șosea cu o
alee minunată, avind pe dreapta
un platoi încîntător, iar pe stînga un lac bine îngrijit, pe care
plutesc cite-va bărci. Aceasta
se datorește ofițerilor și comandantului garnizoanei, însărcinaţi
cu paza arestaţilor.

hova, şi se
la

-vod, care a înzestrat'o cu mai
multe moșii. Petre Cercel o restaurează din noi pe la 1584.
A

mai fost înzestrată

moşii

și

de

cu alte

Comisul

Vintilă,

varsă în

cătunul

girla

AMlislea,

Săcom.

acoperit de
de finețe.

păduri de brad şi

Mişina (Muntele-),
Mislea- Gostinari,

pădure, a sta-

- tului, în întindere de 1153 hect,,
pendinte de com. Gostinari, pl.
Sabarul, jud.

Ilfov,

comunei Paltinul,
jud. Putna, apar-

formată din

ținind

Ștefan

Gheorghiu.

hect,

onează

o fabrică

şi Mislea,

de

529

hect.

pizure se-

culară, în întindere de 17şohect.,

pe teritoriul
pl. Vrancea,

trupurile Mislea-Gostinari de 626

d-lor A.

S.

Dimitriu

Aci

și

funcţi-

sistematică de

cherestea,

Misleanca, zăure, a statului, în
întindere de 250 hect., pendinte
de com.

Mislea, mănăstire, jud. Prahova,
fondată pe la 1534, de Radu Voe-

MITITELUL

Gura-Vitioarei,

pl. Te-

leajenul, jud. Prahova, care, împreună cu trupul Livadea, de 100
hect., formează pădurea GuraVitioarei,

|

Misleanca, sai Găgeni-Mislea,
pădure, a statului, jud. Prahova,

Mitărcea,

munte,

plaiul Dimbo-

vița, jud. Dimboviţa, în apropiere de muntele L.eavta. Acest
munte, împreună cu muntele Pietrele-Albe, coprinde cam 135000

“ arii pădure.
Mitărcea,

munte, la hotar,

la E.

Vornicui Voicu, Spătarul Stroe,

în întindere

Jupîneasa Caplea și Mihaii-Vodă
Viteazul, nepotul fondatorului,

mată din trupurile: Drumul-Băi-

de Rucăr și Dragoslavele, situat la extremitatea județului
Muscel.

coiului, 67 hect.; Găgeanca, 106
hect.; Degeraţi 62 hect.; şi Gu-

Miteşti, sa/, pe moșia cu acelaşi

care i-a dăruit
cani,

Cocorăști

şi Pis-

de

ra-Cumetrii,

420

hect.,

for-

185 hect.

nume, jud.

Un hrisov al lui Radu-Voevod,

fiul lui Mihnea-Voevod, cu

data 7124,

ce se află între hir-

tiile acestei

mănăstiri,

mănăstirea

Mislea

la mănăstirea

arată

că

era

metoh

Paterisa,

înteme-

indu-se pe un alt hrisov al lui
Gavriil Movilă Voevod cu anul
7126.
Matei Basarab, printr” un hri
sov din anul 1639, liberează
mănăstirea Mislea și o dă spre
locuință czlugărilor ţărei,
Mănăstirea Mislea avea înainte
de secularizare 10 moşii cu un
venit de 362000 lei vechi anual,
,

Un incendii întimplatîn anul
1883, a distrus biserica cu de:
săvirşire, pină chiar și pieatra
de fundaţiune a ci. Azi se află
acolo un penitenciar.

Misleanul, puire vechie a satului Brătescu, com, Perieți, pl.
Ialomiţa-Balta,. jud. Ialomiţa.

Suceava,

flete:

31

bărbaţi

Locuitorii
Misolinei

(Iazul-), zas, jud. Do:

rohoiii, pl. Prutul-d.-j.,

com. Mi-

leanca, pe cursul Bașeului, moşia Tătărășeni, în suprafață de
64 hect., 45 arii. -

Mistreaţa, /ac, în insula Balta,
pl. Ialomiţa-Balta, jud. Ialomiţa,
com. Cegani.
/ac, în

insula

Balta,

și

77

Drumuri principale
Verșeni

(350

m.)

sunt:

jud. Roman, (250 m.)
Rătrînii susțin că răzășiile le
ai de la Tăutul Logofătul, care
căpătase moșia de la Ştefanfamilia

Unul

dintre

răzași,

Boereștilor,

limba slavă pe pergament.

mahala, în com. rur.
pl. Văilor, jud. Me-

hedinţi.

hrisovul

moșiei

din

păstrează

încă

Negomirul,

la

şi la Tupilați,

com.

Mişcodani,

femei.

sunt răzeși, stăpi-

jud. Ialomiţa, pl. Ialomiţa-Balta,
Bordușani.

Mi-

nind 218 fălci,
- Biserica și şcoala din Verşeni servesc și acestui sat,

Vodă.
Mistreţul,

com,

roslăvești, aşezat pe țărmul stîng
al Moldovei,
Are o populație de 158 su-

scris

în

Mititelul, dea, jud. Covurluii,
“pl. Prutul, com. Măstăcani, dintre piraiele Valea-Părului și Co-

vurluiul, Se întinde despre N. şi
Mislea-Dulce,
din

gir/ă,

izvorește

cătunul Buștenari, com. Te-

lega, plaiul

Prahova, jud.

Pra-

Mişina,

mute,

jud.

Putna, apar-

ținînd comunei Năruja.
cantitate

Conţine

însemnată de sare și e

se termină în lacul Covurluiul,
moşia și satul Chiraftei.

In partea despre E., împreună

MITOCUL

355

cu un alt deal, formează ValeaPărului și despre V., Valea-Pavelucă.
Mitocul, con. rur., în jud. Do:
rohoiii, pl. Prutul-d.-j., formată
din satele:.

Crasnaleuca,

Ghe-

reni-Curt, Hătcăuţi (Zoiţanul și
Panaiteoei) și Bodronul, cu reşedinţa primăriei în satul Mitocul,
Are o populaţie de 753 familii, sai

2665

suflete;

3 bise-

rici; deservite de 2 preoți, 2
cîntăreți și 3 pălămari; o şcoală,
condusă de 1 învățător și frecuentată de 40 elevi; 1470 hect.
86 arii pămînt sătesc; 9799

hect. 17 arii cîmp și 220 hect.
55 arii pădure, ale proprietari-

„lor şi 8 iazuri.
Budgetul comunei e la venitari de 5977 lei şi la cheltueli
de 5950 lei.
"
Vite mari cornute 1450, oi
5500, capre 12,
cai 300 şi
porci 300.

Mitocul, sa, pe
lași nume,

com.

moşia

cu

Mitocul,

aceplasa

Prutul-d..j., cu o populaţie

de

404 familii, saii 1424 suflete.
- Proprietatea moşiei este a
d-lui Vasile Calmuschi, prapric-

Basarabia.

tar din

Are o biserică, mică, de leren,
cu hramul Sf. Nicolae, deservită

de 2 preoți, 2 cintăreți și 2
pălămari, făcută de preotul Ioan
Netedu,
Sătenii împroprietăriți ati 7 s2
hect. 3 arif pămînt, iar proprie:
“tarul moşiei: 3093 hect. 54 arii,
cimp și 114 hect. 57 arii pădure,
Sunt

3

mai mare,
hect.,

iazuri,

din

în suprafață

se numește

care

de

cel

10

Prodanul.

Pirîul principal ce curge pe
moșie este Ghireni,
iar pe hotar curge riul Prutul.
Peatră calcarică se află în
multă cantitate;
62630,

Jarale Dicţionar Qengrate.
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Drumuri principale sunt: acel de la Rădăuţi la Ștefănești;
acel ducător la Săveni și acel
spre Dorohoiii și Săveni.
Moșia

se

hotărește

cu:

riul

Prutul, Liveni-Mitropoliei, Tescureni, Hătcăuţi, Adășăni și Ghireni-Curt.
Insemuat aicea este: Stîncuţa,
„mare bloc prea frumos de piatră
cu poziţie înaltă, dominînd asupra malului drept al Prutului,
la o lature a satului,
Aici se află multe și mari
izvoare de apă.
Familia Netedu, din a căreia

urmași aii vieţuit în astă localitate
a fost una din cele mai vechi familii ale Moldovei. Din uricul de
la 1392 (6900), Mai 30, dat de
Roman: Vodă, viteazului lonâşcu,
prin

care-i dăruește

3 sate

cu

moşii pe Siret, anume: Ciursăcăuți, Vladimirăuţi și Bucurăuţi,
se vede pomenit în acel uric între
veliţii boeri de credință și Netedul,
Familia Calmusa chi
actualului
,

Proprietar al moșiei, este vechie
și distinsă în Moldova, cunos.
cută sub numirea de Calmășul;

însă maiîn urmă unii din mem-

brii ei fiind des în contact cu
Leșii, ai adăogit la urma nu:
melui terminaţiunea «schi» și astfel a devenit din Calmășul, Calmuschi.
Toader Calmășul, boer mazil

şi proprietar în ţinutul Orheului
din

Basarabia,

săă

Ioan

trimese

la școalele

pe

fiul

înalte din

Cracovia ; acesta după ce isprăvi
cursurile, venind în patrie, fu
luat la 1710 de Nicolae Mavrocordat-Vodă

și trimes

în

Con-

stantinopola
l fratele săii Ioan
Mavrocordat, ce era dragoman
la Poartă, spre a-l înlesni cu
știința

ce avea

în traducerea şi

scrierea limbelor europene la
lucrările diplomatice. (Let., tom.

3 pag.

189).

Grigorie - Matei Ghica-Vodă,
venind Domnitor în Moldova
la 1727, luă cu sine pe Ioan
T. Calmășul și l'a pus în slujbă
ca om luminat; apoi l'a trimes
la Constantinopol

ca Terziman

al săi. Prin așa împrejurări s'a
deprins cu toate trebile Impărăţiei şi ale Domniei; iar pe de
alta ş'a prefăcut familia în Calimah, ajungând în fine și Domn
„al Moldovei. (Let. tom. 3, pag.
189,

190)..

Cei-lalţi membri
rămași între

at

familiei

boerii Țărei,

și-aii

păstrat vechia numire. Așa: la
1747, Grigorie Ghica în a treia
Domnie, făcu pe Dimitrie Cal.
„ mășul,

mare

Ban.

La

1748,

fu

rînduit în slujbă de Const, Mavrocordat-Vodă.

La

1749,

menea

fu rinduit de

Vodă,

şi

la

Ghica,
La 1767,
Vodă,

1753,

ase-

Racoviţăde

Vodă.

Grigorie Calimah-

în a doua Domnie, pune

în slujbă între alţi boeri
Calmăș-Cirnul,

şi pe

vel Paharnic.

Mitocul (Şipotele-de-] OS), sat
no, com. Șipotele, pl. Bahluiul,
jud. Taşi, înființat în anul 1879,
cu locuitori din noi împroprietăriţi. Situat pe dealul Mitocul
(de la care și-a luat numele), în
stînga pirtului Miletinul; are o
populaţie de 33 familii, sai 163
suflete.

Mitocul,

dea/, jud.

Tazlăul-d.-j., com,

Bacăi,

pl.

Berzunţul.

Mitocul, parte din zăzdurea Deleni, jud. Botoșani, imprejurul
schitului Hacurile, căruia aparținea.

Mitocul, dea/, la NE. de satul:
Bazga, pl. Podoleni, jud. Fălciii.

Mitocul, dai, pe care

e situat

satul Mitocul, com. Șipotele, pl.
46

MITOCUL

MITRENI

326

Bahluiul, jud. Iași; se zice că,
din vechime, pe acest deal ar
fi fost un mitoc de maici.
Mitocul, zirîă, în jud. laşi,
Bahluiul,
rește din

com. Băiceni;
coastu dealului

pl.

izvoCetă-

țuia şi, împreună cu izvorul mineral Puturosul, se varsă în pirîul Recea,
Mitocul, zîrî4, în jud.

Iași,

pl.

Bahluiul, com. Șipotele, izvoreşte dintre dealurile Mitocul şi

Bărbăcuţi; curge prin sat, unde
formează iazul Mitocul şi apoi
se varsă în piriul Miletinul,

hect.,

87 ar.,

pămînt; iar statul

286 hect., 44 ar., cîmp

și 716

3915

vile şi statul ai

3000

hect.

şi

hect., 10 ar., pădure,
Hotarele moșiei sunt cu: Burdujeni, Adincata, Zvorăştea și
Bucovina,
Aci din vechime se afla Mi-

locuitorii 915 hect. Proprietarii
cultivă prin arendașii lor 2610
hect. (go sterpe, 100 izlaz, 200
pădure). Locuitorii cultivă 815
hect. (100 izlaz).

tocul-Mănăstirei-Dragomirna.

Are 2 biserici: la Clătești şi
Mitreni; 1 școală mixtă; 1 mașină

Mitocul-lui-Bălan, cătun, jud.
Neamţu,
pl. De-Sus-Mijlocul,
com. Bălţătești,
Mitocul-lui-Bălan,

scz, așezat

de treerat cu aburi.
”
Budgetul com. e de 4416 lei
la venituri şi de 4322 lei la
cheltueli.
Vite sunt: 580 cai și epe,

pe Dealul-Doamnei,
jud. Neamţu,
pl. De-Sus-Mijlocul, com. Băl-

6 bivoli,

ţătești;

și 1320 oi,

pe aci în

vechime

era

193 boi, 276 vaci şi viței, 6 tauri,

drumul care ducea la Ceahlăii.
Mitocul, fost schit de călugări,
jud. Tecuciii, în partea de V.
a Nicoreştilor, lingă pădurea Ca-

hect. Eforia Spitalelor Ci-

Mitocul - Mănăstirei - Dragomirna,
năstirea

/ocu/ caselor ce măavea în satul Mitocul-

5$ bivolițe, 215 porci
153

plu-

guri: 79 cu boi, 74 cu cai;

Locuitorii

posedă:

150

care şi căruțe: 83
cu

cu

boi,

67

cai.

Dragomirnei, com. Adincata,
pl. Berhometele, jud. Dorohoii.

Improprietăriți sunt 185 locuitori şi neimproprietăriţi, 80.
Comerciul se face de 6 circiu-

Mitocul-Borleşti, pădure a sta-

Asemenea

mari.

tului, în jud. Neamţu, pl. Bistrița, com. Borleşti; se aren.
dează cu 4031 lei anual.

- mănăstire,

targiul. Astăzi
perit cu vii.

acest loc e aco-

Mitocul-Dragomirnei, saţ, pe
moșia cu același nume, com.
Adincata, pl. Berhometele, jud.
Dorohoiii. In vechime se numea Dragomirești.
Satul e despărțit în două, prin
săpătura unui șanț ce demarcă
linia de hotar dintre Rominia şi

Bucovina, cite o parte din sat
fiind situată în fie-care din ambele țări vecine.
Proprietatea moșiei este a statului,

fostă

gomirna

a

din

mănăstirei
Bucovina,

Drași

mai

în urmă.a schitului Sofroni.
Are o populație de 16: familii, sai

644

suflete.

Biserica, cu hramul
raschiva,

deservită

reț și 1 pălămar,
făcută din
cuitori.

lemn,

S-ta

de.1

este
de

Pa-

cîntă-

vechie,
către

lo-

Sătenii împroprietăriți aii 351

case cu

în vechime

locuri

avea

fie-care episcopie și
pe

moșiile : depen-

dinte de ele, menite pentru găzduirea clericilor ce vizitati moşiile pentru diferiţe interese.

Mitreni

(Mitreni - Fundeni),

sat, lăcînd parte din com. rur.
Mitreni-Clăteşti,pl. Olteniţa, jud.
Ilfov. Este situat la S..E. de Bucureşti,

Mitreasca,

zzoșie, ce făcea parte

pănă în anul 1889 din moșia
Țigăneşti, pl Marginea, jud. Teleorman, a fraţilor D. și C. Butculescu, cind a trecut în posesiunea d-lui N. Popescu; are o
întindere

cam

de

şoo hect.

Mitreni-Clăteşti,

com.

rur., în

jud. Tifov, pl. Olteniţa, situată
la S.-E. de București, la 54 kil,,

în apropiere de riul Argeș. Stă
în legătură cu calea judeţeană
București-Olteniţa
vecinală,.

Se compune
tești,

Luica

prin

o şosea

din satele: Clăși

Mitreni,

cu

populaţie de

1182

suflete,

cuind
deie.

case

și

în

260

12

o

Iobor-

Se întinde pe o suprafaţă de

pe

șoseaua

judeţeană

București-Olteniţa, în apropiere
de riul Argeșul.
Mai inainte era situat mai
spre

S., dar din cauza rîului Ar-

geșul, care "i rodea teritoriul și
amenința a-l inunda, sa mutat spre E. pe o culme mai
înaltă.
Aci este reședința primăriei,
Se întinde pe o suprafaţă de
3599 hect. (impreună cu satul
Luica), cu o populaţie de 767
locuitori.
Statul are 3000 hcect., din cari
cultivă prin arendașii săi 26:10
hect. (9o sterpe, 100 izlaz, 200
pădure). Locuitorii reservă 100
hect. pentru izlaz.
Are o biserică, cu hramul
Sf. Nicolae, deservită de 2 preoţi

şi 1

ciîntăreţ;

1 şcoală

mixtă

MIROAIA

357

frecuentată

de
«
21 elevi și 8 e.
leve.
Comerciul se face de 3 cîrciumari.
Numărul vitelor mari e de
617 şi al celor mici, de 1350.

Miroaia, co. rur., jud. R.-Sărat, pl. Marginea-d..s., căt. com,
Slobozia Ciorăști,

Mitrofani, com. rur., jud. Vilcea,
pl. Oltul-d.-j. Este situată pe
valea riului Vedea; la 5ș kil.
de capitala judeţului.
Are o populație de 469 locuitori, 222 bărbaţi și 247 femei;
două biserici.
Locuitorii

sunt

moșneni;

S'aii împroprietărit
moșia

statului

la

28

1864 pe

Drăgășani,

care li s'a dat 77 hect.

8 vie.
Are 1 școală mixtă, frecuen„tată de 1ş elevi și 1 elevă. :

Comerciul se face de 3

cîr-

ciumari.

Numărul vitelor mari e de
367 şi al celor mici, de go.
Mitropolia, zrup de pădure al statului, jud. Olt, în întindere de
100 hect. care, împreună cu
trupul Zâvoaele
- Mărunţei, tforrunţei,

de dealurile Ol-

Scoarța și Dracului.

pădurea Drăgănești-Mă.

din com.
mînda.

rur.

Cremenari-Flă-

dea/, în raionul com.

Mitrofani,

pl.

Oltul-d.-i.,

Vilcea, pe care se
hect. vie.

cultivă

Vilcea,

pl.

Oltul,

în

Dobruşa (76 hect.)

ropiţa (22 hect.), ține de comuDrăgășani,

Creţeni,

Ștefănești

și

.

Mitropolia, saz, făcînd parte din
fur. Dărăşti,

pl.

Sabarul,

jud. Iifov, Este situat pe malul
stîng al rîului Sabarul,

com.

și cătunul

gol şi pietros; de

Calvini,

sub

ramifi-

Miustegep, fost sat şi acum cîșă,
în jud. Constanţa, pl. Mangalia,
pe teritoriul com. rur. Sari-Ghiol
şi anume peacela al cătunului
săii Caraci-Culac, pe marginea
lacului Mangalia și pe malul săii
cel drept;

înainte

vreme,

con-

stituia singur un sat mare, însă
cu timpul, acestsat s'a redus numai la o tirlă de oi, din pricina
frigurilor provenite
din apropierea lacului Mangalia ; este situa.
-tă în S$. plășei, în partea de N.
a comunei și la 1! kil. spre

„V. de

To.

ambele maluri ale pîriului Istăul,
la 36 kil. de orașul Buzăiă, și
la 92 kil. de Bucureşti,
Limitele sale sunt: la N,, hotarul moșiilor: Tohăneanca, Mă-

hotarul

la E.,

țăul şi Scurta;

moșiilor: moşnenii Năeni-Proșca,
Săhăteni și Vintileanca; la S,,
hotarul moșiilor Schiopoaia și
iar la V,, hotarul
Baba-Ana;
moșiilor: Ghenoaica, Conduratul,

Fintinelele şi Vadul-Săpat.
Suprafaţa sa este de 4480
hect., din

cari: 3270

hect.

ara-

bile, 641 hect. fineață, 432 hect.
izlaz, 2 hect, vie şi 135 hect,
sterpe.

Proprietăţi maiînsemnatesunt:
Mizil, Istăul, Fefelei,

Cireșianul,
Porum-

Lungeanca,

lea-Dobrii,

barele, Șindrilita

și Ceapa: Mo-

cească.
e șes

Terenul

și fertil, ondu-

de N. prin

- răcini și Mizil, cu o populaţie
de 5200 locuitori, din cari 931

Marcoșul.

şi No-

pl.

situată - pe

(Vîrful-), pante; în jud.

258

de 125 hect. Impreună cu trupur:ile
Verdea (20 hect.), Zlătărei (216 hect,), Părăseşti (885

în

Buzăă,

cătunul com. Crovul.

Bolintinul,

caţiile sale începe frumoasa vale

întindere

urbană,

jud.

cite-va dealuri și movile.
Comuna e formată din cătunele: Cireșeanu, Fefelei, Mă-

jud.

Mitrofani, păzure a statului, jud.

hani,

lat puţin în partea

Miuleşti, saz, jud. Dimboviţa, pl.

Miului

Mizil, com.

Mărăcini, Trestianca, Ulmi, Va-

Miuleşti, saz, cu 9o familii, jud.
Argeș, pl. Oltul, făcînd parte

Buzăi,

Mitrofani,

„com.

102 hect. și locuitorii

220 hect. Proprietarul și locuitorii cultivă tot terenul. Locuitorii reservă 60 hect, izlaz . şi

pămînt.

tului şi Verzei şi udată de văile: Vedea, Cazacului, Stoicanul,

nele:

are

primăriei.
suprafață de
populaţie de
G. D. Eco-

lei.

E brăzdată

hect.,

nomu

mează

Budgetul com. e la venituri
de 1016 lei, şi la cheltueli: de
sog

Aci e reședința
Se întinde pe o
322 hect., cu o
583 locuitori. D-l

din

Vite sunt: 7 cai, 80 boi, 20
vaci, 9 bivoli, 6 capre, 6ş oi
şi 70 porci,

MIZIL

cătunul

Caraci-Culac.

contribuabili.
Meseriaşi sunt:

lemnari,

1ş

9 timplari, 10 rotari, Gbutnari,
5 căruțași, 50 croitori, 197 cizmari, 45 fierari, 6 mașiniști, 196

cojocari, 4 boeangii, 20 brutati,
6 vărari,

2

pietrari,

15

zidari,

|

3 bărbieri și 7 tinichigil.
Veniturile şi cheltuelile
sunt de 74809 lei anual.

com.

Are: două școale primare
urbane în com. Mizil: una de
băeţi, frecuentată de 218 elevi
şi a doua de
de 102 eleve

fete, frecuentată
instalată într'un.

frumos local zidit de Pr. Cazotti; 3 biserici: 2 în Mizil şi
1 în Fefelei, deservite de 4 preoți, 1 diacon, 4 cîntăreți şi 2
paracliseri; 67 cîrciumi; 2 mori

MIZIL

de

358

aburi; 2 cășării;

4 stîne;

1

fabrică de făină și 3 de luminări.
Comerciu! constă în desfacerea cerealelor,

și

a

obiectelor

MÎINEASCA

felei, unde se stabilise în jurul
lui Brîncoveanu mai mulți proprietari, boeri curteni și boernași, din care cauză ajunsese la
oare-care renume. După moartea
lui Brîncoveanu curtenii ai în-

lucrate în localitate.
Afară de tirgul săptămînal,
mai are tîrgurile: Duminica-Flo-

cetat de

riilor,

ziunile și alte împrejurări neno-

Duminica-Tomii,

și

mai

cu seamă tîrgul Drăgaicei, care,
după ce se termină în Buzăi,
se stabilește în Mizil la 29 Iunie.
Căi de comunicație are: Linia

ferată București-Roman, șoseaua națională Ploești-Focşani;
şoselele vecinale: 3Mizi!-Cotorca
şi Mizil-Tohani, şoseaua comu-

nală Mizil-Boldești prin BabaAna și alte drumuri naturale.
Vite sunt: 60 boi, 340 vaci,
148 viței, 73 bivoli, 86 bivoliţe,

375 cai, 121 fepe, 62 minji, 2700
oi, IO capre,
porci.
Comuna

18

asini

şi

453

luat naștere

în

veni

rocite sărăcindu-i,

aci.

Inva-

i-au silit a se

împrăștia. Cele-Palte cătune sunt
înființate după 1830.
oraș

Mizil, jud.

cuitori şi 830 case. E reşedinţa
sub-prefecturei plășei “Tohani (acum unită cu pl. Sărata), stațiune comercială și însemnatăa
căci fierate, la 35 kil. de orașul

Buzăi şi la 93 kil. de gara Bu:
curești și stațiune telegrafo-poștală, al cărui venit pe anul 1896
a fost de lei 15152.

Are 2 şcoale primare; 2 biserici: Sf, loan (catedrală) și

struise un vast palat la via Cor-

rii, cizmării şi renumite țesături
de scoarţe și chilimuri; o importantă fabrică de făină, etc.

apropiere

și înființase

pe

pro-

sa un tîrg de toamnă,
embrionul orașului actual. Ne-

poata

lui Brîncoveanu,

băneasă

vindu
lui

Safta

Nicoiae

Tirgul săptăminal e Simbăta.

Gr. Briîncoveanu,

Mizil, pe care e situat orașul
Mizil. Are 1240 hect., cea mai

Mavru,

acesta

îl

In 1866, orașul a ars și Cantacuzino, temindu-se să nu se

spargă tirgul, a convenit cu soţia sa, ca locuitorii, cari pănă
aci fuseseră embaticari, să se
răscumpere, plătind
băștinașii

embaticul ce se cuvenea pe 30
ani în 15; iar cei din noii veniţi, după învoială. Condiţiunile
locuitorii

și-aă

res-

mare parte arabile, apoi vii, livez, izlaz și puțin loc sterp.
izil, stafie de dr-d.f.,
Buzău,

pl. Tohani,

com.

în jud.

a devenit

oraș liber. Nu

mai puţin vechiii e și căt. Fe-

e fă-

Vătășoiul

Ia leatul

cut de isnoavă

de

1601;

iar la

“Turci, s'a tă-

de ctitorii enoriaşi la anul

1S22. Dar acum, la leatu 1574, Gheuarie 22, s'a reparat preastolul și s'a tir
nosit,

etc,

pl. Silistra-Nouă,

- lele de E.

ale

dealului

"pe linia Ploeşti-Buzăii, pusă în
circulație la 13 Septembrie 1872.
Se află între stațiile Inoteşti (7.4
kil.) şi Vintileanca (7.4 kil.) Inălțimea d'asupra nivelului Mării
de 116".47. Venitul acestei sta
ţii pe anul 1896 a fost de 3346831
lei și

pe te-

Coșlu-

gea; se îndreaptă spre E., avind o direcțiune generală de
la V. spre E., brăzdind partea
de N. a plăzei și pe aceeași a
com. şi a cătunului; după un
drum de 2 kil. se unește cu văile: Tanasaia și Valea-lui-Iroftic,

pentru a forma împreună valea
Coșlugea; malurile sale sunt
joase,

cel

drept

fiind

acoperit

cu verdeață, şi malul stîng avînd
o pădurice de 18 hect.
Migla, sat, în jud. Roman, plasa
Fundul, com. Negri, pe malul
spre

S.

de satul Negri și la 11 kil.
de el.
Are o populaţie de 37 familii,
Saii 234 suflete, din cari şo con-

tribuabili, locuind în 57 case.
Locuitorii posedă 73 vite mari
cornute,

Mizil,

10 bani.

cumpărat locurile de case şi așa
Mizilul

şi Giura

leatul 1S21r, arzîndu-se

sting al riului Siretul,

Mizil, moşie, în jud. Buzău, com.

dete de zestre ginereului săă, marele agă, Ioan Cantacuzino.

convenind,

un

marea

Mizilul în 1828 Generalu-

temelie

ritoriul com. rur. Lipnița, şi anume pe acela al cătunului săă
Coșlugea ; se desface din poa-

spital și o sală de teatru.
Industrie are: multe cojocă-

prietatea

sf. biserică din

stanţa,

Are 4780 lo-

prietate a Domnului Constantin Brîncoveanu, care își con:

din

Această

cută de robii lui D-zeii Marin Naplăbeală

Buzăii.

Maica-Precista ; o farmacie;

(Dealul-Dumbrăvii):

cu urmă-

toarea inscripție:

şi reședință a com,

următoarele împrejurări : Mizilul,
în vechime Istăul, a fost pro-

beanca

locuitori și o biserică

Micul-Orman, za/e, în jud. ConMizil,

—97

și-a

a mai

Vilcea. Are o populație de 219

Mizili, saz, făcînd parte din com.
rur. Suteşti, pl. Oltul-d.-j., jud.

Miineasca,

sa/, făcînd parte din

com, rur. Cătruneşti-Miineasca, pl. Mostiştea, jud. Ilfov; situat

la V. de

Cătrunești,

pe

valea

„_ Mostiștea.

Se întinde pe o suprafaţă de
785 hect., cu o populaţie de 230
locuitori.
Proprietarul are 600 hect. şi
locuitorii 185 hect. Proprietarul
cultivă 500 hect. (100 pădure).

MÎNDĂUL

359

Locuitorii cultivă tot terenul (8
hect. izlaz).

leşti și Gologanul,
Cîmpineanca, la 9

Are o biserică, cu hramul Sf.
Nicolae, deservită 'de 1 preot

Mindăul, saț, făcînd parte diu
com. rur. Prahovița-d.-s., jud,
și pl. Prahova. Are o populaţie
locuitori,

de 78

Mindra, pa/afa, în com. Socetul,

p. Tirgului, jud. Teleorman.

Mîndra, cătun, în jud. și pl. Teleorman, com. Ciocești-Mindra.

Are o populaţie de 37ş suflete,
din

cari 79 contribuabili,

Mindra,

moşie,

în jud.

Teleor

man, pl. Călmățuiul, proprictatea d-lui Zaharia Mavromati.

Mîndra,

va/e, jud. Fălciii, în în-

tindere

de

140 hect., situată în

ramificarea riului Birladul, pe
partea de E., spre Valea-Crasnei, com. Tirzii, pl. Crasna. Aci

S'aii găsit urme

de

sat

și -bi-

serică.

(Munte-

le-), zroprietate a Eforiei Spitalelor Civile din București, fostă

pendinte
jud.

de

schitul

Cornetul,

Vilcea, pl. Cozia, com. Ro-

bești, în întindere de 1127 hect.,
cea mai mare parte goluri.
Mîndreşti,

Sărat,

la

com.

rur., în jud. R.-

hotarul

„către

jud.

Putna.

Este aşezată la N.-E. județului, la 44 kil. de orașul R.-Sărat, şi la 18 kil. de com.
- teşti, reședința plăşei,

* Comune

Co-

învecinate sunt: Go-

kil, ;
Risi-

Se mărginește: la N., cu Jorăști (ud. Putna); la S., cu Risipiţi, de care se desparte prin
riul Milcovul; la E., cu com.
Răstoaca; la V., cu Focșani

(ud. Putna).
Riul Milcovul o udă la N,
de la V. la E., trecînd prin
Lunca- Mindreştilor,
unde for.
mează o mică baltă. Sunt și 34

puțuri (8—12 m. adincime).
Se compune din 3 cătune:

Mindreşti-Vechi, reședința, Mîndreşti-Noi la V. şi Lămotești

la S., pe riul Rimna.
Suprafața comunei
1267

hect,,

din

cari

vatra satelor, 965
cuitorilor și 217

este
85

de
hect,

hect. ale lohect.

ale

ticularilor.
Are o populaţie de

par-

208

fa-

mmilii, saii 854 suflete; 2 biseTici, una în căt. de reședință,
cu hramul Sf. Voevozi, zidită

în 1844, de arhiereul Troadus
cu călugării mănăstire! Sf. Ion

din

Focşani,

moteşti,

a doua în căt, Lă-

cu hramul

Sf. Nicolae,

Zidită în 1893 de locuitori, ambele deservite de 2 preoţi și 2
cîntăreți; o școală mixtă, în
căt. Lămotești,

Mîndra - Stănişoara

la 8
kil.;

Piţi, la 4 kil.

și 1 cîntăreț; 1 moară cu apă;
1 heleștei.
Comerciul se face de 3 cîrciumari,
"Numărul vitelor mari e de
266 și al celor. mici, de SII.

MÎNDREȘTI

fondată

în anul

1865 de locuitori, condusă
1 învățător și frecuentată
67

de
de

elevi.

Locuitorii

posedă:

de

se

face

60

plu-

în

com.

5 cîrciumari.

Căi de comunicaţie sunt drumurile vecinale: spre Focșani,
spre Risipiţi și spre. GoleştiPlăineşti-R .-Sărat,

Budgetul com. e la venituri
de 3238 lei, 53 bani şi la cheltueli de 2772 lei, 19 bani,

Mindreşti,

a com. Mănă-

cu o suprafață de 1487 hect.
și o populaţie de 67 familii, saii
271

sufl.,

din

cari

67

contri-

buabili
Vite: 344 vite mari cornute,
66 cai, 993 oi, ş bivoli, 283
mascuri.
Locuitorii posedă 110 stupi
cu albine,

Mîndreşti, saţ, în partea de N.
a com. Brehuești, pl. Siretul, jud.
Botoșani, cu o suprafață de
1052 hect. și o populațiune de.
144 familii, sai 687 suflete, din
cari 168 contribuabili,
Are: 1 biserică, deservită de
I preot şi 2 cîntăreţi; 1 școală,
frecuentată de 36 elevi; 1 .cîrciumă; 3 meseriași.
Vite: 275 vite mari cornute,
30 cai, 340 oi și 5o mascuri,

Mindreşti,

cătun,

în jud.

Putna,

pl. Bilieşti, com. Jorăști, situat
în cimpia Focșanilor, între Jorăști și Răstoaca.

Are o populaţiune de 239
suflete, cari locuesc în 44 case;
1 biserică filială, cu hramul S-ţiy
Impărați.
Mîndreșşti, saţ, pendinte
muna-

Puţeni,

judeţul

plasa

Tecuci,

de

co.

Nicorești,

situat

la

N.

comunei.

guri; 222 boi, 225 vaci, I9 cai,
78 iepe, 855 oi și 215 rîmători,

Comerciul

în partea de N.

stireni, pl. Tirgul, jud. Botoșani,

sat, pe dreapta Jijiei,

Are o populaţie
milii, sai

650

de

160

suflete, cari

cuesc în 156 case; e

fa-.
lo-

biserică,

cu hramul
Adormirea Maicei
Domnului, zidită la 1867, cu spesele Doamnei Ecaterina Ghica ;

o școală mixtă, înființată la 1892,
frecuentată de şo copii. *
Comerciul se face de 3 circiumari,

Pe
lingă sat trece pirîul Gerul
care formează limita între jud.
Tecucii și Covurluiă.
Locuitorii sunt răzeși.

MÎNDREŞTI

Miîndreşti, fost sat, pl.
jud. Covurluiii.

Siretul,

Mindreşti, Zuucă, în jud. R.-Sărat, pl. Orașul, pendinte de com.
Mindreşti;

pe ea se află vechiul

pichet Mindrești, cu No. ş8,
spre Moldova; azi aci e un han
spre Focșani.
Mindreşti,
teritoriul
" propiere
dere cam
peşte în
stuhăriile
de păsări

Za/ză, jud. Putna, pe
com. Răstoaca, în ade Focşani, în întinde 25 hect. Conţine
mare cantitate, îar în
ei trăesc o mulțime
sălbatice.

Mîndreşti, pzogie, fără sat, situată
lingă satul Bircul, comuna Siliștea,

plasa Bistriţa, jud. Neam-

țu, între Hirţești și Romiîni, proprietatea Epitropiei Sf. Spiridon
din Iaşi.

Intinderea cultivabilă e de
220 hect. teren neparcelat, 31
hect. teren arabil, 1976 hect."
bălți şi fineţe, 33 hect. rezervate pentru ministerul de rezbel
pentru instalarea unei hergheli!
și unui

jud. R.„Sărat,
Mindreşti.

pl.

Orașul,

com.

(Petreşti-),

moșie,

a

statului, pe teritoriul comunei
Jorăști, jud. Putna, fostă pendinte de mănăstirea Mera. Se
arendează

cu

15000

lei

Are pe dinsa și o
100 fălci,

anual.

pădure

Mindreşti-Noi, sa, în jud.

de

R.-

Sărat, pl. Oraşului, căt. comunei Mindreşti, aşezat la V., pe

malul stîng al vechii albii a rîului Milcovul, în cîmp, la 2 kil.
380 m. spre V. de cătunul de
reşedinţă.

R.-Sărat,

pl.

sa/, în județul

Orașului,

cătunul

de reședință

al comunei

dreşti,

spre

așezat

Min-

sunt

buabili;

ale locuitorilor

Tecucii,

clăcași din

o biserică.

Mîndrilă
Qin

pădurea

(Burcutul-iui-),

și vale.

Incepe

fină cu apă

Bulboasa,

de pe

Suceava, comuna

teritoriul satului Chircești, com.
Micleşti, (jud. Vasluiii); trece

minerală,

în

valea Crasna,

pe

în

teritoriul co-

munei Tăbălăești, unde se varsă

Șarul-Dornii.

fier,

S

tăvălu.

1 maşină

de vinturat;

60

40

boi,

vaci,

12 cai, 200 ol şi 80 porci.
Industria și comerciul se practică de către 4 cîrciumari şi 2
băcani.-

"

Satul AMlîndrișca purta mai
înainte numirea de Lunca-Mindrișcăi, care ne întimpină în
condica liuzilor, lucrată pentru
Domnitorul Moruzzi în 1803. In

sec, al AVII-lea, satul purta numirea de Lunca-Mindrişcăi.

Aşa,

Neculcea vorbind de măsurile
luate de Logofătul Miron Costin
ca staroste de Putna, pentru
a stirpi tilharii care se înmulțiseră foarte mult pe vremea
lui Constantin
Pus-aă
şi drumul

Miron

Cantemir,
Logofătul

zice:

de aii lărgit

la Lunca-Mindrușcăi; că fiind

drumul strimpt, nu puteaii oamenii să
umble de răul tilharilor. Și așa cu acestea
aii început a se mai stirpi tilharii; ce
de

ce omora,

de

ce se făceaii mat

mulţi

ritoriul
Putna,

com.

Mindrișca,

jud.

Mindrilă (Pîrîul-lui-), sai Pişi

al-Spăr-

în piriul Crasna.
Mindreşti (Moldoveni-), roșie
a statului, pe teritoriul comunei
Jorăști, jud. Putna. Această moşie a fost parcelată în loturi
și vindută la țărani conform
legei din 1889. Terenul vindut
e de 185 hect,

70 de

guri, 4 mori de apă,

a statului, de 929 hect., pete-

turei, a/lueut al Călimănelului,
în jud. Suceava, com. ȘarulDornii.

ese

lei.

Mindrişca-Cărbuneşti, pădure,

riul-Burtucului

S. și

2601.50

fîn-

şi

spre

Sf. Nicolae,

jud.

în jud. Fălciu prin com. Boţeşti
Gugești,

hramul

în zilele acestui Domn. -(Letop,,
11, 234).

satul: Mindreșşti.
Mindreşti, zirii

-tueli de

E., la hota-

com. Puţeni, cu o suprafață de
3220 fâlci, din cari 000 fălci

moşie, jud.

cu

Budgetul comunei e la venituri de 2613,51 lei și la chel-

de lemn,
Mîndreşti

rul judeţului, în cîmp.
Are o suprafață de 46hect.;
o populaţie de 106 familii, saii
435 suflete, din cari 87 contri-

Miîndreşti,

rohială,

Locuitorii posedă: 10 pluguri

!

moşie, a statului, în

milil, saii 447 suflete, din cari
98 contribuabili; o biserică pa-

tir.

Mindreşti-Vechi,
Mindreșşti,

MÎNDRUL

260

Mîndrişca, con. rur., în judeţul
Putna, pl. Răcăciuni, situată în
valea prin care curge piriul Valea-Seacă, în apropiere de Păucești, la 18 kil. de sub-prefectura plășei și la 62 kil. de capitala judeţului.

Are o populaţie

de

113

fa-

Mîndrul,

picher,

cu

No.

11, jud.

Gorj, situat pe culmea muntelui Tărtărăul.
Se mărginește la N.V.: cu
Mindrul, la E. cu Riîpa-Mare şi
la S. cu Ripa-Mică,
Poteca ce se priveghează de
acest pichet intră în ţară pe la
Cursa, apoi pe la Mindrul, urmînd Culmea-Moldovișului pănă
la Virful-Moldovişului,

de unde

se bifurcă, o parte luind direcţia spre E. pănă: la muntele”

_ MÎNDRUL

|

Cerbul,şi apoi spre

S., pănă.

la Tlirișești, iar cea-l'altă ramură urmînd Culmea-MoldoviBoului, de unde iar se bifurcă,
una din ramuri ducînd la Crasna,

iar cea-l'altă urmînd Culmea:
Moldovişulvi pănă la Drăgoești.
Mindrul

între

* Patrularea

şi

Prisloapele se face pe poteca
ce trece pe dealul Mindrul, apoi
pe partea sudică a muntelui Parîngul, pe Cursa-Parîngului, și
la Prisloapele, unde e pichetul.
Această potecă poate fi stră-

încărcate.

animale

de

bătută

Intreţinerea

greutate,

facecu

se

din cauză că potecile străbat locuri riîpoase, cari prin prăbuşirile ce ai loc cîte odată, fac
comunicația foarte anevoioasă,
Mindrul

(Mîndra),

trecătoare,

„ în Transilvania, jud. Vîlcea. De
la această trecătoare şi pănă la
Galbenul, cea mai apropiată trecătoare,

sunt

Mînieţi, zrecătoare şi pichet de
graniță despre Transilvania, jud.
Prahova, pl. Bătrîni,

muntele Urma-

pănă la

șului,

ş

kil.

Minjeşti, com. rur., în partea de
S.-E. a pl. Crasna, jud. Vasluiti,
la 7 kil. de orașul Vasluiii, şi
la 44 kil. de Codăești, reședin-

Miîndrului (Dealul-), pre/rngire
a dealului Catelina, jud. Iași,
pl. Bahluiul, com. Cotnari...Incepe de la S. și își lasă coasspre

V.,

în mar-

ginea satului Cîrjoaia, com. Băi-:
ceni, pl. Bahluiul, şi alta 'spre
N., în valea Rișcana. Se leagă

prin o culme cu dealul Sărata,
ce se prelungește

prin

o

linie

curbă pănă în Gura-Cotnarului.
La

sfirșitul acestui deal des-

pre E. și a dealului
despre

Chiscovul

S., se află deschizătura

din. satele:

familii, saii 1650
Are o şcoală;

suflete.
o biserică

şi

o circiumă,
Comerciul se face de ş persoane,
Vite: 658 vite mari cornute,
2400

oi, 110 cai şi 134 rîmători,

Budgetul
15 bani la
lei, 77 bani
Locuitorii
“ şi

100

com.e de 1704 lei,
venituri și de 1681
la cheltueli.
posedă: 52 pluguri

care

cu

boi;

2

pluguri

şi 2 căruțe

frecuen-

tată de 45 elevi; o biserică, făcută
la 1866, deservită de 2 preoți
şi 2 cintăreţi; 2 cîreiumi.
i
Vite: şr2 vite mari cornute,
2000 oi, 45 cai și 90 rimători,

cu

cai;

100

stupi

cu

cai;

100 stupi

albine.

cu

|

Minjeşti, dea/, pe care e situat
satul cu același nume, jud. Vas.
luiii. Se întinde de la N. spre
S. Poalele sale se lasă spre
riul Birladul și piriul Crasna.
-Minjeşti, zoșie, în jud. Neamţu,
pl. Piatra-Muntele, com. Șerbeşti, situată pe lingă moşiile
Bungești, Trudeșşti, Ghigoeşti,
acum fără sat. In trecut însă
a

avut

sat,

precum

deşște din următorul

de Acsinte

se

dovescris

hrisov,

Uricariul:

albine.

lo Mihai Racoviţă
Minjeşti, saz, în partea de S.-V.
a com. Mogoșeşti, pl. Stavnicul,

jud. Iași, situat pe costișa dealului și a piriului Mînjești.
Are o populaţie de 96 familii,
sai 415 suflete; o biserică, fâcută
din timpurile călugărilor Greci,
„deservită de 1 preot şi 1 cîntăreţ; o școală înființată la 1880,
frecuentată

de

32

elevi.

Moșia Minjeşti a fost proprietatea statului, care vîuzind-o a
tămas numai cu pădurea ce se
Vite: 526 vite mari cornute,
55 oi, 260 capre, 30 cai și 73
rimători.

i

sas, cu 146 locuitori,

jud. Argeș, pl. YTopologul, făcînd parte din com. rur. CorbiMingureni. Are o biserică, cu

răzeși ; o şcoală,

2 căruțe

formată

căreia se află un mic

Mingureni,

romiîni

înfiinţată în anul 1881,

nei. Este

Minjeşti, Secuia și DobirceniRăzeși; pe o suprafață de 1692
hect. și cu o populaţie de 21ş

află pe ea.

mit Dealul-Furcilor.

Are o populație de 936 locuitori

Locuitorii posedă: 40 pluguri
şi 80 care cu boi, 2 pluguri și

numită Gura-Cotnarului, în fața
deal, nu-

MÎNJEŞTI

fa plăşei, situată pe dealurile
dintre piraiele Vasluiului și Cras-

cu

tele sale; una

i

361

Minjeşti, sa, reşedinţa com. Mînjeşti, pl. Crasna, jud. Vasluii,
situat pe coasta de N.-E. a

hramul Adormirea, deservită de

dealului

Minjești,

1 preot şi 1 cintăreţ.

faţăde

1200 hect.

pe

o supra-

Voevod,

Bojito

milosti Gaspodar Zemli Moldavskoi, Facem ştire cu această carte a Domniei
Mele, tuturor cui se cade a ști. lată că
aii venit înaintea noastră și înaintea a
patru

sfinți

bcert

Moldoveneşti

Arhierii

af

a

ţărei

mari

noastre,

și

a mict

Dumneci

Laria jupîncasa răposatului Ilie
Cantacuzino, ce aii fost Visternic Mare,

și cu mare jalobă ai
călugării

de

Ilangu

pirit

de

pentru

faţă
două

pe
sate

anume Bălţătești și Mînjeşti, de la ţinutul Neamţului, zicînd d-nei Maria Visterniceasca; cum aceste duuă sate i-aă
rămas ci'de la soţul ei Ilie Visternicul,

iară lui Ilie Visternicul i-aii fost drepte
ocini

și

moșii

lui, precum

de

la

părinţii

ne-aii arătat și un

şi

moșii

uric

de

la veleatul 7116 de la Constantin Movilă Voevod îutr'acest chip scriind, precum au aceste două sate aii miluit din
osebita sa milă pe Pătrașcu ce aii fost
Vornic Mare pentru a lui dreaptă slujbă
şi alta că i-ai dat Pătrașcu Vornicu 6
cai bunt de preţ şi 600 uzi bani de stati
dat în treaba Domuici

sale

și

a

ţărei,

ce unde aii avut nevoe și greutate, Și
pre urma lui Pătrașcu Vornicn le-ati ţi
nut aceste sate ginere-săii Bucioc-Vornicul,
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iară pe urma lui Bucioc aii căzut aceste
sate pe mina ginerilor săi lui Șoldan.... .
şi Iordachi cel bătrin ce aii fost Vistiernic Mare, moșul lui Ilie Visternicul,
şi de atunci sunt vr'o So de ani şi mai
bine, de cînd stăpinește acele sate tot
neamul Cantacuzineștilor din zilele râposatului Vasile-Vodă și de atițea ani
nimeni nu saii sculat din călugării cei
bătrîni de la Iangul cu această piră,
iată cînd aă fost acum în anul trecut
s'aii sculat Egumenul Anastasie şi cu
alţi călugări din Ilangu și aii pirit la
Neculai-Vodă,

scoțind

un

uric

de

Vodă,

și cum

că

le-ai

luat

Cantacuzi»

neşti de la Mănnăstire cu mare nedreptate, și cu acea piră ne cercîndu-se direptatea de a măruntul, i-ai luat călu=
g ării

satele

cu

mare

călugării de Ilangu
înaintea

noastră,

strimbătate.

așa

cum

aii

ci

Deci.

dat

allînd

scamă
la

mă-

năstire acel uric de la ctitorul lor Tăposatul Barnovski-Vodă, și un ispisoc de
întăritură de la răposatul Vasile Vodă
din

veleatul

7142,

și cu acele

drese

aii

tras piră la Domnia sa Neculai Vodă
arătind și ispisocul de judecată de la
Neculai Vodă ca să aibă a ţinea nănăstirea Ilangul acele sate, Deci Dumneci
Maria

Visterniceasa

precum
acele

așa

aii dat

scamă,

cu mare strimbătate i s'aii

sate,

căci cite

drese

ai

luat

avut

de

dat răspunsul atuncea la judecată, nu
S'aii tîmplat la mîna ci, fiind date pe
mîna ginelului d-sale în “Ţara Romincască, anume la răposatul Ștefan Bezede, feciorul răposatului Constantin Basarabă Vodă, și timplindu-i-se mazilie
Lai luat puternica împărăție cu toţi feciorit lui de Vaii dus la Țarigrad

şi le-ai

tăiat capetele tuturor, și lui și feciorilor
lui, şi Iuindu-le toată avuţia aii perit și
dresele
în

satelor acolo;

iară câţi bocri sunt

ţară bătrîni,

toţi știii de strimbătatea
d-sale, și cum i s'aii luat acele sate cu
mare
nedreptate. Întru aceea Domnia

Mea văzînd plingerea ci, întiiii am luat
seama acelui uric de la tarnovski Vodă
în care scrie, că și d-sa dacă aii stat
la domnie ai venit înaintea d-sale feciorii lui Pătrașcu Logofătul și ai lui
Bucioe Vornicul, care a fost ginere lui
Pătraşcu

Logofătul

și arătindu-i

dresele

cele de miluire și de cumpărătură a părinţilor săi de la Constantin Movilă Voevod, iară-și le-aii dat și de la d-sa ca
să-și ţie acele

sate,

Iară

după

ce

s'a

zidit mănăstirea Iangul, ai
schimbătură

cu

tul Căcăceni

dinșii,

de

de

făcut

le-ai

Ia Ilirlăă

şi

d-sa

dat

sa-

satul

Mi-

clăuzeni de la Dorohoiii, din ocînile lui
Isac Balica Iatmanu, puind pricină că
w'aii

treabă

alţii la moșiile

BalicăT, căci

n'a avut feciori din trupul săii, după pierirea lui, nici alte rude mai aproape de
cit pe d-sa, fiindu-i unchii Balica Ilatmanul, Iară satul Bălțăteşti și Minjeşti
după

ce aii făcut schimbătură

le-aii

dat

danie mănăstirei sale Tangului, Deci
dintru actastă pricină acelui uric cu schimbare a răposatului Barnovski Vodă cum

la

răposatul Barnovski-Vodă din veleatul
7135 puind pricină şi zicînd precum acele sate Bălţătești și Minjeşti sunt a
lor drepte ocini, date la mănăstirea Ilangul de ctitorul lor răposatul Barnovsti-
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am

aflat din

deresele

altor

Domni

mai

în urmă cari sc vor pomeni Ja rînd mai
jos anume, cum am socotit cu tot
nostru, că mare strimbătate s'a
de s'aii luat acele sate din mîna
Visternicesei, căci măcar că scrie

sfatul
făcut,
d-sale
și

a-

diverează d-sa Neculal-Vodă, cu judecata Divanului Domniei sale, de pune
pricini din sfinta pravilă pentru daniile
ce se daii

la sfintele biserici sai mădin moșii saii dintru alte bucate
saii lucruri, haine, mutate saii nemutate ;
năstiri,

aceste toate lui D-zeii le-aă dat şi sunt
neridicate în veci și nimeni nu mai poate
de

aceca

să le mai

închinat,

scvată

de

undesaii

lar cine ar îndrăzni,

ce le-aii dat, saii fiii lui,
lui, saiă moșnenii

saii

ori

cela

rudeniife

lui să le ceară,

să le

înstrăineze de la biserică, să. se canoncască ca furii de sfinte. Cari nici noi

cu tot sfatul nostru nu le călcăm, ci le
adeverim și le întărim că este așa. Dară

încă-mi se cade să cunoască județul,

și

să iea sama foarte de amănuntul și să
cerce să vază fost-aii acea danie a răposatului Barnovschi-Vodă bună şi adevărată aii ba. De aici dară se cuneaște

că precum se allă Ja deresele
posaţi Domni

bătrînt

altor

ră-

de la Ștefan-Vodă

Gheorghie și de la Gheorghe GhicaVodă și de la Istrate Dabija-Vodă și din
mărturia boierilor celor mart de pe acele

vremi,

danie și

se dovedește

schimbare

novschi-Vodă,

dară, cum acea

a răposatului

cu aceste

sate

Par-

ce s'aă nu-

mit mai sus în deresele sale, precum la
Domnia răposatului Vasile-Vodă s'aii sculat toate

rudele

a Movileștilor și a lui
Iatmanul, și aii desbătut
toate moșiile cite ai fost a Movileştilor
și de pre Balica, și de moșii și de cumIsac

Balica

părătură, și s'aii împărţit între că sine,
şi într'acele izvoade din împărțeala lor,
se află Îuate

și satul Căcăceni

şeni din mîna acelora cu
făcut schimbătură

răposatul

și Miclău-

care

aii

fost

Parnovschi-

Voevod și le-ai ţinut pănă la domnia
răposatului Șt:fan-Vodă Gheorghe, carele

S'aă pomenit mai sus. Atunci aă venit
din ţara ungurească în "Țară, și altă se
minţie a Movileştilor, rudă mai de aproape, anume Ileana, fata lui loan Movilei, pe care o luase mai pe urmă Miron Costin Logofătul, și a tras piră, ea
cu acei boieri, seminţia DBalicăi, pentru
toate moșiile cu cite s'aii fost împărțitci
la zilele lui Vasile-Vodă aflindu-se că
este seminţia mai aproape Balicăi de cît
cei-l'alți ce luase

moșii;

căci el aii fost

nepoți, iară ca a fost fata lui Ioan Movilei, nepoată de văr primare Balicăi, Și
fără de nici un răspuns acet boieri ce se
împărțise intre sine cu moșiile Balicăi,
ai

dat

toate

moșiile

la mîna

Ilenei,

ca

la o moșneancă dreaptă cu zapisul lor
şi cu izvod iscălit de dinşil de toate satele cite aii fost pre mina lor, precum
cra împărţiala lor din veleatul 7150, în
care izvod s'aii aflat și satele Căcăceni
şi Miclăușeni

precum s'aii arătat mai sus,

care se dovedește mai virtos dintr'o mărturie de judecată a 4 sfinţi răposați ar“hierci ai "Țărei noastre, cari aă fost atuncea: Kir Ghedeon mitropolitul Moldovei, și... Episcopul Romanului, şi
Teofan Episcopul de Rădăuţi și Serafim
Episcopul

de

Huși,

din

veleatul

7172

scriind că s'aii fost sculat călugării de
Balica! cu pîră asupra lui Miron Costin
Logofătul şi asupra jupînese! lui, ce s'aii
numit mai sus Ileana, fata Jui loan Movilei, cerșind călugării partea din moşiile
Balicăi,

fiindu-le

ctitor,

și

i-ai

dat

ră-

mași pe călugări, căci acel Meluite Balica ce ai zidit mănăstirea aii fost venit
din țara Muntencască și aă luat pe sora
Eremici-Vodă, pe Șcheca, și a lui Simion
Movilă-Vodă, și moșiile n'aii fost de pe
Șcheaca Movilească. De aici dară se cunoaște că acea schimbare a răposatului
Barnovschi-Vodă a fost rea, căci s'aii
allat alţii, rude mai aproape Balicăi de
cit D-sa, și le-aă luat acele sate ce s'aii
zis mai sus Căcăceni și Micliușeni din
mina feciorilor lui Pătrașcu Logofătul și
a lui Coste Bucioc Vornicul ce le-ai
fost dat Barnovschi-Vodă schimb ; drept
aceea aii luat și ci satele părinţilor săr
înapoi Bălţăteşti și Miînjești cu judecata
răposatului Vasile-Vodă,
Oscbit de acestea, pentru alte pricini
ce scrie D-sa

Neculai-Vodă

]a

ispisocul

D-sale cel de judecată, precura să fiie
mărturisit şi ai întărit cu cuvintul şi
Sfinţia Sa părintele Kir Ghedeon Mitropolitul, lucrurile ce sunt închinate la
Sfintele lăcașuri să nu se mar deslipească
de la dinsele în veci, Ce Sfinţia Sa fiind
faţă aă dat seamă că aii răspuns și atuncea,

ci n'a

fost cu

voia Sf. Sale, nici
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mănăstirea Ilangul fiind a Țărei, și ales
la munte, nu primea ca să se închine
la patriarhia

de Alixandria,

şi peste voia

Sfinţiei sale s'a făcut cu acea închinăciune.
Așișderea să se fie întrebat şi de Sfinţia Sa părintele Kir Sava Proiu- -Mitropolitul, ca, să-și arate și socotinţa Sf. Sale,
şi să fie răspuns atuncea, cum că ştie
„de

acea

strimbătate

! năstiri, și de multe
lugării zicînd că li
șiile, și n'aii pe ce
fiind Sf. Sa și acum
cetindu-sc
D-sale

lui

aceste

ce s'aii făcut sf. mă-

ori i s'aii jăluit căsai împresurat mosă se hrănească. Ci
de faţă la divan și

pricini,

la

Neculai-Vodă,

ispisocul

deci

Sf.

Sa

aşa aii răspuns, că n'aă mărturisit într'acela chip fără cit a zis că, a apucat pe
acei boieri, ales pe Toderașcu Visternicul, carele ţine acele sate, şi nu era

boier năpăstuitor, și luîndu-se satele

de

atita vreme ținute, de la mîna D-sale
Visternicesci cu nedreptate va fi, și nu
i s'aii ţinut nici într'o samă aceste
,
graiuri,

Așișderea și pentru Sf. Sa părintele
Sava Episcopul de Roman, cum să fie
„răspuns

atuncea

cu

mai

multă

osîrdie,

Şi aii arătat strimbătatea ce s'aii făcut
Sf. mănăstiri,și cum că pe cînd era Sf,
sa Epumen la această mănăstire, şi văzind-o că s'a pustiit din luătura acelor
sate,

și cu mare

durere

de

inimă

vrea

să scornească piră, dară n'a putut să
ale direptate, De care lucru întrebat-am
şi Domnia mea pe Episcopul Sava, să
mărturisească cu frica lui D-zeii cum ştie
cu sufletul săi mai dirept; ce Sf, Sa încă
aii dat samă, cum n'a grăit de aceste,
fără cît ali mărturisit că pe cînd cra
Egumen a zis lui Ilie Cantacuzino Vistiernicul,

ca să știe cum

are sf,

mănă-

stire Ilangul uric de la răposatul Barnovschi Vodă, și ispisoc de la râposatul
Vasile Vodă, pre Bălţătești și pre Minjeşti și va avea odată pilceavă cu călugării de Hangul. Iară Ilie Cantacuzino
i-ai răspuns, că deacolo n'are nicio grijă el, că are la mina lut cu ce răspunde
călugărilor,

iară alta w'aii avut mai mult

a mărturisit,
Așişdere
a și cci-l'alți doi Episcopi
Ş
cum să fie cu un glas ai răspuns atuncea
că impotriva sfinţilor Pravili, şi de lăcomie și netemere de D-zeii le-ai înstreinat acele moșii acei boieri de la

taţii
după
cum
acele
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într'un glas, iară-și să fie răspuus,
socoteala sfințiilor sale Archiereilor,
că cu mare strimbătate s'aii luat
sate de la sf. Mănăstire:de le aă

stăpînit pănă acum. Ce fiind cu toții și
D-lor boerii la Divan, şi auzind aceste
răspunsuri cetindu-se, le-am arătat şi noi

frica lui D-zeii să grăiască și acum dirept,
precum aii grăit și atuncea, să nu făţărească; ce D-lor fără nici o tăgadă aii
dat

samă,

drept,

cum că știca precum
este
chemtndu-i pe rind Necolai

dar

Vodă, și dindu-le a înţelege, să nu răspunză, împotrivă nici cum la Divan.
Deci ştiind acea poruncă n'aii avut gură
să grăcască spre dreptate, ce cum ati
zis Domnia Sa aşa aii poftorit şi Dumnealor cu toţii, Iar așa știi şi cunosc

că s'aii făcut mare strimbătate D-sale
Mariei Visternicesci, Care mai chiar sati
arătat înaintea

noastră

mărturia

de

cre-

dință; Sfinţia-sa părintele Chir Iorest,
Episcop de Iluși, apoi și Ilermeziii, om
bătrîn,

diacul

de Cămară, că pe cînd
tineri, ştiii cu sufletul lor, că

eraii mai

satul Miînjeşti ai stăpînit Mecolae Stîrcea, osebit de Bălţăteşti, și avea și curţi
în sat, trăind

acolo

din

apoi scoţind satui,

părinţii săi,

de lipsă

și

la vinzare,

S'aii

sculat Toderașc
Visternicul,
lui Ilie Vistiernicul Cantacuzino,

tatăl
și aii

"dat lui Nicula Srircci 5oo Iei, plata pe
Minjești la a treia domnie a răposatului
Ducăi Vodă bătrinul.
De aceea dară se vtde dreptate, căci
de n'aii..... de Hangu.... cu, Neculai Stircea, cum era om scăpătat aii
putut să vînză satul la mîna altora, dacă
aă avut călugării strimbătate. Deci așa
am socotit cu tot sfatul nostru împreună
și cu sfinţii Archierei cari s'ai numit
mat sus cum că călugării de Iangu n'aii
avut nici O treabă în acele sate căci
am cercat din boeri bătrîni și dintr'alţii
pămînteni,

și așa

am

aflat:

că

Bucioc

Vornicul avînd ginere pe Iordache Vistiernicul

cel bătrîn, şi pre Şoldaii, şi acele

sate le aii
Vornicul,

fost de
satul

zestre de

Bălţăteşti

lui

la Bucioe
Iordachi

Visternicul, iară satul Minjeşti lui Șoldai şi Şoldaii iarăși l-aii dat de zestre
ginere săi Miron Stircci. De la Miron
Stircea aii căzut la mina fiului săii Neculai Stircea și ajungind la lipsă saă!
vîndut lui Toderașco Visternicu, precum
s'aiă pomenit

mai

sus. lar călugării

de

acea sf. mănăstire; ce fiind faţă la Divan și acum, aii dat samă că de aceste

Hangu

strimbătăţi nici știi, nici ati grăit.
Aşisderea și pentru D-lor boecrii cei
mari, precum întrebîndu-se de D-sa Neculai Vodă, și oscbiţi cite unul, şi cu

aintea noastră și din toată legea țării,
ca să n'aibă în veci treabă cu satul
DBălțătești și cu Minjești, ş'aii umblat
în piră fără de ispravă, și li S'aii luat

62630, Marele Dicționar

Geografe.

nuite,

ai ținut

acele derese a lor tăi-

nefiind bune;

Ş'aii rămas de

în-

și dresele acele din mîna lor. Iară d-uei
Visterniceasă Maria s'aii îndreptat, Deci .
ca să aibă a-și ţine satele cu bună pace,
precum

le-aii

dumneii

cu

ținut moșii, și părinţii,
feciorii săi pănă acum,

și
și

precum îi scriii decesele de la Vasile.
Vodă, și uricul de la Constantin Movilă Vodă;

şi ca să-i

fie de la Domnia

dreaptă ocină și moșie,
venitul stătător în veci
stă pîră să nu se mai
Și precum am aflat
tate, am

iscălit, cu

noastre, și cu
mici din

sfatul

toți

sf, Archierei

boerii cei

nostru,

mea,

și uric 'cu tot
de veci, și aceapirască în veci.
cu mare direp-

că

ai ţării

mari

să stea

și
ne-

clătită și nerușăit în veci, Aceasta scriem,
ulașii let 7224, (1716,) lunie 30. (Sub

scris) Io Mihaf Racoviţă Voevod,

(L. P.)
(Asupra acestui uric, vezi lămuriri îndeplinătoare: 1. Uricul:
Ştefan Voevod 7130(1622); Radu
Mihnea Voevod 7132 (1624);
Suret: Miron Barnovschi Movilă
Voevod 7235 (1627); Gr. Ghica
Voevod 1765; Anaforaua din
1765 ;în «<Uricariul», de Th. Codrescu, pag. 378—s91, t. V).
Miînjeşti, zirii, izvorește din cul:
mea dealului Mînjești, jud. Iași,
pl. Stavnicul, com. Mogoșești,
trece prin partea de E. a satului

şi mai în jos se împreună
piriul Bereasca,

cu

Minjina, com. rur., în jud. Co.
vurluiă, 'pl. Siretul, la 43 kil.
de Galaţi. Se mărginește la V,
cu piriul Gerul, ce o desparte
de com. Călmăţuiul (jud. Tecuciii), la N. cu Cudalbi, la E.
cu căt. Oasele (com. Cuca) și
com. Pechea și la S. cu Hanul.
Conachi,
E formată dintr'un singur sat,
locuit de foști clăcași,

Are o populație

de

196

fa-

milii, saii 800 suflete, din cari
406 bărbaţi și 394 femei; o bi-

serică parohială, cu hramul Sf.
Apostoli Petru şi Pavel, sfinţită
la 29 Iunie 1833, deservită de
un preot şi 2 cîntăreți; o şcoală

Vol. IV,

47

-
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mixtă, frecuentată

de

30

elevi;

3 cîrciumi şi o prăvălie cu mărfuri.
Suprafaţa teritoriului com. e
de 6239 hect., din cari 4234
hect. arabile, 1500 imaș, 415
fineţe,

13

tauri,

544

boi,

323

vaci, 49 junci, 20 junce, 20 gonitori, 5 gonitoare, 46: mînzați,
24 miînzate și 15 viței; 9 armăsari,

68 iepe, 68 cai, 2 asini,
18 berbeci și 1293 ol.

Budgetul com. e la venituri
de 4426 lci și 12 bani, iar la
cheltueli, de 4375 lei.
Prin comună trece calea vecino-comunală Pech
- Minjinaea
Pechca,
Drumul către Minjina trece
prin

odinioară

proprietatea

marelui

patriot şi bărbat de stat Costache Negri. In satul Minjina
Sai ţinut multe din conciliabulele bătrinilor noștri patrioți
din ambele țări surori (Moldova
și Muntenia), cari lucrati pentru
renașterea naţională a Rominilor
și pentru

unire;

dar,

pentru că

cauza redeșteptărei neamului rode

şi a recăștigărei drepturilor

neatirnare

sacrificii
nu

la 58 kil. de Buzău.

moșie
hect.,

particulară,

în jud.

de

Covurluii,

pl. Siretul, com. cu același nume.
Mînza, pirîiaș, în jud. Neamţu,
pl. Piatra-Muntele, com. Calul:
Iapa; izvorește din ramura mun-

ților Tarcăul, şi se varsă pe
dreapta piriului Iapa, aproape
de obirșia acestui piriu.

Minzatul, pîriiaș, în jud. Neamţu,
pl. de Sus-Mijlocul, com. Pipirigul; izvorește din ramificațiunile despre E. a ramurei munților Hălăuca, spre marginea
jud.

mari,

cruța nimica

ca

Stat

C.

Negri,

pentru

cerea
care

aceasta,

fu nevoit a o vinde, și ast-fel
trecu în alte mini. Casa, în care

a locuit Costache Negri și în
care se ţineai sfaturile patrio-

" ambele maluri ale riului Slănicul,

Limita,la N., începe din mun-

Minjina,
2145

se

Suceava

și, după

un

curs

scurt, se varsă pe partea stingă
a piriului Pipirigul,
satul Băboești.

aproape de

Minzaţ
- Boereşt
ii, sas, în jud.
Tutova, pl. Simila, com. Minzaţi, spre V. de satul Minzaţi-

„ Răzăși. Are o populația de 309
locuitori

și 76 case,

o vale, numită Potîrnichea.

Prin com. curge piriiaşul Gologanul, ce formează și Iazul" Minjinei.
Intreaga moșie Minjina a fost

min

ților ambelor țări .romine,
vede și azi în Minjina.

25 vii și 60 vatra satului;

pădure mai de loc. Din acestea,
5720 hect. ale proprietarilor mari
și 514 hect. ale proprietarilor
mici. Proprietăţi mari sunt: moșiile Minjina, Negrea - Potirnichea-Cocoraș și Fintina-Gerului,
Pămîntul e mai mult șes, cu
puţine văi şi ridicături; este favorabil culturei cerealelor.
Vite:

MÎNZĂLEȘTI

Minzaţi-Răzășşi;
cor. rur. şi sat,
în jud. Tutova, pl. Simila, spre
N. de orașul Birlad, pe piriul
* Minzăţelul..
Satul formează o com. (com,
Minzaţi), cu cătunele Ibana și
Minzaţi-Boereşti, cu o populaţie
de 833 locuitori din cari 162 contribuabili, locuind în 216 case.
Are 44,75 hect. vie, din cari

tele Giurgiul şi se lasă spre S.-E.
prin plaiurile munților: Muşa:
Mare, Mușa-Mică, Vetrilele, Neharna, Piatra-Secuiului, Paltenul,
de unde face o proeminență spre

E. prin plaiurile: Nerezul, FurulMic şi Furul-Mare, coboară la Bel-

ciul în fundul Rimnicelului (izvorul Recea), pe care merge pe lingă Muntele-Martinului, pănă la
Mălușelul şi de aci în jos, tot pe
Recea, pănă la vărsătura sa în
riul Rimnicul-Sărat ; trece riul,
urcă în dealul Urzicăriile și de
aci în muntele Curcubeta-Mare,

de unde coboară pănă sub Muchia-Bisericuţei, se lasă pe Izvorul-Coirei, pănă la unirea sa
cu izvorul Sărăţelul, se abate
pe Sărăţel în jos pănă la gura
izvorului Bisoca, ia'pe Bisoca
în sus pănă la hotarul moșiei
Bisoca, apoi prin Piscul-Mindru,
pănă în Virful-Socetului, de unde
se lasă pe izvorul Ghizdita, pănă
la vărsarea sa în rîul Slănic (liagă primărie),

urcă

puţin

pe al-

bia Slănicului şi trece pe malul
opus, priu Valea-Porcului, pe care
merge pănă în virful Dosul-Saălciei. La

$,, hotarul începînd din

Dosul-Sălciei,
Bumbarului,

Ascunse,

merge în
în

Virful-

Virful - Poenei-

la Copaciul-Hoţilor și

de aci se dirige spre MuchiaGhizuniilor, de unde urcă în
muntele Cerchezul; la Piatra-Pi-

150 hect. nelucrătoare, și 2,50
hect. livezi cu pruni.
Se lucrează puțin olăria.
Comerciul se face de 6 persoane.
Are o școală de băcţi şi o
biserică.
Budgetul com. e de 5347 lei

cul, urcă pe izvorul Vatea-Sării,
pănă la Crucea-din-Posadă, o
ia pe plai, pănă la Curmătura-

şi 40

Trestioarei,

bani.

goiului, se lasă pe plaiul Tainiştea-Vacilor şi coboară iar în riul
Slănicul, la punctul numit LuncaBali. La V., hotarul începînd
de la Lunca-Balii,

se

trece

lasă

în

Slâni-

izvorul

Rugina, pe care merge pănă în
Minzăleşti,

com.

rur.,

în

jud,

Buzăiă, plaiul Slănicul, situată pe

Fundul - Ruginelor,

șipotul

Brazeului,

de aci,

pe

pe

d'asupra

MÎNZĂLEŞTI
căt. Buste,
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urcă în Curmătura.

Calului de unde se lasă în jos,
întilnește

piriul Sturdza

Și

sa, apoi iar urcă pe la Urzicărit
în vârful muntelui Măceșul, se

lasă

de

Izvo
- ru
Șterpilor,
l

se

abate pe plaiul de V. al mun.telui Măceșul şi ajunge în LuncaOdoboae;

de aci întălnind,

Iz-

vorul-Oprii, urcă cît-va pe din.

sul şi se abate

pe Izvorul-Les-

pezilor pănă la Ripa-Galbenă,
unde întilnind Izvorul-Secuiului
se lasă pe dinsul pănă la văr.
Sarea sa în pîriul Bisca-Mică,
apoi pe malul stîng al Biștii,
merge în sus pănă în muntele
Tăietura (Muşa-Albă), de unde
se lasă

pe

Izvo
- Giurg
ru
iului
l,

apoi pe plaiul Dealului-Negru,
" urcînd în muntele Giurgiul.
Suprafaţa sa este de 0248

hect., din care 3830 pădure, 460
arabile, 942 fineaţă, 2877 izlaz,

29 livezi, 1 vie şi 1109 sterpe,
Proprietăţi
mai
însemnate

sunt: Jumătate muntele Cireşul
şi căte-va sforicele ale statului,
Munţii-Giurgiului, Muşele și Fu-

rul (proprietatea Gherman). Meledicul, Poiana-Ascunsă, Bustea

şi Trestioara, pe lingă care se adaogă proprietatea moșnenilor
Minzăleşti, subdivizați după moșii în două: Minzăleşti şi Stamătești, Ichimeşti, descendinți din
Nicolae Ichim şi Pătulești,
Terenul este muntos şi străbătut de nenumărate văi și iz-

voare,

petroleii,

mai la cultura porumbului.

Are

însă fineţe întinse și Superioare,
precum și păduri seculare, din
care cea mai mare parte nu se

pot exploata. Cele din muntele
Giurgiu se exploatează din Transilvania,
”
E avută în substanțe minerale, precum: fier (pirită), plumb,
și chiar aur

în

munţele

ocru,

etc.

Muntele Cireșul
conglomerat

de

este un
unio,

Muntele

Grunjul

o

masă de ghips, iar pe ValeaSghiabului se găsește foarte
multă sigă, pe cari locuitorii o
pisează de spoesc casele cu dinsa. Siga, adusă deapă,se găsește
pe toată albia rîului Slănicul,
pănă la vărsarea sa şi chiar în
riul Buzăul. Italienii ati început
să o strîngă, pentru a sculpta
statuete. Are în fine sorginţi cu

apă minerală, precum; Bustea,
Săreni, Bisceni, Zghiabul, etc.
Are o școală, în cătunul GuraBădicului, frecuentată de 40 copii ; 2 biserici, în căt, Sghiabul,

deservite de 2 preoți, 2 cîntă.

Gavril, schitul

catedrala
Mihail şi

Găvanul;

ş cir-

ciumi, 9 mori de apă, 2 făcae,
I pivă, 4 herăstrae, 1 cășărie
în muntele Mușa și mai multe

stine,
Vite sunt: 358 boi, 196 vaci,
65 viței, 26 cai, 3o iepe, 3 mînji,

-276

oi, 257

capre

şi 196 porci.

Stupi sunt 80.

Comuna e formată din cătunele: Bisceni, Bustea, Cireșul,
Ghizdita, Gura-Bădicului, Grun.

jul, Ichimeșşti (Minzălești), Plă.
vățul, Poiana-Vilcului, Zghiabul,
Trestioara, Săreni și Valea-Porcului, cu o populație de 1160 su.
cari 251 coatribuabili,

locuind în 325
Meseriași

case.

sunt:

„Dintre

cătunele,

4 lemnari,

3

cari compun

se știe însă că și Poiana-Ascunsă,

pe la.1740, era locuită și servea adesea ca refugiii în timp
Tradiţia

locală

des-

(Ichimeşti),

de reședință

al

căzu -

comunei

zălești, jud. Buzăă, cu 220

Min-

lo-

cuitori și 44 case,

Minzăleşti,

moşze,

în

jud.

Bu-

zău, com. Minzălești, proprietate
a moșnenilor; are cam 2800
hect.,

din care cam

formată

din

500 pădure,

Valea-Porcului

jumătate muntele
Valtă

jumătate

Cireșul

poi finete, livezi,
și loc sterp.

şi

(cea-

e a statului),

a-

izlaz, curături
!

Miînzăteşti, sat, în jud. Covurluii,
pl. Horincea, com. 'Lupeşti, la
4 kil. mai jos de reşedinţa comunci. Are 121 familii, saă 546
suflete; o biserică.

Minzăteşti, saz, în partea de V.
a com. Bosia, pl. Braniștea, ju.
dețul Iași, situat pe coasta des.

pre E. a dealului Minzătești, pe
o suprafață de 635 hect,,
e populată cu 78 familii, sau 301
suflete, cari se ocupă cu agri- .
cultura,

pescăria, facerea

jinelor.

rogo-

Are o biserică, zidită la 1815,

de Alexandru

Ghica.

Vite: 546 vite mari cornute,
"550 oi, 36 cai și 134 rîmători,

Minzăteşti, pirîiaș, ce udă satul
cu același nume, jud, Covurluii,

pl. Horincea,

com.

Lupești, și

în Horincea.

2

accastă comună, Dionisie Fotino
menţionează numai Minzălești ;

de invazii.

Minzăleşti

se varsă

rotari, 14 butnari, 1 fierar,
cojocari și 2 boeangii.

cu

Mănești.

vast

diferite

nu e de căt

reți şi 2 paracliseri,
fiind cea cu hramul

pre începutul ei e identică
cea de la com.

specii de psilodoni și alte fosile.

flete, din

Agricultura se mărginește nu-:

aramă

Bisoca, apol sare, lignită, urme
de

ur-

că pe dinsul pănă la sorgintea

MÎNZICA

Minzăţelul, iri, ce curge prin
pl. Simila, jud. Tutova. Izvorește

din com. Mînzaţi, curge de la
N. spre S., udă com. Minzaţi
și Ibănești

și se varsă

în piriul

Simila, pe dreapta, lîngă cătunul:
Puţul: Olarului.
Minzica,

za/e, în jud.

Ialomiţa, -

:

MÎNZUL.:
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pl. Cimpul, la mijlocul căii între
satele

Ștefănești

şi

Lupșani.

Minzul, căzu», al com. Cilibia,
jud. Buzăii, cu 290 locuitori și
56 case,

este pietroasă mai cu seamă
spre V., pe malul lacului Mirleanul.
Movile sunt 3; principala este
Drăgaica (108 m.) la N., dominind Dunărea, satul și
Mirleanul ; este artificială

Mînzul, moșie,
com, Albești.

Minzul

MÎRLEANUL

în

jud.

(Slătineanca-),

Buzăi,

moşie,

în jud. Buzăi, com. Cilibia, cătunul Mînzul. Are 1400 hect,,
din care 80 pădure, Cotul-Mi-

lacul
și a

vită de 1 preot, 1 dascăl şi 1
paracliser;

o şcoală mixtă, con-

dusă de 1 învăţător, și frecuentată de 20 elevi; 1 moară pe apă şi 3 de vint,
Suprafața comunei este de
3556 hect., din cari 70 hect.ocupate de vatra satului, 950

servit ca punct de observaţie.
Apele care udă comuna sunt:

hect.

Dunărea, la N., pe o distanță
de 6 kil., avind malul săi de

ale locuitorilor.
Locuitorii posedă: 85 pluguri,

V. jos, iar cel de E. înalt și ripos; formează ostrovul Hozu-

ale statului

și 2536

hect.

halea, restul arabil și sterp.

nada, acoperit cu pietriș și nisip,
şi a cărui parte V. aparţine comun.

150 care şi căruțe, 1 trior; 2
mașini de vinturat; 4200 vite,
mai cu osebire oi și boi.
Comerciul este activ şi se face
de 3 comercianți, prin orășelul

Miîrcioica, al s-lea pice de graniță pe Dunăre, începînd dela
hotarul Doljului, spre S. de

Văile sunt numeroase, cu maluri ridicate și mult cotite, Cele
mai însemnate sunt: valea Ca:

Ostrovul și gara Cernavoda.
Budgetul comunei e la venituri de. 2718 lei, și la cheltueli

"balta Cușniţa și în dreptul

nasanul la N., se deschide în
Dunăre; Valea-Mirleanul, unită

de

sa-

ului Vidin din Bulgaria,
Mirleanul,

com.

rur., jud.

Con-

stanța, pl. Silistra-Nouă.
Este aşezată în partea V. a
judeţului, la 82 kil. spre V. de
oraşul Constanţa, capitala districtului şi în partea N.E.a

plăşei, la 37 kil. spre N.-E. de
orașul Ostrov, reşedinţa er.
Comunele învecinate cu dinsa
sunt:
S-E;

Aliman,
Beilicul,

la
la

5

kil., spre
5 kil., spre

cu valea Ormanul, pe la S. şi
prin interiorul comunei, se deschide în lacul Mirleanul lingă
„satul

Mirleanul,

Bălți este numai una: balta
Mirleanul, (370hect.),în parteaV.,
are maluri înalte. Mai cu seamă
cele E. sunt înalte și pietroase.
Lacul pe o bună întindere este
acoperit

cu

stufși

comunică cu

Dunărea printr'o girliță (1 kil.
lungime) prin care se alimen-

S.-V.; Cuzgunul, la 11 kil., spre

tează

S.; Oltina, la io kil., spre S.-V;;
Rasova, la 12 kil., spre N.E.

sumă în localitate.
Este formată dintr'un singur

Se mărginește la N. cu jud.
Ialomiţa, de care se desparte
prin Dunăre; la E., cu comuna
rurală Aliman; la S. şi V,
cu com. rur. Beilicul, de care

se desparte

prin

dealul

Cuir-

“Cuius, valea Mirleanul, dealul
Demircea și malul de V. al întin.

sei bălți Mirleanul.
Relieful solului său e puţin
accidentat de dealurile: Zbreia
(99 m.) la N,, și prin interiorul
comunei;

Cuir-Cuius

(121

m.),

Demircea (121 m.),la S., pe hotar, avind prin comună ramificațiile lor nordice. Natura lor

cu

cătun

apă şi pește ce se con-

de

reședință,

Mirleanul,

așezat în partea V. a comunei,
pe malul E. al lacului Mirleanul, puțin înalt şi stincos. Pozițiunea lui este frumoasă, înconjurat de dealuri înalte, acoperite cu verdeață
și cu vii,

avind o deschidere spre V. pe
stufosul mal al lacului, Casele
sunt

frumoase,

bine făcute, de

zid, și așezate pe 8 uliţi,
Are o populaţie de 230 familii, sai 971 suflete, din cari
237 contribuabili; o biserică, cu

2397

lei.

|

Căi de comunicaţie sunt: un
drum judeţean Cernavoda-Rasova-Oltina ce trece prin sat,
apoi drumuri comunale ce duc
la Beilic, Aliman, Demircea, etc.
Mirleanul, sat, în jud. Ialomiţa,
„Pl. Borcea, pendinte de com.
Gildăul, situat pe țărmul stîng
al Borcei, sub coasta Bărăganului şi lipit spre V. de satul de
reședință,
Are o populație de 486 lo-.
cuitori, din cari 231 bărbaţi și
112 femei,
Miîrleanul, 7psu/ăi pe Dunăre, în
jud. Ialomiţa, pl. Borcea, com.
Gildăul, cu pădure și păşune.|
Mirleanul, fichet de frontieră,
pe Dunăre, în dreptul satului
Gildăul, pl. Borcea, jud. Ialomiţa.

Mirleanul, (Zea/ însemnat, în jud.
Constanţa, pl. Silistra-Nouă, pe
comunelor

Alirleanul

și Beilicul, brăzdind

teritoriul

partea de

fundată şi

S.-V. a căt. Mirleanul, cea de E.
a căt. Beilicul şi cea de N. a

întreținută de locuitori, deser-

plășci;. este cuprins înțre lacul

-. hramul

Sf. Dumitru,

:
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Mirleanul și Beilicul, valea Demircea şi valea Mirleanul; are
126 m. înălțime, dominînd cele
„2 lacuri, cele 2 văi şi drumurile

comunale ce duc de la Beilicul
la Mirleanul,

Cuius;

Demircea

este acoperit

și Bac-

cu

semă-

nături şi finețe.

leanul, Caranlic, Cuzgun, Cara.
Amat, Dobromirul, Enişenlia și

Hazarlicul.

" tuat pe teritoriul comunelor
rale Mirleanul şi Beilicul.

ruCa

toate lacurile de pe malul drept
al Dunărei,

el trebue

să fi fost

format de Dunăre în vre-una
din marele sale revărsări, mai
cu seamă că nivelul apelor sale
e același ca al Dunărei;

astăzi

comunică cu Dunărea printr'un
mic braţ, lung de 1 kil., larg de
vre-o 20 m. şi puţin adînc; prin
acest braț lacul este alimentat
cînd fluviul este în creștere. La
S. de el se află un mic lac, a-

coperit cu stuf, numit

Beilicul,

care poate fi considerat ca o
prelungire a sa, căci limba de

pămînt, ce le desparte, este joasă
şi acoperită dese-ori cînd apele
sunt mari. Forma lacului este
mai

mult lunguiaţă,

ție generală

cu o direc-

dela N. la S. In-

tinderea sa totală este

de

360

hect. Malurile sale abia se cunosc din pricină că stuful le acoperă ca o bandă de jur împrejur; ele sunt joase, afară de
două locuri, la N. și la
satul Mirleanul, unde sunt

S. de
înalte

și ripoase, pietroase chiar.
Pe maluri vin de se termină

ultimile ramificațiuni ale dealurilor Tuna-Orman şi Calburgina,
la V,, Zbreia şi Catiţa, la E.

Satele așezate lîngă lac sunt:
Mirleanul, pe malul N.-E. şi Beilicul, lingă lacul cu același nume,
la 1!/ kil. de lacul Mirleanul,

Basinul săi are o întindere
de 25000 hect., şi cuprinde teritoriile comunelor ; Beilicul, Mir-

Este

cuprins

între

dealurile Tuna-Orman, Calburgina, Macucul, Cioial, Merchez,
Cişla, Distrail, Baș-Punar, Siniv - Bair, Aslama- Bair, SinivIol-Bair, Uzun
- Bair, la V.; ho-

tarul
Mirleanul, /ac însemnat, în jud.
Constanţa, pl. Silistra-Nouă, si-

MÎRȘANI

Dobrogei

spre

Bulgaria

şi dealurile: Ghiol-Punar, Mulver-Acceuci, Imail-luc, Echi-lu-'
iuc-Olceac, Catiţa şi Zbreia, la S.
Văile care brăzdează acest basin sunt: a-Beilicului, unită cu
Valea-lui. Ghenciii, se deschide în
lacul Beilicul; Derinea-Ceair, formată din unirea. Văei-Cişmelei

cu Migedetul numită și DudutluCucuciu-Alcea;

valea

Derinea,

care la începutul ei se mai numește și Gheren-Ceair şi primeşte
sub acest nume văile: Babuci-Cu.
lac, 'Teche-Chioi, formată din
Iurcuri - Mahala-Ceau, Dobromirul şi Medmedi-Culac, apoi valea

Enişenlia ; pe stinga are

valea

Demircea unită cuvalea VoineaMare; valea Mirleanul unită cu
valea Orman şi Bac-Cuius. A-

ceste văi aii apă numat în timpul ploilor.
Peștele
același

ca

pescuește

din

această

cel

din

de

locuitori,

baltă

Dunăre

e

şi se

venitul

aparținînd statului.
Mirleanul, vale, în jud. Constanţa, pl. Silistra-Nouă, pe teritoriul com. rur. Mirleanul, Alima.
nul și Beilicul, formată din trei văt

Chior-Cuius și Mirleanul

la V.

şi, după un drum de 12 kil.
se deschide în iezerul Mirleanul, spre E., la 1!
kil. .spre

S. de satul Mirleanul; are pe
dreapta, ca adiacentă, valea Orman; pe valea sa merg drumuri ce duc de la Mirleanul
la Alimanul,

Demircea

şi

Bac:

Cuius.
Mirlogea,
com.

sa/, făcînd parte

din

rur, Apostolache,

pl. Pod-

goria, jud. Prahova. .
Are o populaţie de

125 lo-

cuitori;

o

biserică,

fondată

la

anul 1825 de Panait Prapogic,
și reparată la anul 1858 de Du-_
mitru Caramaliu.
Locuitorii satului s'ait împroprietărit la 1864.
Mirşani, com. rur., jud. Dolj, pl.
Jiul-d.-j., la 47 kil. de Craiova
şi la 58 kil. de reședința plăşei,
Căciulăteşti,
situată pe şesul

Mirşani, și compusă dintr'un singur

cătun.

Se învecineşte la N, cu com.
Apele-Vii; la S., cu com: Lo:
custeni; la E., cu com. Marotinuld.-s. şi la V., cu cătunul Tîmboești, ce ţine de com. Murta.
Hotarul către fie-care comună
este format de drumuri și numai din distanţă în distanţă se

găsesc movile de hotar, făcute
pe marginea drumurilor,
In N. comunei se găsesc o
mulţime de lacuri cari nu aii scur-

mai mici, din cari cea mat însem-

gere. Între cele mai

nată este Bac-Cuius-Culac,carese
consideră ca ramură principală;

sunt: Lacul-Galeșului, al-Guguleștilor şi Lacul-Lung, cu o suprafață de 21 hect. fie-care;
Lacul-lui-Preduț, al-lui-Anghel şi
al-Bădiceilor, de 1!'p hect. fie.
care; Lacul-Ghineştilor, - al-Co-

se desface din ramificaţiile ves.
tice ale dealului Echi-Iuiuc-Olceac, de pe teritoriul satului
Bac-Cuius

al com.

Beilicul;

se

îndreaptă spre N., avînd o direcțiune generală de la S.-E.
spre N.-V.; trece prin satul Bac-

“Cuius,

pe

la

poalele

vestice

ale dealurilor Uzun-Culac-Bair,

însemnate

pilului, al-Femeilor și al-Uştiubelor, de 1 hect.
conțin pește.

fie-care; toate

Sunt 80 fintîni, toate cu cumpănă, 66 în comună și 14 afară
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pe cimp. Cruci sunt 40
din,
cari
25 în comună şi 15 afară pe cîmp.

noă
tarea

Pe furcile fintînilor cari sunt
mai nouă, și pe ale crucilor se
vede scris numele celor cari le
ai ridicat,

Această sfintă biserică este zidită din

temelie în anul 1793, în zilele prea sfinţitului episcop Nectarie, și în zilele prea
- Inălţatului

Domn

Alexandru

Moruzzi,

Ctitor Matei Burada și alții,

Inscripţia
lac:

bisericei

Cu ajutorul lui D-zeii ziditu-s'aii din
temelie această sfintă și Dumnezecască
biserică la leatul 1831, unde se serbează
hramul Sf. Erarh Nicolae, prin îndemnul

și osteneala acestora

“Diaconu,

si anume: Radu

I. Popa Mitroi cu fiii sei, Pre-

otul Nicola, Mitran Măra, lon Rachierii, Stan Ercu Duhovnicu. Prin dare

de bani și osteneli

ajutind

și cei-l'alţi

sătenY.

Iar acum la: anul 1568 s'a prefăcut
amvonul din temelie, turla, acoperișul,
iar din noii învelit cu tinichea precum
și zugrăveala acestora și hramul de afară,
Prin osteneala și dare de bani acestora
și anume: Dascălu Jon! Cărceanu, Niţă
Diaconu

Radu

Dumitre,

Diaconu

Petru

și cu ajutorul și dări de bani și al celorValţi săteni. In zilele prea nălţatului
nostru

Domn

Carol[, cărora

pomenire

să le fie în veci amin, lon Gugu, Teodor
Popescu, Vancea Mitrache, Ilie Diaconu
Ion.

Inscripţia
în-Biserică :
Această

sfintă

bisericei

Intrareas'aii

cu

zidiț din

cheltuiala

comunei

comune

Mirşia, com. rur., jud. Vlașca,
pl. Neajlovul, situată pe Valea:
Drimbovnicului, în jos de -Sadina, proprietatea moştenitori:
lor Răducanu Dumitriu, fostă

a familiei Bolintineanu.
Este situată la 36 kil. de București, la 60 kil. de Giurgiu

Mir-

învecinate

Anghel,

Ion

Gg.

și la 8 kil.

Burada, Ion M. Burada, Radu
Uritu,
Ion Cărceanu, Stoian Ghisdavu, Diaconu

Stan,

Mihai Duţă,

Preotul

Nistor,

Sunt

2 şcoli

primare,

Cel

una

unlocal

de

zid construit

de
de

co.
115

băeți; școala de fete funcţionează de la 1879, și este frecuentată de 43 fete,
Suprafaţa teritoriului comunei
este de 2712 hect., din cart:
425 hect. ocupate de vatra sa.

tului; 2104 hect. pămînt arabil

și 16 hect.

lac,

Mirşani

este proprie-

tatea moșnenilor,

Viile, în întindere de 166 hect.,
sunt ale moșnenilor.
Meseriași sunt: 9 fierari, 3
tîmplari,
Sunt

4 cojocari și 4 cizmari,
8 cîrciumi,

O cale comunală străbate comuna pe o lungime de 4! kil.
Budgetul comunei e -la venituri de 3534.50 lei și la cheltueli de 3363.31 lei.
Vite: 480 vite mari
750 oi și 35 cal,

cornute,

Vezi

acest

nume.

de

2104

hect. ara-

bile. Aparține cetelor de moșneni, ce se găsesc pe dinsa.

vie,

moșie

şunț

Nicolae

Cioflic;

ele nu

se des-

part de cit printr'o linie dehotar.
Suprafaţa ambelor proprietăți
este de 20534 hect.
S'a dat la 256 locuitori, în
1864, o suprafață de 468-hect.
Este un petic de pădure de
200 hect. spre Purani.
Arenda anuală a ambelor
trupuri este de 22009 ler.
Are o populaţie de 1100 locuitori,
bili; o

din cari 212 contribua.
școală mixtă, condusă

de un învățător, și frecuentată
de 40 băeți și 10 fete; o biserică, zidită

de familia lui Bolin-

tineanu, ţinînd de parohia Ueşti„Moșteni și deservită de 1 preot
și 2 dascăli.

Budgetul
turi de

3544

comunei e la venilei şi la cheltueli,

de 3679 lei.
Pe aci trece șoseaua jude
țeană ce vine din GlavacioculCirtojani şi duce spre Bucu.
pe

Valea-

Drimbovnicului.
"Poetul Dumitru Bolintineanu,
s'a născut în acest sat, unde-și

avea și proprietatea Mirșia.

Mirşani, moşie particulară, jud.
Dolj, pl. Jiul-d.-s., com. Mirșani,
în întindere

din două maha-

rești și Obedeanca,

Mirşani, saț, jud. Dolj, pl. Jiuld.-j., formînd comuna Mirșani.

reșe-

Dumitriu, azi zestrală a d-lut C.
Nacu și Mirșia din-Vale a d-lui

băeți și a doua de fete; școala de

mună și este frecuentată

Obedeni,

lale :: Mirşia-din-Deal, a d-lui R.

de

băeţi funcţionează din 1838, are

de

dința plășer.
Se compune

dintiiii cîntăreț al bisericei Grigorie popa
lon.

Pe
biserică

Episcopii

Moșia
Sf. Nico-

Domn

cu bine-cuvin=
Vilcea-Noul Severin

şi a celor mai de aproape epitropi Dincă

su-

servite de 2 preoți, 3 cîntăreți
şi 3 paracliseri și avînd fie.care
cite o inscripție.
Inscripția bisericei Sf. Ioan:

Inălţatului

Cuza,

Pupezeanu, Dumitru

Mirşani.

Are o populație de 4178

Sf

Domnului,

a venit cu modificare numele co-

flete.
Sunt trei biserici: una cu hramul Sf. Ioan, a doua cu hramul Sf. Nicolae și a treia cu
hramul Intrarea în Biserică, de-

prea

Ion 1

şani, ajutind și alte

se numea Mirșolea, de unde

munci

zilele

D. D. Calinic, luînd Săvîrșire în zilele
M. $. Carol 1, la anul 1568, Noembrie
9, hramul Intrarea în biserică a Maicei

Se zice că temelia comunei
a fost pusă de trei familii venite
din cătunul Apele-Vii, din care
una

în

Alexandru

MÎRZA

166 hect.

de

Mirţani, parte a comune? CapulPiscului, pl. Rîurile, jud.
cel.

Mus-

Mirza, saț, jud. Dolj, pl. Dumbrava-d.-j., com. Sălcuța, cu
489

suflete și 74

case,
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Mirza, moşie, jud. Dolj, pl. Dumbrava-d.-j.,

com.

Sălcuţa,

satul

Mirza. Aparține d-lui M. Boicescu. Pe dinsa sunt 28 pog.
vii, 8 ale d-lui Boicescu

și

20

ale locuitorilor. Se mai găseşte
și pădure,
”
Mirza,

două trupuri de pădure,

în întindere

de

3şo

hect., pen-

dinte de com. Apostolache şi
Sîngerul, plasa Podgoria, județul Prahova, supuse regimului
silvic.

Mirza, păzure, în jud. Dolj, pl.
Dumbrava-d.-j., com. Sălcuţa,
satul Mirza, în întindere de 50
hect., aparținînd d-lui M. Boi-

cescu.

Este

populată

cu

stejar și girniță.
Mirzăneşti,
leorman,

cătun,
pl.

în

jud.

Marginea,

cer,

Te-

comuna

Pielea. Are o populaţie de 486
suflete,
-buabili.

din

cari

94

contri-

com. Tăutești, pl. Copoul, jud.
Iași. Izvorește de sub pădurea
Mirzăști, se întinde spre E., printre dealurile Mirzăști și Horlești, pănă la Podul-de-Lut, unde

dă în valea și piîrîul

Mirzea

Zahorna.

(Vîrful-), vîrf de deal,

Situat la N. de com.

Gornetul-

Cuibul, pl. Podgoria, jud. Prahova.

Miţa, dea/,

continuare

a

dealu-

lui Popeşti, jud. Vaslui, com,
Miclești, se întinde pe teritoriul

com. Știoborăni, în partea-i de
N., şi se termină
Docolina.
:

Mizganul,

zădure,

aproape

de

a statului, în'

întindere de 763 hect,, pendinte de com. Hirtiești, pl. Argeșelul, jud, Muscel,

MLĂJETUIL,

Mlăceni, saţ, cu 120 locuitori,
jud. Argeș, pl. Loviștea, făcînd
parte din com. rur. Perișani.
Are o biserică, cu hramul Sf.

Nicolae, deservită
și 1 cîntăreţ.

Mlăcii (Valea-),
Buzăii,

com.

cul; pe
mari
lor.

de

vaz,

Cătina,

malurile

gropi,

preot

în jud.
căt.

sale

numite

1

se

Săti.

văd

ale-Jidovi-

Mlăcile, căzu, al com. Sibiciuld.-s., jud. Buzăi, cu 20 locui
tori şi 6 case; are sub-diviziile

Drăgănoi și Moara-Sibiceanului,

Mlăcile, sas, în jud. Dimboviţa,
pl. Dimboviţa-Ialomiţa, cătunul
com. Pietrari,

Mlăjetul,

co.

rur.,

în jud.

și

pl. Buzăului, situată pe ambele
maluri ale rîului Buzăul, la 61
kil. de orașul Buzăul.
Limita,

Mirzăşti, pîri4, pe valea Mirzăști,

--

la

N.

începe

din

poalele muntelui Virful-Oii, continuă cît-va pe izvor, urcă în

Virful - Ciniilor şi se lasă în
Poiana-Lazului, urcă plaiul muntelui Leurdeanul, apoi, pe iz:
vorul Leurdei, trece pe la Vă-

cării, atinge căt. Girbovi (com.
Nehoiașul), la capul dealului,
urcă în Virful-Strungilor și se
lasă pe valea Napiţa pănă în
riul Buzăul;

la V., continuă pe

matca Buzăului pănă la gura
izvorului Cătiașul, ia pe Cătia.
şul în sus pănă la Piscul-luiBălan,

de aci în virful muntelui

Măgura, în apropiere de căt,
Poeniţele (com. Chiojdul), se
lasă apoi pe slemnea plaiulur
pănă în muntele Muscelul; la
S., din muntele Muscelul coboară drept pe muche pănă la
Malul-Alb, dă în rîul Buzăul şi
îl trece în dreptul gurei ValeaSibiciului,

la

Bordușoaia ;

E., în sus

la

pe

malul

al

sting

Văei-Sibiciului, urcă de la Borduşoaia' în Virful-Roșiilor, apoi

în vîrful Fulgoiul, se lasă în vale
la Dogărița, de unde apucă pe
drumul muntelui Goșea și urcă
în virful Vlădani, de unde se

Brusturișul,

a-

tinge Muscelul-Cărăimănesc,

la

lasă în izvorul

Groapa-Baciului și urcă iar pe Goşea pănă

în virf și iar se lasă în

vale pănă la 'Țărușele, de unde
ia drumul pănă în Seciul-Mus- .
celenilor,

unde

se întîlneşte cu

Izvorul-Ruginos, cu care

coin-

cide pănăîn hotarul moșiei Colţi,

unde după ce urcă în muche, se
coboară în izvorul Valea-Boului,

apucînd pe acest izvor pănă la
vărsarea sa în Valea-Colţilor, pe
care

o

părăsește

ca

să

urce

Virful-Pal; de aci se lasă pe
plai, trece pe la lac, urcă virfurile:

Stermina,

Cheea

și

Co-

riiul, de unde se coboară iar
în Valea-Colţilor, pe care merge
pănă la sorginteasa sub muntele Valea-Oii.
Suprafața acestei com. este
de 3756

hect.,

din

cari:

243

hect. arabile, 931 hect. pădure,
186 hect. fineață, 1230 hect.
izlaz,

140 hect.

livezi,

7

hect.

vie și 1019 hect. loc sterp.
Proprietăți însemnate sunt:
Mlăjetul-Topilele și Trestioara_Ruginoasă, ale statului; MlăjetulUrsoaia, Lereasca şi Poenele,

particulare;

iar

Mlăjetul,

Gor-

găneasa,
Stănilă,
Hărhădăul,
Valea-Rea, Bordușoaia şi Pă.
cura,

ale

cetelor

de

moșneni:

Mlăjeteni, Gorgănești, Stănileni,
Vălireni

și

Lupeni,

numiți

și

Lerești, pe care ie posedă singuri, sai în devălmășie cu sta- tul, sait cu particularii.
Terenul
cos

com.

și sălbatic,

e muntos, stîntotuși

are şi po-

ziţiuni favorabile culturei şi de
o plăcută înfățișare, Așa, Va- .
lea - Sibiciului merită a fi văzută nu numai pentru impor-
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tanța ei geologică, dar
tru frumusețea locului.

și pen-

subdivizia

E avută în minerale și mai

nele: Chirilești, După-Piatră, Intre - Sibicee, Mlăjetul, Păcura,
Stănile, Topilele, Trestioara, Va-

lea-Lupului, Valca-Rea și ValeaSibiciului, cu o populație de
locuitori, din cari 433 con-

tribuabili, locuind în 588 case.
Meseriași
4 rotari, 11

sunt: 20 lemnati,
buteari, 1 croitor,

1 fierar, 1 cojocar şi 1 boeangiii.
Se țin anual 4 tirguri: S Septembrie

și 8 Noembrie

la Mlă-

jetul; 29 August, la Valea-Sibiciului; 30 Noembrie, la Valea-Lupului,
Căi de comunicaţie n'are, altele, de cit drumurile naturale.
Vite sunt: 646 boi, 137 vaci,
64. viței, 11 cai, 7 iepe, 4 mînzi,

1200 oi, 380 capre și 175 porci,
Stupi sunt 60,
Are

o școală frecuentată

de

30 elevi; 4 biserici, în Mlăjetul,
Stănila, Valea-Lupului și Valea:
Sibiciului, deservite de 3 preoți,
3 cîntăreţi și 4 paracliseri, ca:
tedrala fiind cea cu hramul Nașterea Maicii Domnului; 4
ciumi; 2 mori și 1 făcăii,

cir-

Budgetul com. e de 2911 lei,
80

125

case;

are

Cincarul,.

cu

seamă în ape sulfuroase și feruginoase,
Comuna e formată din cătu-

3150

800 locuitori şi

MOARA-CONACIII

bani.

Comuna e vechie, Câtunul
Valea-Sibiciului exista la 1640.
Dionisie Fotino mai menţionează
cătunele Mlăjetul și Stănila, înfiinţate cu mult mai înainte.
E demn de vizitat muntele Virful-Pietrei, care are în partea de
N.,.mai multe peșteri săpate în
piatră unde, după tradiţie, ar fi
„locuit Tătarii și care aii servit
de ascunzători şi locuitorilor în

timp de invazii.
Mlăjetul, căzun de reședință al
com. Mlăjetul, jud. Buzăii, cu

Mlăjetul, zoșie, în jud. Buzău,
com. Mlăjetul, proprietatea moşnenilor Mlăjeteni; are cam 230
hect., din care 30 hect. arabile,
apoi izlaz, livezi, pădure și sterp.

Proprietatea moşiei este a mai

multor răzeși. Din vechime, a
fost a mănăstirei Solca din' Bucovina, dăruităla 25 Iunie 1623
de Miron Barnovski, Hatmau

Are

2 biserici,

I preot, 2
Mlăjetul, pădure, în jud. Buzăă,
com. Mlăjetul, proprietate a statului, pendinte de Episcopie ; are
630 hect. și e formată din trupurile:

Coriiul,

Topilele, Virful-

Pinişorului și Vîrful
- Sterminei,
Mlăjetul şi Topilele, moşie, în
jud. Buzău, com. Mlăjetul, pro.
prietate a statului, pendinte de

şi

Pircălabul Sucevei. A stăpinit-o
mănăstirea pănă la 1785.
deservite

ciîntăreţi

de

și 2 pălă-

mari,
una pe partea proprietarului Balasinovici, cu hramul

Sf. Gheorghe, făcută de zid la
1803, de Costache Manole, proprictarul moșici ; a doua pe partea din sus a răzeşilor, cu hramul Sf. Mihail şi Gavril, făcută
din lemn în 1814, de Ioan Pirii, răzeş.

jud.

Sătenii împroprietăriți ai 120
hect., 30 arii, pămint, iar. proprietarii moşiei, 1074 hect., 15
arii, cîmp şi 71 hect., GI arii, pădure. Vie se află pe moșie în
întindere de 3!) pogoane.
Drumul principal este acel de
la Darabani la Dorohoiti.

Buzău, com. Mlăjetul. Vezi Macoveanca.

Hotarele
moșiei sunt cu: Lozna,
Havirna, Hudeşti și Suharăul,

Mlecăneşti, sa, în jud. Dolj, pl.
Ocolul, com. Mischi, cu o populaţie de 492 suflete: 256 băr-

Moara, că/uu, jud. Argeș, plasa
Pitești, fâcind parte din com.

Episcopie;

„care

are

800

hect.,

din

170 hect. acoperite de cu-

rături,

livezi, izlaz și sterp,

iar

restul pădurea Mlăjetul.

Mlăjetul-Ursoaea (Macovean.ca,

Jitianca),

baţi şi

236

moşie,

femei.

în

Locuesc

93 case.
Copiii din sat urmează
la școala
mixtă

din satul

Mischi,

la 380 m.

ce este

|

Are o biserică cu hramul Sf.
" Dumitru, fondată de enoriași

în 1874;

3 cîrciumi.

Mlecăneşti, 7zoșie particulară, în
jud. Dolj, pl. Ocolul, comn.:Mischi,
aparținînd bisericci S-tei Treimi
din Craiova. Are o pădure pe
dinsa, numită Lunca-Mare.
Mlenăuţi,

rur.

Borlești-Vărzari,

în

Moara-Cîmpineanului,

pzmire

vechile a satului Pantazi, din comuna Coslegiul, pl. Cricovul,

jud. Prahova.

-

Moara-Cîmpul-Crucei, sa, județul Dolj, pl. Jiul-d.-s., com.
Argetoaia. Are o populație de

"169 suflete, 83
femei.

Locuesc

bărbaţi şi. 86
în

31

case

şi

12 bordee,
Copiii din sat urmează la școalele din satul Argetoaia-d.-s., ce
este la 1 kil. 5oo m. departe.

sa, pe moșia cu ace-

lași nume, com. Suharăul, pl.
Prutul-d.-s., jud. Dorohoii. Are

o populație de
491 suflete,

131 familii, saii
|

Moara-Conachi, său, județul
Bacău, pl. Siretul-d.-s., comuna
Filipeni, făcînd trup cu satul
Frunteşti, care este spre E,
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Moara-de - Mărăcini, mahala,
din com. rur. Bucovul, județul
Prahova, pl. Cricovul.
Moara-de-Vint,
Zrigonometric,

ante
jud.

și pune

Buzăi,

perit.
de izlaz, pe

malul

aco-

drept

al riului Slănicul. Face limită între comunele: Aldeni, Beciul,
Cernăteşti, Piclele și Pleșcoi.

MOARA-GRECILOR

9oo hect. (45 izlaz, ş vie, 400
pădure). Locuitorii cultivă tot

parte din com. rur. Rifovul, ju-

terenul,

tuat pe malul drept al riului
Teleajenul. Are o populaţie de
332 locuitori.

fără să aibă

locuri de

izlaz,
Proprietarul are case mari şi
!
un parc frumos.
Are 2 biserici (la Găneasa şi
Mo-ar
Domneas
a
că); o şcoală
mixtă;

1

mașină

de

treerat

cu

aburi; 2 heleștae; 2 poduri stătătoare,.

Moara-din-Groapă, căzun, jud.
Vlașca, pendinte de com, Patruzeci-de-Cruci, situat pe dealul
drept al Neajlovului, în sus de
Vadul-Stanchiă,
- Proprietatea răposatului Sp.
Gazoti, are. o suprafață de
6oo hect., din care pădure de
tufă în intindere de 300 hect,

S'a dat la 30 locuitori foşti
clăcași, în 1864, o suprafață de
90 hect. Aduce

un venit anual

de gooo lei.
Are

|

o biserică,

deservită

de

un preot și un dascăl; ţine de
parohia. Patru-zeci-de-Cruci.
Locuitorii se ocupă

cu

face-

rea, de cărbuni din lemnele ce
_se exploatează din pădurile învecinate: Corbi, Vadul-Stanchii,

Udeni și Moara-din-Groapă.

Moara-din-Silişte, sat, judeţul
Argeșul.
Moara-Domnească,
jud.

com. rur.,

Ilfov, pl..Dimboviţa, situată

la N.-E. de București, lingă valea Pasărea,
reşti.

la 28

kil. de Bucu-

- suflete,

din cari 212 contribua-

bili, locuind în 239 case și 11
bordee.
Se întinde pe o suprafaţă de
1870 hect. D-l Kotzebue, ginerile răposatului general Mavros, are 1350 hect., și locuitorii,
520 “hect. Proprietarul cultivă
62(30.

Barele” Dieționar

armăsar, 379 boi, 221 vaci și
viței, 4 tauri, 26 bivoli, 36 bivoliţe, 65 capre, 73 porci, 975

Geografe.
o.

Val.

IF

.

oi,,

Budgetul comunei e la venituri de 4974 lei, iar la cheltueli,
lei.

de 4915

Locuitorii posedă : 93 pluguri,
80 cu boi și 13 cu cai; 198
care şi căruțe: 164 cu boi și
|
34 cu cai,

Locuitori împroprietăriți sunt

131

și

sunt

174.

neîmproprietăriți

Comerciul se face de
ciumari și 2 hangii.
Moara-Domnească,

mat
4

cir.

suț, făcînd

Este situat la V. de

Găneasa,

locuitori.

|

D-l Kotzebue are 1350 hect.
și locuitorii, 130 hect. Proprietarul cultivă 9oo hect. (45 iz5

vie,

400

pădure).

Lo-

si-

naționale,

Vasluiii-Iași,

întinzîndu-se parte pe șes și
parte pe ambele coaste ale dea.-.
lului ce vine din satul ValeaRea.
Suprafața satului e de 2824
hect. din care 274 hect. pădure
și 2161 hect. loc de cultură,

finaţ, imaș ale proprietăței,
386 hect. ale locuitorilor.
Are o populație de 140

iar
fa-

milii, sai 440 suflete; o biserică, făcută de : locuitori,
la

1829, deservită de 1 preot şi
1 eclesiarh; o moară de apă
"şi una cu vapori; două cîrciumi,
Vite: 207 vite mari cornute,
oi,

19 cai şi

30

rimători,

Locuitorii posedă : 26 pluguri
și 50 care cu boi; 1 plug şiz2
căruțe

cu cai.

In

partea de

se vede

pe malul sting al văiei Pasărea.
Se întinde pe o suprafață de
"1480 hect., cu o populaţie de

Crivina,

situat de o parte și de alta a

819

„parte din com, rur. cu același
nume, pl. Dimboviţa, jud. Ilfov.

laz,

Se compune din satele: Găneasa, Moara-Domnească și Șindrilita, cu o populaţie de 1180

124 cai şiiepe, 1

pl.

Moara-Domnească, sa, la S.
com. Valea-Rea, pl. Mijlocul,
jud. Vaslui, la 9 kil. de Vasluiu,
şoselei

Vite sunt:

187

dețul Prahova,

locul

N.
unui

a satului,:
iaz

şi

ur--

mele iezăturei.
Moara-Dracului, cascadă înaltă,

în jud. Suceava, formată de pi. riiașul Bogolinul, ce se vede la
scoborişul cu

pluta pe

Bistriţa,

în partea dreaptă, după ce s'a
trecut Cheile şi Scăricica.

cuitorii cultivă tot terenul.
Are o biserică, cu hramul Sf.
Nicolae ; o. școală mixtă; 1 mașină de treerat cu aburi; 1 he-

leșteii; 1 pod stătător.
Comerciul se face de 1 hangiă.
Numărul vitelor mari e de 114
şi al celor mici, de 415.
Moara-Domnească,

saz, făcînd

Moara-Grecilor,
sa
în jud.
Vasluii,,pl. Crasna, com. Mun:

|

teni-d.-s., la 5 kil. spre N. de
orașul Vasluii, aşezat pe șesul
din dreapta șoselei naționale
Vasluiii-laşi.
o
Teritoriul satului e de 2298
„_hect,, din cari: 1454 hect, arabile, 258 hect. finaț, 314 hect.
imaș, 214 hect. pădure, 10 hect,
48

vii și 45

hect.

vatra

satului, o-

rică,

454

deservită

suflete;
de

o

1 preot

și

torii, 61

1

cîntăreţ, zidită la 1815 despătarul V. Miclescu, şi carela 1869
s'a restaurat și înfrumusețat de
postelnicul Temistocle Bastachi ;
o moară

cu

aburi;

La marginea
este un

10 bivoli,

moară,

vite

251

o cîrciumă.

de E. asatului

iaz cu

prietăţei.
Vite: 215

cal şi 38

rimători,
Locuitorii posedă: 56 pluguri
şi 60 care cu boi; 10 căruțe

cu cal; 12 stupi cu albine.
Moara-Jorei,

parte

din

com.

Sirbi.

Moara-lui-Ciornei,

saz, în jud.

Vasluiă, pl. Fundurile, com. Tingujei, situat pe ţărmul stîng
al Şacovăţului, pe o întindere
de 286 hect. şi cu o populaţie
de 44 familii, sati 133 suflete.
Moșia e proprietatea d-lui 1.
Filipescu.
Moara-lui-Enică, cătun, al com.
"Cătina, jud. Buzăă.
Moara-Mocanului, sa, făcînd
parte din com. Leurdeni, pl.
Podgoria, jud. Muscel. Esituat
în partea de S.-E. a com. lingă
Ciulniţa şi pe malul sting al
rîului Argeșul.
Are o populaţie de 47
lii, saii 210 suflete,

Moara-Nouă, saț, făcînd parte
din com. rur, Ploeștiori, pl. Tir.
guşorul, jud.

Prahova.

populație de

108 locuitori.

Arc

ov

Moara-Popii, saţ, în jud. Dimboviţa, pl. Cobia, cătunul com.
Dragodana.

moșia

Hăneşti, jud. Dorohoiii, pl. Baeul,

hect.

Statul cultivă prin arendașii
săi 235 hect. (7 sterpe, restul
pădure). Locuitorii cultivă tot
terenul, fără rezervă de izlaz.
Numărul vitelor mari e de
77 şi al celor mici, de 48.

al pro-

|
mari cornute,

oi, 40

Ly

bise.-

nași, “plasa Negoeșşti, judeţul
Ilfov.
Are o suprafață de 416 hect.,
și o populaţie de 82 locuitori.
Statul are 355 hect. și locui-

cupat de case, grădini, drumuri, etc.
Are o populație de 110 familii, sai

MOCANI

i.

piei

MOARA-JOREI

fami-

Prin centrul satului trece 'calea ferată şi șoseaua națională
București-Piteşti, cari merg aproape paralel.

Moara-Nouă, sa/, făcind parte
din com. rur. Lămotești-Gălbi-

Moara-Prefectului, sai Arma-

nul, sa, în partea de S-E. a
com. Cepleniţa, pl. Bahluiul, jud.
laşi, situat

pe

coasta

dealului

Hulpoiul, numit și al-Perilor,
Are o populaţie de 41 familii, saii

Vite:

144

suflete.

103 vite mari cornute,

23 cai, 485 oi

şi 39 rimători,

Moara-Săracă (Țurloaia), sas,
făcînd parte din com. rur. Căciulaţi, pl. Znagovul, jud. Ilfov.
E situat la E. de căt. Căciulați,
între valea Pociovaliștea și pădurea Gradiștea,.
Se întinde pe o suprafaţă de
728 hect., cu o populație de

644 locuitori.
Statul

are 325

hect.

și locui-

torii, 403 hect. Statul cultivă
prin arendașii săi 200 hect, (restul pădure).

L.ocuitorii

rezervă

Comerciul

se face de

ş

cir-

ciumari,

,

Numărul
446

vitelor

şi al celor

mari

mici,

e de

de

879.

Moara-Săracă, moșie, a statului,
jud. Ilfov, pendinte de mănăstirea Căldărușani.
Se arendează cu 8800 leia.nual.
Are şi o pădure de 200 hect.
Moarele-de-Vînt, suburbie, în orașul Birlad, jud. Tutova, situată

în partea de S..V. a orașului,
pe dealul cu același nume.

Moarta,

ri, jud.

Ilfov,

din riul Păltinașul

şi se

începe
varsă

în riul Sterpul. Udă moșia Prundul și are o lungime

de ş kil.,

curgînd în direcțiunea N.-E.
Moarta, zăvoii, jud. Vlașca, pl.
Călniştea, pe malul Argeșului,
pendinte de proprietatea Gradiștea-d.s.
a d-lui N. Tătă-

ranu.
Moaşa (Muntele-), zăzure particulară, supusă regimului silvic
încă din anul 1883, pe moşia Muntele-Moașa, pendinte de

com, Strimbeni, plaiul Vărbilăă,
jud. Prahova.
Mocanca, ziriă, în jud. R.-Sărat,
pl. Rimnicul-d.-s., com. Deduleşti; izvoreşte din dealul Pleșești; udă com. în partea de
E. şi se varsă în riul R.-Sărat,

pe stinga lui.
Mocani, saț, în jud. Neamţu,pl.
Bistriţa, situat în drumul ce duce

pentru izlaz 25 hect.

de la tirgul Buhuşi, prin Cioplani,

Are o biserică,-cu hramul
Adormirea, deservită de 1 preot

pe riul Bosculeasa. Cu marginele sale formează hotarul către
jud. Roman.

și 1 cintăreț; o școală mixtă,
frecuentată de 20 elevi și 14
eleve; 1 moară de apă; 1 heieștei; 1 pod.

Mocani. Vezi Bărtăluşul, sat, com,
Puiești, jud. “Tutova.

MOCANI
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Mocani, sa/, în jud. R:-Sărat, pl.
Rîmnicul-d.-s., căt. com. Racoviţeni, aşezat în partea de E. a comunti, pe riul Cilnăul, la poalele
dealului Mocani, de la care şi-a
luat numele,la 11/2 kil. spre N.
de cătunul de reşedinţă, Raco-

vițeni. Are o întindere de 35
hect., cu o populaţie de 81 familii, saii 328 sufete, din cari
45 contribuabili; o biserică,

față de 300 hect. și ţine de ocolul silvic cu reședința în Giurgiii.
In acest ostrov,

Teleajenul, jud. Prahova, populată cu mocani veniţi de dincolo,

la 1853,

ati

se

cliul;

este situată

de

N..V. a plăşei şi în cea de

V.

Mocani,

îîr/ă, jud.

Brăila,

la

locuitori transilvăneni.
Vatra
satului e de 25 hect. cu o populaţie de 35 familii, sai 171
suflete,
Vite sunt: 60 cai, 160 cornute,
410 oi și 50 rimători,

-Mocanilor (Drumul-), rm, la
N.-E. judeţului Ilfov. Formează

limita între jud, Ialomiţa, încecepînd dela căt. Sărindarul-d.-j.
şi pănă la Drăgoești-d.s., pl.
Mostiştea.
Peacest drum treceaii primăvara nenumărate turme de oi

de la baltă la munte.
mute,

com. Pătirlagele,
pădure și izlaz,

com.

com.

saţ,

rur,

făcînd

moșie,

în

parte
pl.

din

zroșie moșnenească,

de

175

m.;

este

acoperit

cu

fineţe şi vii,
Mocanul, osfrov, cu pădure de
salcie, pe domeniul Giurgiul,
-jud. Vlașca, pl.' Marginea, proprietatea statului. Are o supra-

mai abondentă a vegetaţiunci,
face ca suprafața acelei poeni să

|

se acopere de turbă.
|
Locuitorii mai numesc această
localitate şi Căldarea, din cauza
formei sale.

Mocra, fădure,
tului

în

pe teritoriul sa-

Comarna,

comunei

com, „Poeni,

pl.

Iași, proprietatea

Iași,

jud. Buzăii, com. Lipia; are cam
700 -hect.,

arături,

vii,

izlaz şi

pădure; e sub-divizată, după ramificările vechielor cete de moșneni, în următoarele sfori: Buzoianca, Culoeşti, Domnia, Filitis, Măroeşti, Pislăreasa, Potopeasa, Turculeasa, Vătășeasca
"şi Vetrești,
Mociarul, zuufe,
com. Trestioara,

în jud. Buzăi,
căt. Crivelești,

„acoperit de pădure, izlaz și sterp
«-Mocanul, Zza/, jud. Dolj, pl. Jiulde-Mijloc, com. Podari, înalt cam

2 kil.,

țimi izvoresc o mulţime de. izvoare, cari favorizind desvoltarea

Codrul, jud.

în jud. Buzăi,

acoperit

în

Cri-

covul, jud. Prahova. Are o biserică, fondată la 1694 de loc.
Moceşti,

Slănicul,

înconjurată de toate părţile de
înălțimi. De la bata acelor înăl-

Mizil.

Iordăcheanu,

riul

Muscel, la o înălțime de

Moceşti, vechie numire a cătunului Lipia, com, „Lipia, jud.
Buzăii,
Moceşti,

în

Mocirlele-Leotii, poiană, în jud.

1

kil. spre V. de satul Batog, pe
vilceaua Batogului, înființată de

Mocanul,

(Ceapa-),

Buzăii,

scurge

livezi, pădure și sterp.

jurată cu stuf; conţine pește.

jud.

Buzăii,
din lacul

gîrlițe

şi se varsă în balta Lăţimea; are
112 hect. întindere şi e încon-

Mocească

iese

Mociarul, moșie, în jud. Buzăii,
com. Trestioara, căt. Criveleşti;
are 620 hect. curături, fineaţă,

e formată de Dunăre, cu

care comunică prin două

în jud.

Trestioara;

„faţa cătunului Lopătari din com.
Lopătari,
.

Aza-

în partea

A.

ziri:,

Mociarul, desparte muntele Pițigoiul de muntele Mociarul și

şi cari s'a retras din M&-

neciul-Ungureni.

de

com.

Mocanului (Balta-), /ac, în jud.
Tulcea, pl. Măcinul, pe teritoriul com. rur. Pisica, și anume

pe acela al cătunului săi

A

Mociarul,

avut loc lupte între Turci și Ruși.

a com.;
Mocani, maha/a, în partea de E.
a com. Măneciul-Pămînteni, pl.

»MODNIA

şi avind

multă humă

albă.

Mociarul, /ac, în jud. Buzăii, com.
Trestioara, pe virful muntelui
Mociarul. Are o suprafață cam
de S hect. și e înconjurat de pădure

de anin

şi trestie. Conţine

peşte. Merită a fi vizitat pentru
frumusețea locului.
>

Modirceni, mahala, făcînd parte
din com. rur. Tomșani, pl. Ho.
rezul, jud. Vilcea. Are,. împre.
ună cu Bogdănești, o populaţie
de 350 locuitori (150 bărbaţi,
200 femei).
Aci eo

biserică, fondatăla anul

1510 de Anghel Chiceanu și alți.
Modirceni, va/e,
Dealul-Pietrarilor

izvorește din
și se varsă în

rîul Bistriţa, în raionul comunei
Tomșani, plaiul Horezul, jud,
Vilcea.
Modnia,

zale,

jud.

Vilcea, pl.

Cerna-d.-s., com. Broşteni, iz„vorește de la E. comunei; udă

cătunul

Giteji

şi

se

varsă în

“rîul Cerna, între comunele Broşteni și Lăpușata.

|
.

MODOAIA
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Modoaia, co. rur., jud. Vilcea,
pl. Cerna-d.-s., formată din 2
cătune: Modoaia şi Groşi, situată pe valea riului Cernişoara,

la 45 kil. de capitala judeţului
și la 40 kil.: de a plășer.
Are o populaţie de 595 locuitori, 316 bărbaţi, 279 femei,
locuind în 207 case; 2 biserici,
în fie-care cătun cîte una.
Meseriași sunt: 8 lemnari, 3
croitori

şi 2 cizmari,

MOGĂNDĂNENI

în com. Broşteni, pl. Cerna-d.-s.,

jud. Vilcea, formată din trupurile: Hotărasca (127 hect.), Ani-

nosul

(896 hect.) și Valea-Ur-

„zica (240 hect.).
Modorani,

mahala,

în jud. Me-

hedinţi, com. rur. Negomirul, pl.
Văilor.
Modreni,

sas,

în jud. R.-Sărat,

Vite:
1ş cai, 118 boi, 70
vaci, 48 capre, 30 oi, 150 porci.
Locuitorii din cătunul Groşi

plaiul Rîmnicul, cătunul comunei Valea-Sălciei, situat în partea de E. a comunei, pe malul
sting al riului Cilnăul, la poalele

sunt moșneni,

dealului

iar 79

din

Mo-

doaia s'aii îimproprietărit la 1864,
cînd li s'aă dat 276 hect. pe
moşia

statului Modoaia,

fostă

pendinte de Episcopia Rimoicul.
Cînd timpul e prielnic, se fabrică aci pănă la 1000 decalitri
ţuică.
1044 hect.
Veniturile și

cu

izlaz cu tot,

cheltuelile

co-

munci se urcă la 600 lei anual.

la

200

'm,

spre E. de cătunul de reședință,
Valea-Sălciei. Are o întindere
cam de 32 hect., cu o populaţie de 48 familii, sai 212
suflete, din cari38 contribuabili,
Modruzeni,

“Toată comuna,

are

Modreni,

căzu, în jud. Putna,

pl. Șușița, com. Pădureni.
Are o populațiune de 180
suflete, locuind în 55 case.

2 brăzdată de dealurile: Cernei, Luncavăţul, Valea-lui-Filip,
Trașca, Socetul, Valea-Voicir,

Modruzeşti, fost sat, în județul

Modoaia, saț, făcînd parte din
com. tur, Modoaia, pl. Cernad.-s., jud. Vilcea. Arc o biserică.
Locuitorii s'a împroprietărit

Modruzeşti şi Căpreşti, moșie

la

1864.

Modoaia,

deal,

la Vestul

comu-

Are.

direcţia

de

la

spre S. și separă comuna
doaia de comuna Popești.

N.

Mo-

Modoaia, moșie a statului, fostă
pendinte de Episcopia Rimnicul, situată în comuna Modoaia,

pl. Cerna-d..s., jud. Vilcea.
Se arendează
anual.

a statului,

Vadul-SoreştiE

în jud.

Vadul-Soreştilor,
Episcopie.

Are

Buzăii,

pendinte
520

hect,,

com.

cu

1100

lei

pădure,

a statului, în

sovul e scris în Argeș, anul...
Martie 25. (Condica Episcopiei,
fila 111). Mai tirziii s'a dăruit
Episcopiei. Matei Basarab iartă
pe locuitorii de aci de bir, ca
„poslușnici ai Episcopiei. Doi
țărani ai venitla Matei să ceară
a fi puşi la bir, însă Matei dă

întindere de 1263 hect., situată

din 7162,

deal,

se

întinde

de

la E. la V., în partea de S.a
dealului

Schinit-Tescului,

com.

Tirzii, pl. Crasna, jud. Fălciă,
și se termină în șesul L.ohanul;
pe el se cultivă cereale, pe o
suprafață de 122 hect.
Modruzul, iris, care e scurgerea
apelor din valea Modruzul, Struna și Ichim de pe moșia Deleni,

Pl. Coșula, jud. Botoşani. Curge
spre N. și se varsă în Miletin.
Mofleni, saz, jud. Dolj, pl. Ocolul,
com. Balta-Verde, situat pe apa
Jiului, la V. de satul de reședință, Braniștea. Areo populaţie
de 338 suflete, 177 bărbați şi
161 femei. Locuesc în 75 case.
Copiii din sat urmează la școala
mixtă

din

satul

ce

Braniștea,

este la 3!/ kil. In satseaflă: 1
croitor,

1 cizmar

și 8 cîrciumi.

Alături de podul Bucovăţului,
se găseşte o lăptărie model, unde
se face unt, brînză albă și cașcaval de bună! calitate.
Mofleni, fost sat deosebit, jud.
Dolj, pl. Jiul-de-Mijloc, com. Bucovăţul. Azi ține de com. BaltaVerde, din pl. Ocolul.

de
cea

Căpreasca, de 138 hect.
Această moșie a fost dăruită
de Dan, marele Voevod, boerului Stroe şi lui David Mareş. Hri-

hrisovul
Modoaia,

comuna

mai mare parte arabile, apoi
fineaţă, vieşi pădurea Nănia, sati

nei Popești, pl. Cerna-d.-s.,
jud.
Vilcea.

Buzăii,
lor.

Modruzul,

Mofleni, moșie, a statului împreună

cu Vîrvorul, jud. Dolj, pl. Jiul-deMijloc, com. Virvorul și pl. Ocolul, com.

Balta-Verde. Are

întindere de 266 hect, Se
sește pe dinsa și pădure.

o

gă-

Mofleni, zăzure, a statului, jud.
Dolj, pl. Ocolul, com. BaltaVerde, în întindere de 63 hect.
Se găseşte pe ambele părți ale
șoselei

județene

Craiova-Buco-

vățul. Este populată cu arţari,
ceri, frasini și stejari, aceștia predominînd.

Septembrie,

prin care interzice de a se lua
bir de la Modruzești, .

Mogăndăneni,

căzu,

jud. Ar.

geș, pl. Pitești, făcînd parte din

-
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com.. rur. Richiţelele-d.-j. Are
o populație de 69 familii, sai
284
mul

suflete ; o biserică, cu hraSf. Gheorghe, deservită de

un preot și un cîntăreţ,
Mogeşti,

mahala,

făcînd

parte

din com. rur. Slătioara, plaiul
Horezul, jud. Vilcea. Cade în
partea de N.-V. a comunei și
este udată de Valea-Oarbei și de

- Valea-lui-Stan. Are
Mogoi,
Ocolul,

zale, jud.
com.

o

biserică.

Vilcea,

Titireciul,

plasa
la

1/2

„MOGOȘESTI

In comună sunt trei biserici;
9

şcoală,

țător,

condusă

plătit de

de

un

învă-

satul Coroiul,

în ramura

mun-

telui Domesnicul şi în prelungirea muntelui Virful-Mare.

»

Mogorogea, ziriiaș, în județul
Neamţu, pl. Piatra-Muntele, comuna Călugăreni; izvorește din
dealul

cu

acelaşi

nume

şi

se

varsă pe stinga piriului Hangul, între satele Coroiul și Gălbăzeni.

Mogoşanca, moșie a statului, în
„jud. Teleorman, pl. Marginei,
com. Furculeşti. Are o întindere de 250 hect: Se mai nu.
mește și Ulmeni-Mogoșanca.

(Salcia-),

zoș:e,

în jud. Buzăi, com. Smeeni.

stat; o moară

de apă,
Se învecinește: la E. cu Costești, la V. cu Cojocarul, la N.
cu Mătăsarul și la S. cu com.

Mogoşeşti, com. rur., în partea
de S.-E. a plășei Stavnicul, județul Iași, situată pe costişa

Greci. De Mătăsarul se desparte
prin apa Tinoasa, de Greci prin
riul Argeșul, iar de Cojocarul
și Costești prin cimpie, uninduse mal cu toate comunele vecine prin şosele vecino-comunale. E situată la 1 kil. spre S.
de halta Mătăsarul.

lului Bordea, ce înconjură toată
„plasa în partea despre S.
Se compune din 'satele : Mo-

kil. și spre E. de vatra satului.
Mogorogea, munte, in județul
Neamţu, pl. Piatra-Muntele, comuna Călugăreni, situat spre

Mogoşească

despre

E. şi N. a culmei

Mogoşani, cătun, aparţinînd comunei Bobul, pl. Amaradia, județul Gorj, situat la V, comunei
Bengești, pe malul dreptal rîului .Blahniţa.
Are o suprafață de 970 hect.,
din cari: 445 hect, arabile, 331

dea-

goșești - Frumoasei, MogoșeștiGălăței, Budești, Minjești şi Vocoteşti, cu o populaţie de 462
familii, sai 1947 suflete.

“Tot

pămîntul

deluros,

comunei

acoperit

vezi și vii;

este

cu

păduri,

și

puține

sunt

|i-

şe-

suri, udate de mai multe pirae.
Are

5 biserici,

deservite

de

2 preoți, 5 cîntăreţi şi 3 eclesiarhi;

2

șculi,

conduse

de

3

învățători și frecuentate de 101
elevi;

o moară

de

vint,

2

de

hect. fineţe, 13 hect. vii, 20
hect. pădure mare, 55 hect. pă-

apă şi 2 cariere de piatră,

dure

drumul judeţean Iași - Vasluiu,
peste Dealul-Bordei. Prin mijlo-

mică,

35

hect. pomet,

16

hect. izlaz, și 5 hect. vatra satului.
Are

o populaţie de 76 familii,

Prin

această

comună

cul ei trece drumul

trece

comuno-ve-

cinal de la Iași la Vasluiii prin

sai 384 suflete, din cari 76 con-

satele: Budeşti, Hadimbul și Mi-

tribuabili;

roneasa, tot peste Dealul-Bordei.

o biserică, deservită

de preotul de reședință.
Locuitorii posedă: 15

plu-

guri, 28 care cu boi; 263 vite
mari cornute, 27 cai, 754 oi,
137 rimători, 12 capre; 13 stupi
cu albine.

Budgetul comunei e de 9703
lei, 47 bani, la venituri şi de

9681 lei, 75 bani, la cheltueli.
Vite: 2337 vite mari cornute,
320

oi,

260

capre,

132

cai

şi

407 rimători,

Comunicaţia se face prin druMogoşani, com. rur., jud. Dimbovița, pl. Cobia, situată pe o
cîmpie, numită Cimpia-Argeşului, la cîţi-va. kil. spre S.E. de
Găeşti și lingă calea ferată Bucureşti-Pitești-Vîrciorova,
Prin raionul comunei, curge

apa Tinoasa și spre S., rîul Argeşul. Are un singur podeţ peste
apa Tinoasa.
Se compune din patru că_tune:

Mogoșani,

Frăsinei,

muri ordinare.

Din centrul cătunului pleacă,
un drum ordinar -numit Bălăceanul.

In sat se găsesc:

1

puț

şi

2 fintîni.

Mogoşani, ma/ala, în jud. Mehedinți, pl. Motrul-d.-j., com,
rur. Suşiţa.

Pu-

Mogoşanul, zirîz, pe moșia Mi-

roinica și Tetcoiul, cu o popu-

horeni, jud. Dorohoiă, pl. Herţa,
com. Buda,

_laţie de 1400 locuitori,

Mogoşeşti, com. rur., jud. Olt,
pl. Vedea-d.-j., situată
pe valea
Mogoșasca, spre V. de Plapcea:
Mare, la 20 kil. de capitala
judeţului,
Casele răspindite atit pe vale
cît și pe ambele dealuri s'a
pus la linie încă din timpul lui
Alexandru Ghica (1834—.1842).
Afară

de numirea oficială, co-

muna Mogoşești în partea deN,
se mai numește Grajdul, iar în
“partea

de

S., Olteni.

Statul

a:

dat o parte la însurăţeiîn 1864
1

-

.
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şi 1879 şi parte a vîndut:o în
loturi.
Are o populaţie de 1014 locuitori.
|

piraiele: Bechianca, Barbul, Ia:
covul, Băjasca, Răduca, Sărarul, Pahonţul, Gerul, Grajdul,

Această sfintă şi Duranezecască biserică, ce se cinstește și se prăsnuește hra-

Basamacul, Gropile, afară: de
alte multe vilcele.
Se zice că datează
din timpul lui Negru-Vodă. Primul locuitor, spune legenda, ar fi Mogoş, care avea 4 copii (3 băeţi şi o fată) şi din cari au ră-

mul

mas

Sunt

3 biserici,

deservite

2 preoţi,
Biserica despre

de

S. poartă în-

scripția “următoare:

Sf, Nicglae

s'a

ridicat

din

temelie

și s'a înfrumusețat, după cum se vede
„de robul lui Dezeii, .. (lipsește), în zilele prea Luminatului Domn Io Grigorie
Ghica Voevod, Insă, după spusa locuitorilor bătrîni, ctitur al acestei biserici a
fost un

anume

Stroe

Ciobanul,

care,

sc

zice, a ridicat acest lăcaș, pe locul unde
cra o altă biserică de lemn în criug.

A

doua biserică, din centru,
cu hramul Adormirea
Maicei
Domnului s'a rezidit la anul
1882 şi este de lemn. A treia
biserică, de la N. comunci, cu
hramul Sf. Dumitru și Cuvioasa
Paraschiva, s'a zidit la a. IS41,

Mogoşeşti,
Roman,
de

oraşul

înființată

la

Sai

dat

158

hect,,

și

28

la 1879, dindudli-se 140 hect,
în moșia statului Clocociovul.

Vite sunt: 57 cai şi iepe, 220
boi, 56 vaci,
1500 oi şi 20
porci.
“

„Comuna

se întinde pe o su-

prafață de 1914 hect.
Veniturile

şi cheltuelile

com.

sunt de 2814 lei, 94 bani.
Comerciul se face de 4 ctrciumari.
O şosea

comunală,

care mer-

ge de la N. la S. şi careseîntilnește

cu

șoseaua

naţională

Slatina-Pitești, înlesnește comunicația între această comună și
comuna Constantineşti.

E
cea,
fiind
De

brăzdată de dealul Plappe care se cultivă cereale,
și cîte-va petece de vie,
la N. la S., o udă girla

Mogoșasca,

în

care

se

varsă

rur.,

în

hect., 44 ar., pădure
goane vic.

jud.

Moldova, spre N.
Roman şi aproape
kil. de reșe-

Moşia se limitează cu Mihoreni, Buda-Mare şi Becești,

„Este formată din satele : Mogoșeşti

și Muncelul-d.-s.,

reședința com.

în satul

cu re-

Mogoşeşti,

Mogo-

saţ, făcînd parte din

com. rur. Copăceni-Mlogoşești,
pl. Sabarul, jud. Ilfov. Este si-

şeşti,

populaţie de ş26 fa:
1707 suflete, din cari
de Unguri şi 17 fam.

tuat la S. de Bucureşti, pe malul sting al rîului Argeşul. Pămîntul săi e mlăștinos în par- :
tea de N.

biserici de lemn: 2
și 2 catolice; o școală

"Se întinde pe o suprafaţă de
656 hect., cu o populaţie de
371 locuitori.

5

Budgetul com. e la venituri
de 5227 lei, şi la cheltueli, de

D-l V. M. de Gravie are 360
hect. şi locuitorii, 296 hect. Pro-

4957 lei.

prietarul și locuitorii cultivă tot
terenul.
Are o .biserică,

Mogoşeşti, sa, pe moșia cu acela
' și
nume,

com.

Buda,

21

copii,

cir-

Numărul vitelor mari e de
219 şi al celor mici, de 232.
Acest cătun se crede a fi întemeiat de la 1814. Mai înainte
se zice că ar fi fost așezat în
valea Argeşului, nu departe de
locul ce-l ocupă azi, și că în

M. Holban. In vechime a fost
a mănăstirei Holcea din Bucovina, pănă la 1785; iar în urmă

urma

a mănăstirei Mogoșești.

unui înec mare,

pe la anul

de

2 preoți, 2 cîntăreți și 2 pălă-

2

ciumari.

jos, lingă un smirc.
Proprietatea moșiei e a moștenitorilor răposatului Grigore

deservite

hramul

Comerciul se face de

durei și e formată din cătunele:
Mogoșeşti, ce formează vatra
satului și Lunca, așezată mai

2 biserici,

cu

Intirnpinarea Domnului, deservită de 1 preot și 2 cîntăreţi;
o școală mixtă, frecuentată de

pl.

Herţa, jud. Dorohoiii, cu o populaţiune de 196 familii, sai
799 suflete.
Este situată Ja poalele pă:

Are

și 10 po-

Drum principal este acel de
la Mihăileni la Mamorniţa, trecînd pe lingă sat.

de extremitatea județului, la 30
“kil. de el și la zi
dința plășei,

mixtă.

şcoală,

com.

pl.

li

o

doua de lemn, făcută la 1794
de Ignat Bătrinul şi restaurată
în 1851 de spătarul Mihalache
Holban, fost epitrop. al mănăstirei.
Sătenii împroprietăriți ai 321
" hect., 8 ar., pămînt, iar proprietarul, 130 hect., 33 ar,, cîmp, 286

peşti, Saraolești și Cuingești.

S'aii împroprietărit la 1864, cînd

Are

Maicei-Domnului, zidită în 1818
de monahul Sava Holban şi a

4 neamuri: Budeşti, Schio-

Are o
milii, sai
200 fam.
de Evrei.
Sunt 4
ortodoxe

1875, frecuentată de 44 copii,
Locuitorii sunt moșneni; 47

mari: una, fostă mănăstire de
călugări, cu hramul Nașterea-

1826,

casele pe deal.
|

locuitorii,

și-ai

așezat

|

Poartă numele lui Mogoș-Vor-
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_Bicul, care, după cum se

zice,

"Se face aci bilciti la 14 Sep-

a fost întemeetorul cătunului,
pe moșia sa. Nu se știe cu si-

gurânţă cind

a

tembrie. -

fost întemeiat

Mogoşeşti,

zamire, ce se da mai

jud.

Roman,

în stăpînirea lui Constantin Bă-

com,

Heleştieni.

înainte

Siretul-d.-s.,

Mogoşeşti, pzănăszire, în jud. Dorohoiii, pl. Herţa, com. Buda,
la 2 ore de Herţa şi la 1! ore
de Mamorniţa, pe un drum cam
anevoios,

Biserica bine zidită se înalță
între casele egumeneşti, acele
pentru soborul monahal și încăperile pentru institute, toate înconjurate de solidul zid al ogră-

boier de divan, a adus

la cunoștință locuitorilor de prin
prejur și a veneticilor, că oricine ar avea dorința să se așeze cu familia sa pe moșia lui,

zei; iar de-asupra

tre stat, nu va avea nici o sudin

şi pămînt
juns.

partea

de

Mogoşeşti,

veri-căruia

hrană

saz, făcînd

în

Biserica are hramul Naşterea-

de-a-

Maicei- Domnului.
Ștefan Ilolban, boer, proprietar mare
din acest judeţ, dedat vieţei celibatare,
se ocupa cu exploatarea proprietăților
sale și cu întinsă apicultură; avînd multe
şi mari priseci, chiar și pe moșii străine,
Cu așa preocupare, avutul săii creştea,
vrista înainta şi aplicarea cătră devoțiile
religioase sporea încă mai mult, determi-

parte din

com. rur, Bărăști-de-Vede, pl.
Vedea-d.-s., jud. Olt; este situat
la E. comunei şi are o populaţie de 140 locuitori.

nîndu-l

Mogoşeşti, saz, în jud.

Roman și la 31 kil. de reședinţa plăşei, situat aproape de
judeţului,

pe

a lua shima

monahală,

cînd

că-

pătă numele de Sava. Spre complectarea
aplicărei sale pioase, la 181$, pe moșia
sa Mogoșeşti, alese frumoasa poziţie întro înfundătură a dealurilor spre Mihoreni și Culiceni și fondează această mănăstire, de care iustituţii, judeţul era cam
lipsit. După terminare îuzestrind-o abondent cu necesariile oficiului Divin, adună
sobor de călugări și solicită de la Chi- |

Roman,

pl. Moldova, com. Mogoșești,
la 30 kil. spre N. de oraşul

extremitatea

porței se ri-

dică turnul clopotniţei. Lîngă acestea se adaugă pe o parte grădina culivată bine formată, pe
de altă parte satul Mogoșeşti.

va fi scutit de toate dăjdiile că-

ma-

lul drept al iului Siretul.
Este reşedinţa - com. Mogo-

siarchie,

șeşti.

numirea

unui

Egumen,

în care

calitate a venit Arhimandritul Athanasie

Are o populaţie de
milii, sai

pl.

din

Ş71

suflete,

164

fa-

din cari:

100 familii de Unguri. și 2 familii
de Evrei.
Sunt 2 biserici de lemn: una
ortodoxă și alta catolică. Un-

gurii din acest sat țin de
rohia Hălăucești,
Are un pod
rîul Siretul.

umblător

pape

'

Sevastias, ce în urmă

deveni

Arhiercul

Athanasie Sevastias, după care supuse
mănăstirea cătră Mitropolia din Iași, peutru controlul conducerei și al intreţinerei,
Sava Ilolban prin testamentul săii prevedea: cum să se întrețină mănăstirea,
soborul

şi toate ale ci;

cum

să se

în-

"trețină o boiniţă (spital) cu 15 paturi,
spre vindecarea sărmanilor suferinţi, căutîndu-se

cu leacurile cuvenite

tor învăţat,

avînd

şi regulă pentru

toate

de un doc-

cerute de

știință

asemenca așezămint, fără

cum

să se întrețină

la care să se deprinză -copiii
cu lumina

învățăturei;

cum

o școală

sătenilor

hărăzește în

nestrămutată proprietate a mănăstirei Mogoșeşti averea sa compusă: din toate
vitele şi prisăcile, ce le avea în diferite
locuri

în timpii mai din urmă.
Despre Mogoş, se povestește
că cu înființarea cătunului în
vale ar fi zidit nişte frumoase
case în coasta dealului şi după
aceea ar fi ridicat şi o biserică
tot în vale, dar rămășițele acestora nu se mai văd azi. Mogoș-

părare

sa/u/u? Volintireşti,

și a urmașilor săi, pănă

Vornicul,

„întrerupere vre-o dată; cum să se urmeze cu bisericile de pe toate proprietăţile sale;

în vale, dar se constată că de
la anul 1824 cătunul a trecut
lăceanu

MOGOȘEȘTI

877

și din

moșiile:

Mogoșeşti,

Ior-

bova (Sanihăul), Pilipăuţi, Hilișăul, toate
în acest judeţ, și Epureni în jud. Botoşani ; cum

să se facă biserici la moșiile

aceste,

cari

După

aceste

să se

nu

ai așa.

dispune,

administreze

stituc, și

sfinte

de

nici vr'o

locașuri,

ca averea

aceasta

cpitropia

rudenie

să

ce innu

amestec saii părtășie la venit; ca
să se arendeze licitativ la locașul
polici din Iași și administratorul
pici să dea seamă controliceşte
mnisia ce o rînduește,

aibă

moșiile
MitroepitroJa co-

Dispoziţiile acestea mulți ani după
„moartea, fondatorului s'aii îndeplinit, dindu-se regulat la Mitropolia din Iași,
scamă de administrare pănă în anul 1859,

Muriud Spătarul Mihalache Ilolban
"ce cra lăsat epitrop administrator prin
testament, erezii frații lorgu și Grigore
Holban, un timp luară în arendă moșiile
mănăstirci ; apoi în prevederea legei de
secularizare, puseră stăpînire absolută pe
acele moșii.
Ministerul bazindu-se pe testamentul
răposatului

monah Sava Holban; pe legea

secularizărei din
760
Iulie

din

Codul

1567

1559 şi 1863 și pe art.
Calimah,

asupra

D.

reclamă

la

20

Gr. M. Ilolban, ca

să dea în primirea statului mănăstirea
Mogoşești cu toate bunurile venite ei de
la răposatul monah Sava Holban, și la
29 Aprilie 1S6$, avocatul statului a susţinut înaintea Tribunalului din Dorohoiii,
că, după promulgarea legei de secularizare, urmînd

Statul să lămurească averea

afierosită de monahul

Sava

goșeşti se stăpînește

de

Ilolban,

în baza

FHolban,

d-nul

clauzei

Mo-

Grig.M

din testamentul

recunoscut de Guvern prin Ilrisovul Domnesc din 26 Aprilie 1547. Că combătind
aplicarea acestei clauze, ceru restituirea
totalci averi către Stat și tot odată a îi
obligat să dea socoteală de administrarea
ct de la 1859 pănă la predare,
“Tribunalul a hotărît:
„Mănăstirea Mogoșeşti, în baza tes:
tamentuluY fiind persoană juridică, trebue
să fie proprietara averei lăsată ci prin
testament

și acelei

venită

mai în urmă :

că representantul familiei (D. M. Eolban)
d-nul

Gr.

M.

Ilolban

să

administreze

averea după dispoziţiile testamentului și
să dea seamă la Curtea de Compturi, con-

“=
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form legci respective cu începere
de la 1569,
pe tot timpul cit a fost și va fi îngrijitor
și administrator mănăstirei, Că statul este
drept și dator a observa și să oblige la
dare de seamă pe epitropul de administraţia
averei. Că pentru îndeplinirea și abaterea
sa, poate să fie tras la răspundere,
D-nul

Gr.

așa hotărire,
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M.

Ilolban, nemulțumit

a recurs

la autorităţile

cu
su-

Mogoșești, pl. Vedea-d..j., jud.
Olt.
Mogoşeşti-Frumoasei, sa, în
partea de S.-E. a com. Mogo“ şești,

pl.

Stavnicul,

jud.

Iaşi,

pericare, de la cari cîştigind hotărirea
după dorință, în urmă împărţi averea cu

fraţii și surorile sale.

vine

cînd com. Mălăeşti făcea parte
din pl. Amaradia.
Mogoşeșşti, ma/ala, jud. Vilcea,
pl. Ocolul, com. rur. Stoenești..
Mogoşeşti, dea/, pe care se află
așezată com. Copăceni-Mogo'șești, pl. Sabarul, jud. Ilfov. Are
o lungime cam de 2 kil. şi pe

dinsul se cultivă 260 hect. vie.
Mogoşeşti, sai Dealul-Ciureştilor, dea, jud.
Funduri. Este o

Vasluii, pl.
prelungire a

dealului Mogoșești din jud, Iaşi;

se întinde de la N. spre S$., pănă
la mijlocul com. Scheia, de unde

se

ramifică

numite:

în

alte trei părți,

Dealul-Taurului, al-Mo-

viliței și al-Muncelului.
Mogoşeşti, moșie, în jud. Neamţu,
pl. Bistrița, com. Costișa. Se
mai numește şi Liţani; este situată pe lingă moşiile BodeștiBuhuşoaia

și Cărmănești,

Mogoşeşti, moșie, a statului, jud.

de

la unrăzeș,

du-l la trei fi ai săi,

de

200 hect.

milii, saii 824 suflete; o biserică, zidită la-1842, deservită

de 1 preot,

1 cîntăreț

„clesiarh ; o școală,

a statului,în
hect., com.

şi

re

înfiinţată în

1865, frecuentată de 69 elevi,
Moșia aparţine statului. Pe ea
se află păduri, livezi şi vii,
Locuitorii posedă: 720 vite
mari cornute, 47
180 rimători,.

cai,

107

oi şi

unde

acesta

for-

mează lacul Mogoșoaia.
Prin sat trece şoseaua judeţeană

București-Tirgoviște.

Suprafaţa satului e de 3507
hect., împreună cu Chitila și
Odăile, cu o populaţie de 647
locuitori.
i
Are

o biserică, cu hramul Sf.

Gheorghe, deservită de 1 preot
şi 1 cîntăreţ;

o

şcoală

mixtă,

frecuentată de 16 elevi şi 7 eleve; 1 pod.
.
Moșia, fostă proprietate a
. Principelui N. G. Bibescu, aparţine d-lui Movilă, care are 2520
hect. și locuitorilor, cari aii 687
hect. Proprietarul cultivă 1000
hect. (143 hect.izlaz, 1600 hect.
pădure, restul necultivabile). Lo-

cuitorii cultivă 659 hect. (37 hect.
sterpe).
Comerciul se face de 1 circiumar și 1 hangiă.
”
Numărul vitelor mari e de
238

şi al celor

mici

de

577.

Mogoşeşti-Gălăţei, saz, în partea de E. a com. Mogoșești,
pl,

Stavnicul, jud. Iași, spre V. de
satul Mogoşești-Frumoasei, situat pe dealul Gălăţei și costișa dealului

Are

Huma.

o populaţie de 85 familii,

sai 357
cută de

suflete; o biserică,
locuitori la 1868,

făcu

1 cîntăreț,
Moșia Galata e proprietatea
Parte

din

ea

staţii a fost de 51635, lei, 35b.
Mogoşoaia, forţ, în jurul

Mogoşeşti-Volintireşti,
Moldova,

Mogoşoaia, sfajie de dr.-d.f.,
jud. Iifov, pl. Dimboviţa, căt,
Băneasa-Herăstrăă, pe linia București-Ciulnița, pusăîn circulaţie la 17 Noembrie 1886. Se
află între staţiile Bucureşti (6.8
kil.) și Pantelimon (9.6 kil.).
Inălţimea d'asupra nivelului mării de 82".57. Venitul acestei

s'a vin-

Vite sunt: 19 cai, 302 vite
mari cornute, 11 oi și 65 rimă"tori,

a statului, în jud.
Mogoşeşti, pădure,
întindere de 100

îate-

fost închinată moşia, pe timpul
călugărilor Greci.
Are o populație de 192 îfa-

dut în 1886.

şești, în întindere

sa

ale Mogoşeştilor, iar numele de
Frumoasa i sa dat după mă"“năstirea Frumoasa, căreia "i-a

rea Clocociovul. Se
cu 5200 lei anual.

în jud. Rocom. Mogo-

Mo-

-

meiat satele acestea, numindu-se

statului.

Mogoşeşti, zădure,
man, pl. Moldova,

numit

goș, care avea în stăpinire acest loc, și în urmă împărțin-

Olt, fostă pendinte de mănăstiarendează

lui Colintina,

situat pe costișa! dealului Chiscul-lui-Toader, cu faţa spre N.-E.
Legenda spune că numele îi

Mogoşeşti, fost sa, jud. Dolj,
pl. Ocolul, com. Mălăeşti, atunci

Mogoşoaia, sat, jud. Ilfov, pl
Znagovul, făcind parte din com.
rur. Bucoveni. Cade spre N.-V.
de București și la S.-E. de Buciumeni, pe malul sting al riu-

voșie,

Roman,

pl.

Bucu-

reştilor, jud. Ilfov.
Mogoşoaia, pădure, (1600 hect.),
jud. Ilfov, pl. Znagovul, fostă proprietate a Principelui N. G. Bibescu.

com. Mogoșeșşti, aren-

dată anual. cu 15600 lei anual.

Mogoşoaia, gir/ă, izvorește din

MOGOȘUL
munții com.

Teșila,

pl. Peleșul,

jud. Prahova; curge dela E. spre
V. şi se varsă în riul Doftana,
pe ţărmul sting, în raionul co„munei

MOINEȘTI
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'Teşila.

Suprafata comunei, formată
dintrun singur sat, e de 1086
hect. din cari: şoo hect. pădure,
60 hect. izlaz, 25 hect. finețe și
521 hect. arabile.

Are o populaţie
Mogoşul, sai Țuţumeica, Zea/,

în jud. Gorj, plaiul Novaci; se
întinde din hotarul Aninișiul,
„spre S., formind malul drept
al Ciocădiei, pănă în dreptul
cătunului Ciocădia, unde se termină.

Mogoşul, piriii, jud. Prahova,pl.
Teleajenul, com. Măneciul-Ungu- '
reni; izvoreşte din muntele Faţalui-Gherghel; curge de la N.-V.
către

S.E.

și se

varsă

în

riul

Teleajenul, pe malul drept.
Mogoşul, va/e, jud. Vlașca, pe
proprietatea Dușani, a Eforiei
Spitalelor Civile din București,
pendinte de com. Letca-Vechie;
se varsă în apa Glavaciocul.
Mohorâăni, surdie, a orașului
Roman, jud. Roman, situată în

partea de V.
Mohoriţi, saz,

făcînd parte

com. Motoșeni,

din”

jud, Tecuciii, si-

tuat pe coasta estică a dealului
cu același nume, la 4 kil. de
reședința com. Are o populaţie
de 57 familii, saii 255 suflete,
„cari

locuesc

în 52

case,

Pe dealul Mohoriţi se află 4
mori

de vint.

de

frecuentată de 37 copii;

- de comuna Novaci, situat între
munţii Urda, Păpuşa, Pleșcoaia

şi lezerul, pendinte de comuna
Pociovaliștea,

1

bi-

serică de lemn, fondată de locuitori în anul 1882, deservită

de 2 preoţi și 2 cîntăreți.
Locuitorii posedă: 40 pluguri,
31 care cu boi, 2 căruţe cu cai;
181 vite mari cornute, 11 cai,
113 oi şi capre şi 64 porci.

Budgetul comunei e la venituri de 1033 lei, iar la cheltueli, de 936 lei.
Comunicaţia în această comună se face prin șoseaua na- ]
țională,
Moiasa,

ante,

al

com. Cartiul,

plaiul Vulcan, jud.
N-V,

comunei,

Gorj,

spre

mai

mare

cea

- parte gol, iar pe virf puţin acoperit de brad şi fag,
Moiceni, saț, făcînd parte din
com. rur. Prahovița-d.-s., jud.
şi pl. Prahova.
Are o populaţie de 106 locuitori.

62630. Afarole Dicționar Gsogreto.

Vol. IP,

Moineştilor, format de munții
și de dealurile: Strigoiul, Santa,
apoi Tașbuga, Măgura, Osoiul,
Gavrei și Dealul-Mare, -ce despart Tazlăul-Sărat de Trotuș.
Se compune din 4 cătune:
Tirguşorul-Moinești, primăria şi
reședința plășei, Lunca-Moineşti,
Pirtul-Moinești și Dealul-Mare.

- Moinești încă pe la 1803 (Condica-Liuzilor) îi găsim

răzășești,
pre care
fîntîni de
a trecut

cu moșii

producind păcură, desdovedesc numeroasele
păcură părăsite; apoi
în stăpînirea Hatma-

nului Alex.

Mavrocordat și un
hrisov domnesc al lut Mihaiii
Sturdza, din 1844, regulează embaticurile,
„Se mărginește la N. cu com.
Valea-Arinilor; la V. şi Ș., cu
com. Văsiești; iar la EE., cu com.
“Podurile. Este străbătută de Pi.

riul-Moineştilor și de UrminișulAreo populaţie de 790 familii,

Moimeşti,

saz,

în

partea de

S.-

E. a com. Rădiul-Mitropoliei, pl.
Copoul, jud. Iași, situat pe coasta
despre E. a dealului Moimeşti.
Are o populaţie de 16 familii,

42 cai, 1270
II bivoli.

oi, 6 rimători

şi

Moimești, dea/, pe a cărui costișă de E. e situat satul Moimești, com. Rădiul-Mitropoliei,

Moimeşti,

ziriă, jud.

saii 3777

lași, pl.

Copoul, com. Rădiul-Mitropoliei;
izvorește din partea de S.-V.

suflete;

„primară urbană
funcționează

3 școale, una

de băcţi, care

din

1862, a doua,

de fete, care funcționează din
1867 şi a treia, școală izraelită;

2 biserici
cornute,

şi sat, în jud. Gorj,

pl. Jiului, la S. com. Rovinari,pe
șoseaua națională Filiași-Pietroșaniși în partea stingă a Jiului.

Moineşti, com. rur., jud. Bacăi,
pl. Muntelui, așezată pe Podișul-

Mare,

pl. Copoul, jud. Iași.
Moi, com. rur.

curge spre
Piţcani şi
în valea și
Capul-Dea-

fa-

milii, sai 650 suflete; 1 şcoală,

sai 94 suflete.
Vite: 379 vite mari

Mohorul, punte, în jud. Gorj,
plaiul Novaci, și în direcție N.

100

a dealului Moimești,
S., printre dealurile
Vulturi, pănă ce dă
piriul Zahornei, la
lulu“,

ortodoxe,

șorul-Moinești,

în Tirgu-

deservite

preoţi

și 2

cîntăreți

tolică;

42 cîrciumi.

de

şi una

2
ca-

Teritoriul comunei are o întindere de aproape 3000 hect,
“Pădurile: Măgura, Fundul-Gavrei, etc., ocupă 2500 hect.
Proprietar mare este «Societatea de comerț și industrie a

petroleului,

Moinești-Tazlăii-Șo-

lonţul», care are o moşie, Moinești, în întindere de 1700 hect.,
49

MOINEȘTI

280

din care

750

tiv. Această

pămînt

produc-

moșie dă

un venit

anual de 34000 lei.
Pe terenul comunei se găsesc
4 izvoare de ape minerale: clorosodice, fier, sulf. Păcură în mare
necontenit

scoate

se

cantitate,

de mai bine de 100 ani. Sunt
7O fintini în exploatare pe moșie.
Sunt 15 fabrici de petrolei;
una fabrică de lumiînări de stesistematică

fabrică

una.

arină;

pentru lemne de construcţie;
un herăstrăii de apă.
După legea rurală din 1864,
la 47 locuitori s'aii dat 162 fălci
și 40 prăjini în împroprietărire.
196 cai, 454 vite
și 208 porci.

Vite sunt:
mari cornute

e la veni-

comunei

Budgetul

şi

„_turi de 45060 lei, 24 bani
la cheltueli de 33786 lei.

este

o

oraș şi Moineşti

urmă

din

acest

trece

care

ferată,

cale

pe malul Trotușului pănă la Comănești,

și de

aci la Moinești.

Distanţele: la Bacăii, capitala
districtului, 47 kil.; la comuna
Valea-Arinilor, 4 kil.; la com.
Vâăsieşti, 3 kil.; la com. Podurile, 5 kil.

„Moineşti,

tîrguşor,

jud.

Bacăă,

pl. Munteiui, reședința com. Moinești, situat pe un podiș al mun.

ților Măgura și Osoiul.
Are 665 familii, sai 3248 suflete;

2

primare

școli

In acest tirg este reședința
sub-prefecturei plășei Muntelui,
a judecătoriei de pace, și percepţia

circumscripției.

Se mai află un spital întreținut de județ, cu 10 paturi de
bărbaţi și 9 de femei; o farmacie; un biroii telegrafo-poştal;
o societate evreiească de econo-

mie « Armonia» înființatăîn 1887.
Tirgul de aci (12 pe an, celde
la Sf. Gheorghe mai mare) este
bine aprovizionat și comerțul
constă mai cu seamă în petroliii,
Sunt aci peste 100 puțuri. de
păcură.
Vite sunt: 123 porci, 115 oi,
177 cai și 238 vite mari cornute.

Tirgușorul a fost

urbane,

Un hrisov al Domnului Mihai
de la

- Sturdza

a luat un

o șosea

principală

hramulSf.

Gheor-

ghe, clădită tot de locuitori în
1862,

deservite

de

2 preoți

și

2 cintăreţi; o biserică catolică,
"clădită de locuitori în 1836, cu
I

cîntăreţ;

un

templu

cvreesc,

"cu un rabin; cîrciumi sunt 40.

mers regulat.

și de

3 stra-

Moineşti, moşie, în jud. Bacăii,
pl. Muntelui, com. Moineşti, a-

vută în mine de păcură, cu pă-

mîntprodu
în întinder
cti
e de7vşo
hect., cari dau «Societăţii pentru

exploatarea
lei anual.

Moineşti,

petroleului», 34000

zru/
com.

Moineştilor

munții Tarniţa, Obcina-Berzunțului, Ursoaia,
Ouşorul,
Drăcoaia și Dealurile-Salinelor. Tot

din podiș se ramifică o şiră ce
ia direcția spre Oneşti, pănă la
dealul

de

moşie

Covurluii,

răzăpl.

Perchiul

şi a treia trece

prin Maloiul și Gilea. Aceşti
munţi formează o ghebozitate „cuprinsă între 'Trotușul şi cele
două Tazlăuri.

Moineștilor (Podişul-),

zod:ș,

în jud. Bacăi, pl. Muntelui, com.
Moinești,

format

de

dealurile

Strigoiul și Santa,pe
află: satul

Moiseşti,

care

se

Tirgușorul-Moinești.

sa,

cu

60

case, în

jud. Mehedinţi, pl. Ocolul-d.-s.,
com. rur. Virciorova.
Moiseşti, trecătoare peste graniţă,
spre Temișoara, jud. Mehedinți.
Moisica,

căzuu,

jud. Buzăă,
7O case.
Moisica,
com.

al com. Zmeeni,

cu 330 locuitori şi

moșie,

Zmeeni,

în

jud.

Buzău,

căt. Moisica;

are

cam 360 hect., mai toate arabile, apoi sărături şi locuri sterpe.
Moisica, jud.

Buzău.

Vezi

Fu-

rul-Mic-Muşica.
Moisica-Banul, ioșie, foastă a
statului, în jud. Buzăă, com.
7.meeni,

Prutul,

cu

regulat

dele.

o şcoală izraelită ; 2 biserici orto-

doua

a

Întinderea tirgului este de aproape 100 hect,, străbătut de

şească, în jud.

“-şia

1844

relațiunile dintre tîrgoveți și proprietarul Moineștilor, care era
hatmanul Al. G. Mavrocordat.
Din timpul domniei lui Mihai

una de băeți și a doua de fete;
doxe: una cu hramul Sf. Niculae, clădită de locuitoriîn 1814,

înființat în

1781.
Sturdza

Teritoriul comunei este străbătut de calea județeană Bacăui-Moinești-Tirgul-Ocna. Intre
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căt.

Moisica,

pendinte

de Banul; are 640 hect., arătură, izlaz, sărături și puţin loc
sterp; azi e vindută locuitorilor.

Oancea.

(Culmea-),

șiră

de munfi, ce-și ia naştere din
com. Gosmeanul (jud. Neamţu);
trece prin muntele Geamăna în
jud. Bacău, pl. Muntelui; des.

parte Asăul de Tazlăul-Sărat,
apoi trece prin Podișul-Moineştilor, și se continuă spre V. cu

Moisie, ziriz, jud. Fălciu;
rește

din

pădurea

izvo-

Lintea

şi

/gura, din vecinătatea pădurei
Bărboşi; trece prin: satul și comuna
varsă

cu același nume și se
în balta de la satul Poşta:

Elanul.
Moişa, sa/, pe moșiași în com,

.

MOIȘA

MOLDOVA (PLASĂ)

ASL

Suceava, de care se desparte
pe o foarte mică distanță prin
"rîul Moldova şi apoi prin o linie
convențională, ce începe din

Boroaia, jud. Suceava, așezat pe

pîrîul cu același nume și pe podişul dintre piriurile Saca şi
Moişa, cu o populaţie de 184
familii, sau 650 suflete, din cari

327 bărbaţi și 323 femei.
Vatra satului ocupă 11 fălci,
„70 prăjini.
Improprietăriți la 1864 sunt:
I4 fruntași, 23 pălmaşi și 26
codași, stăpînind 234 fălci; la
1879, 19 însurăţei ai mai luat
57 fălcă şi în 1889, 8 locuitori
ai cumpărat cite un lot mic
de

5 hectare.
Are o biserică, cu hramul Sf.
Nicolae, clădită de locuitori,

deservită de 1 preot și 2 cîntăreţi;

o școală mixtă, înființată

la 1892, condusă de un învă.
țător plătit de stat și frecuentată de 45 elevi.
In 1803, Moişa, a Mănăstirei

Rişca, avea 23 liuzi, plătind 328
Ici bir anual.

|

malul

rîului Moldova,

Moldova-d.-j., format din piraiele
Alunișul şi Plopul. Udă satul
cu același nume și după un
curs

de

5 kil. se varsăîn Rişca.

Are de

tributari

Trăstioara,

din dreapta:

Țiganca,

Slatina,

Sihastrului, Arşiţa, Comorilor,
și din stinga Runcul, Luleii
şi Bolohănosul.

Conţine pește.

ceava.
Molani,

saz,

în jud.

Mehedinţi,

plaiul Cloşani, com, rur. Comă:
nești;

are

Moldova,

30 case.
z/asă,

în jud. Roman,

situată în partea de N.-V.a lui.
Are forma unui poligon ne-!

"regulat cu 5 laturi, din care
cea mai mare este cea despre

„V.

e

Se .mărginește la N. cu jud.

de dealuri,

satul Tupilați și duce spre E.,
ridicindu-se puţin către N. pănă
în malul

N. de satul

Corhana

şi de aici

“parte culmea dealurilor
V. a plășei.

La

E,

se

Pămiîntul

Suceava)

de N. a plășei, din-

iar 1ă-

Pămiîntul plășei Moldova este
un platoii întins și puţin înalt,
care merge ingustîndu-se cu
cit se apropie de orașul Roman,
mărginit de o parte (spre V.).
de riul Modova şi de alta-(spre

Siretului.
Muncelul,

plășei

mai mari sunt în comunele Văleni,

Gherăeşti

și Mogoșeşti.

Plasa Moldova se compune
"dintr'o com. urb., Roman, și
15

com.

rur.

cu

30 sate, şi cu

o populație de 5894 familii, sati
20986

suflete, din

cari 3197 fa-

milii Unguri și SI familii Evrei.

"Sunt 5133 contribuabili.
Are

15 biserici

ortodoxe

|
şi:

de fete; un oficiii poștal rural

țimea cea mai mare o atinge
între satele: Văleni şi Răchiteni, 10—15 kil.

este dealul

al

înveci-

rea riului Moldova în Siret,
Lungimea cea mai 'mare a
plăşei este de 30 kil., socotită
de la orașul Roman și pănăla

E.) de șesul

și

18 catolice; 13 școli rurale, din
cari 11 mixte, 1 de băețiși 1

şi pănă la vărsa-

colo de Hanul-Ancuţei;

|

ei ca

Siretul-d.-j., formînd aproape în
total un şes, este cultivabil.
Păduri sunt puţine în comparație cu cele-t'alte plăşi. Cele

despre

nește cu pl. Siretul-d.-s., de care
se separă prin riul Siretul, începînd de la S. de satul Cozmești
“ (jud.

din jud.

trece în plasa Siretul-d.-j.

mai întiii prin o linie conven.-

prin rîul Moldova pănă la vărsare. La V., se mărginește cu
jud. Neamţu, de care se separă
iarăși prin o linie convenţională,
ce urmează în linie 'dreaptă direcțiunea de la N. spre S., începînd puțin mai de la N.-V.
de satul Tupilați şi pănă în
dreptul și la E. de tirgușorul

cu o culme
vine

prin dealurile: Chicera, Cetățuia, Corhana, Dealul-Călinei și
Dealul-lui-Stan, de unde apoi

satul Cozmești (jud. Suceava).
La S.,se mărginește cu pl. Siretul'd.-j., de care se desparte
țională trasă drept de la V. către E., din dreptul tirguşorului
Bozieni (jud. Neamţu), pănă la

care

Neamţu şi se continuă spre S.

rîului Siretul, la S. de

extremitatea

Moişa-si-Riîşcuța, și e munf,
în com. Bogdănești, jud. Su-

V. se mărgineşte

la N. de

Bozieni, urmînd în cea mai mare

Moişa, ziriz, în jud. Suceava, pl.

Moldova. La S, de satul Muncelul-d.-s., acest deal se pleacă spre
a forma un întins platoii. Spre

La

N.

care vine

din jud. Suceava şi care nu este
alt-ceva de cît ultima ramificațiune a munților. dintre Siret și

la gara

Mircești.

Locuitorii, pe lingă agricultură, se mai ocupă și cu tîmplăria,

cojocăria,

rotăria, căru-

țăria și olăria,
Se găsesc mori de apă la
Văleni, Moreni și Simioneşti.
Căile de comunicaţie a plășei
- Sunt:

Linia

ferată

Roman-Pășcani,

care străbate această plasă în
lungul săi de Ia S. la N,, avînd
în această plasă 2 stațiuni: la
Mirceștiși la Hălăuceşti. Ea
urmează marginea de E. a platoului,
Șoseaua naţională Roman-laşi
şi Roman-Fălticeni, pleacă din
orașul Roman și merge spre N.
pănă în dreptul satului Săbă.
__oani, de unde se desparte în
două ramuri: o ramură apucă
spre N.-E., trece peste riul Si.
retul, pe un pod de fier, în faţa
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Miclăușeni,

Tirgul-Frumos

trece

prin

fecturei acestei plăși era în sa-

tul Şăbăoani). Aceste plăși așa
unite sub administraţiunea unui
sub-prefect poartă numele de
Plâșile-Unite,
In privința judiciară, această
pl. depinde de judecătoria de
ocol din orașul Roman.

la Iași şi o altă

ramură apucă spre N.-V., trece
prin satul Teţcani, pe la E.de
satul Botești și pe la V. de
satul Nisporeşti (Zăpodia), pe
la Hanul-Anicuţei, pe unde și
ese din județ, după ce străbate
jud. aproape 30 kil. (socotită
din
sea

orașul Roman). Această Şoeste o continuitate a șose-

către

E,

trecînd

în această

pl.

cuței, Hălăucești şi de aici peste

Siretul, în pl. Siretul-d.-s. la satul Cogălniceanu. Această șosea
trece peste riul Moldova, la satul Tupilați, pe un pod de lemn
stătător; trecerea însă în pl. Siretul-d.-s., între satul Hălăuceşti

și Cogălniceanu, este întreruptă

din” cauza
lipsei de pod, așa că
acum această trecere se face mai

în sus, la satul Mogoșești,
Șoseaua vecino-comunală Roman-Mogoşeşti

șul Roman
gînd

începe

ora-

și merge spre N. le-

între ele satele:

Simioneşti,
Hălăuceşti

din

Cordunul,

Săbăoani,
şi

Mircești,

Mogoșești,

avînd

o lungime de 30 kil. Ea urmează
de aproape linia drumului de fier.
Din

aceste: șosele

se

desfac

apoi în dreapta şi în stinga altele
“mai mici.
O altă şosea vecino-comunală

leagă între ele satele din dreapta
riului Moldova. Ea începe din
şoseaua județeană Roman-Piatra,
mai la V,

de satul Dulcești

și

duce, prin Brețcani și Moreni,
la Văleni.
Plasa Moldova este unită în
privința

administrativă

cu

pl.

Siretul-d.-j., avind amîndouă un
sub-prefect cu reședința în com.
Elizabeta-Doamna. (Inaintea _unirci plășilor reședința subpre-

rî7,

lui” Izvoreşte

afluent al Siretu-

în Bucovina

Culmea-Lucinei,
Cirlibaba, la N.
dovşia.
ceva

de
de

mai

din

sub virful
satul Mol:

spre

virful Vezul-Velăi.

V.

Curge

de

spre

S.-E. în sens invers cu rîul Suceava care izvorește din acelaşi
loc; udă satele Moldova, Brea„za şi Fundul-Moldovei, de unde

schimbă direcţia spre E.; trece
„Pe lingă orașul Cimpulung şi
Gura-Humorei,

de

unde

schim-

bînd direcţia spre S.E., intră
în Rominia pe la Cornul-Luncii;
traversează jud. Suceava pănă
la căt. Preoţești de unde 'și
continuă

scurgerea

către S.-E,,

formînd limita între jud. Suceava și Neamţu, pănă la pătrunderea sa în jud. Roman, la mar-

„_ginea N. a satului Tupilați,
_ mîndcît-va

limită

for-

între cele trei

judeţe: Suceava, Neamţu și Roman ;-iar d'aci, dirigindu-se spre
S.-S.-E., către orașul Roman, ocolește

partea

sudică

a acestui

oraș pentru a se vărsa în Siret,
în dreptul com. Cotul-Vameşului.
Intră în jud. Suceava din Romiînia,

la

140

m.

de

locul

nu-

mit Malul-Moldovei, la cota 397
m.;

Străbate

teritoriul

comune-

lor Mălini (2 kil.), Sasca (1!
kil.), şi Ruși (2 kil.); udă Baia
printr'o ramură și un canal lung
de

1200

mărești,

m.;

străbate teritoriul

comunelor Fintîna-Mare (3 kil.),
Ciumulești (2 kil.), Bogdăneşti
(3 kil.), Boroaia (4 kil.) şi Uideșşti (6 kil.); trecînd în apropierea căt. Oniceni, udă com,
Drăgăneşti (812 kil.), căt, Şoi-

(RlU)

în dreapta rîului; trece

pe lingă com. Drăgușeni (8 kil.),
situată pe malul stîng pe o înălțime

de

340—350

m.

şi

udă

căt. Preoțești. In apropierea acestuia, riul

Moldova

formează

li-

mita între judeţele Suceava și
Neamţu pe o lungime de ș200 m.
- pănă

Moldova,

lei Bacăii-Roman.
Șoseaua judeţeană Piatra-lași
intră în acest județ la satul Tupilați şi se continuă de la V.
prin satele: Tupilați, Hanul-An-

MOLDOVA

la com.

Temiseşti,

pe

li-

mita jud. Neamţu ; iar d'aci dirigindu-se către S.-E. continuă
a face limita acestor judeţe, cînd
“cu o ramură, cînd cu cursul săi,

pănă în dreptul satului Păstrăveni, în apropiere de căt. Spieşti,
de unde, străbătînd șesul mlăștinos format de bălțile Tinov,
Burghei şi Chitei, își reia cur-

sul de limită a jud. Suceava şi
Neamţu, din dreptul punctului
trigonometric 307 m, (Davideni),
pănă la pătrunderea sa în jud,
Roman.
Intră în jud. Roman la locul
numit Valea-Boului, la marginea

N. a satului Tupilați; d'aci îndreptindu-se spre S.-E., udă
satele: Tupilați, Botești, Munteni-Ghirăeşti, Pildești, Corhana,
Roșiori, Simionești și Cordunul;
ocolește pe la S. orașului Roman, strecurindu se

şi comunele

între acesta

Elizabeta-Doamna,

Carol și Cotul-Vameșşului, se varsă în Siret, pe dreapta, lu vre-o
31/2 kil. mai jos de Roman, îndreptul com. Cotul-Vameșului,
Afluenții mai principali ai Moldovei sunt:
In Bucovina, primește pe stin-

ga: piraiele Sadova, lingă satul
Sadova; Moldovița (mărită în
dreapta cu piraiele Rosianul, iar
în stînga cu piîraiele Putna, Ciumarna şi Drăguşa), lingă satul Vama; piraiele Dobra și Humoara, lingă tîrgul Gura-Flumorei ; iar pe dreapta, piraiele
Suha sai Ostra (mărită pe stinga
cu piriul Cominca, iar pe dreapta
cu Brăteasca sai Negrileasca),
Vorncţul, Ivăleni și Suha-Mică,
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care izvorește în jud. Suceava.
In jud. Suceava, primește pe
dreapta piraiele: Suha
- Mare,
Sasca-Mare, Șinca, Bogata, Ico- belul, care împreună cu pîraiele
Miclăușa și Jerna se varsă în
Moldova, la locul numit Plopii„ Băei;

MOLDOVA

şi Girla-Moaret, braţ al Moldovei, ce udă com.
partea de S.

Pildești

în

Valea Moldovei este mat pretulindenea locuită; dar pe cînd
partea

de sus

în Bucovina

nu

priește de cît ovăzului, porum-

Rişca, Seaca, Brustul, Să-

bului şi fînețelor, cu cît scobori

rata şi Toplița; pe stînga primește piraiele: Șomuzul- Mare
şi Șomuzul-Rece ; Midiasca care

maila vale în Romînia, ea devine mai fertilă. O mică parte
e acoperită de lunci de lozii,
răchiți şi arini.
Incepind de la satul Moldova,
șesul prin care curge Moldova
nu este mai larg de 1 kil. pănă
la Gura-Humorei de unde ese

udă

satele Negoeşti,

Ionești

şi

Ruşi se varsă lîngă satul Drăgușeni; Hateiul format din cur“ surile Uideşti,

Valea-Arinilor şi

piriul La-Izvor, udă com. Drăgușeni formînd Lacul-Morei, iar
la eșire lacul Stroeşti; Cristești

format din piraiele Herești, Drăganul şi Luncașul trece prin
com. Cristești pe sub podul de
piatră al şoselei naţionale se
varsă în Moldova, în dreptul
com.

Temiseşti;

Moţca;

Bou:

ra, format din piraiele Prisaca,
Valea-Tionului și a-Bărganului,
după ce se unesc în satul Boureni, trece pe sub un podeț de
lemn

şoseaua

între

kil.

185

şi

186 de unde prin un șanț de
scurgere străbate șesul de la V-ul
acestei șosele prin care se varsă în Moldova, în dreptul pădurei Costisca-Vasiloaei; piraiele
Soci și Bahna, care unite cu pi„riul Gruiul trece şoseaua naţională pe sub un podeţ de piatră
şi prin

un

şanţ se

varsă

prin

mlaștinele Moldovei din dreptul
Balta-Birghei.
|
Din jud. Neamţu, primește ptraiele: Valea-Arinilor și piriul
Neamţu, mărit pe stînga cu pi:
riul Nemţișorul și pe dreapta
cu Plotinul, Topliţa și PiriulUmbrarilor.
|
In jud. Roman, Moldova gprimeşte pe dreapta: Valea-Albă,
-ce izvorește din jud. Neamţu;
valea Matca-Mare și piriul Moreanca, iar pe stinga piriul Ciurlicul, mai jos de satul

Pildești,

din munții;

de aci șesul se mai

lărgeşte pănă la 6 kil.
Moldova eşind din regiunea
muntoasă

a Bucovinei,

în

Ro-

minia, curge în mare parte de-a
lungul dealurilor: din dreapta
" pănă mai jos de com. Baia și
din stînga pănă la com. Miro„ slăvești; apoi iar pe lîngă dealurile din dreapta pănă Ja căt.
Roșiori și d'aci pănă în vărsătura sa în Siret,
Lungimea sa totală în Ro- mînia

este cam

aproape

tot

atita

de

100 kil,; şi
în

Bucovina,

Lărgimea albiei variază în par“tea de susa Moldovei între 40—

60 m.; iar la Roman atinge 200
m.; ea este foarte neregulată și plină de prundiș. Cursul săi mai
cu seamă în Romînia este foarte
neregulat, format din mai multe
brațe cari se unesc

şi

se

des-

unesc formînd diferite insule
mlăștinoase pănă în dreptul orașului Roman, deunde are numai un singur braț pănă la văr-

sătură. Cursul săii este torențial pe toată lungimea sa, căci
Chiar aproape de orașul Roman
duce bolovani pănă la 1 kilgr.
- de greutate,
Basenul săi este mărginit la
N. de munţii Lersei și spre E.
de dealurile ce separă basenul
săi de basenul Sucevei şi Si-
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retului şi care dealuri se continuă pănă în dealul Muncelul
şi de aici prin un platoă, care
se termină

la Roman;

iar spre

V. de culmea centrală a Bistriței- Mari şi de dealurile ce
pleacă din aceasta.
Valea Moldovei în tot cursul
săii în ţară este însoțită de şoseaua

naţională Roman-Cornul-

Luncei, bine impietrită și bine
întreținută.
Trecerile de pe un mal pe
altul cînd apele sunt mici se
fac prin vaduri. La epoca creşterei apelor

trecerile

face de cît pe

nu

podurile

se pot

de

la.

Pracsia între Fălticeni și Bogdăneşti și la Temişeşti între
Tirgul-Neamțului și Pașcani.

de

Numele Moldova, pare a fi
origină germano - gotică:

mulde = praf. (A. D. Xenopol,
" «Istoria Romînilor», vol. I, p.

318 şi 371 și
B.P. Hasdeii,
«Istoria Critică a Romînilor»,
vol. Î, p. 300),
Unii cred că "și-ar fi luat numele de la țara, care pentru frumușețea

ei

fusese

numită

de

Romani Molis Dacia saii Molis
Davia. («Scrieri» de C. . Negruzzi, vol. I, p. 194, ediţ. din
1872).
Legenda mai spune că 'şi-ar
“fi luat numele de la cățeaua
Molda a primului descălicător
Dragoș. In această privință Marele Vornic Gr. Urechie, ca şi
alți cronicari,

scrie:

Oamenii din Maramureş, venind “peste munţii ungurești
și peste munții Moldovei, vînînd .
fieare sălbatice, pănă ati eșit la
apa
nind

cei zicem
un zimbru,

Moldova, gocarele "l-ai și

vînat, la locul unde se chiamă
satul Boureni, pe acea apă a
Moldovei; şi aii pus nume apei, de-i ziseră Moldova, pre
numele unei căţele ce-i ziceaii
Molda, care atunci goaind zim-
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brul, s'aii înecat

întru acea apă

aducind
un venit anual de
51684 lei, 84 bani, avind şi
19649 hect. pădure.

şi de pre numele apei se zice
acum și țărei Moldova. («Letopis.», vol. I, pag. 131 și Miron

Costin, «Letop.», III, pag. 511).
In

călătoria

Silvestru

din

și

"ieromonahului

Nicodin

Mănăstirea

Nicolae),

la

Moldova

<Mulduva »,

M oldova-de-Sus, 4/asă, în jud.
Suceava.

1722,

Rilovsca

cu

(Sf.

se: numește

pl. Siretul-d.-s. și Siretul-d.-j. ;
„la V, cu jud. Neamţu; la
S,,

cu pl. Sirctul-d.-j. şi jud. Neamţu
şi la N.,cu pl. Moldova-d.-s.
Partea

de cit

vestică este muntoasă,

un

ondulată, ne-avind

singur

șes, al Mol-

" dovei,

Ciumulești,

din 6 com.
Uidești,

gușeni, Drăgănești,
Bogdănești,
din

37

cari

ruDră-

Boroaia

sunt

și

formate

sate,

„Are o populaţie de 4967 familii, sai 19314 suflete, din
„cari 9612 bărbaţi şi 0702 femei, locuind în 4556 case,
Sunt 3607 contribuabili,
In această plasă se află mănăstirea Rișca și schiturile lipo.
venești din Manolea.
E străbătută de Șoseaua

na:

țională Roman-Fălticeni și de
șoseaua județeană DumbrăvițaNeamţu,
Ca aşezămînt

i
industrial

nituri de

51546

lei şi la

Slatina, schitul Preuteşti şi fostul tirg Baia, cu Biserica-Albă,
Biserica-Săsească și a-lui-PetruRareş, .
E străbătută de şoseaua Cor-

nul-Luncei-Dorna.
Aşezăminte

industriale

este

chel-

tueli, de 50462 lei.
Statul posedă 4 proprietăți,

sunt:

instalaţiunile forestiere de pe
Domeniul-Coroanei (Găinești şi
Ieslele), Mălini și multe alte herăstraie de pe moşiile Sasca şi
Baia, precum și morile: Ciorsaci, Moara-Doftorului

fabrica de spirt 'din Drăgușeni
și teascurile de uleiă de cînepă
din Manolea.
”
Budgetul comunelor e la ve-

cu

și a-Că-

lugărului de pe Șomuzul-Mare,
și fabrica de spirt de la Baia.
Budgetul comunelor e la venituri de

353850

lei și la chel-

tueli, de 353182 Jei.
Statul posedă o proprietate
aducind
un venit de 8318 lei,
95

bani;

iar teritoriul com, Mă-

din

Domeniul-

Moldova-Seacă, vale, care se
întinde în partea de E. a pl.

Siretul-d.-j., jud. Roman, Incepe

pl.

„Are o populație de 6641 familii, sai 26251 suflete, din cari
12864 bărbaţi și 13418 femei,
locuind in 5763 case.
Sunt 9677 contribuabili.
In plasă se află: mănăstirea

Ciumulești,

Se compune
rale:

la V.,,

Este formată din orașul Fălticeni şi 7 com. rurale: ' Baia,
Fintîna-Mare, Sasca, Brădăţelul,
Rădășeni, Oprişeni și Mălini,
cari Sunt alcătuite din 21 sate
și un oraș,
-

Intinderea teritorială a acestei plăşi e de 75380 hect., 72
ar., din cari numai jumătate
sunt cultivabile,
Reședința sub-prefecturei e
în com.

Se mărginește la E,

pl. Șomuzul;

lini, face parte
Coroanei.

din sus

Muntele; la S.,cu pl. Moldovad.-j. şi la N. cu "Bucovina. Mai
mult de jumătate este muntoasă
şi trei părți din teritoriul ei e
acoperită de păduri, ale căror
esențe principale sunt: bradul,
fagul, mesteacănul, plopul și
stejarul.
Suprafaţa plăşci e de 75698
hect,
Ai
Reședința sub-prefecturei e
la Cornul-Luncei.

Moldova-de-Jos, pasă, jud. Suceava. Se mărginește Ja E. cu

iar cea-l'altă

"MOLDOVENI

de

orașul

Roman

şi se

termină la S. de satul Cotul"Vameșului. Această vale este
fosta albie a: rîului Moldova,
care curgea mai înainte cu vre-o
2 kil. spre V. de oraşul Ro-.
man. Este acoperită cu fineţe.
Pănă la construirea linici ferate,

această! vale 'era' adese-ori acoperită cu apă, în timpurile
ploioase, prin revărsarea Mol. .
dovci.

Moldoveanul, șir mic «de muufi,
în jud. Muscel, care porneşte
din Carpaţi, avind direcțiunea
aproape perpendiculară 'pe acesta. Se întinde spre S. printre judeţele Argeșul și Musce--

lul,

formînd

culmea

cea

mai

înaltă la N.-V, de pl. Nucşoara.

După o cale de 2 ceasuri spre
"S., se bifurcă și ramura Moldo-

veanul intră în jud. Argeş, iar
Galbina merge prin jud. Muscel. -

Moldoveanul, ziri4, în jud. R.Sărat, pl. Rimnicul, com. Bi“soca, numit ast-fel pentru că
curge puţin şi pe hotarul Moldovei;

izvorește

Bisoca;

udă partea de V. a co-

di
munte
n le

munei şi se varsă în riul R.Sărat, pe dreapta lui; maipoartă
"şi numele de Recea-Moldovanul.

Moldoveni, com. rur., lingă Olt
şi spre N. de Izlaz, în pl. BaltaOltul-d.-j., jud. Romanați, la 18
kil. de

Corabia

Caracal,
d'asupra
de

58

și la 46 kil. de

Altitudinea terenului
nivelului Mării este

m.

|

Comuna e formată numai din
satul

cu același

nume.

Are o populație de: 1031 lo-
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cuitori, din cari 172 contribuabilă; o școală, condusă de un
învăţător și frecuentată de 43
elevi; o biserică, cu hramul Sf.

Ioan, clădită la 1845 de Barbu
Știrbeiii, deservită de 2 preoți
și 2 cintăreți; un pod pe cablu
* peste Olt; o pădure spre E.;
4 cîrciumi,'
Budgetul com. e de 2876lei
la venituri și de 2777 lei la
cheltueli,
Locuitorii posedă: 769 vite
mari, 400 vite mici și 205 ri-

pl. Cimpului, pendinte de com.
cu același nume, situat pe malul sting al rîului Ialomiţa, în
apropiere de vărsarea riului Prahova în Ialomiţa.
Aci

este

resedința

primăriei

şi a judecătoriei comunale.
Are o populație de 266

fa-

milii; o școală mixtă; o biserică, deservită de un preot și

doi cîntăreți.
Vite sunt: 100 cai, 800 boi,
1500 oi, 16 capre, 3 asini și
"400 porci,

mători.
Moldoveni,
Moldoveni,
com. zur., în jud,
Ialomiţa, pl. Cîmpului, situată

pe partea stingă a rîului Ialomița, la extremitatea de V, a

sfoară de

jud. Buzăii, com.

moşie,

în

Pietroasa d.-s,,

a moșnenilor Moldoveni. Are o
întindere de 64 hect., din care
30 pădure,

plășei, între comunele Bărbulești,

Jilavele și com. Dridul, din juMoldovişul,
z7sc (359 m.) al mundețul Ilfov.
telui Mălaia, jud. Vilcea, la S..Teritoriul com. e de 3850]
V. de Piscul-Ursului și la S. de
hect., din cari 535 hect. păPiscul-Vătafului.
dure și coprinde cinci trupuri de
„moșii din cari patru aparțin particularilor, iar a cincea, numită
Ciîrnuleasa,

este

proprietate

a

Eforiei Spitalelor Civile din București,

căruia

îi aduceun venit

anual de 3Soo lei,
Pe moşie sunt împroprietăriți
383 locuitori; neimproprietăriți
mai

sunt

293.

Se compune din satele: Moldoveni, Patru-Fraţi și .Panţoiul,
cu reședința primăriei şi a ju-.
decătoriei comunale în satul Moldoveni.

-

Are o populație
milii, sai 2168
şcoli mixte, una

Molenta, zisc, în partea de S.
a satului Porcăreţul, com. Doagele, pl. Racova, jud. Vasluiă.

de

ș77

fa-

suflete; două
în satul Patru-

Fraţi și a doua în satul Moldoveni, frecuentate de 92 elevi
şi 13 eleve; două biserici, de-

Molfa,

daf, în jud,

Tulcea,

pl.

Babadag, pe teritoriul com. urb.
Babadag ; se desface din dea-

lul Cula-Cula-Bair; se îndreaptă
spre E., brăzdînd partea de E. a
plășei și a comunei;

se prelun-

geşte spre E. cu dealul Calabalic-Bair; pe la V. curge Valea-:
Nucelor ; are 100 m. înălțime;
este tăiat de drumul judeţean Ba:

badag-Jurilofea ; e acoperit

cu
'

livezi şi cu vii.

Molidul, Ziriiaş, în jud. Neamţu,

dascăli.

pl. Piatra - Muntele, com. Dobreni; izvoreşte de lîngă poiana
Dascălul-Petrea ; curge în direc-

Vite: 170 cai, 1550 boi, 3050
oi, 19 capre, 3 asini și 700 porci,

vărsîndu-se

de trei preoți

Moldoveni,

şi

patru

sat, în jud. Ialomiţa,

cp

servite

țiune

N.-E.,

apoi

către

S.-V,,

în Pirîul- Almașului,

în dreptul herăstrăului,
Herăstrăul-Molidului.

numit

Moldișul, zîrîă, jud. Prahova,
plaiul Teleajenul, com. MăneciulUngureni; izvorește de sub Poiana-Mare, curge de la V. spre
E. și se varsă în rîul Teleajenul,
pe malul drept.

Molna, șesu/ drept al Moldovei,
trecînd podul şoselei Cornul
Luncii- Dorna, între' Sasca și
Mălini, jud. Suceava.

Molna, ziriă, (2 kil.), în jud. Suceava, com. Sasca, care după ce
a fost măritde pirtul Topliţa și
un canal din Moldova, se varsă
în rîul Moldova.

Molnicioara, ziriă, jud. Dorohoiii, pl. Berhometele, com. Tu.
reatca; începe de pe moșia Culiceni, şi se varsă în pîrtul Molniţa.

Molniţa, sa, pe moşia cu același nume, jud. Dorohoi, pl.
Herţa, com. Pilipăuți.
Are o populație de 193 familii, sai

892

rici: una în
satului, cu

suflete;

2

bise-

partea de sus a
hramul Inălţarea

_ Domnului,
de zid, făcută în
1816 de Ilie Holban; a doua,

pe partea de jos a satului,

cu

hramul

în

Sf.

Nicolae,

făcută

1820, de Spătarul lordache Chiriac;

ambele

sunt deservite

de

1 preot, 2 cîntăreţi și 2 pălămari. .
Sătenii împroprietăriți au. ş70
hect. 02 arii, pămînt, iar proprietatea: 1148 hect. 26 arii,
cîmp, 25 hect, 78 arii, „pădure
şi 4 pog. vie.
Proprietatea moșiei este a ere-

zilor defunctului G. Giurgiovanu
„şi a soţiei sale Ecaterina, născută Baron

Vasilco.

- Piriul ce trece pe
Mihăleasca.
Drumuri principale
de la Maimorniţa la'
și calea judeţeană
_morniţa,

moșie este
sunt: acel
Darabani,
Herţa-Ma-
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Moșia se hotărăște cu: Herţa, Hreaţca, Bănceni, Ștreanga,

Pilipăuți, Movila și rîul Prutul.
Familia Giurgiovanu este veche proprietară în Moldova.
Așa: St, Giurgiovanu, Ioan Tău-
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pra timpului cînd s'a construit
acest schit. Urmele rămase, precum şi confirmarea daniilor făcute acestui schit, ne îndreptățesc a crede că aci avem de

a face cu o instituțiune religioasă importantă. Locul unde a

tu, Gh. Tomuzeiii și St. Ciurezul, toți proprietari răzeși ati

existat

întemeiat mănăstirea

pra mănăstirei Sinaia, este

din

Bucovina,

Coribniţa

înzestrind-o

cu

proprietăți cari -s'ai stăpînit
pănă la 1785, cînd s'a desfiinţat.
zrecăfoare.

Vezi

Trei-

Hotare.

Molniţa, ziri:, izvoreşte din pădurea de pe moșia Mogoșești,
com. Buda, pl. Herţa, jud. Dorohoiii, şi, după ce formează peo

parte bună hotarul despre Bucovina,

se

varsă

în

moșia Talpa, din
Mologeşti,

căzuu,

Siret,

pe

de

sat,

sus
al

com.

Ştir-

beiă, la 5 kil. spre N„pl. Oltețul-Oltul-d.-s., jud. Romanați,
situat într'o vale, aproape de
hotarul județului, pe un teren
a cărui altitudine d'asupra nivelului mării este de 220 m.
Are 100 de locuitori,

Mologeşti,
com.

sat, făcînd parte din

rur. Laloșul, jud.

Vilcea,

pl. Olteţul-d.-j., situat în partea
de S. a comunei,

Are

o populație de 473

cuitori;

o

kil.

e şcoala.

unde

reședința,

de

șila 212

biserică,

făcută

lo-

Este

udat

la V.

_tețul,

de riul

OL-

urma
să

nici

unui

ne-aducă

document,

vre-o

lumină

ani.

Monteorul, com. rur., în jud.
Buzăii, pl. Sărăţii, pe ambele ma-

în-

tele Chilmiziul, unde se atinge
cu căt. Leiculești (com. Grăj-

d'asu-

semnat

s'a înălțat

dana),

în linii curbe

merge

pănă

nezecştei biserici cu hramul Sf, Nicolae,

la Piatra-Barbului, apoi în zigzaguri atinge pădurea Izvoranul

ce s'a ruinat

şi se întoarce

această

sf. cruce, în locul sfintei şi Dumîn răzmirița anulu!

1788,

La anul 15S1, Mihnea-Vodă
confirmă mănăstirei Sf. Nicolae,

ce se numește Molomoc saii
Molomoţ, două vaduri de moară. La anul 1626, Alexandru,
fiul lui Radu- Vodă, confirmă
daniile făcute acestei mănăstiri
de Iane Giormănescu și adică

iar în hotarul Pie-

trele-Banului, pe care continuă
pănă în via Eleșteul (com. Sărata); la V., începînd din via Eleșteul, se curbează în sus și a-

tinge

hotarul moşiei Sărata-Ba-

nul, se lasă în zig-zaguri prin
viile în otașniță, pănă în valea

numea pe atunci Molomoţul sai

Huiubul, merge puţin pe dinsa,
urcă muchea și se lasă în piriul
Sărata, pe albia ei, pănă în hotarul moşiei Sărata-Comana, apoi pe hotarul acestei moşii pănă la Dan.Floroiul, de unde o
ia pe hotarul moșiei Hagi-Moscu, pănă în hotarul moșiei Stil-

Molomocul

pul;

5 pog. de vie, 10 stupi, un pahar de argint şi un loc.
Dealul pe care a fost zidit
acest schit, și pe care s'a conStruit și mănăstirea Sinaia, se
și numai

mai

tirziu

i s'a dat numele de Furnica.

la S., continuă pe hotarul

Stilpului pănă în gara Montcorul; la E., din

Momaia.
geş.

Vezi Bălteni, jud.

Ar-

gara

Monteorul

hotarele

mo-

şiilor Petrescu, Handavara,

apoi

prin

urcă în sus
direct

în drumul

unde

se curbează

Pragului,

de

Momaiul, saz, făcînd parte din
com. rur. Mircești, pl. Vedcad.-j., jud. Olt,

nește cu sforile Mercenilor pănă
în drumul Plaiului, la Copaciul-.

Momiceni, sa/, pendinte de com.
Șerbăneşti-d.-s., pl. Șerbănești,

poiana muntelui Chilmiziul.
Comuna e formată din cătu-

jud.

Molomoţul,
sai Molomocul,
fost schit, jud, Prahova, com.
urb. Sinaia, fondat de un haiduc
vestit, anume Nicolae Grozea,
din Brebu.
Nu s'a dat pănă acum de

Vil-

printr'o cruce, ce poartă următoarea înscripţiune:

biserică,

de

Protopopul Ștefan, la anul 1823.

cătun, în jud.

cea, pl. Oltul-d.-j., com. Drăgă-

luri ale rîului Sărata, la 14!p
kil. de orașul Buzăiă,
Limita, la N.,, începe din mun-

această

Pentru vecinica pomenire

Molniţa,

Momoteşti,

Olt, situat pe

o coastă, în

mijlocul Boianului, la V. de comuna Șerbănești-d.-j.
Moșia,: proprietatea principelui Brîncoveanu, are o întindere

care

de 1000 hect. arabile şi şoo
hect. pădure.
Locuitorii posedă: 20 boi,
15 vaci, 6 cai, 850 oi și 25

asu-

porci.

cu-lcoana

nele:

și

de

Monteorul,

și se

înveci-

aci merge

în

Bugheni și O-

grăzile, cu o populaţie de 1770
locuitori, din cari 333 contribuabili,
Are 2 școale: una de băeți și
a doua

de

fete, frecuentate

de

43 elevi și 28 eleve, și care,
împreună cu primăria, se află
instalate întrun frumos local,
- construiț cu cheltuiala răposatu.
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lui Gr. Monteoru; o biserică,
cu hramul Adormirea - Maicei Domnului, deservită de 1 preot,

1 cîntăreţ și
cîrciumi;

moară

O

1 paracliser;
moară

10

cu aburi;

o.

de apă cu turbine; 2 fa-

brici de

petrolei,

din

care

cea

de la gara Monteorul e una din
cele mai însemnate din țară,
Se fabrică aci: vin, ţuică,

țe-

sături de borangic, etc.
Comerciul constă in desfacere
de producțiuni și în transporturi.
Meseriași sunt: 5 lemnari, 1
tîmplar, 1 rotar, 2 butnari, 2
căruțași,

2

croitori,

2

cizmari,

3 fierari, 2 mașiniști și un văTar,
Vite sunt: 220 boi, 82 vaci,

70 viței, 7 bivoli, 28 cai, 12
iepe, 6 minji, 640 oi, 20 capre
şi 400

porci,

hect., din cari 634 hect. arabile,
2560 hect. pădure, 3ş hect. fi:

neață,

127 hect. izlaz, 42 hect.

livezi, 425 hect. vie și 262 hect.

loc sterp.
Propri
mai însemn
sunt:
ateți
etă
" Monteorul, - format din fostele
moșii:

Hagi-Moscu,

Sărata

şi

sforile: Nenciuleşti, Ogrăzile şi
Lipia,

mită

apoi

și

Sărata-Comana,

latropolu

sai

Terenul e accidentat la N.
Are un șes acoperit de semăîn

partea

de S-E,

a-

vută în substanțe minerale și
mai cu seamă în păcură, sare,
piatră

de construcțiuni

și

ape

"minerale, între care renumita
sorginte de la Murătoarea.
Pe lîngă mina de păcură și
instalațiunile necesare, com. are
demn de văzut:pe virful dealu.
lui Pragul, ruinele unei vechi
fortificaţii numită Cetăţuea.
In timpul verii sunt vizitate
mult apele de la Murătoarea,
62630. Marele Dicționar

Geogratte.

Vol. IV,
=

De aci pleacă un drum spre
băile minerale Sărata.
Monteorul,

Monteorul și şoseaua comunală -

Merei, care prin drumuri natu-

rale merge

prin căt.

Ogrăzile

pănă în com. Monteorul. Afară
de

acestea,

mai

suni:

drumul

plaiului Chilmiziul, drumul

Ro-

miîneștilor,

din

drumul

Neaga

Poiana-Mare la căt. Miluiţi şi
altele, .
Această com. s'a înființat în
1885, luîndu-se căt. Sărata-Nenciuleştii, (azi Bugheni) şi Fundul-

Sărăţii (azi Monteorul), de la com.
Gura-Sărăţii, iar căt, Ogrăzile
de

la

com.

Merei,

mai

toate

propietatea d-lui Gr. Monteoru,
care apoi reunindu-le într'un
a dat

naștere

nouci

com.

Monteorul.
"Aci se află şi stațiunea de
băi Sărata. A se vedea acest
cuvînt.
”

Monteorul

(Fundul- Sărății),

- cătuu, de reşedinţă, al com. Mon-

teorul, jud. Buzăii, cu 620 1ocuitori și 110 case. Are sub-

diviziunea Seaca, pe moșia HagiMoscu.

nu-

Buzo-

ianca.

nături,

"care daii rezultate bine-făcătoare
și sigure suferinzilor.
Căi de comunicaţie are: şoseaua comunală Monteorul-GuraSărăţii ; şoseaua Monteorul-Gara

corp

Sunt ro stupi cu albine.
Suprafaţa com. este de 4135
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Monteorul,

stafie de-dr.-d.-f., în

jud. Buzăii, pl. Sărata, căt. Mon_teorul, pe linia Ploești-Buzăii,

pusă în circulație la 13 Sept.
1872. Se 'află între staţiile Ulmeni (4.6 kil.) şi Buzăi (10.6
kil.). Inălțimea d'asupra nive" ului Mării de 93m.62,
Venitul acestei stații pe anul

1896 a fost de

54879

lei, oş

bani.
In jurul acestei gări se află
o fabrică de petrolei; o fabrică

de derivate
cum:

uleiuri,

ale păcurei,
etc.,

mai

pre-

zpzzute însemnat,

în

jud. Buzăă, com. Chiojdul-dinBisca, între piriul Siriul şi iz.
vorul Bonțul; are 1388 m. înălțime și e punct trigonometric;
din virful săi se vede orașul

Buzăul.
Monteorul,
zăi,

maute, în jud.

com.

Goidești,

Bu-

ramificaţie

din muntele Cursele, despărțind

muntele Piciorul-Caprei de mun-

tele Viforita,
Monteorul,
zăi,

com.

munte, în jud.

Bu-

Gura-Teghii, formînd

un însemnat plaiii între munții:
Faţa-Mare,

Podul-Calului, Tega

și Bisca-Mare.

Are izlaz şi pu-

țină pădure.
Monteorul,

|
mute,

în Lanţul-A.

lunișului, jud. Putna, prezintînd
vîrfurile: Dealul-Boului,

Dealul-

Negru, Titila, Drăguţaia şi Secătura-lui-Chiriac..
E situat la hotarul Vrancei,
din spre judeţul Rîmnicul-Sărat.
E proprietatea răzeșilor din

com, Nerejul.

Conţine sare ]a

suprafață.

Monteorul, moșie,
zău, com.

în jud.

Bu-

Chiojdul, pe muntele

Monteorul.

Are

380

hect.,

cari 220 hect. pădure

din

și restul

izlaz. E proprietatea moșnenilor
Codești și Izbăşoi.

Monteorul, moșie, în jud. Buzău,
com. Monteorul. Are 3800 hect.,

din cari 2600 hect, pădure, şoo
hect.

arabile,

250

hect.

vie

Și

restul livezi şi sterp. E formată

din moșiile Hagi-Moscu şi Să-:
rata.

e

multe

instalaţiuni necesare acestei industrii și o moară de - aburi.

Monteorul, zîri:, în raionul com.
Măneciul-Ungureni, plasa Te-

50

leajenul, județul Prahova; iz.
voreşte din Culmea-Clăbucetu
lui,

dintre

Orăţii

și Brusturei,

mai sus de pichetul Orăţiile
(cam la 100 m.), și se varsă în
riul Teleajenul.

|

Monteorul, piriiaş, pe teritoriul
com. Nerejul, pl. Vrancea, jud.
Putna;

izvorește

din

muntele

cu același nume și se varsă în
Zăbala; desparte Secătura-luiChiriac de Lunca-Nerejului-Mic.
Monumentul,

p/autațiune,

jud.

Brăila, în întindere de 100 hect.,
situată la S$. de com. Izlazul, la
1 kil. de orașul Brăila.

Se compune în mare parte
din salcimi, oţetari şi vre-o ciţiva plopi bătrîni, cari indică și
azi. începutul acestei grădini,
ce servă ca loc de petreceri
orășenilor Brăileni. Aproape de
intrare se află o movilă în vir- ful căreia. generalul rus Chiselef, în timpul administrărci provizorii a principatelor, în 1535,
a ridicat uri monument de pia-

tră în forma unei piramide
patrunghiulare și susținută de
patru tunuri de tuciii.
Acest

MORENI
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monument

limba rusă pe

patru

poartă

în

plăci

ur-

mătoarele inscripţiuni: pe placa
de [E.: «Fortăreaţa Brăila
a fost

Moraetoaia, pădure, supusă regimului silvic, pe proprietatea
Ciîrstieni, com. Gorganul, pl.
Podgoria, jud Muscel, în întin-"
dere de 150 hect., populată cu
stejar, fag, carpen şi frasin.
Moraetoaia, pădure, supusă regimului silvic, com. Voroveni,

pl. Argeşelul, jud. Muscel, în
întindere de 600 hect.
'
Morari, fîr/ă, jud. Brăila, pe muchea platoului de N. din com.
Gurgueţi, la 5 kil. spre E. de satul Gurgucţi, spre hotarul despre com. Roman.
Vatra satului e de 1 hect,,
avind 7 case,cu 42 locuitori.
Vite: 80 vite mari cornute,

30 cai, 590 oi şi 40
Morarul,

rimători.

cu/nze de munte, lipită

de Omul, jud. Prahova, d'asupra
căreia

este

hotarul țărei.

Apar-

ţine familici Blebea și, împreună
cu Urechia, Steiasa-Mare și Sc-

ciurile, a fost cumpărată la 1853
de la baronul Barbu Belu, pe
prețul de 2900 galbeni.
Morarul, vale, izvorește de la
poalele muntelui cu același nu_me,.com. Predealul, plaiul Peleșul, jud. Prahova; curge de
la N-V. către S.-E.; se împreu-

rusă la 6 iunie,

nă cu Valea-Clăbucetul-Baiului,

1828»; pe cea de V.: «Tractatul de Adrianopole, 2 Sept,
1829»; pe cea de S$.: «In memoria generalului Chiselcf» și
pe cea de N.: «Un decret imperial».
Acest monument a fost mult
timp îngrijit de bătrinul Alex.
Cîmpeanu, plătit de guvernul
rusesc, Acesta a făcut primele
plantaţiuni în jurul monumen-

şi formează apa valea Cerbului,
ce se varsă în rîul Prahova, spre

luată. de armata

N.

de

căt.

Bușteni.

Moraru! (Muntele.-), părzure particulară, supusă regimului silvic
încă din 1883, pe moșia Muntele-Morarul, pendinte de com.
Sinaia, plaiul Pelcșul, jud. Prahova.

tului, de la care şi-a luat numele

Morăreni,

şi grădina. De ciţi-va ani primăria urbei Brăila a luat sub
îngrijirea ei această grădină.

Ocolul,

ma/ala, jud. Dolj, pl.
com.

Morăreşti,

Cernelile.

sat, jud.

Argeş,

pl.

Piteşti,

făcînd

parte

din

com.

rur. Săpata-d.-j. Aci se află reședința

primăriei

şi școala.

Morăreşti, sat, cu 304 locuitori,
jud. Argeş, pl. Topologul, făcînd
parte din com. zur. DeduleştiVărzari. Are obiserică, cu hramul Cuvioasa
- Paraschiva, deservită de un preot și un cîntăreț.

Morăreştilor (Dealul-), pante,
„în jud. Suceava, com,
Șarului.

Neagra:

Morăşti, saţ, cu 1448 locuitori,
jud. Argeș, pl. Loviştea, făcînd
parte din com. rur. Șuici. Are
o biserică, cu hramul Sf. Gheorghe, cu un preot și un cintăreţ.

moșie

Morcoveşti,

pe

1864. s'aii împroprietărit
torii

locui-

Homoriciurile,

com.

din

care la

plaiul Teleajenul, jud. Prahova.
Mordana,

cătun, al com. Cătina,

cu 90 locuitori

jud. Buzăi,

şi

20 case.

Vezi

Moreanca.

Moreni,

piriii,

ce curge prin jud. Roman,
Moldova, com.

Moreni,

com.

pl.

Văleni.

rur., jud. Prahova,

pl. Filipești, situată pe valea
riului Cricovul-Dulce, la 32 kil.
de capitala judeţului și la 10
kil. de reşedinţa plăşei.
Se compune din 5 cătune:
Moreni,

Stavropoleos,

Pleaşa,

“Puiceni şi Tisa, cu o populaţie
de 1350 locuitori, din cari 222
contribuabili, locuind în 296 case.

una

în

Moreni, fondată la 1865 şi
două, în Tisa, 'reconstruită

aîn

Are:

două

biserici:

1893, deservite de un preot; o
şcoală, înființată la 1864, frecuentată de 58 băeţi şi 3 fete;
2 mori,

MORENI
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„Locuitorii, pelingăagricultură,
-se mai

ocupă

cu brutăria,

dul-

breștilor,

“MORENI

Singerișul,

Moreni, saţ, în jud. Roman, pl.
Moldova, com. Văleni, spre S.E. de satul Văleni, pe piriul

Păcurei,

- Puscovul, Tisei, Făureasa și Fra-

gheria, zidăria, fabricarea varu-

sinului,

lui alb, cultura vieiși fabricarea
gazului.

„Se

Diţeşti şi Filipești-de-Pădure, la

Are o populaţie de 94 familii,

- Locuitori împroprietăriți după
legea rurală din. 1864 sunt 96,
cărora li s'a dat ș29 hect. din

E.; Ghirdoveni, la $.; Gura-Oc-

saii 322 suflete, din cari 77 con:
tribuabili ; o biserică
de lemn.

moşia

Moreanca,

cu comunele:

niței (jud. Dimboviţa), la V. şi
Ederile,
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Toată com. are

porci,

o

suprafață

de 780 hect.
La locul numit Păcurile, în
partea de E. a com,, şi la Sinpartea de N.-E., sunt

izvoare de apă minerală, iar la
Puscovul-Prăsazi, în partea de
V., se găsește sare în pămînt.
In termen mijlocii se fabrică
aci anual 394 hectol. ţuică și
peste 980 hectol. .vin.
Gindaci de mătase sc cultivă
în mare cantitate.
Stupi cu albine sunt 36.
Comerciul se exercită în com.
de 6 cîrciumari.
Budgetul com. c la venituri

zunţul (şcoala).
Are o populaţie de 58 familii,
saii

295

Vite:
cornute,

|

o biserică,

zi-

frecuentată de 25 băeţi; o
tori,

deservită

Moreni,
niștea,

de

1 preot

şi

saț, în jud. Iași, pl. Bracom.

al

direcția.

preot,

V.-E. şi sunt acoperite cu vii,
Afară de aceste dealuri mai
sunt: Piscul-Lupoaia; Ripa-Țui-

tului.

de riul Cricovul: Dulce:

af

Do-.

de satul

proprietatea

Moreni
statului,

sta-

a statului, în în-

Moreni,

pl:

Filipești,

.

(cu

trupurile),

pendinte

de

zpoșie, a
mănăsti-

nual.

199 rimători,

pulație de 864 locuitori.

jud.

rea Mărgineni, jud. Prahova.
Se arendează cu 11077 lei a-"

L.ocuitorii posedă: 425 vite
mari cornute, 781 oi, 90 cai și

Moreni, saţ, făcînd parte din comuna rurală Moreni, pl. Filipeşti, jud.. Prahova. Are o po-

pădure,

de com.

1 cîntăreţ și 1 eclesiarh.
este

statului,

jud. Prahova, formată din trupurile: Mijea (1150 hect.), Gru-:
iul (750 hect.) și Ghirdoveni
(650 hect.).

Prisă-

Are o suprafață de 994 hect,,
şi o populație de 123 familii,

Moşia

a

tindere de 2550 hect., pendinte:

Prutu-

V. Aceste

străbătuță “de văile;

Moreni,

Prisăcani, situat pe

în sus

moșie,

Prahova, pl. Filipești, com. Moreni, fostă pendinte de biserica
Stavropoleos.
Se arendează cu 800 lei a:
nual.

1

sai 503 locuitori; o biserică,
făcută la 1750, deservită de 1

„Afară

Moreni,

bi-

Cirlanul și Viişorul, spre E.;
Mara, Cîrstianul şi Pleşa, spre

„.eşte

Moreni, roșie, jud. Roman, si-:
tuată pe lingă moșia, Bozieni.

de zid, foridată de locui-

șesul și malul drept

şi a-Marichii,
|
In pădurea statului LupoaicaStavropoleos este Poiana- Stinei
"și a-Scorușului,

Roman

Moreni, 7oșie particulară, jud.
Dolj, pl. Cîmpul, com. Fintina-

bărbaţi şi 212 femei, locuind în
74 case și 30 bordee; o școală.
mixtă, ce funcționează din 1885,

lui, mai
cani,

a-Tronăresei

orașul

prin șosea.

26 cai, 314 vite mari
22 capre și 50 porci.

O altă şosea pleacă 'din cea
principală spre E., la com. Filipeşti-de-Pădure.
E brăzdată de dealurile: Faţa,

dealuri. aă

|

Este legat cu

Moreni, saz,în jud. Dolj, pl. Cimpul, com. Fintina-Banului, Are
“o populaţie de 452 suflete, 240

cîntăreţ.

şi leagă com. Morenicu Edera,
Ghirdoveni, Diţești și Gura-Oc-

suflete;

mele de Codrul-Morenilor, cu ar-

Banului, aparţinînd sătenilor.

Șoseaua principală a com. se
desparte în patru ramificaţiuni

a-Poenei,

lingă agricul-!

bori seculari.

diră de locuitori, la 1821, deservită de 2 cîntăreţi; 2 cîrciumi.

serică

canilor,

pe

şi rotăria; ci ai 136 vite mari
cornute,
In apropiere de acest sat este
"o pădure mare, cunoscută sub nu-

Moreni, sat, în jud. Bacăi, pl.
Tazlăul. d.-j., com. Berzunţul, situat între dealurile Prisaca și
Moreni, la 2 kil. de satul Ber-

de 4444,338 lei şi la cheltueli, de
2746,22 lei.

niţel.

kil..

tură, se mai ocupă cu căruțăria

ol și 167

gerișul, în

la 112

Locuitorii,

la N,

Moreni.

Vite .sunt: 34 cai și Yepe, 139
vaci,

mărginește

Moreni, zirții, ce curge prin pl. Moldova, com. Văleni, judeţul

Roman;
»

izvorește

din judeţul

Neamţu; curge de la V.. spre
E. trece prin satele Văleni şi
„Moreni

și

la

E.

de

acest

saţ
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MORII (COASTA-)
se

varsă

în

riul

Moldova,

minerală,

pe

jad.

MORILOR (PÎRtUL.)
Prahova,

com.

dreapta. Cursul acestui . piriiă
fiind repede, și-a săpat o albie

Breaza-d,-j,, căt. Valea-Tirsci,
plaiul Prahova, situată pe deal,

adincă.

aproape de șoseaua naţională,
aparţine obștei locuitorilor. Apa

este

Pe

el

cunoscut

sunt
şi

mori.

Mai

sub numele de

Moreanca.

sa este

Morii (Coasta-),. ramificație a
muntelui Taîiniţa, în jud. Buzăii,
com. Gura-Teghii, cătunul Nemertea, d'asupra morii de lingă
stabilimentul Bisca; prin deasa
sa pădure se fac plăcute escur-

Morii (Pirîul-), pîrîz, format din
iazul Scobilţeni,

com.

Păuşeşti,

pl. Cîrligătura, judeţul Iași; se
varsă în Bahlueţul, lingă gara
drumului

de fier Podul-lloaei.

Morii (Pîriul-), zîriz, ce curge
prin plasa Siretul-d.-s., comuna
Scheea, jud.

Roman;

la N. de satul Scheea

situat pe

ţăr-

Mărculești,

Morii (Dealul-), Zra/, se întinde
prin mijlocul com. - Tingujei,
pl. Funduri, jud. Vasluiă, între
- Valea-Vasiliţoaei și șesul Mindra.

Mărculești,

mul drept al riului Ialomiţa,
spre N. și în apropiere de satul

siuni.

|

rat, din

prin cătunul de

și curge

zîndu-se de la V. din șesul Balosina, com. Ciorteşti, pl. Crasna, jud. Vasluii, spre E., unindu-

se cu Dealul-Viei și cu Dealul:
Ciortești, ce sunt spre E. de
satul Ciortești; formează hotarul între satele: Șerbești şi

Ciortești, cu satul Dolheşti din
jud.

Fălcii,

Morilor - de- Vint

(Dealul-),

satul Hirșova-Mănăstirei, com.
Hirşova, pl. Racova, jud, Vasluiă.

în rîul Siretul,

pe stînga.

are o moară.

.

6. Obidiji, în plasa Gradiştea;

se desface din rîul Rîmnicul-Să-

gea/, întin-

Zeal, pe culmea căruia.e situat

* varsă

Buzăul;

comuna

Bălțați;

trece

reședință ; are

3 mori.

Morilor (Dealul-),

izvoreşte

S.-V.;

riul Siretul; trece prin cătunele
Măxineni şi Sirbești, și se varsă
tot în Siret, lingă gura rîului

7 asini.

pe la S$. de satul Scheea și puțin mai în jos de acest sat se

către

varsă în riul Rîmnicul-Sărat; are
2 mori.
5. Afăvineni, se desface din

Are o populaţie de 71 familii,
din cari 40 familii Țigani.
Vite sunt: 20 cai, 142 boi,
250 porci, 1800 oi, 6 bivoli și

trece

de la N.E.

Sărat; se desface din el, udă
cătunul Deduleşti, și se varsă
tot în Rimnicul; are 3 mori.

4. Fideui, prelungire a celui
de sus; udă cătunul Jideni,și se

sărată.

Morile, sat, în județul Ialomiţa,
pl. Ialomiţa-Balta, pendinte de
com.

nicul-d.-s., com. Dedulești, pe
partea dreaptă a rîului Rimnicul-

7. Sgirciţi, în plasa Rîmnicul
d.s.;

se desface

şi se varsă

în

riul
lui;
8.
din

Rîmnicul-Sărat, pe dreapta
are 3 mori.
Ștubeiul, continuația celui
comuna Obidiți; udă cătu-

nul

de

reşedinţă; are

9. Andreaşi,

o

moară.

în plasa

Oraşu-

lui, se desface din pîriul ValeaLargă; are 1 moară.
10. 14/7fitelul, în plasa Oraşul,
com. Cimpineanca, este continuația celui din com. Virteșcoi;
are

2 mori.

Morilor (Izvorul-), alt za al
Piriului Luncaviţa, jud. Tulcea,

Morii j(Podişul-), podiș, jud.
Iaşi, pl. Bahluiul, com. Belcești,

întinzîndu-se pe malul drept al
riului Bahluiul, spre V. de podişul Ciomagul; străbate moşia în aceiași direcţiune, începind din hotarul Hodurei, com.
Cotnari, şi merge pănă la iazul Şarja, pe o întindere de 11|
kil., avind forma triunghiulară;

de acolo începe Dealul-Ulmii,
care nu este alt-ceva de cit o
prelungire a sa, unindu-se în
partea S$. cu podișul Bahluiului.

Morii

(Valea-),

izvor cu

apă

Morilor (Girlele.-), mic gir/e sai
îasuri, jud. R. Sărat. Ies dintr'un rîă, trec prin sate, întorc
roţile morilor, ce se află pe dinsele, și se varsă iarăşi în riul
din cari au eșit, Cele mai în„ semnate

din

aceste

iazuri sunt:

1. Alevra,

în com.

2. Pălfaji,

în

Broşteni,

com.

Bălțați,

plasa Rimnicul-d.-s.; se desface din riul Rîmnicul- Sărat, pe

dreapta lui, trece prin cătunele
Bălțați și Rubla, și se
iarăși în Rimnicul-Sărat;

mori pe cl.
3. Deduleşii,

în

varsă
are 2

plasaiRim-

numit ast-fel de la 4 mori ce
se află pe apa sa, dintre cari
cea mai cunoscută este Moara:
lui-Trandafir, la locul unde se
unește ILncaviţa-Mare cu cea

mică; sub acest nume curge numai prin tufărișuri, brăzdind partea

nordică

a plășei Isaceca

și

cea centrală a comunei L.uncavița, trecînd prin sat.
Morilor (Piriul-), pirîă, jud.
Dolj, pl. Jiul-d.j., com. Roziştea
şi Adunaţi-de-Giormane, ceservă
de scurgere Bălților-GiormanuIi, com.

Adunaţi-de-Giormane;

MORILOR

(VALEA.-)

pătrunde în com. Roziștea; curge
prin partea joasă şi vestică a
comunei, zisă şi Matca-Jiului și
se

varsă

în

Balta-Strimbă,

la

punctul numit Copacul lui-Trică.
Morilor (Valea-), 2/7 nume al
“ pâriulul Teliţa, jud. “Tulcea, care
ține de la izvorul săi, pănă la
confluență cu piîrîul Cilscul, numit ast-fel din cauza a 14 mori,
așezate pe apa sa; sub acest

nume, brăzdează nordul plășei
Isaccea, şi comunele Teliţa și
Nicoliţel, primește pe stinga
Valea-Plopila ; este tăiată de Va.
lul-lui-Traianși de

drumul

co-

munal Nicoliţel-Cibiul.
.

dișorul, com. Manoleasa, pl. Ba-

neclintite

şeul, jud. Dorohoiii, pe care se
văd, ridicături însemnate de-asupra pămintului, și sub cari,
se zice, zac osemintele luptătorilor căzuți într'un războiti cu
păgînii.

seminte

Mormintele, dea/, la S. de 'com.
Văleni, pl. Argeșelul, jud. Muscel.

Mormintelor

(Dealul-),

în com. tur. 'Bala-d.-s.;
Cloșani, jud. Mehedinţi.

plaiul

ea,

în jud. Tulcea, pl. Istrului, pe
teritoriul com. rur. Casap-Chioi
și anume pe acela al cătunului
săii

Sari-lurt;

se

dealul Haidan;

Moriştea, saii Ursoaia, ma/a/a,

"E,

cu o

desface

din

se întinde spre

direcţie

generală

de

la S.-V. spre N--E,, brăzdind
partea sudică a plășei și estică
a comunei; are 124 m. înălțime,

Moriştele, pichet de graniță, pe
marginea Dunărei, jud. Mehe-

dinți.

pe

apa

ormanului, jud: Argeș,
pendinte

Albota;
suflete,

de

Tele-

pl. Pi-

com.

rur.

ate 69 familii, saii 200

(Gei),

sa,

" pulaţiune

de

240

locuitori

şi o

biserică.

(La-), /oc

solar

pe

moșia Folești-d.-s., plaiul Horezul, jud. Vilcea, fost pendinte

de mănăstirea Bistriţa. S'a vin* dut de stat în baza legii de în.
" străinare a bunurilor statului din

6 Aprilie

1889.

Mormintele, foc, pe moșia Bol-

în aur, din dreapta sicriului, o
tablă

mare

de

aur

cu

obiecte

ce s'aii risipit în cenuşe la contactul

minei;

mat

vas de argint

la

aurit,

fund

un

ornat

cu

pietre scumpe şi în figuri; iar
pe capacul lui un chip de om
- călare, şi toartele făcute în formă de doi cai sărind în gura
vasului ; lîngă acel vas o tablă -

cu mai

multe

pahare

de

aur,

din cari 2 le păstră mult timp
d. Iordache Iamandi. Din cauza
neînţelegerei ivite între fraţii Ioan

putut

“Mormint (La-),
foc solar, în
jud. Buzăii, com. Mărunţișul, că-

" tunul Benga,

unde se află

în-

gropaţi cei căzuţi în lupta de
la Pătirlagi, dată la 1821 între

tăinui pe

Prutul-d.-s.,

com.

Hudești-Mari,
Pe coasta

stingă a pîrtului, la poalele dealului din partea de N. a văei,
se cunoaște locul săpăturelor
unde

la 1808, în timpul

„ ocupaţiunei Muscalilor, Ioniţă
- Tamandi, Ispravnicul de 'Dorohoiii şi co-proprietarul moșiei,
a desgropat o catacombă de
„ oseminte de om înconjurate de
numeroase podoabe și un schelet

de cal.

nu le-ati

toate,

,

toate obiectele găsite, 3

bucăţi ati fost luate de Admiralul
Ciceacof,

care

le-a

trimes

Im-

"păratului Alexandru I, cu prosfora din partea ţărei; aceste obiecte

se

pot vedea

şi

azi

în

muzeul imperial al Ermitagiului,

Mormiîntul-Crăesei, /oc, pe mo
șia Conţești, jud. Dorohoiii, pl,

făcute,

Morminte

lului cu ornamente cuvenite şelei

Din

văei cu același nume.

Dedoviţa.

cu colțuri și bă-

și Iordache Iamandi asupra îm-

căt. Alba, în găvanul și coasta

Mormanul, saț, în jud. Mehedinți, pl. Ocolul-d.-s.; com. rur.

de aur masiv,

tută cu pietre scumpe; la stînga sicriului era scheletul -ca-

părţirei acestor obiecte,

făcînd

parte 'din com. rur. Păroși; pl.
Oltul-d.-s., jud. Olt: Are o po-

de mătase, putrezite, darbogate
în ornamente de fir și pietre
scumpe; la cap era o coroană

badag-Constanța ; e presărat cu

Turci și Eterişti.!
Morloveşti

şi în care se aflaii ode om, învelite în stofă

dominînd asupră văel și satului
Saricurt și șoselei naționale Bamovile și acoperit cu livezi.

Morleveşti, sa,
tești,

MORMITUL-CRĂESEI
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In năuntru, pe partea

stingă s'a dat peste un sicriă putrezit ale căruia legături erai încă

din

Petersburg.
Obiectele din

Muzeul

Ermi-

tagiului de la Petersburg sunt:
o

tavă

mare

rotundă

de

ar-

gint, pe care sunt gravate scene
de

vinătoare,

„tele mitice; un
în forma

unei

unele

reale,

vas

de

mici

al-

argint

gălete saii

a unei căldăruşe cu toartă mobilă, pe suprafața căreia se văd
figure

în

relief,

trei

scene

e-

roice din mitologia greacă, reproduse cu fineţe și graţie; aceste

sunt:

Hylas,

favoritul lui

Hercule furat de Nymfele de pe
riul Ascanios; Dafne surprinsă
scăldindu-se, de Apolon însoţit
de amor,

ce sboară

cu

“în mînă; în fine Leda

o faclă

în. pi-

-

MORMÎNTUL-JIDOVULUI -cioare,

sărutată

de

lebăda

ce

ascunde pe zeul Joie şi pe care
o susține un amor. Pe buze și
la poalele vasului este un or-

tind

laţuri

ciute.

unui

Pe

vede,

cerb

pîntecele

si

unei

vasului

printre brazi sai

se

ciparoşi,

nament de frunze și flori; toarta
mobilă este săpată cu un şirde
boabe. Pe fundul căldărușei se
văd - nişte litere nedescifrabile,

o bătălie între 4 amazoane, din
cari 3 sunt încălecate pe cai
cu bogate podoabe și port satîre (bipene) în mini şi între 4
ostași greci cu coifuri, hlamide

însemnate cu puncturi (au pointill€). Acest vas are o înălțime

Pe fund saii împrejurul scaunu-

"de

3 1j, verşoce

(om

231

și o

„greutate de 9 funzi (3 k. 691).
Un alt.vas

mai mare de argint,

în parte aurit, în formă de urnă,
pe care "| descria, ca şi pe
cele-Lalte, d-nul D. Raoul Rochette şi Koehne, este înalt de

IO verşoce (om 440) şi greii de
12 funzi (4 k. 908).
„Lucrarea în relief, de și foarte
fină în amănunțime, este însă

"mai puțin corectă în desemn,
de cît a vasului precedent. Amîndouă însă dovedesc o decadență

în

arta

greco-romană

și se par a nu fi mai vechi de
cît din al doilea secol după
Christos. Vasul sepoate divide
în 3 părți: gitul sati capacul cu
toartele, cari sunt rezemate jos
"pe umerii vasului; pîntecele, şi
Scaunul, cu fundul rotunzit al
vasului. In partea Superioară,
care

este

cea

mai

îngustă,

nu

sc mai vede omul călare, care
după descrierea colonelului Alexandru

Guriţă,

orna

capacul,

a rămas un simplu trunchi cu
solzi care ese din gitul vasului,
De fie-care parte, un centaur,
purtind pe umer cîte o oală,
își răzima picioarele de dinainte
pe buza gurei. Umărul vasului,
pe care staii picioarele de dinapoi, reprezintă în relief o vină-

și armați
lui

cu

rotund,

pale
care

şi cu
este

sulițe,

ornat

ap, o panteră și un cal, toate
cu coadele de balaur; ele țin
în mîni văluri umflate de vint,
Aceste 3 obiecte în cari se
recunoaşte lucrarea greco-romană, prezintă multă analogie
cu piescle de orfevrerie ce s'ati
găsit în mormintele greco-scythice

din Crimeea și Rusia

meri-

dională. Existenţa bolței de la
Conţeşti șia celor-l'alte obiecte
de aur, armăture şi vase, precum

şi sicriul

de

lemn

orna-

mentat ; stofele decorate cu poleală; coroana cu pietre scumpe;
scheletul calului cu podoabe de
aur; în fine chiar şi scenele
lucrate în bas-relief pe vase,
toate aceste

îşi aii semnele lor,

în bogatele morminte 'descoperite pe

malurile

septentrionale

ale Mării-Negre, și mai cu seamă

în movila Cul-Oba de la Chcrei,
în Curhanul (gorganul) Certamlic pe lingă tîrgul Nicopol pe
Nipru, şi în tezaurul aflat acum
în urma lui Hohlaci, lingă NovoCer-Casc, în țara Cazacilor de

fiare sălbatice, precum

este descrisă și în relaţia profesorului Săulescu; de o parte

gate unelte şi podoabe de un
uz şi de un stil saii barbar sai

2 vinători în costum

oriental,

de

antic

şi 3

cîini gonesc un porc-mistreț; de

„ cea-l'altă, alți 2 vinători, din cari

unul cu glugă (Cucullus) pe cap,

termin

cărora în lipsă de un
mai

bine apropiat

li-saii

zis Scythice. O însoţire cam analogă cu acelea se recunoaște

şi în splendidele remășiţi ale tezaurului de la Pietroasa care
împodobese Muzeul nostru național de la București.
Mormiîntul - Jidovului, grămadă de pămînt, între hotarul com.
Glogova

şi Comănești, jud. Me-

hedinţi. Vezi com. rur.

Comă-

nești.

cu

pietre, sunt 3 Nereide, şezind
pe monştri marini, adecă: un

Don. Toate aceste comori funerare, în cari metalele prețioase
şi pietrele scumpe abundaii, aii
înfățoşat un curios amestec de
obiecte greco-romane, cu bo-

toare

_”
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Mormîntul-Tătarului,

prelungită la
va,

com.

rzov27ă,

E.-V. văci Lozo-

Braniștea,

pl. Siretul,

jud. Covurluiii.
Mormiîntul- Uriaşului, ridicătură de pământ pe şesul Jijioarei,
teritoriul

satului

Hilişeul-Curt,

către hotarul despre satul Cor-

jeuți, com. Hilişeul, pl. Coșula,
jud. Dorohoiii. Această movilă
are forma lungăreaţă a unui
mormint, a cărei periferie este
cam de 100 m. la bază și care

are 312 m. înălțime.
Mormiîntul - Uriaşului, rădicăură de pămiut, înaltă de 4!
m. largă la bază de 18 m. și
lungă de 9o m., cu ambele capete mai ridicate şi mai groase;
se află lăngă drumul de la Herţa
la Săveni, pe teritoriul satului
Ibănești, com. Ibănești, pl. Prutul-d.-s., jud. Dorohoiii. Legenda
spune că, în vremea de demult,
trăia

cu un

aicea

văduva

copil al săi,

unui

și

că

uriaş

acel

copil, umblind odată pe cîmp
a găsit doi oameni de statura
oamenilor de astăzi, arînd pămintul cu un plug cu 4 boi;
el i-a luat, cu plug, cu boi, cu
tot, în poala cămășei şi i-ai dus
la mamă-sa zicînd: cuite mamă,
am găsit aceste gingănii scur-

mind pămîntul». Mama sa-a zis:
«lasă-i, dragul mamei, că aceştia
sunt oamenii cari ai să trăiască
după noi». La virsta de 7 ani,
acel copil a murit şi mama sa

MOROENI

a

îngropat în locul 'ce

aztăzi

se numește Mormintul-Uriașului,

Pentru. ca să-i acopere cadavrul, a cărat țărină cu poala
de la o depărtare de 1 kil.; iar
locul de unde a luat ţărina fiind
adiîncit prin săpătură, s'a umplut
„ de apă

și se numește Dragulea.

Moroeni, com. rur. jud. Dimbovița, plaiul Ialomița-Dimboviţa.
Această com. este cea mai depărtată spre N. a jud. și este
situată pe ambele maluri ale
Ialomiţei în văi şi pe dealuri. De
la această

comună, încep

mun-

ţii cei mari ai județului Dimbovița. In raionul comunei se află
suhatul,

numit Malăul,

nei, curge

și piriul Rușeţul.

Se compune

din trei cătune:

Lunca

cu păduri, iar de Pietroșița este
nedespărțită, ţinîndu-se cam tot
una pe albia Ialomiţei. Cu Talea
și Runcul se leagă prin mici po-

Se învecinește
Puntea-de-Greci
Teiul, din jud.
Ionești și la S.

teci peste dealuri, iar cu Pie-

ceni, tot din jud. Argeș. De
Ionești se desparte prin apa
Neajlovul, iar de cele-l'alte prin
pădure. Se leagă cu comunele
vecine prin drumuri fără șosele,
Are o pădure cam de 70000

troșița prin linie de şosea.
Moroeşti,

zumire ce se dă unci

părți

din

plaiul

Dimboviţa, jud. Muscel.

comuna

Nămăești,

și Muscelul, cu

(Valea-),

za/e, în

jud. Buzăi, com. Aldeni; începe
din plaiul Muntele-Virful-Mare;

Mortul, £/ă, în jud, Brăila, la
S. moșiei Brateșul, com, Surdila-

primeşte Valea- Lacului și se
varsă în riul Buzăul, lingă biserica din căt. Mătești, com. Mă-

Găiseanca, la 6 kil. spre S.
Are o suprafață de 4 hect,; 7

Are

o biserică;

o

şcoală;

o

Peștera

și Obirşia.

şterea

vitelor:

boi,

vaci,

cai,

multor capre, oi și porci.
Pe teritoriul com sunt mulți

Moru-Ghiol,

rilor Maria Niculescu şi Al. Chri-

soscoleii. Suprafaţa sa e de 4000
53000

lei,

Mortatul,

zzute, în jud. Buzăii,

com. Goidești, căt. Fundata; are

multe.
Pe munţi are suhaturi intinse,
unde pasc tirle de oi și cirezi

Mortatul, făzure moşnenească,
pe moșia Goidești, com. Goi.

de boi şi vaci.

dești, jud. Buzăi; are 250 hect.

Se află pietre de var în muntele Brindușile și în muntele
Priporul se află cărbuni de pă-

con.

rar. în jud. Dîm-

Se invecinește: la E. cu com.
Talea, plaiul și jud. Prahova;
la V.,

cu com. Runcul; laN. cu

Morteni, Cacova, Vultureanca și

culmea și piscurile munţilor Carpaţi și la S. cu com. Pietroșița.
De Talea și Runcul, se desparte
prin dealuri ripoase acoperite

Balomireasa, cu o populaţie de
1842 locuitori,

7

vile,

la N.E.

Are

trei. biserică; o şcoală; o

moară și o piuă

cu

aburi.

15 cai,
250

35

oi și

10

vite
ri-

de mai multe zzotîrlei cu același

nume, jud. Brăila, com. SurdilaGăiseanca.
com. rur.,

şi pl. Tulcea,

în jud.

situată în partea

de E. a jud, la 36 kil. spre S.-E.
de orașul Tulcea, capitala districtului și în partea de N.E.
a plăşei, la 8 kil. spre S.-E. de
orășelul
plășei.

Mahmudia,

Se mărginește:
_cu com,

urb.

reședința

la N, şi la V.

Mahmudia;

la E.,

cu com. Cara- Orman, despărțindu-se prin girla Litcovul; la
„8. cu com. Cadirlez (Sf. Gheorghe), de care se desparte prin
girla Cerneţul și la V., cu com.
Sari-Nasuf,

Morteni,

bovița, pl. Cobia, situată pe
cimpie şi pe malul drept al rîului
Neajlovul, la S.-V. de Găești,
Se compune din 4 cătune:

mint.

mari cornute,
mători.

Moroteşti, moșie, pendinte de
com. Osman, pl. Balta, judeţul
Brăila, proprietatea moştenito-

mari și

roditori şi păduri

sunt:

Mortul, rugă

pădure şi izlaz; e ramificația de
N. a muntelui Războiul,

pomi

și 30 locuitori.

Moroteşti (Hoinari), căt, pendinte de com. Osmanul, pl.
Balta, jud. Brăila, la 4—5 kil.
spre V. Populaţia sa e de 288
suflete.

hect., aducind un venit anual de

Locuitorii se ocupă cu tot felul de ţesături de lină, cu cre-

case

Vite

răcineni.

o populațiune de 1132 locuitori.
moară; o dirstă; o pivă şi ş
herăstrae de tăiat scînduri.
In munţi nu departe de comuna Moroeni se află schiturile

: la E., cu com.
; la V., cu com.
Argeș; la N., cu
cu com. Moză-

arii,
Moroianului

precum

şi dealul Plaiul-Plopilor. Afară
de Ialomița prin raionul comu-

Moroeni,
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și anume cu cătunul,

săii Bei-Bugeac,
Teritoriul com. este în cea
mai mare parte la nivelul Du.
nărei. și chiar

al Mării, dar mai

cu seamă în partea de E,, în
multe locuri, e chiar mai jos de
cît nivelul Dunărei, de aceea s'ai

format bălți numeroase și înconjurate cu stuf. Pămîntul ferm
saii solid ocupă numai a 20-a
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parte din tot teritoriul comunci,
cam Yr'o 2400 hect.; în acest

Ghiol, spre V. comunei; bălțile
Isacovul, Iuslina-Mare și Iuslina.-

de 290 familii, sai 1477 suflete,

pămînt ferm, este
Ghiol (41 m.), la
pietroasă ; dealul
la V. (70 m.), cu

Mică, la E., scurgîndu-se în gîrla

din cari 312 contribuabili,

Movilele

sunt

dealul MoruV., de natură
Cara-Bair, tot
pămînt arabil.
numeroase,

cu

ioritate compusă

Litcovul ; întinsul iezer Razelm

cu golful Holbina, în care intră
o mică peninsulă cu 2 capete
numite Cojburunul-Mare şi Coj-

o înălțime de 20—25

metri, cele

burunul-Mic,

mai multe artificiale
din vechime ; cea mai

și datind
însemnată

Dranovul,la E.
Locul liber este ocupat de
stuf, ce acopere o întindere

la S.

și V.;

balta

Are

două

Moru-Ghiol,

din Ruși, este

școli:

una

în

căt.

fondată în 1884 de

locuitori, frecuentată de 58 elevi;
a doua, în căt. Dunăvăţul-d.-j.,

la care urmează şi copiii din
căt. Dunăvățul-d.-s., care este la
2 kil., fondată la 1892 de locui-

este aceia de pe dealul Cara-Bair,
de 13 m. săpindu-se pănă la 8
m. adincime, s'aii, găsit într'insa
urme de zid și o chee grca de
fier. Lîngă satul Dunăvăţul-d.-s.,

întretăiată de bălți şi lacuri și
în care la mar! distanțe se ridică cite un punct mai înalt;

fondată în 1879 de locuitori, cu
10 hect. pămînt, deservită de

sc află Dealul-cu-Cetate, al cărui

așa avem: Paulo (1 m.), la S..V.;

virf, Dunăvăţul (25 1m.), arc la
poalele sale ruine de cetate vechie, cum sunt la poalele dealului Cara-Bair ruinele cetăţei
Zaporojenilor, cari avuseseră aci
o cetate bogată și întinsă.
Este udată la N. de braţul
Sf. Gheorghe, pe o lungime de
32 kil. Dunăvăţul, ce pleacă din

un preot

Dranovul-Cherhana (1 m.), la E;
Parvuloc, tot la E. (2,2 m.), Calinova (6 m.), la S.E.; Danăvățul-Copac (1 m.) și Cerneţul-Florea (1 m.), tot la E., și altele.
Cătunele cari compun com,

în căt. Dunăvăţul-d.-s., cu hramil Acoperămîntul-Maicii-Domnului, fondată în 1S89 tot de
locuitori, deservită de 1 preot

Dunăre, spre $., udă satele

Du-

- năvăţul-d.-s. și Dunăvăţul-d.-j.,
şi se varsă în lacul Razelm, prin

"două

brațe.

Comunică

cu

la:

cul Dranovul prin 3 girle: Pietuaţ, Semnaţ, Dvaţatca, care udă
comuna la S.-E,; girla Drano-

vul o udă la E.;
nilor, care

este

Girla-Lipoveo comunicaţiea

braţului Sf. Gheorghe

și girla

Dunăvăţul, la N.; girla Priboina,
tot la N., e scurgerea locului

Moru-Ghiol în Dunăre; girla
Cerneţul și alte trei mici girle:
Lungul, Sulemanca şi Mihalache-

Grecul, prin cari girla Cerneţul
comunică cu Dunăvăţul, udă
com. la E; girla Marchel, la N.V.; gîrla Litcovul, la E. și N;
girla Clineţul, la V.; mai multe
mici girlițe străbat, cari pleacă
din lacuri și se pierd în stufării.
Bălţi sunt numeroase; principalele sunt: balta Moru-Ghiol,
lingă satul Moru-Ghiol, se scurge în Dunăre; două mici lacuri
sărate, tot lingă satul Moru-

de

20000

hect.,

cîmpie

întinsă,

sunt: Moru-Ghiol, cătunul de
reședință, așezat la V,, lingă la-

cul -Moru-Ghiol; Dunăvăţul-desus, spre E. de cătunul de reşedinţă, pe malul drept al gîrlei Dunăvăţul, de la care și-a
luat și numele; Dunăvățul-d.-j.,
la 7 kil. spre S.-E, de cătunul
de reședință, pe malul girlei
Dunăvăţul;

Uzlina,

spre N., pe

malul sting al braţului Sf. Gheorghe, la 8 kil. spre N.-V. de cătunul de reședință.
Mai sunt apoi așa numitele
Cherhanele sai pescării, trei aşe-

zate pe braţul Sf. Gheorghe,
una
pe lacul Dranovul, și alta pe lacul
Razelm.
"
Intinderea comunei este de
46000 hect., din cari 2400 hect.
pămînt ferm, iar restul de 43600
hect.

apă,

girle,

bălți şi stufuri,

al căror venit este ale statului,
Din

2400

hect.

pămînt,

100

hect. sunt ocupate de vetrele
celor patru sate; 2160 hect.
sunt ale locuitorilor și 45 hect,
ale proprietarilor, date în arendă
locuitorilor.
Populațiunea comunei în ma-

tori, și frecuentată de

3 biserici: una
Ghiol,

în

5şo elevi;

căt.

Moru-

cu hramul Sf. Gheorghe,

şi un cîntăreț;a doua

şi 1 cîntăreț

și a treia

în

căt.

Dunăvăţul-d.-j., zidită în 1894,
deservită de 1 preot şi 1 cîntăreţ,

Stuful conţine papură; bălțile
şi girlele, pește,

al cărui

venit

aparține statului,
Pădurile se:întind de-alungul
Dunării, pe o lungime de 8 ki].
și pe o întindere de 200 hect.;
fineţele ocupă 400 hect.; pășunele,

2500

hect.,

și sunt

toate

aflătoare în stuf, și numai puține
pe pămîntul ferm.
Locuitorii posedă: 50 pluguri
și 2 mașini de secerat; 400
boi, 250 vaci, 350 cai, 400 oi

şi 100 rîmători,
Sunt 3 meseriași, 2 ferari și
1 lemnar, 5 comercianți (2 lipscani, 3 ciîrciumari).
Comerciul

este activ și

stă în import
vinuri,

și

în

de

coloniale

export de

pește proaspăt

cereale,

e la veni-

lei, şi la cheltuelă,

Căi de comunicaţie
uscat

şi

și sărat.

Budgetul comunei
„turi de 6275
de 5568 lei.

con-

și pe apă;

sunt

pe

pe uscat sunt

drumurile comunale: Mahmudia-Tulcea, la Sari-Nasuf şi căt.
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Beibugeac-Carailci!; pe apă, prin

Mahmudia,

stuf şi pe

Moru-Ghiol ; este o prelungire orientală a dealului Cairacile ; se

malul

Dunărei,

un drum comunal la
man și Cadirlez.
In această comună

este

Cara-Or
sunt

zi-

- duri cari dovedesc urmele co.
loniștilor romani. După cum a„rată numele săii, comuna a fost

“la început locuită de Turci și
Tătari,
cam

pe

ce au fondat
la

anul

acest

1860,

sat,

venind

din Crimeea, de sub dominaţiunea rusească, și primind pă:

mînturi în aceste ţinuturi ale
Dobrogei, gisind acest pâmînt
bun

de cultură,

de

pășunat,

şi

ncplătind nici o dare către statul

turcesc,

aii locuit comuna

cătunele ei pănă la 1877, cînd,
mohameta-

nă, răminind numai vr-o 30 fa:
milii tătărești,
iar satele au fost

ocupate

de

Ruși-Lipoveni

comunele învecinate,
man și Uzlina.
Moru-Ghiol,

din

Cara-Or-

saţ, în jud.

acela al căt.

întinde spre E., avind o direcţie
generală de la N.-V. spre S.-E.,
brăzdind partea de E. a plășei
și a orașului Mahmudia și cea
de V. a com. Moru-Ghiol; e de
natură stincoasă ; are 41 metri

şi

pl.

formată din satul: Morunglavul
(802 locuitori) și 5 cătune, situate pe apa Burluiul: Ghioșani

(255 locuitori), Bărăști (Burluiul,
380 locuit.), Moruneşti-d..j. (260
locuitori), Morunești-d..s. (200
locuitori) şi Poiana-Mare (288 locuitori). Este situată la 12 kil.
de

Balș

şi la

14

kil.

de

Ca-

înălțime ; punct trigonometric de
rangul al 3-lea; la poalele de
N. se întinde lacul Moru-Ghiol

racal, la o altitudine de 198 m.
d'asupra nivelului Mării.
Are o populaţie de ş58 fa-

şi satul Moru-Ghiol, iar la cele
de S., două mici lacuri sărate

milii,

şi căt. Bei-Bugeac (al com. SariNasuf); este acoperit cu pășuni

416

Și arături,

şi frecuentată de 41
biserici, din cari una

și

în urma războiului turco-rus, s'a

retras populațiunea

și pe

Moru-Ghiol, /ac, în jud. şi pl.
Tulcea, pe teritoriul com. rur.
Moru-Ghiol, situat în partea de [:.
a plăşei şi cea de V. a com.,
la poalele dealului Moru-Ghiol;
pe malul săi de S. se află
satul

Moru - Ghiol;

comunică

cu Dunărea prin girla Priboina ;
are o întindere de 200 hect,,
din care jumătate e acoperită

condusă”
de

o școală pri-

1 învăţător,
elevi; 4
în satul

Morunglavul, cu hramul Sf. Treime, din 7160 (1632), deservită
de 1 preot și 2 cîntăreți; 7 cîrciumi,

”

Morunglavul, cea/ şi punct triFonomelric de observaţie, lingă
satul cu același nume, jud. Romanaţi.

cu stuf;

izvorește

rui venit aparține

Pleșul și se varsă în riul Muereasca, în raionul' com. Mue-

cu com. urb. Mahmudia; la S,,
„cu căt. Dunăvăţul-d..j.; la S.V.,
cu căt, Bei-Bugeac; la E., cu căt,

Dunăvăţul-d.-s. și com. Cara-Orman.
.
Are o întindere de 1745 hect.,

din cari 30 hect. ocupate de
vatra satului, 1670 hect. ale lo
cuitorilor și 45 hect. ale proprie-

statului.

“ Moruneşti-de-Jos, căzun, al com.
Morunglavul,

compusă

din

Ruşi şi Tătari e de 162 familii
(30 tătare și 132 ruse), cu 794

„suflete (102 Tătari şi 692 Ruși).
Are o școală și o biserică.
Moru-Ghiol, dea/,în jud. și pl.
Tulcea, pe teritoriul com. urb.
€3157. Alarele Dicţicnar Geografe.

Vol, IP,
SS

Morunul,

gîrîi,

din

în jud.

Vilcea,

poalele

dealului

reasca-d.-s., pl. Cozia.

spre S.-E., pl. Ol-

teţul-Oltul-d.-s., jud.

Romanați,

lingă rîul Burluiul; are 196 m.
altitudine d'asupra nivelului Mării. Are o populație de 70 familii, sai 260 suflete; o biserică,

cu hramul Cuvioasa Paraschiva
(1705), deservită de 2 preoți și
2 cintăreți.

Moruneşti-de-Sus, că/uu,al com.

tarilor.

Populaţiunea,

se

contribuabili;

mară,

1110

transportă la Mahmudia şi al că-

Moru-Ghiol,
Se mărginește la N. şi la V.

care

suflete:

femei), din cari .

Moru-Ghiol,

E. a plășei, şi în cea de V.a
com., într'o scobitură a lacului

pește,

2185

Tulcea, căt. de reşedinţă al com.

așezat în partea de

conține

saii

bărbaţi şi 1075

Morunglavul, spre N.-E., pl. Oltețul-Oltul-d.-s., jud. Romanați,
lingă apa Burluiul, la o altitudine d'asupra nivelului Mării de
197 m. Are 200 locuitori.

Moruşul, e/eștel, în jud. 'Tele"orman, com. Măgureni, format
"din revărsările piriului Bratcovul și alimentat de apa diferitelor izvoare,
Moruzi,

vat din rîul Prahova, din dreptul com. Nedelea, pl. Filipești,

jud. Prahova.
Mosafirul,

7nsu/lă,

în

Dunăre,

cu 4 hect. pădure, pendinte de
com. Celeiul, jud. Romanați.
Moscul,

Morunglavul, com. rur., în jud.
"Romanați, pl. Olteţul-Oltul-d..s.,

sai Leaotul, sas, deri-

saz

răzășesc,

pe

valea

Chinejei, com. Bujorul, pl. Prutul, jud. Covurluiii, din sus de

DL

MUSOARELE

Golăşei. Are 124 familii, sat
594 suflete; o biserică și o
școală. Pănă în 1886, satul Mos-

cul forma comună
Mosoarele,
T.-Ocna,

a parte.

s/burbie, a orașului
pl. Trotușul,

jud. Ba-

fam. de Romini, 8 fam. de Ungură şi 5 fam. de Evrei;
cu hramul

preună cu trupul Urzicari,
durea Dosul-cu-Morile.
Mostiştea,

căi, situată la N.-V., pe dreapta
Trotușului, pe drumul Moineștilor. Are o populaţie de 64

serică,

o bi-

Schimbarea-

la-Faţă, clădită la 1844 de Spiridon Chiriţă, Sandu Chiriţă şi
Tânase Negri.
Teritoriul săi este bogat în
păcură, care se exploatează.

voli, 625 bivolițe, 204
37552 oi şi 5850 porci.

Comerciul se face de 31 han:
gii şi 116 circiumari,
Locuitorii posedă: 1897 pluguri cu boi și 1211 cu cai; 3887

topită cu pl. Dimboviţa de la
I Aprilie 1882, de la care dată
singură plasă, ambele avînd reședința sub-prefecturei în com.
Pantelimon.
„Se compune din 70 sate, cari
formează

16

comune

rurale,

care şi căruțe:
1515 cu cai,

2372

cu

boi și
|

In cuprinsul plășei sunt o baltă
și 50 heleștaie.

Și-a luat numele de la valea
Mostiştea, care o udă în partea
de S$.
Pămiîntul acestei plăși este o
cîmpie întinsă, brăzdată de la

şi

anume: Belciugatele-Cojeşti, Cătrunești-Miineasca, Crîngul-Fundulele, Creaţa-Leșile, DrăgoeșştiBiţinele, Dridul-Sărindarele, Ferbinți- Stroeşti, Greci
- Gradiştea,
Hagieşti-Mariuţa, Ileana.-Sulima.nul, Maia, Meri-Petchi-Netezești,

capre,

NV.

spre

S.-E.

de

mai

multe

văi, cari fac pămîntul mult roditor şi de cite-va mici dealuri.

Rădulești-Re-

Musura,

pescă-

„7ie, în jud. Tulcea, pl.

Sulina,

vari.

aşezată

Reședința sub-prefecturei era
mai înainte în com. Fierbinţi-d.-s.

cea, lingă care se află satele:
Boșneagul,
Ulmul, Nenciulești

Teritoriul plășei coprinde par.

şi Făurei. Acest lac' desparte
jud. Ialomiţa de jud. Ilfov. Mai
poartă numirea de Iezerul. Conține mult peşte. "Țărmii săi în

comuna

sai

pă-

//asă, jud. Ilfov, con-

Micșunești-Greci,
Mosorali,

MUŞ-COMAN

300

Sfiștofca.

Este

pe malul Mării, unde cea mai
de S$. gură a brațului Chilia,
se sfirșește în apa Măril-Negre.
Pescarii, mai toţi lipoveni, sunt
în număr de 22 familii, saii 103

suflete.

|

Mosoroasa,
din

com,

sa/,
rur;

făcind

Olăneşti,

parte
pl. Co-

zia, jud. Vilcea. Este situat pe
valea cu același nume și arc o
populație de 42 locuitori.
Mosoroasa, sa/, făcînd parte din
com. rur. Păușești-Măglași, pl.
Cozia, jud. Vilcea, situat la 3
lil. de căt. Coasta, -unde
e
şcoala. -

Mosoroasa, saţ, făcînd parte din
com. rur. Bujoreni, pl. Cozia,
jud. Vilcea. Are o populaţie de
55 locuitori. Cade la V. de
com.,

la 4 kil. de

satul Olteni,

reședința com.

simnicea, Roşiori, Tâmădăul-Dir.
,

tea de E. a jud. şi are o populație de 23343 locuitori, din
cari: 5362 locuitori se ocupă
cu plugăria, 147 sunt cîrciumari,
23 industriași, 416 ai diferite
profesiuni.
Suprafaţa totală a plășei e de
136284 pogoane. Statul și proprietarii aii 48882 hect., iar locuitorii 19260 hect. Din acestea,
statul cultivă prin arendaşii săi

32523 hect. (2486 hect. rămîn
sterpe, 3546 hect. izlaz, 25 hect.
cultura viei, 7302 hect. pădure).
Locuitorii cultivă 17314 hect.
(406 rămîn sterpe, 1489 hect.

izlaz, 51 hect, vie).
La Fierbinţi este reședința judelui de ocol.
Are: 48 biserici, deservite de

47 preoţi; un biuroi telegrafopoştal; un spital rural cu 18
paturi;

6 mori

cu apă;.24

Mosoroasa,
statului,

/rup

de

moţie,

a

în întindere de 75 hect.,

în jud. Vilcea, pl. Cozia, com.
Păușești
- Măglași,

formînd,

îm-

24 mașini
Vite

cu aburi

poduri
de

sunt:

11

stătătoare;

treerat
6278

şi

cai

viței, 257

tauri,

partea de S: sunt mlăștinoși. Se

scurge în Dunăre în faţa ostrovului

Albina,

trecînd

com. Mănăstirea,
jud. Ilfov.

pl.

pe

lingă

Olteniţa,

Mostiştea, gir/ă, în jud. Ilfov.
Izvoreşte din partea de N. a județului, dintre satul Vărăști-d.-s.
şi

Vărăşti-d..j.,

pl.

Dimboviţa,

curgînd de la N.-V. spre S.E.
Comunică cu valea Pasărea
printr'un braț, spre N. de mănăstirea Pasărea. Lîngă com. Tăriceni, pl. Olteniţa, se varsă în
balta Alostiştea și d'aci se scurge
în Dunăre în faţa ostrovului Albina.
Are

un

curs

lin

şi

în

mare

parte e aşa de lată că pare a fi
o baltă,

cu aburi.
şi

iepe,

97 armăsari, 8798 boi, 5032 vaci,

2231

Mostiştea, /ac, jud. Ilfov, pl. Oltenița si jud. Ialomiţa, pl. Bor-

192

bi-

Moş-Coman, za/e, în jud. Ialomiţa, pl. Ialomiţa-Balta, pe teritoriul com.

Hagieni,

situată

pe

MOȘACA
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coasta Bărăganului,

Moșşia-Episcopiei, moșie, ce se

printre viile

locuitorilor din Hagieni.

întinde spre V. și E. de orașul
Roman, jud. Roman, şi care a-

Moşaca, zădure, pe moșia PirîulNegru, com. Dersca, pl. Berhometele, jud. Dorohoiii.

parțiaea din timpuri vechi Episcopiei de Roman. Ea se întindea,
reia

Moşeasca, numire dată unri părji |
din pădurea satului TihuleştiCozieni, jud. Buzăti, com. Băare cam

54 hect.

Bălănești,

Moşeşti,

vecie

ne

arată

o

Racoviţă-Vodă,

1752,

la

10

dă un hrisov

domnesc, din hotarul ținutului
Neamţu, prin tirgul Roman, spre
Siret, pănă în moșia Ghedinţilor.
Episcopii luai dijmă din. tot
venitul ei, din zece una.

da mai înainte

ce

unei Părți

se
din

încunjurătoarea oraşului Roman,

jud. Roman,

părţei ce vine din

sus de oraş (spre N.) şi aceasta

numire

a cătu-

nului Pietrarul, jud. Buzăii, com.
Trestia. -

Moşeşti-Noi,

cum

Moşia-Tîrgului, numire

Moşeşti, vechie numire a cătunului Cozieni-d.-j., jud. Buzău,
com.

C.

Septembrie

proprietate moșnenească.

lănești;

după

hotărnicie veche, pe temeiul că-

Moşeasca, Wtoşie, în jud. Buzăii,
„com. Bălănești, căt. Cozieni; are
60 hect., din cari 35 hect. pă-

dure,

MOSNA

sas, în jud.

R.-Sa-

spre deosebire de alta, ce venea
din jos şi care purta numele de
Moşia-Episcopiei. Această parte
aparținea Domnului, căci din
un document de la C. RacoviţăVodă, din 15 lulie 1756, se vede

rat, pl. Rîmnicul-d.-j., com. Nisipuri, așezat în partea de V. a
com., pe malul sting al riului R.

de loc de 1740 stînjeni din moșia tirgului, Episcopieide Roman

de

întreagă

Sărat, la 51/2 kil. spre V. de căt.
reşedinţă,

Nisipuri.

Are o

întindere de 6 hect., cu o po-

pulaţiune de 66 familii, sati 314

suflete, din cari 64 contribua-

bili ; o, biserică

și o şcoală,

Moşeşti-Vechi, sas, în jud. R.Sărat, pl. Rimnicul-d.-j., cătunul
„comunei Nisipuri, așezat în partea de V., pe malul stîng al
rîului Buzăul, la 2 ki]. de cătu-

nul de reşedinţă. Are o întindere, de 6 hect. şi o populație
de 88 familii, Saii 386 suflete, din
cari 82 contribuabili; v bise-

rică,

Neamţu, pl. Bistriţa, com. Alasproprietatea

Căpitanu-

lui Gh. Popescu. Are un venit
anual de 400 li.

acesta

şi cu

hărăzăște

această

ocaziune

această

moșie

o

bucată

arată că

a tirgu.

lui era de 3000 stinjeni, afară
de vatra tirgului.
Moşiasca,

zuuire,

ce se dă sa-

tului Vizireni, jud. Brăila, care
a fost format de locuitorii veniți
din satul Moşiești,

din jud.

Sărat,

R.-

Zunului

muna

Se învecinește la N. cu com.
Răchita şi Seaca-de-Pădure ; la
V., cu Carpeni; la S., cu căt.

Ștubeiul şi la E.,-cu com. Căciulatul,
Limita liniei de N. începe din
moșia statului Seaca, din punctul
numit Piatra, și merge spre E.

pănă la movila numită Bășica,
apoicu direcţiuneaspre S..E., pănă în Gura-Moşnei, zisă Leamna.

Limita, liniei de S. începe din
moșia Geblești și merge
în moșia Căciulatul.

Fundeni-Cuculeasa,

co-

Fundeni, jud. Buzăi

Moşiilor (Virful-), vâzfde munte,
Bacăiă, pl. Tazlăul-d.-s., de

pe teritoriul com. Solonțul.

Moşna, com. rur., jud. Dolj, pl.
Dumbrava-d.-s., la 32 kil, „de
Craiova și la 17: kil, de. reședinţa plășci, :com. Şopotul,. si-

pănă

Limita liniei de E. se întinde
din moșia statului Vilcomul, pănă
în moșia

Căciulatul,

Limita liniei de V.
moșia statului Seaca,
moșia Geblești.
Terenul

comunei

ţine din
pănă în
este

acci-

dentat de dealul numit Faţa.
Moșnei. Dealurile aii o înălțime
cam de 200 m. Sunt acoperite cu
semănături de grii, porumb, vii
şi păduri,
La anul 1874, com. Moșna
era unită cu co:nunele Răchita

și Căciulatul, Azi

se

compune

din două cătune și anume: Caraimanul și Moșna, care este că-

tunul de reședință.
Areo biserică, fondată la 1735,
de Pirvu Jon Arca și alții. Reedificată la 1792 de Mihail Trandafir, etc. A treia oară a fost
reedificată,

Moşiei (Capul-), su6-divizie a că-

jud.

Moşia-Archita, răzășie, în jud.
tacănul,

că

tuată pe costișa dealului, numit
Fața-Moșnei.

în 1864,

de

obștea

comunelor Moșna şi Ștubeiul.
Biserica e făcută din birne, şi serbează hramul Sf.. Paraschiva.
Este o școală mixtă în căt,
Moşna, ce funcționează din

1875

şi frecuentată de 28 copii.
După legea rurală din 1864,
sunt 35 locuitori împămînteniți,

iar după cea din 1872 sunt 12
însurăței, avind pămînt pe moşia statului Seaca-de-Pădure.

Suprafaţa teritoriului comunci este de 800 .hect., din cari:

MOȘNA
600 hectare pămînt arabil, 20
hect. fineață, 20 hect. sterp,
40 hect. păduri și 100 hect. va:
tra satului.
Moșia de pe teritoriul comunei
are o întindere cam de 600
hect. fără pădure şi fineață. Are
un venit de 7200 lei şi a apar:
ținut d-lor Geblescu, Iacovache
şi cetelor de moșneni. Azi toată

aparține moșnenilor.
Pădurea

Moșna de 40 hect. şi

aparține cetelor de moșneni;
e populată cu cer, girniță, și
ulm, predomnind girniţa.
Viile, în întindere de 20 hect,,

aparţin locuitorilor moşneni,

Vite cornute sunt 417, oi 120
şi cal 42,

saii Mojna,

com.

rur.,

în partea de N.-V. a pl. Podoleni, jud. Fălciu, cam la mijloc, și spre

N.

de

orașul Huşi.

Se mărginește la E. cu com.
Bohotinul şi Gura-Bohotinului;
la V.,

cu Ghermănești;

cu Răducăneni
și o

piraiele

servite de 2 preoți și 2

varsă în iazul de la Gura-Cilcei, de pe teritoriul com. Gher-

la

N,,

și la S,, cu Coz-

parte

din

Bohotinul
și pe valea dintre
aceste dealuri, ce înconjoară

părțile

din care

e formată

satul

Moșna,.

comuna,

a-

N.-E., iar în partea de N.-V.
se află movila numită Cetăţuia.
In anii din urmă s'ai găsit prin
marginea șanţurilor, instrumente
de fer agricole, precum seceti,
sape, ş. a., de forme curioase.

Vite mari cornute sunt
Ci

1317,

brava-d.-s.,

comu-

hect,,

din

cari 715 hect. pădure, iar vatra satului de 86 hect.
Are o populaţie de 552 familii, saă

1510

com.

baţi și 220
121 case; o

117

și

Moșna,

cu re-

femei,
şcoală

locuind
mixtă,

în
ce

funcţionează din 1874, frecuentată de 25 băeţi și 3 fete, 19
băeţi și 3 fete din Moșna, 6 băeți din Caraimanul; o biserică,
fondată de locuitorii satului şi
anume: Hamza, Barbu, Arca

şi alții

la

1735,
1792

și

reparată

de

reînoită

de

Pirvu

la

obștea

locuitorilor la 1864; ser-

bează hramul S-ţii Voevozi și
Cuvioasa Paraschiva și e deservită de 1 preot şi 2 cîntăreţi.
Moşna,
Moșna,

suflete, din cari

289 contribuabili; o școală, înfiinţată la. 1867, frecuentată de

saf,

jud.

Fălciii.

aceaste

comunc,

Cozmești şi Podoleni, se

mănești și
Prutului.

de

aici

în

bălțile

Moşneanului
“de

munți,

(Culmea-),
în

jud.

pl.

Trotușul, ce se ramifică din

cul-

mea Cicului (Transilvania) și des“ parte Ciobănuşul
de Uzul.

Moşneagului (Valea-), va/e, se
întinde între satele Valea-Casclor și Lipova-Răzeșşi. Pe această
vale e situat satul Valea-Moş-

neagului, din com. Lipova,
Racova, jud. Vaslui.

pl.

Moşneni, sa, făcînd parte din
com. rur. Surpatele, pl. Oltuld.-s., jud. Vilcea. Are v populaţie de 169 locuitori, şi cade
în partea de S.E. a comunei,
la 1/5 kil. de căt. Surpatele,

şedinţa

com.

moşneni.

Are

o

Locuitorii

re-

sunt

-:

biserică,

numită

Cul-

nicul, fondată de Episcopul Clement la 1642.
De la E. spre V. e udat de
riul Otăsăul,

în

care

se

varsă

valea Petrădaia. La S. are Dealul-Ciinesc, la poalele .căruia se
află cetatea Cetatea,
Moşneni, mahala, în jud. Mchedinți, pl. Motrul-d.-s., com. rur.
Floreşti.

Moşneni, despărțire
zirii,

șiră

Bacăi,

Vezi

comună.

Moşna, /oc, cu rămășițe de cetățue, jud. Fălciu. Vezi Cetă-

Moşna,
2210

cai

şedinţa primăriei. Arc o popu:
laţie de 459 suflete: 230 băr-

Moșnei.
de

21,

saz, jud. Dolj, pl. Dum-

" ţuia.

nei c cam

capre

586,

porci. 605.

vind deschidere numai în partea de S., pe unde trece Piriul-

Suprafaţa teritoriului

din

numite

străbate localitatea în partea de

Bunești.

Situată pe dealurile Cetăţuei și

de toate

cintă-

reți.
Pe teritoriul acestui sat, se
află urmele unor sanțuri, care

Moşna,

Transportul se face cu carele
pe calea vecinală Breasta-Cleanovul, pe o întindere de 70kil.
Budgetul com. e la venituri
de 1166.40 lei și la cheltueli de
1097.32 lei.
|

Moşna

33 elevi; două biserici, din cari
una vechie cam de 200 ani, de-

și

produc vin roşu,

meşti

MOŞOATA
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jud.

Fălcii,

for-

a comunei

Grădinile, pl. Balta-Oltul-d.-j.,
jud. Romanați.
-

mat din piraiele: Cetăţuci, 'Răcea

și

Plochii,

din jos de sat,

cari, unindu-se

la

Podul-Boe-

rului, iaii numirea de Moșna.
Piriul după ce primește în șes
Pirîul-Văci-lui- Vodă, trece pe
teritoriul comunelor Cozmeşti
şi Podoleni, unde unindu-se cu

Moşneni-Alboteşti, sa,
pa Teleormanului, jud.

pe

a:

Argeş,

pl. Piteşti, pendinte de com.
rur. Albota; are 150 locuitori
şi o biserică.

Moşoaia,

com.

rur.,- pe

apa

MOȘOAIA

899

Teleormanului, jud. Argeș,
Piteşti,

la 9 kil.

de

Biscovul-Flești,
prefecturei,
teşti,

pl.

com.

reședința

zur.

din satele: Bel-

ciul, Ciocănei, Curăturele, Dealul-Lung, Moșoaia, Piscul-Moșu-

“ lui şi Cordești, cu o populaţie
de 460

familii, sai 1859 suflete,

din cari 10 familii de Țigani.
Are 3 biserici, din cari una
foarte

vechie,

deservite

comunele

şi Berevoești,

plaiul

de

6

"Olt, situat pe valea Iminogului,
între Cătanele și Schitul-Greci,.

„Are o populaţiune de 240
locuitori, din cari unii sunt moșneni, alții împroprietăriți după

legea rurală; o biserică, fondată
la anul 1851, ai cărei
sunt: Preotul Theodor
nescu,

seri;
doua

şi Preoteasa Stanca.

Budgetul

de băeți și a

Preotul

Locuitorii.

com. e de 44435 lei

la venituri şi de 3285 lei la
cheltueli,
Vite: 600 boi și vaci, 22 cat,
600 oi și 200 rimători.

același

nume.

Aci

este

toți

Petroaia și Repezoaia.
Moşoroaele-Mari,
Mușcel,

Nămăești

vr'o 45

moșneni,

pune,

jud.

între comunele Lereşti,

şi munții

Rucărului.

20

cai,

vaci,

250

locuitori, mai

cari posedă

300 hect. arabile şi
pădure.
Acest

brăuțul, jud. Putna, avînd trupurile: Moșonoaele, Răschitoaia,

posedă:

N.

cătun

e

hect.
mult

o

situat la

săi,

Moşteni, mahala, com. rur. Foleşti-d.-s., plaiul Horezul, jud.
Vilcea, situat la 1!p kil, de
mahalaua

Dosul,

unde e şcoala.

Cade în partea de S-E. a
munci, lingă rîul Bistriţa.
Motilva,

moşze

nelocvită,

co-

a sta-

tului, fostă pendinte de mănăstirea Slobozia, în jud. Ialomiţa,
pl. Ialomița-Balta, pe teritoriul
com. Pribegi, cu: o suprafață de
1400

hect., din

cari

130

hect.

pădure. Se arendează cu 22000
lei anual.

Moşoroaele-Mici, mute, jud.
Mușcel, la S. de Moșoroaele.Mari.

Moşoroaele-Mari

şi Mici, ză:

duri ale statului, în întindere
de 1351 hect., jud. Mușcel, fă-

“7.

cînd parte din munții mănăstire

7îz,

în jud.

după

Motocani, moșie, fără sat, în jud.

Neamţu, pl. Bistriţa, com. Rădiul, situată pe lingă moșiile
Braniștea

și Polobocul.

Motoceşti,

sa,

în jud.

Tazlăul-d.-j.,

com.

Bacăii,

Rîpile, si-

" tuat în șesul din stînga Trotușului și pe coasta dealului Ciortolomul, la 4 kil. goo m. de
satul Riîpile.
|
Are o populație de 5o familii,
saii 180 suflete.
Vite sunt: 10 cai, 87 vite mari
cornute,

4

capre

şi

30

porii.

Motoci, com. rur., în jud. Dolj,.
pl. Ocolul, la 14 kil. de reședința plășci, com. urb. Craiova,
situată pe șesul Motoci, de ambele maluri ale riului Tesluiul.
Se compune din două cătune:
Motoci, care este cătunul de reședință, și Urecheşti,

Se învecinește la N. cu com.
Mâălăești ; la $., cu com. Mischi;
la E, cu com. Vulpeni și la V.,
cu com. Izvorul și Florești. Terenul com. este șes, com:

„pus din argilă şi nisip.
liste udată de pirîul Tesluiul,
care curge prin com, cu direcţia

N.-S., şi peste care sunt două
podeţe, unul în cătunul Motoci
şi al doilea în cătunul Urechești,
Sunt patru lacuri: Lacul-Raţei,
_al-Corbului,

Motilva, zâdure, în jud. Ialomiţa,
pl. lalomiţa-Balta, com. Pribegi;
formează cu pădurea Riîiosul un
„trup de 130 hect., populat cu
stejar și ulm,
Motnăul,

siul R.Sărat, pe stinga,
un curs de 3o kil.

cam

125

niai

a căt. Dudul,

şi Dumitrești-d.-j., și se varsă în

pl.

Moşteni, căfunaș, pendinte de
com. Dudul, pl. Siul-d.j., jud.

mahala

Moşonoaele, zăzure, în întintindere de 1824 fălci, proprietate a statului, situată pe teritoriul com. Fitionești, pl. Ză-

Moștenescu

16 iepe, 60 boi, 35

reședința primăriei.
Moşonoaele, schi: de călugări,
în com. Fitionești, pl. Zăbrăuțul, jud. Putna, înființat în 1812
de părintele Dimitrie,

Ion

ctitori
Moște-

oi și 50 porci.

Olt. Are

Moşoaia, sat, în jud. Argeș, pl.
Piteşti, făcînd parte din com.
rur. cu

plaiul Rimnicul; izvorește din
virful Alunului; udă com. Du„_mitreș,
cătunele Dumitrești-d.-s.

Nucşoara.

Moşteni, saz, făcînd parte din com.
rur. Mierlești, pl. Siul-d.-s., jud.

preoți, 3 cîntăreți și 2 'paracli2 școli, una
de fete.

Corbşori

sub-

şi la 12 kil. de Pi-

Se compune

Cîmpulung,

MOTOCI

R.Sărat,

al-lui-Lazăr

şi

al-

Dumbrăviţei.
.
Se zice că com. a fost înființată la 1713 de un păstor numit Matin-Motocul, cînd, stabilindu-se cu turma sa aici, a fost

urmat şi de.alți locuitori de
prin comunele vecine.
"Are o populaţie de 800 lo-

MOTOC

400

- cuitori,

din

cari

475

locuitori

în Motoci şi 325 în Urechești,
“ locuind în 158 case; două biserici:

una

în

căt.

Motoci,

cu

hramul Sf. Paraschiva, zidită de
Bălaşa-Teodoru şi reedificată de

„fostul proprietar B. Solomon, la
1853, avind 17 pog. date de stat
şi 150 pog. date de fondatoare

MOTOTOLEȘTI

Motoci, sat, jud. Dolj, pl. Ocolul,
com. Motoci, reședința primăo școală

suflete;

475

rici, Are

Locuitorii
desfac produsul
muncei lor la tirgul Podul-Turcului și la orașul Birlad.

mixtă, ce funcționează din 1881,
„ frecuentată de 45 băeți, din
cari: 27 din Motoci și 18 din
Urechești; o biserică, cu hra-

Veniturile și cheltuelile comunei
se urcă
la 2400 lei
anual,
E brăzdată de dealurile: Chicera, Fătăciunele, Burlugul, la
E.; Țepoaia, Gornetul, la V. şi

mul Cuvioasa Paraschiva, de zid,

și a doua

avind 17 pog. de la stat şi 150
pog. dăruite de fondatoare, zi-

hramul

e străbătută de pirîul Zeletinul,

dită de Bălașa Teodoru și reedi-

care

în căt. Urechești, cu
Naşterea - Maicei - Dom-

nului, zidită de locuitori și reedificată la 1858 de Marin Greceanu, avind 17 pog. arabile, date
după legea rurală din 1864,
ambele deservite de 2 preoți și
2 cîntăreți; o școală mixtă în
căt. Motoci, ce funcționează din

1881,
din

frecuentată de 27

băeți

Motoci și 18 din Urecheşti.

Dapă legea rurală din 1864
sunt 90 locuitori împămînteniți.
Suprafața teritoriului com. e
de 2090 pog., din cari: 1600
pog. arabile, 200 pog. fineață și
290: pog, izlaz.
Moşiile de pe teritoriul com.
sunt: Motoci și Urechești.
Moșia Motoci are o întindere

de 400 pog,, şi aduce un venit
anual de 700 lei. Aparține d-lui
N: Opran și locuitorilor. Moşia
Urecheşti are o suprafață de 250
- POg., și un venit anual de 5000
lei. Aparține d-lui G. Cionca.
„Restul pămîntului arabil aparține loc. împămînteniţi la 1864.
Viile, în întindere de 103 pog.,
aparțin locuitorilor. Produc vin
roșu

de bună

calitate,

Locuitorii desfac productele
lor la tirgul săptămînal ce se
ține Joia în Craiova. Transportul
îl fac cu carele pe calea județeană ce duce la Craiova, și
care are în com. o lungime de
13 kil.

”

In com. sunt 31 comercianți,
din cari 3 circiumari.
Budgetul e la venituri
de
3522,90 lei. și la cheltueli, de
3251,54 lei.

ficată

la

prietară,

Motoci,
Dolj,

1853

de

Bălașa

moșie

fosta

pro-

Burdusaci; la S., cu com. Muncelul; la V., cu com. Crăeşti;

particulară,
com.

jud.

Motoful, că/uu, pendinte de com,
Cosmești, pl. Glavaciocul, jud.
Vlașca.

Motohani, cu/me de dea/, lungă,
în jud. Buzăii, căt, Cărpiniştea,
servind ca hotar despre jud.
Rîmnicul-Sărat.

Motoşeni, cor. rur.., jud. Tecucii,
compusă din şapte cătune: Burlugul, Chicerea, Fundătura, Mo.
horiţi, Motoșeni, Negoaia și Țe"poaia, situată pe Valea-Zeletiși- a Dobrotforului,

la 61

kil. de reședința orașului Tecuciii, spre N.
Are o populaţie de 416 familii, sai 520 suflete, locuind
în 412 case; 4 biserici: în Chi-

cera, în Burlug, în 'Țepoaia şi
în Fundătura, deservite de 3
preoți și 5 cîntăreţi; o şcoală,
care

datează

cuentată
de vint.

de

de

la

30 băeți;

Vite sunt: 59 cai,
100 vaci şi 2758 oi.

la E., cu jud. Tutova.

Motoci,

în întindere de 400 pog. arabile
și cu venit anual de 7000 lei,
aparținind d-lui N. Opran și
locuitorilor.

nului

centru.

Se mărginește la N. cu com.

Solomon.

pl. Ocolul,

trece prin

1868,

fre-

4 mori

Motoşeni, saii Ursa, sar, făcînd
parte din

com.

cu același nume,

jud. Tecuciii, situat pe
dreaptă a Zeletinului, pe
Aici se află reşedinţa
Are o populație de

partea
coastă.
com.
64 fa-

milii, sai 226 suflete, cari lo:
cuesc în 60 case; o biserică, cu
hramul Sf. Dumitru, făcută de

cărămidă la 1864, Martie 28,
după cum arată inscripția de pe
uşorul ușei, cu sprijinul și ini-

țiativa

Protoiereului

Ioan Spi-

rescu, și cu concursul locuitorilor, pe locul unei alte biserici de lemn care a ars; o
școală, care datează de la 1868
şi e frecuentată

de

zo

băeţi.

Satul mai înainte a fost în
partea de E., pe malul sting al
Zeletinului,

unde

se cunosc

și

astăzi urme de construcții vechi.
Locuitorii sunt vechi răzeși.
Motoşeşti,vec/ie numirea satului
Motoşeni, jud. Tecuciii,

Mototoleşti, că/uu, pendinte de
com.

Bordeiul-Verde,

pl. Balta,

jud. Brăila, spre E. și la ş kil.
de comună.

105

boi,

Stupi cu albine sunt go,
Vica, sc cultivă pe o întindere
de 90 hect., 40 arii.

Are o populație de 24 familii, sai 109 suflete.
Vite sunt: 54 cai, 6 tauri,
I09 boi, 70 vaci, 23 rimători,
37

viței și 267

oi,

i

MOUTROȘOAIA

lol

Motroşoaia,

vale, jud. şi plaiul

Prahova, com. Breaza-d..s.; udă.

căt. Nistoreşti; are direcția de
la E. spre V. și se varsă în
riul Prahova; curge numai în
timpuri ploioase,

7. Greci, cu cătunele: Greci,
Creţești şi Duţești,
8. Grosejti, cu căt, Grozeşti.

com.

năstire,

rur;,

jud,

sat

şi

Mehedinţi.

mă-

Vezi

Gura-Motrului.
Motrul, 7îz, izvorește din munții;
Frumosul, Turcineasa şi Boul,

dintre județele
Mehedinţi
și
Gorj. Primeşte mai multe piraie,
intră pe la locul numit Gura.
"Cheii în satul Motrul-Mare şi
se unește

la Poiana

cu

Dobra.
tinuă

Orzeşti

De

la Poiana

cursul,

treciad

și

iși

con-

prin

satele Văeni

com.

și

Pa-

deşul. La satul Apa-Neagră primește riurile Bueba și Brebina
unite. De aci trece prin comu-

nele: Negoeşti,

Glogova,

Cătu-

nele, Ploştina, Corcova, Strehaia

şi se varsă înJiul, în jud. Dolj,
la com. rur. Gura-Motrului, după
ce a primit mai mulți afluenți
ca: lupca, Coşustea, Huşniţa, etc,

a judeţului. Se mărginește la N.
cu plasa Văilor și jud. Gorj;
la E., cu jud. Dolj și Gorj; la
S., cu plasa Dumbrava;

V.,

cu

plășile

iar

la

Ocolul -d.-j.. și

Motrul-d,-s.
Este formată din 21 comune:
1. Biltanele, 'cu cătunul Biltanele,
|

2. Bresnifa, cu cătunele : Bresnița, Higiul şi Pirlita.
3. Butoești,

cu căt. Butoeşti,

4. Cîrceni, cu căt. Circeni.
5. Ceruaia, cu cătunele: Cernaia,

Vlădăsești

şi Vieşi.

6. Cosovăful, cu cătunele : Cosovățul, Deleni și Tirsa.

Yirovul,

rovul, Coici,

cu

cătunele:

Mărul-Roșu,

şi Robești,
13. A/zluta, cu căt. Miluta,
14. Pluta, cu cătunele: Pluta,
Tinarul și Buicești.

15.

ARocşoreni,

cu

" Sălătrucul, Blidarul şi Vărgatul
.
17. Socolești, cu cătunul So.
colești.
|
18. Sfugăceaua, cu cătunele :
Stingăceaua-d. -j.,. Stingăceaua
d.-s., Birlogeni,

Cearingani, Po

dul-Motrului şi Insurăţei.
19. Strehaia, cu cătunele:

Strehaia, Ciochinţul, Comanda,
Slătiniciul-Mare, Slătiniciul-Mic
și Stăncești,

20. Sușifa, cu căt. Suşiţa.
Woloiacul,

Voloiacul,

cu

cătunele.

Lacul și Valea-Bună.

Reședința sub-prefecturei și
a judecătoriei este în comuna
rurală Strehaia.
Are: 20 școli primate, conduse de 19 învățători și 3 învățătoare ; 44 biserici și 2 mănăstiri: Strehaia și Gura-Mo.

trului,
Suprafața pl. este de 77739
hect., acoperite cu „locuri de
muncă,
sate,

vii,

pometuri,

păduri,

etc.

Statul posedă în această

,

pl.

4 moșii, avind un venit anual de

G8or1 lei.
Este udată de riurile Motrul
și Hușniţa.
Prin plasă trece calea fe-

trului,

Bu-

Comanda, Menţi-din-Dos

Motrul-de-Sus, Zlasă, jud. Mehedinți. Se mărginește la E. cu
pl. Văilor și pl. Motrul-d.-i.; la
S., cu pl. Ocolul-d.-j. și Ocolul.
d.-s.; la V.,, cu Pl. : Ocolul-d,-s.
și plaiul Cerna; iar la N,
cu

plaiul Cloșani.

Se compune

din

21 comune:

1. Broșteni, cu cătunele : Broş-

teni, Boaca, Conduleşti, Găleata,

Orbeni și Căpăţineşti.

2. Cătunele, cu cătunele: Că.
tunul-d.-s,, Cătunul-d.-j., Stăicul,
Valea-Perilor şi Valea-Caselor.

3. Căsâneşti, cu cătunele : Că.
zănești, Jigniţa și Roșia.
4. Ctovirnășaui, cu cătunele:
Ciovirnășani, Cocorova, Ilovul,
Ludul și Suharul,

5. Corcova, cu căt,: Corcova,
Cordunul, Pirvuleşti şi Stejarul,
6. Crăguești, cu cătunele:
Crăgueşti și Prejneni,
7. frcea,
și Poiana.

„8

cu cătunele: Ercea
E
|

Florești, cu cătunele: Flo-

rești-d.-j.,

Florești-d.-s,,

Călieni, Copăcioasa,
și. Moșneni.

Bășici,
Gărdoaia

9. Girbovăţul, cu cătunul Gir-

bovăţul.
10. Girbovăţul- Stricaui, cu
cătunele: Girbovăţul şi Stricani.
I1.

Govodarva,

cu cătunele:

Govodarva și Valea-Rea,
12. Îmoasa,
şi Berdeşti.

cu căt:

Imoasa

13. Lupoaia, cu cătunele: Lupoaia, Ripa şi Valea-Mănăstirei.
"14. Lupșa, cu căturiele: Lupșa-d.-j., Lupșa-d.-s,, Siliştea
şi Izvorul,
.

7

şi

și șoseaua naţio-

și Straja,

cătunele:

Rocșoreni şi Varadia.
16. Să/ătrucul, cu cătunele
:

avind

nală ce merge paralel cu calea
ferată.
|
Locuri istorice în pl. sunt:
Mănăst-ir
Streea
haia, Gura-Mo-

Ji

II. Aenfi-din-Dos, cu căt.
Menţi-din-Dos.
12. Menfidin-Faţă, cu cătunele: Menţi-din-Faţă, Bădești

Gara-Strehaia

toești, precum

Puș-

cașul şi Valea-Udriștei,

21,

Motrul-de-Jos, p/asă, jud. Mehedinţi, situată în partea de E.

2 staţii:

cești, Jugastrul şi Riicoviţa.

Motri-

șorul (Motrul-Sec) ce este for.
mat și el din 2 piraie: Capra și

rată Virciorova-București,

9. Gura-Afotrului, cu cătunele:
Gura-Motrului, Arginești, Bui10,

Motrul,

MOTEUIL-DI-SUS

-

MOTRUL-MARE

15. Peștenuța,

cu

cătunele:

Peștenuţa şi Stroești.
16. Ploştina, cu cătunele: Ploş
"tina,

Cireșul, Merişul și Porcești.

17. Samarinești, cu cătunele:
Samarinești,

Valea-Biscricei

și

Valea-Poenei.
18. Severinești, cu cătunele:
Severinești,

Valea- Alunului

și

Cîrnești,
I9. Sisești-de-Fos, cu
cătunele: Sisești-d,-j., Căiniceni, Cărămidari și Noapteșa.

20, Sisești-de- Sus,

cu

nul Siseşti-d.-s,

cătu-

|

21. Zegujani, cu cătunele:
„Zegujani, Peşteana, Stroeşti și
Gărdoaia.
Reședința subprefecturei e în
com. rur. Broșteni. Jumătate din
plasă ţine de judecătoria ocolului Baia-de-Aramă, iar jumătate de judecătoriile ocolului
Strehaia şi Turnul-Severin.
Are şI biserici și 15 scoli.

Statul posedă în această plasă
2 moșii, aducînd un venit anual

„de

18000 lei.

Motrui-Mare,

în

plaiul

sa, cu 143 case,

Cloșani, jud.

dinți, reședința com.

Mehe-

rur.

Clo-

șani,

Moţăeni,

com.

sa,

cu

102

case,

rur., jud. Dimbo-

vița, plaiul Ialomiţa-Dimboviţa,
spre N. şi peste girlă de băile
Pucioasa, situată parte pe văi,
parte pe dealuri și cea mai mare

parte pe cimpie, pe malul drept
al Ialomiţei, la 25 kil. de Tirgoviște.

In raionul comunei se află
Dealul-Hireţei, Valea-Serejii și
valea Cicioara. Prin apropiere
de comună curge în afară de
rîul Ialomiţa, piriul Ialomicioara,
afluent al Ialomiţei,
Se compune din patru cătune:

Moţăeni,

Berevoești, Ialo-

micioara și Fieni, cu o populație de 2000 locuitori.
Are:

două

biserici;

două

“şcoli; trei mori de apă.
Locuitorii posedă multe vite:
boi, vaci, cai, capre și oi,
Se învecineşte la E. cu com,
Bela și Şerbăneşti; la S., cu

Podurile. De Bela şi Șerbănești
se desparte prin dealuri, pădureși rîul Ialomiţa; de Cucuteni, prin dealuri și prin lalomicioara; de Ţiţa şi Runcul, prin
o cîmpie și de Poduri prin riul
Ialomiţa, unindu-se cu Podurile
și Țiţa prin șoseaua naţională
Tirgoviște-Transilvania, iar cu
Cucuteni,

Motrul-Sec,

MOȚĂȚEI

402

Şerbănești,

Runcul, prin

șosele

Bela

și

comunale.

în plaiul Cloșani, jud. Mehedinţi;
formează com.
Motrul-Mare.

Cloșani

cu satul

Motrului (Dealul-), dea/,
Dolj,

pl. Jiul-d.-s.,

com.

prin care trece hotarul
către jud. Mehedinţi.

Moiruna,
comunei

(Siliştea),

jud.

Filiași,

de

câzun,

V.

al

Cătina, județul Buzăă,

cu 350 locuitori și 89 case.
Motruna,

zale,

în

jud.

Buzăi,

com. Cătina; începe din localitate și se scurge în piriul BiscaChiojdului,

Moţăţeiului

(Vălceaua-),

ză/-

cea ; la S., cu comunele FintinaBanului, Hunia şi Maglavitul;
la V., cu com. Dobridorul și
la E., cu com. Băilești.
Terenul comunei este șes; se

găsesc cîte-va movile vechi, făcute din pămînt.
_
Este udată de piriul Moţăţeiul,
care curge prin centrul comunei, printr'un canal făcut anume.

Izvoreşte

din

comuna Dobrido-

rul, trece prin centrul comunei
şi se îndreptează spre comuna
Băileşti, curge pănă la un punct
oare-care

cînd

se

pierde,

mună.

Pe acest piriu se află 4 podețe, din cari unul în dreptul
șoselei judeţene.
La început comuna s'a numit
Bălăceni şi se zice că a fost

jefuită de Turci. Cătunul de reședință este Moţăţei. Intre anii
1875—76 cuprindea căt. Dobridorul, azi comună a parte.
Are o populaţie de 966 familii, sai 3799 suflete; o biserică cu hramul
Sf. Niculae,
de zid, fondată la anul 1802,
terminată la 1804 şi reedificată

la anul 1848 de către locuitorii
comunei, deservită de un preot
şi doi cintăreţi, două școli,
una de băeţi și a doua de fete,

frecuentate de 147 băeţi şi 35

cea, judeţul Dolj, plasa Cimpul,

fete;

pe

După legea rurală din
sunt 587 împămiînteniți.

care

este așezată

com.

Do-

bridorul; se unește cu vălceaua
Coţobăţul și împreună poartă
în comuna Moțăţei, numele de
Vălceaua-Moţăţeiului.
Moţăţei, com. rur., jud. Dolj,
pl. Cimpul, la 6r kil. de Craiova şi la 28 kil. de urbea Calafat.

Situată pe loc şes
vale umbrită

se învecinește
nele Caraula,

de

două

și

pe

o

dealuri,

la N. cu comuRudari și Gali-

apoi

apare în comuna Băilești și sevarsă în balta din această co-

11

cîrciumi.

Suprafaţa

teritoriului

1664
comu-

nei este de. 20000 pog. pămînt

arabil, din cari

20

pog.

sunt

izlaz.
Moșia de pe teritoriul comunei se numeşte Moţăţei.
Viile în întindere de 300 hect.,

aparțin proprietarilor moșiilor.
Mori de aburi se găsesc pe
proprietatea particularilor.
Meseriași
4 cizmari,

sunt:

4

fierari

şi

Se găsesc
adună

stîne

la

care

se

oile din satele vecine.

In comună sc ţin trei bilciuri
pe an, pe marginea de N. a
comunei, pe proprietatea d-lui
Vălimărescu.
Prin marginea comunei trece
calea ferată, la o depărtare de
5 kil., unde se află și o staţie de
drum-de-fier.
Budgetul comunei e la veni:
turi de 10850,97 lei și la cheltueli, de

10809,07

Vite:

170

500

vite

lei.
mari

oi, 56 cai, 42
comunale,

care

pun

com.

în legătură: la S., cu şoseaua ju-

deţeană Craiova-Calafat;
V. cu Dobridorul,

la N.-

iar la

S.-V.

cu Ilunia.
In timpul

războiului Romino-

Ruso-Turc,

în

lunile

Iunie

şi

Moţăţei, saz, jud. Dolj, pl. Cimpul, com. Moțăţei, reședința
primăriei. Vezi com. Moţăței.
sa/, pe moșia și în com.

Cristești,
pe

jud. Suceava, așezat

dealurile:

Coasta-Unei,

piraiele

Moţca,
şi

Moţca,

Surda și

e străbătut

de

Albia, Tenache

și Răzima.

Are:

i

o populaţie de 360 fa-

milii, sai 1470 suflete, din cari
282 contribuabili,
locuind în
325 case; o școală mixtă, frecuentată de 30 elevi; o biserică

de lemn, zidită la 1776 de Sofronie

Muncel,

Păşcani, 10 kil.; la Cristești, 21/

kil. şi la Boureni, 3 kil.
Moțca era satul robilor
Mihaiă

Sturdza

și Elisaveta,

de

deservită

de 1

fel din

Vatra satului ocupă 83 fălci
și 46 prăjini.
Improprietăriți în 1864 sunt
63157. Marela Dicliunar Geografie.

Movila,

com.

rur.,

în jud.

Do-

rohoiă, pl. Herţa, formată din
satele: Baranca, Herţușca, Mahala,

Movila,

Poiana

și

Slo-

Moţca, păzure, de diferite esențe,
lingă satul cu același nume,
jud. Suceava.

bozia, cu reședința primăriei în
Movila.
Are o populație de 580 fa-

Moţca, iri, format din văile
Ienache, Piscul-Babei și Tănase,
jud. Suceava; udă satul cu ace-

serici, cu 3 cîntăreți şi 2 pălă-

lași nume,

străbate

șoseaua na-

țională care are aci un pod de
lemn

și, după un curs de 4 kil.,

s'a mărit

cu Pirîul-lui.

enache,
1940 m,, și Răzima,
735 m., se pierde în Șesul-Tei.șului, în rîul Moldova,

Moţoc

(Dealul-lui-),

dea,

în

jud. Suceava, satul Brusturi,
între piraiele Brustura și Piriuțul, proprietatea răzeșilor de
baștină Moţoci.

Moţocul, sai Valea-lui-Moţoc,
sat, jud. Bacăii, pl. Siretul-d.-j.,
al com,. Păncești, situat pe malul
drept al piriului Dieneţul, la 4
kil. de satul Pănceşti.
Are 14 familii, sai 42 suflete.
Loc. posedă: 7 cai, 44 vite
mari cornute, 21 porci şi 7 capre.

Moţocul, pădure, la N. com.
Poiana, jud. . Tecuciii, situată
între drumul ce duce la Ploscuțeni şi cel ce vine din Buciumeni și se întinde pănă în ValeaRuncului,
Moţocul,
selor,

mari;

pir,

com.

sa7,

Valea-Ca-

Poenești,

făcînd

2000

622

pl.

parte din

suflete;

hect.,

2

bi-

29 arii pămînt

sătesc; 3441 hect,, 56 arii cîmp
şi Soo hect., 60 arit pădure,
proprietărese; 4 azuri și 12.
pog. vie.
Budgetul comunei e la ve.

nituri

de lei 4153,

bani

10 și

la cheltueli de lei 4040, bani 21.

Vile:

79

cai, 453 vite mari

440

porci,

2

capre

oi,

şi 526

Sunt 226 stupi cu albine.

Movila, sat, jud. Dimboviţa,
Dealul - Dimboviţa,
Cazaci,

căt,

pl.

com.

Movila, sas, pe moşia cu acelaşi
nume, com. Movila, pl. Herţa,
jud.

Dorohoiii.

Are

o populaţie

de 120

fa-

milii sai 600 suflete; o biserică, cu hramul Adormirea.

Maicei-Domnului, cu 1 cîntăreţ
şi 1 pălămar,
este mică de
zid, făcută de bătrînul Iordache

Herţanul,
Sătenii împroprietăriți ati 136
hect., 06 arii pămînt; iar proprietarii:

cîmp

dure.
pirîi. Vezi

Racova, jud. Vasluiii.
Moţoeşti,

milii, saii

cornute,

preot

şi 2 cîntăreţi ; o cîrciumă; 2 băcănii şi un debit de tutun,

com. ruf. Bărăști-de-Vede, pl.
Vedea-d.-s., jud. Olt, situat în
partea de E. a com. Are o
populaţiune de 100 locuitori, şi
o biserică,

lui

şi de aci vine

că și astăzi sunt mulți Țigani
în sat.

în care

Iulie 1877, aii fost stabilite aci
regimentele al 10-lea și al 12-lea
de dorobanţi, bateriile a 2-a și
a qa din regimentul al z-lea
de artilerie.

Moţca,

69 pălmași şi 94 codași, stăpănind 306 fălci și s8 prăjini,
Drumuri principale suut: la

cornute,

porci.

Comunicaţia se face prin șosele

MOVILA

2
Ss

Wa

MOȚĂȚEI

1075

hect.,

și 247 hect.,

58

arii

68 aril pă-

e

Sunt 3 iazuri, din cară unul
numit al Herţanului.
Piraiele principale ce trec pe
moșie, sunt: Herţușca și Pujina.
Drum principal este acel ce

Vol. IP.
SS

52 SN
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MOVILA

duce
- prin Orofteana la Darabani.
Hotarele moșiei sunt cu:
Tirnauca,
Hreaţca.

Pilipăuţi,

Molniţa

și

Localitate insemnată este Movila-Herţului.
Familia Herţanul, este vechie
în Moldova. În 1773, găsim în
judecată pe Vasile [Herţa cu
Slugerul Constantin Jora ; acest
din urmă cumpărind
de la
Domnie darea numită Conza
de la ţinutul Cernăuţului, după
stăruințele urmate, rinduind pe
Ilerțanul “strîingător . de bani

la un ocol.(plasă) şi acesta remiindu-i

dator

cu bani,

la che-

MUVILA-DE-PIATRĂ

Viile plantate pe acest deal
produc un vin bun: și căutat,

Movila,

deal, în .jud. Neaniţu,

com. Mărgineni, pl. d.-Sus-Mijlocul, situat lingă satul Mărgineni; în urma unor săpături
făcute în localitate s'aii găsit
mai

multe . oseminte

are

1130

E. trece
Ploești.

203

hect.,

mare

(25

sterpe,

tot

100

3 vie).
terenul,

izlaz, 2325

o

afară

de

ş” hect.,

biserică,

cu -hramul

Sf. Ioan Botezătorul,
Comerciul

se face

de

3 cir-.

ciumari.

vitelor

mari

119 și al celor mici, de
Movila,

în jud.

Bacăi,

pl.

Siretul-d.-j., com. Gioseni, situat
la 600 m. de Gioseni; unde se

zice că ar fi fost un cimitir catolic. Azi este transformat
. în
holde roditoare.

movilă,

pe

podișul dealului cu același nume,

de pe moșia Dimăcheni, com.
- Dimăcheni, pl,. Coşula, jud. Dorohoii.

ste

cea

mai

mare

mo-

vilă din cite se află pe această
- mMoOŞIe.

e de

15,

dea! și movilă, jud. Făl-

Movila
- Bortoasă,
moșia

Coţuşca,

movilă,

com. cu

același

nume, pl. Prutul-d.-j., jud. Dorohoiii. Se află spre V. de livada curței din sat, în apropiere
de drum. Virful ei este prăbucauza

săpăturei

ce îi s'a

făcut de cătră proprietarul moşiei.
Movila-Bortoasă,
va,

de pe acest deal este

spre Mălini, aproape de şoseaua
Cornul-Luncei - şi de Hanul-lui-

din virful

ei

se vede la o mare depărtare
pe șesul Jijiei: și al Prutului,

cu

același

Iulie

28.

Este

cea mai

.:

mare din-

"

Movila-Crucei, provilă, pe moşia
Coţuşca, com. cu același nume,
pl.

Prutul-d.-j.,

jud.

Dorohoiii,

movilă, în jud. Sucea-

la hotarul

Movila-de-la-Budu,

movilă, în

jud. Fălciii, pl, Prutul, com. Stă-

nilești, pe Dealul-Budului, spre
V.

de satul

Stănilești.

Movila-de-la-lada, movilă, pe
teritoriul com. Stănilești, jud.
Fălciă. Vezi istoricul satului Stă- nileşti,

saii Movila-

și Costuleni, din jud.

Iaşi.

com.

pe

Covasna

şi ridicată;

Suharăul,

nume, pl. Prutul-d.-s., jud. Do-

din sus de sat, pe podișul dea-.
lului.

Săpată,

mare

Movila-Comoarei, mov:/ă mare
şi cu multe semne de săpături
pe ca, în pădurea de pe moșia
Herţuşca, com. Movila, pl. Herţa,
jud. Dorohoiii.

tre cele 3 movile ce se află nu
departe de sat; are la bază o
circumferință de 102 m. 58 c. m.
Se zice că ar fi făcută de către un boer mare numit Condrea ce era între veliţii boeri și
consilier domnesc sub Ştefan
Bogdan-Vodă, în 1520 (7028),

/oc,

ciii, făcînd hotar între comunele

„Movila

fi făcută de Turci.

Movila,

șit din

Numărul

pentru care locuitorii o numesc!
Cetăţuia. Legenda spune că ar

șia

pă-

Locuitorii cultivă

cari rămîn sterpe.
Are

prelungirea dealului Nucul. Este
înconjurată cu șanț împrejur,.

Movila-Condrei, mov:/ă,pe mo-

Movila
- Bortoasă,

locuitori,

dure,

zia, pl. Prutul, jud. Fălciii, spre

Movila, pădure, de 2325 hect.,
în jud. Ilfov, pl. Znagovul.

calea ferată Bucureşti-

Moștenitorii D. H. Vasile ai
2670 hect. şi locuitorii 115 hect,
Proprietarii cultivă 217
hect,

Bo-

“S. și la 3 kil;: de sat, situată pe

rohoiii.

Se întinde pe o suprafață de
2785 hect., cu o populaţie de

com.

parte arabile şi suhaturi.

mat în judecată,
Movila, sas, făcînd parte din
com, rur. Pocenari-Vulpești, pl.
Znagovul, jud. Ilfov, situat la S.
de Vulpești, între pădurea Păduroaica și Valea-Nedei, Spre

Bozia,

omeneşti.

Movila (Cochirleanca), moșie,
în jud. Buzău, com. Cochirleanca, proprietatea spitalului
Girlaşul;

ritoriul satului

moșiei Sasca, din

Istrate.
Movila-Cetăuţia, moviză, pe te-

Movila-de-Piatră, zf de deal,
in jud. Tulcea, pl. Istrului, pe
teritoriul comunei rurale Tocsof
şi anume pe acela al cătunului
săii Rimnicul-d.-s. ; prin el trece
hotarul dintre comunele Beidant
şi Tocsof; este de natură pic-

" MOVILA-GIURCIIIEA:

troasă,

de unde și numele

lui;

are 201 m. înălțime, dominînd
asupra văilor Sari-Ghiol-Dere şi
Rîmnicul- Dere, “asupra satelor
Sari-Ghiol

și asupra drumului

“Movila - Giurchea,

şesul

unde

situată
se

zice

loc astă-zi se numeşte Cetăţuia
şi este înconjurat de toate părțile cu șanțuri.
Movila-Herţului, 702:7ă, pe moșia Movila, com. cu același nume,

pl. Herţa, jud. Dorohoi. In
urma unor săpături ce s'a făcut
pe această movilă în 1865, s'a
adincime,

bic în lungime de
de

o vechime

o sa.

1 m. 274;

și

mare.

Movila-Lată, movilă, în partea
de N. a satului Santa-Maria,

com. Rînghilești, jud. Botoşani.
“Această movilă, situată pe un
deal înalt, este un punct însemnat de observație. Legendaspune
că e făcută de Tătari; lîngă mo.
“vilă

sunt două

movili mai mici,

iar în partea de E. se văd urmele a două șanțuri.
Movila-lui
- Burcel, mzo0s/ă, ce
se înalță la coasta despre V. a
dealului, ce se lănţuește de la
N.

la S., pe teritoriul com.

Mi-

cleşti, pl. Crasna, jud. Vasluiii.
Pe valea din marginea dealului curge piriul Vaslueţul şi
paralel, trece şoseaua naţională
Vasluiii-laşi,
“Despre această movilă se po-

„vestește în localitate următoarea
legendă: Erau 2 frați, unul bogat și altul sărac. Cel bogat
nu

sc îndura

să dea

de

cit

Vodă şi auzindu-l, Va chemat
la sine și la întrebat că de ce

în

că ar fi fost mai înainte o cetate făcută de nişte străini. Acel

"găsit, la o mică

să are,

movilă,

Ripile şi Brătila,
Belciul,

plugul ca

numai Dumineca și serbătoarea;
așa într-o Duminecă voind să

comunal ce

precum

jud. Bacăi, pl. Tazlăul-d..j., cope

rac

are, s'a suit pe virful
şi a strigat la frate-săă
mată plugul cu boi. Din
plare, trecînd pe acolo

și Rimnicul,

le unește.

munele

MOVILA-MĂNEȘTILOR
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celui

să-

movilei
să-i triîntîmȘtefan.

ară serbătoarea ; el spunînd pricina Domnului,

acesta a porun-

cit să ia plugul de la cel bogat
şi să-l dea celui sărac.
Movila-lui-Dumitru,

zoo47ă, în

partea de S.-E. a com. Găgești,
pl. Mijlocul, jud. Fălciii, în hotarul com. Bozia. Legenda spune
că această movilă a fost făcută
de oșteni! moldoveni ai lui Dumitru, o căpetenie a lor, care

era însărcinat de Vodă, pentru
a sta de pază, ca să observe și
să dee

de ştire, cînd

vor

veni

Tătarii prin împrejurimile localităței.
Movila-lui-Niţă,

movilă, în jud.

Covurluiiă, pl. Siretul, com. Piscul, în spre căt. Vameșul.

Movila-Mare, 7z0oi7ă, în jud. Do“rohoiă, pl. Coșula, com. Şendriceni, pe podiș, aproape de

calea judeţeană, și pe moșia Șendriceni-d,-s,

com, Broscăuţi, pl. Coșula, jud.
Dorohoii ; este de
şi veche.

de

satul

formă mare

movilă,

Broscăuţi,

spre

com.

A fost mal înainte deschisă, penși Bortoasa.

. Are. 134 m. în periferie la bază
şi 6 m. înălțime. Se zice că movila a fost cu mult mai înaltă
şi că servea

ca punct

de

de

năvăliri

Movila-Mare,

7ovi/ă, pe moșia

Verpole, com. Grămești, pl. Ber-

hometele, jud. Dorohoiii. Pe vir.
ful ei se află înfiptă o cruce mare și frumoasă de peatră, pusă

de cătră un comandant al trupelor ruseşti în 1849, în amintirea trecerei armatei pe aici, cu

prilejul războiului dintre Unguri
şi Austriaci,
Movila-Mare,
cea, pl.

com,

rur.

«ea7,

Istrului,

în jud. Tulpe

Poturul;

teritoriul

se

desface

din dealul Maadem-Bair; se întinde spre V., într'o direcţie de
la

S.E.

spre

N.V.,

brăzdind

partea centrală a plășei și de
S. a com.; e presărat cu movile naturale, din care una, înaltă
de 116 m., domină satele Sa-

ri-lurt și Potur;
verdeață.

e acoperit cu

Movila-Mare, 7p0oi/ă însemnată,
în jud. Tulcea, pl. Isaccea, pe
teritoriul com. rur. Luncaviţa,
aşezată pe o prelungire răsăririteană a dealului Sevastin, în
"pârtea de N. a plășei şi cea
de E. a comunei la 3 kil. spre
N.-V. de sat; are o înălțime
82 m., punct

trigonometric

și Strategic de rangul I-ii, dominind satul Luncaviţa, girla
Ciulneţul şi drumul județean.
Măcin-Isaccea; este acoperită
cu verdeață; este artificială şi
a servit Turcilor de cordon
(fort).

N.

Bros-

căuți, pl. Coșula, jud. Dorohoiti.
tru care s'a numit

timpurile

duşmane,

de

Movila-Mare, movilă, aproape
de Rădiul, pe moșia Trestiana,

Movila-Mare,

juire, în

stre-

Movila-Măneştilor, movilă,

jud,

Bacău, pl. Tazlăul.d.-j., com. Brătila, situată

pe

șesul Mănești.

Se zice că ar fi fost făcută de
un vechiii Domnitor spre a servi de apărătoare la hotare. Aici
S'aii găsit o mulțime de săgeți,
arcuri,

cete, Sub

movilă

se află

MOVILA-MIRESEI
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o peșteră, făcută o dată cu movila, în care însă n'a putut intra
nimeni. Mai de mult sar fi
săpat

o groapă spre a se putea

scobori într'insa, groapă care se
vede

şi pănă

astă-zi,

Movila- Miresei
com.

ur,

(Mototolea),

jud. Brăila, pl. Ianca,

situată pe loc șes, la V. de ]acul sărat Seaca.
Suprafața com. e de 2288
hect., cu o: populaţie de 1029

MOVILA-SĂPATĂ

Movila-Miresei, saţ, jud. Brăila,

pe

țărmul

Iazul,

de

V.

al

la 30 kil. de

orașul

Bră-

ila, înfiinţată la 1870, cu ocazia
împroprietărirei, pe locul unde
se afla tirla Mototolești.
Are o populație de 242 familii, sai 1030 suflete, locuind
în 190 case; obiserică, clădită
de locuitori

la

1890,

deservită

racliser;

2

şcoale,

una

de

bă-

contrib,

Sunt 353 loc. împroprietăriți
din 1878 ; neîmproprietăriți mai

fete, înființată. la 1836, frecuentată de 15 eleve; 1 moară

sunt

de vint,
Suprafaţa
hectare.

din

cari

161

13.

Are:

,

o biserică,

cu

hramul

Dumineca sfinților, zidită de
locuitori la 1889, deservită de
1 preot şi 1 cîntăreț; 2 școale,
una de băcţi, înființată la 1884,
frecuentată de 80 elevi, și a
doua de fete, înființată tot la
1884 şi frecuentată de 16. fete;
1 moară de vint; 1 brutărie,

10 cîrciumi.
In com. s:nt
piaţă.

6

strade și o
|

Vite: 606 bor, 421 vaci, 1ş
tauri, 181 viței, 526 cai, 2 mă-

velului

Vite sunt:
1300

satului e

milii, saă
nă.

530 cai, 2 asini,

nești - Maghistan cari produc
aproximativ 280000 kilogr, var
pe an.

1600

oi şi 284

rîmători. Sunt 30 stupi cu albine.
Partea de E.a satului de pe
malul lacului Iazul,
Mototolești.

Intinderea

e

se numește

hect.

Movila - Pescarului,
deal,
în
„partea de V. a com. Pogănești,
pl. Podoleni, jud. Fălcii, pe a.cărui coastă de LI. se află a-

mixte,

la locul numit Gura-Văei,

pe

este curmat de o vale,

spre S.,

tra-

Movila-Roşie, movilă, pe teritoriul com. Șuletea, pl. Mijlocul, :
jud. Fălciu, despre care se zice
că ar fi ridicată de Ştefan-celMare. Spre S..E. de această movilă este loc deschis.
Movila-Ruptă, com. rur., în partea de N. apl. Ștefănești, jud.

cultivate

hect. fineţe, „859

imaș,

Are

4755 lei.

unde

locurilor

4869

685

hect.

pădure,

4

biserici,

deservite

de

4 preoți și 7 cîntăreţi; 2 școli

5

Urleasca,

Pogănești;

de

parte de stejar, parte de salcie
de Prut.

lungeşte de la N. la S., for.
mînd culmea șesului Prutul, pănă

la

Pe malul Prutului şi în albia

şi se fabrică var
; sunt 2 caricri
însemnate: la Damachi şi Leh-

gari, 1603 oi, 294. rimători,
Budgetul com. e la venituri
de 5590 lei, şi la cheltueli, de

E.;

suflete,

sa se văd stinci de pietre calcaroase de unde se și scoate

şi

versind calea ferată Brăila-Bu„ cureşti, pe la cant. 125 (10 kil.)
la Scorţarul-Vechiii,
spre E., prin
căt. Comăneasca (12 kil.); la
Roman, spre N.-E. (10 kil.);
la Brăila, spre E. (30 kil.).
Comuna e înființată la 1878
prin împroprietărirea însurățeilor. In acest loc mai înainte se
aflaii tîrlele Mototolea.

2733

Calitatea pămîntului este bu-

se pre-

Drumuri: la Scorţarul - Noi
spre N. (12 kil.); la căt. Deşiraţi, spre N.-V. (12 kil.); la
Sutești; spre V. (14 kil.); la
Ianca, spre S..V., prin Golăşei,
(14 kil.); la gara Muftiul, spre

iar dealu-

de 220

v. cornute,

şezat satul

Mării Negre,

rile cele mai înalte din com. nu
trec peste 150 m. deasupra nivelului Mării,
Centrul com. se găsește la
10 kil. de tirgul Ștefănești.
Are o suprafață de 6902
hect. și o populaţie de 624 fa:

de 1 preot, 1 cîntăreț și 1 paeţi, înființată la 1893, frecuentată de 63 elevi, și a doua de

suflete,

Teritoriul com. e format din
dealuri, cari se ridică cite puţin
de la Prut spre V. Șesul Prutului are 90 metri deasupra ni-

lacului

conduse

frecuentate

10 eleve;

mori

de

de

2 învățători

94

9 circiumi;

de

apă

pe

elevi

și

8 iazuri;

Prut și 1

iaz.
In comună sunt 11 comercianți şi 9 meseriași.
Vite sunt: 1060 boi şi vaci,
250 cai, 3800 oi şi 240 porci,

Loc. posedă
Comunae
mul mare
(Dorohoi).
Budgetul
de 6000

7ostupi cu albine,
străbătută de druȘtefănești
- Rădăuți
com.

€e la venituri

lei; iar la cheltueli,

de -

6450 lei.

Botoșani, în dreapta și de-a lun-

gul

Prutului,

E

formată

din

satele:
Lehnești,
Maghistan,
Lehneşti-Razăși, Lelineşti-Rişca,

Movila-Ruptă (Damachi), Ripiceni, Sărata (Jovirteni) și Zahareni (Caraiman),

Movila-Săpată, movi/ă, situată
la N. pe teritoriul com. Crăciu-

- nerd.s., pl. Siuld.-j., jud. Ok,
pe cimpia numită Burdeanca.
L.egenda spune că aici, Batalionul sacru, comandat de

însuși

MOVILA-ȘAPTE-FRASINI

|

Ipsilante, în fuga lui către Drăgășani, ar fi avut o luptă cu
Turcii,

boaie, pe la 1711, din ordinul
Vornicului Lupu Costachi, care
se retrăsese la mănăstirea Bur-

Movila-Şapte-Frasini, pzovilă,
situată

pe dealîntre com.: Mi-

clești, din jud.

Vaslui

Popești

și Gugea.

Movila-Turcului, saii Monete,

moşie particulară, de 400 hect.,
în jud. Covurluiii, com. « Tulucești,
pl. Siretul,

Movila-Turcului, rizicătură de
Pămiut artificială, pe teritoriul
satului Andrieșeni, com. Iepu.
reni, pl. Turia,

jud.

Iași, care

datează din timpuri foarte vechi.
Se mai află încă două movile artificiale pe teritoriul acestei comune, însă nu aii nici o numire,

Movila-Vămei, cătun, pendinte
de com. Osman, pl. Balta, jud.
Brăila, cu o populaţie de 37 sufi.
Movila-Verde,
cea,

zza/, în jud. Tul-

pl. Istrului,

com,

prelungire de S.-E.

Beidant,

a dealului

Solugean; brăzdează partea cen-

tralăa plășei şi de E. acom.;
satul Beidant e așezat la poa-

lele lui de V.; e dominat de
o movilă înaltă de 100 m, şi

acoperită cu verdeață; e tăiată
de drumurile comunale BeidantHamangi și Ciamurli-de-sus —
Ivan-Ceşme,
Movila-Vircolici, punct ridicat
geodesic, în jud. Covurluii, pl.
Horincea,

com.

Rogojeni,

deal și lîngă drumul

MOVILELEÎNȘIRATE

pe:

Brăilei.

Movile (La-), /oc izolat, în jud.
Tutova, pl. Tirgul, la marginea
com. lepureni. Aici se văd patru movili, cari, spune legenda,
sunt ridicate în urma unor răz-

în jud. Tecucii, pl. Birlad, com.
Movileni.

și de aici se apăra contra

Tătarilor,

cari

prădaii

locuri.

Movilele,. zu șir de ridicături de
Pămiut aflate pe culmea dealului ce se prelungește între sa-

aceste

și Gu.

gești, din jud, Fălciii, pl. Crasna,
” servind și de hotar între moșiile:
Miclești,

suci

107

.

tele Hriţeni, din com. Manoleasa,

Movile (La-), deal, jud. Roman,
pl. Siretul-d.-j., com. Strunga,
spre N.-V. de
Pe acest deal

și Volovățul-Stroici,

satul Movileni.
sunt 4 movile

lurite mărimi,

Movilele,

Movile (Patru-), mo2:/e, aproape
una de alta, pe teritoriul moşiei

doză

movile,

șia Mileanca,.

ar

ridicate

com. Mileanca, pl.

Prutul-d..j., jud. Dorohoii ; sunt

jud. Covurluiii, la hotarul moșiei
Hanul-Conachi.

destul

de mari

şi de formă re-

gulată.

Movileanca, căzu, al com. Amarul, jud, Buzăii, cu 20 locuitori

Movilele - Breazului,

movife,

spre N. de satul Dersca, com.
Dersca, pl. Berhometele, jud.

Şi 4 case.

situat

că

pe culmea unui deal de pe mo-

Vameșul, com. Piscul, pl. Siretul,

saș,

făcind parte
din com. rur, Rădulești-Resimnicea, pl. Moştiștea, jud. Ilfov,

și se zice

fi rămase din timpul unui războiii,

înalte făcute din timpuri vechi,

Movileanca,

pl. Başeul,

jud. Dorohoiii. Ele sunt de fe-

|.

Dorohoiii, una pe virf și alta pe
coasta de E. a dealului, înalte
de 3ie m., şi ambele prăbușite
la virf.

la N. de Filitis și servind

de hotar între jud. Ilfov și Prahova,
Se întinde pe o suprafață de
225 hect., cu o populaţie de 8o
locuitori,

D-l G. Z. Nicolaii are 180
hect. și locuitorii45 hect. Proprictarul cultivă -112 hect. (3
hect. sterpe, 62 hect. izlaz, 3
hect. pădure). Locuitorii cultivă
tot terenul.
Numărul vitelor mari e de
97 și al celor mici de 87.

Movileanca,

moşie, în jud.

Bu-

zăi, com. Amarul, căt. Movileanca. Are 400 hect., cea mai
mare parte arabile, apoi puțină

fineaţă și izlaz. Prin dotă s'a
despărțit în 3 părți egale: Movileanca-Cărbunescu, Movileanca-Dănescu și Movileanca-Pălti-

neanu.
.Movileanca,

Movilele-Catrei, movile, în: număr de 3, pe moșia Cordăreni,
com.

cu

același nume,

21

m. la bază,

Movilele
- Inşirate, şir de zo
movile, în jud. Tulcea, pl. Isac:
cea,

pe teritoriul com. urb, Isac-

cea, situate în partea de N. a
plășei și cea de S.-E. a com;;
începe cu Vizir-Tepe, și într'o direcție de S..E. setermină la poalele Dealului-Nicoliţelului ; sunt
artificiale,

făcute

a

statului,

de

locuitori,

sub Turci.

Movilele-Inşirate, Şir de 8 movile, în jud. Tulcea, pl. Isaccea, în partea

ză/ure,

pl. Pru-

tul-d.-j., jud. Dorohoiă. Una se
află spre S. de Satul-Mănăstirei,
avînd 40 m. circumferința la
bază, iar 2 spre V,, către marginea Rădiului, avînd fie-care

teritoriul

com.

de V.a

rur.

ei, şi pe

L.uncaviţa,

MOVILELE-MARI
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spre V. de sat, pe la poalele
dealurilor; începe cu Movila-Mare;

sunt artificiale.

Movilele-Mari, movile, aproape
una de alta, pe deal, spre V.
de satul Piriul-Negru, com. Lozna,

pl.

Berhometele,

rohoiii;
movile

lîngă

una

se află

mai

jud,

din

Do.

aceste

multe movi-

liţe "mici; legenda spune că ele
Sunt făcute din timpurile războaelor

cu

Turcii

și Tătarii.

Movilele-Rugineştilor,
în număr

de

Putna,

care, după cum zice legenda, ar
fi din timpul lui Vlad-Țepeş.
Movileni,
V.

a

com. rur., în partea de

plăşei

Copoul,

jud.

Are o populație de

314

su-

fete; 2 biserici: una în Movileni-d.-s. și a doua în Movileni-

d.-j., deservite de 2 preoți şi 4
cîntăreți ; o școală, care datează
din 1866, frecuentată de 35 copii.
Locuitorii

sunt

vechi

răzeși.

Locuitori împroprietăriți din
1864 sunt 183, iar din 1879
sunt 30,
Comerciul se face de 6 ciîrciumari.

Budgetul com. e la venituri
şi la cheltueli de 3139 lei, 35

moz;/e,

3, în jud.

MOVILENI

Iași,

Situată pe dealurile dintre riul
Jijia şi Bahluiul, formată din
satele: Movileni, Larga, Romi-

bani.

127

3 tauri, 2 armăsari, 1149 oi,
83 berbeci și 180 porci; .150
stupi cu albine,

hect.

familii,

sai

1900

suflete.

La

Pe marginea

-com.

de

trece calea

dul
- Iloaci,

S. a acestei

ferată Jaşi-Po-

zidită la 1804;

și 55

arii,

1875, com. ţinea de Coz-

meşti,

Este

unde

era și reședința.

străbătută

de

o şcoală

Vodă

şi

Petru-Aron-

la anul 6963 (1455), luna
război,

a învins

viței,

dere de 6200 hect. și o popu411

serică,

înființată la 1871, frecuentată de
32 elevi, şi casele proprietăţei.
“ Inacest sat «La movile» (după
cum scrie în «Letop.»,tom.I, p.
151), a urmat război între A-

Mai, în care
Petru-Aron.

minzate,

proprietar.

Are o suprafață cam de 767
hect. şi o populaţie de ş2 familii, sai 252 suflete. Este reşedinţa com.: Aici se află: o bi-

zane de fabricat rachiii; 512 boi,
235 vaci, 63 cal, 98 iepe, 95

'mînzați, 65

unui

rile : Coşerile și Movileni, printre
care trece piriul Movileni, ce
- formează două iazuri mari,

- lexandru- Vodă

laţie de

Are o întin-

numele

Locuitorii posedă: 150 plu
guri de fier, ş de lemn, 4 ca-

- Suprafaţa întregei com. este
de 2506 hect.
Intinderea viilor este de 45

nești și Potîngeni.

după

E situat pe valea dintre dealu-

o șosea

Movileni, sa4, în jud. Roman, pl.
Siretul-d.-s., com. Strunga, spre
N, de băile Strunga, şi la 7 kil.
de ele. Este așezat pe deal.
Are o populație de 112 familii, sai

537

suflete,

din

cari

115 contribuabili; o biserică de
lemn.
Satul se mai numește şi Mo.
vileni-Răzăși,

șoseaua

.ce trece prin mijlocul Movileni:

naţională. Marginea despre N.
este udată de rîul Jijiei, iar cea
despre S. de rîul Bahluiul,

Spre N. de acest sat și lingă

lor-d.-s., avind o întindere de
6 kil. şi 200 m,, în direcţia N.-S.

dinsul, se văd ridicate, pe punc:
tul cel mai înalt al unui deal,

Aceasta are mai multe ramificaţii în interiorul com. și în di-

4 movile mari de pămînt dispuse în forma unui drept-unghiii.

Are

4

precum

biserici,

și

deservite

3 preoți, 5 cîntăreţi şi
siarci;

2

şcoli,

conduse

3

de

ecle-

învățători și frecuentate de

ferite sate

lăturașe,

la N.

şi S

2

Se mărginește la N. cu com.

66

Cozmești, despărțită printr'un
drum; la S., cu com. Umbrărești;
la V., cu rîul Siretul în toată în-

de

elevi; 2 'mori de aburi și 2 de
apă.
i
Budgetul com. e de 8546 li,

71 bani, la venituri și S468 lei
37 bani, la cheltueli.
Vite: 2038 vi:e mari cornute,
2350 oi, 165 cai și 281 rimători.

tregimea com. şi la E£., cu com.
Barcea, de care se desparte prin

Valea-Adincă.
Movileni,

saz, în jud. Covurluii,

pl. Siretul, com. Fileşti. Are 28

Movileni,
cuciii,

com. rur., în jud. 'Te-

pl. Birladul, compusă din

familii, saii

114 suflete;

o bisc-

rică.

2 cătune: Movileni-d.-j. şi Movileni-d.-s., situată pe malul stîng

al Siretului, la 15 kil. de capitala județului, spre V.

Movileni, saţ, în centrul com.
Movileni, pl. Copoul, jud. Iași.
Mai inainte se numea Baș-Ceauș,

Movileni,

sa, pe moşia cu ace

lași nume, jud. Suceava, com.
Ciumulești, așezat pe coasta dea-

lului Movileni. Are o populaţie
de 35 familii, sai 143 suflete,
din cari 25 contribuabili. Bisc.
rica și şcoala din Negotești servesc și acestui sat,

Vatra satului ocupă 3 fălci
și 10 prj.
Moşia, proprietatea d-lui Em.

Morţun, are o întindere de 109
fălci şi 60 prj., din cari 7o fălci
cultivabile, 20 fălci pădure, 10
filci finaț și restul neproductiv.
Improprictăriţi în 1864 sunt

MOVILENI

5 fruntași,

13. pălmași

şi 2 co:

„ dași, stăpînind ş2 fălci, 40 prj.
Un singur drum principal duce
la Cămirzani (11 kil.), .
Movileni,

sa,

în jud.

'Tutova,

„pl. Pereschivul, com. Ciocani,
„spre V. de satul Ciocani. Are

"141 locuitori şi 40 case.

Movileni, stație de dr-d.f., jud.
Iași, pl. Copoul-Turia, căt. Movileni,

pe

linia

Iași-Dorohoiii,

pusă în circulație la 1 Iulie 1896.
“Se află între stațiile Cucuteni
(13 Kil.) și Larga (8.6 kil.). Inălțimea d'asupra nivelului mării
a fost de 68.54. Venitul acestei
stații pe anul 1896 a fost de
3811 lei, 85 bani.
Movileni, Zea/, jud. Suceava, da:
supra satului cu același nume.
Movileni,

moşie,

particulară,

de

572 hect., în jud. Covurluiii,
pl. Siretul, com. Fileşti.

Movileni, moșie, a statului, în
județul Tecucii, comuna Movi.
leni. Inainte aparținea mănăstirei
Neamţu.
Movileni-de-Jos, saz, făcind parte din com. cu același nume,
pl. Birlad, jud. Tecuciii, așezat

sub malul stîng al Siretului, și
în partea de S. a luncei formate de acest rii.
Are o populație de 288 suflete, locuind în 146 case; o biserică cu hramul S-ţii Voevozi;
o școală,

condusă

de

un

înyă-

țător, frecuentată de 33 copii.
Comerciul
ciumari,

-

4109

se
« face

de

3 cir-

„m, spre N. de Movileni-d.-j.De
aci se deschide o privire frumoasă spre N.-V. Spre N. e Şesul-Furcenilor, iar spre V. lunca
Siretului, pănă în jud: Putna.
Are o populaţie de 640 su- flete, locuind în 169 case; o biserică,

7

te din com. cu același nume,
jud, Tecuciii.
Aici este reședința comunei.
Este situat pe deal, la 600

„_Viea se cultivă pe 365 hect.
Budgetul com. e la venituri
“de 5729 lei, 43 bani și la cheltueli, de 5484 lei, 17 bani.

Movilița, căfun, în com. cu același nume, jud. Putna. Are două
biserici, una parohială cu hramul S-ţii Impărați, și a doua fi“lială, cu hramul S-ţii Voevozi;

cu hramul S-ţii Voevozi,

zidită la 1862 de'un călugăr
grec și care s'a reparat de două
ori.
Comerciul se face de 3 cîr-

o şcoală mixtă,

frecuentată

de

18 copii,

ciumari,

Moviliţa, cătun, al com.

Movileni-Răzăşi,

unire,

ce se

leanca, jud. Buzăii,
cuitori şi 14 case.

mai dă satu/ul Movileni, din jud.
Roman,.

pl.

Siretul-d.-s.,

„parte argilos,

în jud. Putna,
ast-fel de la
este situată.
e situat satul
este în mare

din

cătunele :

Cheţcani, Frecăţei, Movilița (unde
e și primăria comunei), și 'Trotușanul, numit ast-fel de la fostul
schit Trotușanul, situat lingă piriul Careona.
Are o populație de 527 familii, saii 2008

Moviliţa,

a doua,

filială, cu

tot filială, cu hramul

Sf. Nico-

lae în căt. Trotușani;

o școală

frecuentată

Meseriași sunt:

de 18 copii;
2

fierari,

1

rotar, 3 lemnari, 2 morari și
131 fabricanți de rachiiă.
Vite: 384 boi, 243 vaci, 122
cai, 938

oi,

31

saţ,

făcînd

parte

din

Ilfov, pl.

Mostiştea,

situată

la

S. de Dridul, în niște locuri
smircoase, formate de Valea-Ca.:
lugăreni.
|

Se întinde pe o sufrafață de
-900 hect., cu o populaţie de 250
locuitori,
|
|
Statul cultivă prin arendașii
săi 284 hect,, rezervînd 3o hect,
pentru izlaz. Locuitorii ai 600
hect., din cari 15 izlaz.
-25

Are o şcoală,
copii.

Numărul
264

„

frecuentată

de

|

vitelor

mari

şi al celor mici,

Comerciulse face
ciumar și 1 hangiii.

e de.

de 953.

de

1 cir-

hramul S-ţii

Voevozi în căt. Moviliţa, a treia,

mixtă,

.

com. rur. Dridul- -Sărindarele,
jud.

suflete, din cari

363 contribuabili, locuind în 480
case; trei biserici: una - parohială, cu hramul S-ţii Impărați,

locui.

tori şi 6 case.

negru,

compune

lo-

Găvă-

nești, jud. Buzăii, cu 20

iar în dosul viilor,

Distanţa com. de reședința
sub-prefecturei e de 4 kil., iar
de capitala judeţului de 32 kil,
Se

60

Moviliţa, câzun, al com.

Moviliţa, come. rur.,
Pl. Șuşiţa, numită.
movila lingă care
„Pe malul pe care
Moviliţa, pămîntul
este

Cochir-

cu

com.

Strunga.

-3 cîrciumi,

Movileni-de-Sus, sas, făcînd par-

MOVILIȚA

capre

și 446

porci.. Stupi cu albine sunt 288.

Moviliţa, mpo0v;7ă, d'asupra dealului cu același nume, jud. Vaslui, pl. Funduri,

com.

Scheia,

avind o grosime la bază de
180 m., și o înălțime de 45 m.
Are forma unui con. Se zice
că a fost mult mai înaltă, dar,
din cauza arăturilor ce se fac

pe dinsa, sa micșorat. Este formată din pămint și pietre sfări-

mate. Ar fi făcută, după legendă

-

_410

MOVILIȚA
de către Stefan-cel-Mare, Domnul Moldovei, cam în același

Limitele

__

comunei

sunt:

la

timp, pe cînd s'a zidit biserica
din Scheia ; scopul pentru care

N., cătunul Podişorul, ce ține
de com. Birla; la S,, com. Tufeni; la V., com. Icoana, din

a fost făcută

jud. Olt, de care este despărțită

era de a servi ca

punct de observațiune,
invaziunile

Turcilor

pentru

și Tătarilor.

Din vîrful acestei movile se
poate vedea departe în toate

direcțiunile.
Moviliţa, dea/, ramificaţie a dea“lului

Mogoșeşti,

jud.

Vasluiii;

trece prin partea de S.-E. a com.
Scheia şi, de la un loc, ia nu-

"mirea de Dupăita, iar cătră marginea com., de Dealul-Fagului,
unde se zice că în vechime a

fost un sat, numit Fagul.
Movrea, mante, judeţul Mușcel,
plaiul Nucșoara. Vezi Galbina.
Mozăceni, com. rur., pe apa
Drimbovnicul, jud. Argeș, pl.
Gălăşești, la 19 kil. de com.
rur. Costeşti, reședința sub-prefecturei, și la 59 kil. de Piteşti.

Se compune din 4 sate: BabaRoaga, Dumbrăveni, Misci și
Mozăceni, cu o populaţie de 430
familii, sau 1620 suflete, din

"cari 410 contribuabili.

turi.
450

sunt: 2100 boi şi vaci,

cai,

10

măgari,

6şI0

oi,

50 capre şi 455 rimători,
Budgetul com. e la venituri
de

5894 lei, și

4155

la cheltueli,

de

Bădești,

Mozăcenilor,
meana,

Proprietarul
principal
este
d-nu N. Butculescu, care po,
sedă 500 hect.
Numărul locuitorilor împroprietăriți după legea rurală este
39.

de

lingă

situat

piîriul

la

V,

Cot-

zăceni, de: zid, a doua în căt.
Bădeşti, de lemn; o școală fre-

cuentată de 20 elevi; o moară
cu aburi.

Mreneșşti, sa/, făcînd

Vite:

parte

din

com. rur. Creţeni, pl. Oltul-d.-j.,
jud. Vilcea. Are o populaţie de
710 locuitori; o biserică, fondată

de Eromonahul Rafael la 1781
(data după clopot). Locuitorii

Muceşti,

moșneni.

sunt

cătunului

sa/,

în

plaiul Rimnicul,

jud.

R.-Sărat,

căt, com. Buda.
de

la căt, Mu-

cești, com, Dănuleşti, lingă care
se află. E aşezat pe riul R.Sărat, la

11

kil. N,

de căt. de:

reședință. Are 400 hect. întindere, și o populaţie de 71 fa:
milii, sai 312 suflete,
86 contribuabili,

din

cari

mari cornute,

Muceşti, saș, jud. R.-Sărat, plaiul

155 cai, 3364 oi şi 322 porci.
Budgetul com. e de lei 2078,
bani, 25 la venituri și de lei 2049,

partea de V., pe malul stîngal
riului R.Sărat, la 3900 m. spre

592

vite

Rimnicul,

Drumuri: şoseaua județeană
la N.; la S$., spre com. Tufeni

şi la E., șoseaua vecinală spre

reședința
serică,

nume.

primăriei.

Aci

Are

cu hramul Cuvioasa

este

o bi:
Pa-

raschiva, deservită de 2 preoți
şi 1 cîntăreț.

Mozăceni, moșie, în jud. şi pl.
Teleorman, proprietatea d-lui N.
Butulescu. Are oîntindere de
500 hect.
Mozocul, lac, în jud. Ialomiţa, pl.
Ialomița-Balta, lîngă satul Giurgeni.
Mozolea,

în

Sai 406 suflete, din cari 114
contribuabili ; o biserică cu 1

1 cîntăreţ și 1 paracliser,

Mucheni,

saz, pe muchia Baldo-

vineşti, jud.

Brăila,

în valea

Urşi, a-

com.

Nazi-

rul, la 1 kil. spre N. de satul
Nazirul. Acest sat n'are vatră

regulată. Pe o întindere de 37
hect. sunt vii şi prin ele 67
case și 3 circiumi. Populaţia satului e de 37 familii, sati 234
suflete,
Locuitorii posedă: 50 cai, 140
vite

mari

rimători;

cornute,

110

oi,

70

38 stup! de albine.

Muchia,:saţ,

în partea de S.-E.

a com. Cotul-Lung,
Za/tă,

Dănulești,

lești. Are o întindere de 14 hect.,
și o populație de 119 familii,

preot,
Mozăceni, sas, jud. Argeș, pl.
Gălășești, făcînd parte din com.
rur. cu același

; com.

_V. de căt. de reședință, Dănu-

bani 97, la cheltueli,

unde acesta se împreună

cu Vedea.

proape de podul șoselei Corabia-T.-Măgurele, între com. Gircovul și Giuvăreşti, din pl. Balta-Oltul-d.-j., jud. Romanați.

Şi-a luat numele

Are o populație de 179 familii, sai 797 suflete, din cari
143 contribuabili; două biserici,
una în com. de reședință Mo-

lei,

Mozăceni, com. rur., la V. plășei
Teleorman, jud. Teleorman, pe
Valea-Vedei, la punctul unde se
varsă piriul Cotmeana în rîul
Vedea. Se compune dintr'un
cătun,

Intinderea comunei, cu moşiile
moștenești și particulare aflate
pe dinsa, este cam de 850 hect.

căt, Bădești,

Are o biserică; o şcoală primară; un spital rural cu 30 paVite

prin riul Vedea și la E., com.

Miroși, la o depărtare de 7 kil.

MUCIIIA

jud. Brăila,

sub muchia Baldovinești pe şoseaua Brăila-Focșani, la'ş1» kil.

MUCIIIA-CĂPRĂREŢUL

spre

S.

Vatra

de

41]

satul

Cotul-Lung.

satilui e de

20 hect , cu

0 populație de 27

familii,

sai

395 suflete, locuind în 55 case.
Sunt două cîrciumi.
Vite: 10 cai, 730 vite mari

cornute, 230 oi şi 120 rimători.

Muchia - Căprăreţul, trup de
Pădure al statului, în întindere de
450

hect., situat

în com.

Sur.

patele, pl. Oltul-d.-s., jud. Vilcea,
formînd, împreună cu trupurile
Melcera (601 hect.) şi Culmea.
Dealului- Stejeretul sai Mitul
(821 hect.), pădurea MănăstireniFrinceşti.

Muchia-Cornetului şi MuchiaCorbului, două dealuri cu di-

recţia. de la E. spre V. către
rîul Oltul, în com. Cucueţi, pl.

Oltul-d,-j., jud. Olt, acoperite cu
păduri. Pe parte din ele se cultivă cereale.

răști, în apropiere
Gilma.

de

muntele

Costeşti, plaiul Horezul, jud.
Vilcea. Acest șir de dealuri se

prelungește pe toată partea de
E. a comunei, în stinga rîului
Costești.
Muchia -lui- Pîrpală, pisc, pe
culmea de deal ce se lasă din
creasta Carpaţilor, printre gîrşi Ogretinul,

Drajna-d.-s., plaiul
jud. Prahova.

com.

'Teleajenul,

Muchia-Marmorei, rădicătură,
pe dealul: Marmora, jud. -Fălciii,

com. Bohotinul, pl. Podoleni, pe
care se produce un vuet, cînd

se

trece
(2157,

Jarele

cu

Muchia-Sabarului,

Care se află
bozia, . pl.

piciorul

Dictionar

situat

“Sabarul,

coastă,

pe

satul
jud.

Slo-

muchie

sunt înșirate numai

şi grădini ale locuitorilor
pl. Sabarul.
Mucuca,

movilă

sate

Geezrafe.

sai

cu

înființată
de

85

10

125

cai, 100

capre

Cea mai mare
cuitori sunt

frecuentată

2 mori.

Vite sunt:
80 vaci,

clăcași,

împroprie-

în moșia Muereasca.
In raionul com. este un izvor,

Vatra

Muereasca, sa/, făcind parte din
„Com. rur. Muereasca-ds., pl.
Cozia, jud. Vilcea. Are o 'populaţie de 953 locuitori, 467 băr.
femei,

Muereasca, 7, izvorește din
muntele plaiului Cozia, jud. Vilcea, udă partea de N. a com.
se

satului

are

75

hect.,

nicul- Vilcea, - Rîul- Vadului,
la
Gura-Vătei,
Veniturile şi cheltuelile com,
se urcă la 700 lei.

Muereasca-de Jos, Pădure, a statului, pendinte de com. Muereasca-d.-j., pl. Cozia, jud. Vilîntindere

de 900

hect.

Muereasca-de-Jos, deal, în raionul com. cu același nume, plaiul Cozia, jud. Vilcea, pe care
se cultivă

5o arii vic,

Muereasca-de-Sus, cop. ur. pl,
Cozia, jud. Vilcea, compusă din
3 căt.:

Şiuta,

Comanca și Mue-

reasca-d. s. Are

două

izvoare:

Moriștița-Mare şi Moriştiţa-Mică,

ce isvoresc de sub poalele muntelui
rur.,

plaiul Cozia, jud. Vilcea. Numi-

rea "i vine de la rîul Miiereasca,
ce curge printr'insa.

Este situată pe valea riulur
Muereasca, între dealul Bogdă-

nești și Călimăneşti, la 20 kil,
de Rîmnicul și la 5 ki. de O.
lăneşti.

oi.

parte. din lo-

Fruntea-luiDat

unindu-se
ereasca,

formează
ce

trece

și

cari

gîrla

Mu-

prin . centrul

comunei,
:
Este situată pe ambele maluri ale gârlei Muereasca, la 21
kil. de capitala județului și la
5 kil. de a sub-prefecturei,
Are o populaţie de 1458 locuitori,

din

„cari

247

contri-

Vol, IN

x

boi,

și 300

tăriți la 1864 și însurăţei de la
1880, cărora li s'a dat 500 hect.

cea, în

Com,

1858,

iar toată comuna, ş07 hect,
O șosea vecinală unește această com. cu Muereasca-d..s.
şi dă în calea naţională Rîm-

şi e punct trigonome.-

Muereasca-de-Jos,

la

copii;

în

tric de rangul al 3-lea, dominînd piîriul și satul Luncavița,
şi drumul comunal LuncaviţaBalabancea. liste acoperită cu

şi

lo-

numit <La-Preda», cu apă minerală conținînd pucioasă,

însemnată,

Bogdănești, plaiul Cozia,
varsă în riul Oltul.

660

din

partea de N. a jud. Tulcea, pl.
Isaccea, şi cea de mijloc a com.
rur. Luncaviţa, la 2 kil. spre
S. de sat, pe o prelungire N,
a dealului Oltoiul, între plaiul
Luncaviţa şi Valea - Stupinei.

baţi și 486

Are o populaţie de

aUD

cuitori, din cari 130 contribu-'
abili, locuind în 160 case; o bi-:
serică foarte vechie; o şcoală,

Ilfov,

pe malul stîng al riului Sabarul,
Incepe din com. Bolintinul-dinVale, despre N. şi se întinde
spre S., până aproape de com.
Străini-IDbreni, pe o distanță de
aproape 40 kil. Pe această

verdeață.

Muchia -Feţei - Nucului, pisc,
pe creasta șirului de dealuri ce
brăzdează în lung și în lat com.

lele Drajna

E

trăsura. Acest vuet provine
de
la straturile de piatră, ce se
află sub pămînt.

Are47 m.

Muchia-cu-Bani, colină, în jud,
Buzăi, com. Cislăul, căt. Bă-

MUEREASCA-DE-SUS

53

MUEREASCA.DE-SUS

buabili, locuind

412

în

452

case;

.. o biserică, cu hramul Cuvioasa
Paraschiva, zidită la anul 7250

(1722) de Andrei Cătana cu soţia sa; un schit, Frăsineiul, cu
9 părinți monahi, zidit la anul
1763 de Hagi Cirstea și Da" mian

iimniceanul;

o

școală,

frecuentată de 383 copii.
Locuitorii, pe lingă agricultură

și creșterea vitelor, se mai

ocupă cu zidăria, băniceria, dulgheria subțire și groasă, rotăria,

etc.

Meseriași sunt:

22 zidari, 30

băniceri, 30 dulgheri, etc.
Produsul muncei îl desfac la
bilciul

Riureni

şi în cele

Dealuri sunt: Dealul-Pleşului,
al-Călimăneștilor și al-Olăneşști-

Acest deal este acoperit pe
toată întinderea sa cu pădure,

şoarele

livezi de

ati:

160

boi,

vaci,

920

oi și

din

hect.
60 cai,

110

350

capre.

Pe girla Muereasca, în raionul
com., sunt 7 mori.
In Muereasca e un izvor cu
apă minerală, numit In-Chei. Iese
din

gaura

la N.-V.
vor

unei

com.

conțin:

stinci de peatră

cea,

sare,

fier

și

sulf. L.ocuitorii le întrebuinţează
ca leac.
Se zice că prin pădurile acestei

com.,

înainte

vreme,

se

ascundeaii oamenii din. vecină:
tate, de frica Turcilor, cari um-

blai după prăzi.
Vatra

satului,

în com.:
700

zoo

hect.

are

comuna

de ceGocşti,

Aproximativ

sunt

meri, şoo

peri,

nuci și 200

cireși.

şi la cheltueii,

de

O şosea leagă această com.
cu Muereasca-d.-j. și Olăneşti.

vii, locuri

ara:

toată întinderea sa în mai multe
ramuri de dealuri: al-Zorleștilor, al-Prigoriei,
al-Mărului și
al-Tindăleştilor.

Muerei

(Dealui-), pădure,

Dolj, pl. Amaradia,

jud.

com.

Ne-

zoești, pe Dealul-Muerei, Are
o întindere de 1700 pog. Aparține fraţilor L. şi C. Paciurea
şi locuitorilor.

Muerei

cetate.

(Dealul-),

dea/,

ce

se

întinde din muntele Păpușa de
la N. la S., străbătind plaiul
Vulcan, plasa Amaradia și pl.
Gilortului în părțile lor de E.,
formînd hotar despărțitor între județul Gorj şi Vilcea, de
la Sitoaia din Amaradia, pănă la
din

Vilcea

și se termină

aproape de Dunăre, dincolo de
L.ocusteni, județul Dolj. Poartă
deosebite denumiri, ca: CulmeaZănoaga, Dealul
- Muerei, Poenari,

etc.

Servă

de drum moca:

nilor ce se cobor cu oile de
pentru

vara

sunt

In partea

a cvita

general

la

trecerea

primă-

crescute.

despre

com. Saca,

zisă Cetatea. Despre acest deal
legenda spune că, în vechime,
niște Tătari s'ar fi așezat prin
prejur și aii construit cetatea, ale

Budgetul com. e la venituri

pruni,

bile și fineţe. EI se ramifică pe

unde se văd șanțuri și urme de

se află nişte ruine, într'o poiană,

615

de 1181 lei
1135 lei.

Dolj,

riurilor care în

cu izlaz cu tot,

Țuică se fabrică pănă la 2800
anual.

de

(Cetatea-),

Zate, jud.

munte,

|

are 987 hect.
decal.

în întindere

Văleni

Apele acestui iziod,

formează

Muereasca-deSus, pădure a
statului, pendinte de com. Muereasca-d.-s., pl. Cozia, jud. Vil-

Muerei

Ei

Acestea

moșia statului.
“Se mărginește cu comunele:
Muereasca-d..j. (E.), Călimăneşti
(N.) şi Olăneşti (V.).

moşia

dat 987

(V.).

două

Muereasca,

putea şi aii izbutit a'i goni .
în toată lungimea acelui deal,
pănă i-aă trecut spre Craiova,
iar dealul de atunci încoa s'a
numit Dealul-Muerei.

lor.
In jurul com. sunt locurile:
Pleșul ([.), Strîimbul (S.), Lăc-

Muerei

careli sai

-

O altă șosea pleacă din centru
spre Călimăneşti.

bilciuri ce se ţin alături de Rimnic, la 29 Iunie şi 14 Octombrie.
Locuitorii s'ai împropriecărit
la 1864 (în număr de 217), pe
statului

MUERENI

cărei urme se cunosc și aztăzi. Jaful şi barbariile Tătarilor,
disperind populațiunea și mai cu
seamă pe femei, ele s'ar fi decis ca să sc inarmeze cu ce or

(Dealul-), Zea/, județul

Dolj, pl. Amaradia, com. Zăicoiul, Tălpaşul, Velești, ce se

lasă din culmea Zănoaga (jud.
Gorj), străbate pl. Amaradia,
prin partea de E., cu direcţiunea
de la N.-S.;

continuă

cu dealul

Florești și Prisaca pănă

în

pl.

Jiul-d.-j.; desparte riurile ce se
varsă pe malul stîng al Jiului, de
riurile ce se varsă pe malul
drept al rîului Olt.
Pe acest deal se găsesc păduri şi locuri de pășune.
Muerei (Dealul-), .zea/, - între
Tesluiul și Olteţul, jud. Roma-

nați, e păduros și o ramură a
sa, dealul Bobul, are
44 altitudine d'asupra

144 m.
nivelului

Mării. Se termină la satul
topinul,

Po-

Muerei (Valea-), za/e, pe proprietatea Corbi-Ciungi a răposatei Sultana Creţeanu, plasa
Neajlovul,

jud.

Vlașca.

Muereni, dea/ şi punct triconometric de observaţie, lingă satul

cu acelaşi

nume,

plasa Ama-

MUEREŞTILIE

413

radia, jud. Dolj. Are o înălțime
241 m.

de

dinte de Episcopia Rîmnicul,
jud. Vilcea. Se arendează cu
4320_lei anual,
: Lăcșoarele.

afară de poiana

Muerişul, sa/, pendinte de com.
rur. Goeşti, pl. Amaradia, jud.
"Dolj, situat pe stinga Amara.
diei, la 4 kil. spre N. de Goeşti, cătunul de reședință al covale,
munci. E așezat într'o

care formează la N. Dealul-Muerci, iar la S,, dealul Muereni.

Are o populaţie de 35 familii,
saii 370 suflete; o biserică, de
lemn, cu hramul Adormirea Maicei Domnului, fondată de slu-

1

de

deservită

Băluţa,

„preot și 2 cîntăreți; 1 cîrciumă.
In apropiere de sat se văd
ruine dintr'o vechie cetate ro„mană, Țăranii din prejur numesc
acest loc Cetatea-Muerei,
Prin cătun trece şoseaua judeţeană care leagă Craiova cu
Nordul județului. Prin această
şosea, satul e pus în legătură
la

S. cu

Negoești,

cu

N-V.

iar

la

Goeşti.

Intre acest sat și satul Negoeşti, şoseaua judeţeană trece
_ Amaradia peste un pod de lemn.
Muerişul,

saz, jud.

Dolj,

com.

Melinești,

Amaradia,

plasa
re-

şedinţa primăriei,
Are 191 locuitori; o școală
mixtă, ce funcționează din 1870,
frecuentată de ş6 copii, din

cari: 4 băeți și 2 fete din Muerișul,

19 băeţi

din

Odoleni,

3

din Popești, 13 băeţi și 2 fete
„din Drumul-Mare, 6 băeţi din
Valea-Muerei și 7 din ValeaMuerei-d.-j.;

Muerișul, moșie particulară, jud.
Dolj, pl. Amaradia,

Muereştile, pzoșie a statului, pen-

„gerul

MUNCELUI,

o biserică,

cu hra-

mul Sf. Nicolae.
Meseriași sunt:
cizmar și 1 fierar.

I cojocar,

1

com.

Go-

ești, aparţinînd cetelor de moșşneni ce se găsesc pe dînsa.
Are pădure.

Muerişul, zădure particulară, județul Dolj, pl. Amaradia, com.
Goești, în întindere de 17!/
hect. Se găsesce pe moșia Muerișul, pe proprietatea d-lui Radu
Constantin Moşneanu, căruia a-

parţine. Este populată cu
și gîrniță, care predomină.

cer

ocupate de vatra satului. Populațiunea, în maioritate Romini și
Bulgari,

este de 122 familii, sai

536 suflete, locuind în 102 case. .
Muncelul, con. rur., în jud. Tecuciăi, pl. Zeletinul, compusă din
5 cătune: Glăvănești, Frumușelul, Fundătura, Poiana-lui-Stan

şi Muncelul, situată pe ambele .
laturi ale piriului Zeletinul, la
49 kil. de capitala jud., spre N.
„ Are o populaţie de 489 familii, sai

3328

suflete, din cari

410 contribuabili, locuind în 439
Muerişul, zirîă, jud. Dolj, plasa
A maradia, com, Melineşti, ce

se varsă pe malul drept al riului Amaradia, la punctul numit
Dosul-Mare.
"Mueruşul, zîf de munte, jud.
Bacăi, pl. Muntelui, com. Comănești, cu o înălțime de 1366

m. E situat pe graniţă.
Mueruşul, pirizaş, în jud. Bacăii,
pl. Muntelui,

com.

Comănești,

care curge pe graniță de la S.
spre N., de la Curmătura-Muerușul pănă ce dă în piriul Ciobănușul.

Muftiul, sfafie de dr.-def., în jud.
Brăila,

pl. Vădeni, căt, Silistra-

rul, pe linia Făurei-Brăila, pusă
în circulație la 13 Septembrie
1872.

Se află între stațiile - Ur-

leasca (8.7 Lil.) și Silistrarul(1 1.9
kil.), Inălțimea d'asupra nivelului
Mării de 11.53. Venitul acestei staţii pe anul 1896 a fost
de 13702 lei și 202 bani.
Mulciova, sat, în jud. Constanţa,
pl. Medjidia, cătunul com. Enigea, situat în partea de S..V.
a plășei şi cea de

N.

a 'com,,

pe valea Mulciova, la 22 ki].
spre N.-V. de reședință, într'o
poziţie frumoasă. Areo întindere
de 2220 hect., din care19 hect.

case; 4 biserici: în Glăvănești,
Muncelul, Fundătura și în Frumușelul, deservite de 3 preoți
și 4 'cîntăreţi; 2 şcoli, una în
Frumușelul și a doua în Glăvănești. Cea. din Frumușelul datează de la 1866 și e frecuentată

de 60 copii, cea din Glăvănești
s'a înființat la 1878 și e frecuentată de 28 copii.
Locuitorii posedă: 160 boi,
240 vaci, 104 cai şi
350 stupi cu albine.

Intinderea
de 2460

terenului

486

oi;

arabil c

hect., din care rămîne:

43 hect. fineţe, 1510 hect. păşune, 68 hect. vii, 1680 hect..:
pădure și 24 hect. pruni, iar
restul se ară.
|
i
Locuitorii
din
Frumușelul,
Fundătura și Muncelul sunt ră-

zăși. Locuitorii din Poiana-luiStan sunt împroprietăriți la 1864.
Veniturile

și cheltuelile

com.

se urcă la suma. de 5553 lei,
40 bani

anual.

Este brăzdată de dealurile:
Sohodolului, * Muncelul, Ruștei,
Șipotelor și. Farfara. Străbătută .
de piriul Zeletinul, pe o întin-

dere de 600 metri, și de piriul
Apa-Neagră, care în raionul com.
are o lungime
de şi kil.
Se mărginește la N. cu com.
Motoșeni, la S. cu com. Podul-"
Turcului,

la V..cu

reni și.la E. cu jud.

com. Vultu-

Tutova. -

.

_.

MUNCELUL

44

Prin com.
deţeană;

un

trece
drum

șoseaua

ju-

care duce la

Frumușelul, unul care duce la
Fundătura și altul care leagă
Muncelul cuu Glăvânești (3 kil.).
Muncelul,

cătun,

în ud.

coasta Răpedei, pe care
zat şi căt. Străoani-d.-s.

Are

o populație de
locuind

biserică

în

157

parohială,

cu

" S-ţii Voevozi.

e aşe-

6şo

su-

case;

v

hramul

Muncelul, saț, făcînd parte din
com. cu același nume, jud. Tecuciii, la poalele dealului Mun.
celul, în partea de V. a com,
la 4 kil. și 750 m. de reședința

com,
Are o populațiune de 68 fa.
milii, sai 278 suflete, locuind
în 59 case,

Biserica, cu hramul Inălţarea
Domnului, este făcută de Simioi
Oprișan,. la 1839, Octombrie g,
după cum se vede din inscrip„ţia ce se află deasupra ușei şi
după un pomelnic rămas de

“atunci.

Comerciul se face de
ciumari,
Locuitorii sunt răzăși.
datează de 450 ani.
Muncelul,

3 cirSatul

stajie de dr-de-f.,

al com.

o calitate

com.

Mălini, avind

1308.4

m.

altitudine,
Muncelul,

deal, în jud. Neamţu,

pl. Piatra-Muntele, com. Dobreni,
situat în fundul văei pe care
este așezat satul Negriteşti ; formează

o întinsă ramură ce face

legătură spre V.cu Dealul-Doam-

pl.
spre

ea/,

în jud. Roman,

Moldova, com.
V.

de

Mogoșești,

satul Mogoșești.

brița, jud. Gorj, în direcțiunea
- NE. de com. Pe el se află pi-

se ex-

sapa.

ă

ste ultima ramificațiune spre S.
a munților ce separă basenul
Moldovei de al Siretului.

In partea de S. a acestei movile, se află 23 valuri de pămînt
de diferite lungimi și întinzindu-se în diferite direcțiuni; unele

Muncelul, «ca/, în jud. Suceava,
între com. Preoteşti și Dolhești,

de la V. către E.; înălțimea lor
variază între 3 şi 5 m. Spre

E-

se întind

în

pădure 'de fag

și

Muncelul,

gea/,

întinzîndu-se

în

partea de V, a 'satului cu același nume, jud. Tecuciii, și avînd
o înălțime de

$. de

de la N.

aceste

la S,, altele

valuri,

la

o de-

părtare de 6 kil., în marginea
girlei Stavnicul-cu-Apă, la locul

în

Do-

care

formă de porți, unul spre S.
și altul spre V.
Suprafaţa interioară a acestei cetățue dimpreună cu locul
ocupat de movilă este de 4500
m. p.
Atiît pe coastele movilei, cît
şi pe ale şanţurilor, se fac de
către locuitori semănături cu

și spre

N.-E. cu Dealul-Negreștilor, a
ceste 3 ramuri (Dealul Muncelul, Cuejdiul și Negrești), formînd ast-fel un enorm «ot» chirilic,
Muncelul,

şi

spre S. și S.-V.. de 6-8 m,
avind două locuri de eşire în

nei (com. Hangul) și Dealul-Bi
serica (din com. Pingzraţi), spre

S., cu Dealul-Cucjdiul

bună

ploatează în mari cantități, exportindu-se prin județele limitrofe, sub numirea de piatră de
Scheia.
Pe coasta de S..V. u acestui deal, spre V. de satul ScheiaCăpotești, se află o movilă cu
o grosime la bază de 132 m. și
o înălțime de 20 m., avind virful
ascuţit; de jur împrejurul ei
are un șanț, care spre N.-V, și
N.-E. este înalt de 18 m., iar

Muncelu, vrac, în jud. Suceava,

mesteacăn.

puufe,

cerc, avînd d'asupra un platoii
întins.
E o formaţiune din piatră de

Muncelul, 24/ de munte, al lanțului Vrancei, jud. Putna.

îmbrăcat

jud. Suceava, pl. Siretul, căt.
Stolniceni, pe linia Roman-Burdujeni, pusă în circulație la 15
„Decembrie 1869. Se află între
„Stațiile Hălăuceşti (9.7 kil.) și
Pășcani (10.8 kil.). Inălţimea d'a
supra nivelului Mării de 229.10,
Venitul acestei staţii pe anul
1896 a fost de 10209 lei și 55
bani.
"Muncelul,

chetul No. 5 şi se face pășunarea vitelor com. Dobriţa, din
plaiul Vulcan.

Putna,

pl. Zăbrăuţi, com. Străoani-d.-s.
Este așezat pe apa Șușiţei, lingă

flete,

MUNCELUI,

125 m. şi o întin-

dere de Soo m. Are direcţia
N.-S., formînd și limita com.
spre V.

numit

spre S.-V., prin com. Scheia, pl
Funduri, jud. Vaslui, apoi spre
E. și spre N.-E. Se împreună
cu dealul Dupăita, formînd un

se văd

alte

la

N.

la S,., altele

de la V.

la

E.; 10 însă sunt puse în formă
de semicerc. Locul coprins între

Muncelul, ea/, ramificarea dealului Mogoșeşti,
întinzindu-se

Promoroace,

rinduri de valuri de pămînt mai
înalte. Ele sunt în număr de
24, așezate neregulat, unele de

curba

descrisă

de

ele

și

girla Stavnicul, este de 25 m.
mai sus de la virful lor.
Movila și cu
spune legenda,

valurile acestea,
ai fost făcute

de Ștefan-cel-Aare, valurile servind ca redute de apărare, iar

MUNCELUL

cetatea
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ca loc întărit

de retra-

gere. Legenda mai spune
pe movilă a fost biserică

că
de

«uriași», și că valurile sunt mormintele lor.
De curiozitate s'a săpat un

val în care s'a găsit cenuşe,

Muncelul, moșie, în jud. Neamţu,
com.

Rădiul,

tă lingă
Giurcani.

pl. Bistriţa,

moșiile

situa-

Braniștea

dealul

cu

a.

celași nume și curge în direcțiune N., pănă aproape de satui
Cracăul-Negru,

unde

pe dreapta piriiașului
cași numire.

cu

ace.-

piriiaş, jud. Neamţu,

lași nume și dealul numit Po.
iana, despre hotarul com. Dobreni,

!

Se varsă pe partea stingă a
pîriului Cuejdiul, aproape de
obirșia sa.

geni.

Muncelul-Durei,

d.-j., şi la 4 kil. de el. liste

și este alcătuit numai

lii, sai 439 suflete, din cari 103
contribuabili; o biserică de lemn.

Sunt

223

vite mari

Muncelul-Durei,

jud.

lucșeşti,

jud. Gorj, mărginindu-se la N,
cu Austro-Ungaria, la V. cu
la E. cu Muntele-Mare

şi la S. cu Ștersura.
Poteca ce se priveghează din
acest pichet trece pe dealurile:

Muncelul, Ștersura, Schirjoletele,

Poiana-Bordului, apoi pe plaiul
Dobriţei pănă la sat. Patrularea
între Muncel și Siglăul se. face
ce scoboară prin

pă

dure pănă la Poiana-Ștefului, de

aci urcă pe coasta de S. a Sig-

lăului-Mic şi în fne pe Siglăul-Mare, unde se află și pichetul; această potecă poate fi
încăr-

sat

cop de Roman,
Const.

părţi
piei

se jeluește lui

Mavrocordat

din
de

că

Averești

sat,

Roman, pl. Moldova, com. Mogoșești și spre V. de satul Mogola

21

kil.

de

el.

Este

așezat pe dealul Muncelul. Are

362 familii, sai 1226 suflete,
din cari 15 familii Evrei şi 100

familii Unguri, locuind în 284
case.
Se lucrează budăe (trunchiuri
de arbori scobite în mijloc, ce
se întrebuințează la fîntînele,

care

aii izvorul

în față, spre

a

servi ca întărire a malurilor).
Se cultivă anisonul. Se fac îar-

maroace

la 6 şi 20 August.

Sunt 671

vite

mari cornute,

este

așezat

înclinată,

în

cît

suirea cu

cu

320

Muncii (Podul-), proprietate a
statului,

pendinte

de

schitul

Poiana - Mărului,
jud.
Buzău,
com. Niculești, căt. Podul-Mun-

cei.

la

în jud,

care

Niculești, jud. Buzăi,
locuitori și 71 case.

Muncelul se împresoară derăzăși.
Muncelul-de-Sus,

pe

Muncii (Podul-), căzun, al com.

nişte

și-de

înalt, în

trăsura este aproape imposibilă,

proprietatea Episcola

deal,

pl. Fundul, com.

E. a acestui deal este așa

de

aminteşte

un document de la 1742, Februarie 2, cînd Gedeon, Epis.

Munteanul, pichet, la hotarul Ță.

rei cu Transilvania, jud. Putna.

Munteanului
se

întinde

com..

(Dealul-),
în partea

Cozmești,

pl.

jud. Vasluiă,
Muntele, z/asă, jud.

dea?,

de

E. a

Stemnicul,

Bacău,

nu-

mită ast-fel pentru că cuprinde

partea

cea

mai

muntoasă

şul, Sulţa, Ciobănașul și Uzul, pre-

dintre Caminca şi Asăul, Tazlăul.
Sărat şi Trotuşul, pănă dincolo

țin de

rat.

31 elevi. Ungurii din acest sat
parohia catolică Hălău-

cești,

Este legat

cum și ghebosităţile muntoase

de malul sting al Tazlăului.Să:
Se mărginește la N.V.

..

cu orașul Roman

a

judeţului. Se întinde de la
“graniță spre Ardeal, pe ambele maluri ale Trotușului, pănă
mai jos de Dărmănești, cuprinzind tot colțul N.-V., al
județului,
basinurile: Ciughe-

Are o biserică ortodoxă şi
una catolică, ambele de lemn;
o școală mixtă, frecuentată de

prin șosea,
7

și de animale

pre

ploatează locuitorii.
Muncelul-de-]os forma inainte

acest

Roman,

satul Muncelul-Durei. Panta des-

cariere de piatră pe care le ex:

Despre

din cite-

va case.

cornute.

de 18860 com,, com. Muncelul,
cu satul Golani şi Fundul-Sișta.
rului,

în "jud.

așezat pe dealul cu același nume,

Are o populaţie de 91 fami.-

Se cultivă vie și foarte mult
arborii fructiferi.

sas,

Roman, pl. Fundul, com. Iucşeşti, spre N. de satul Iucșești-

Este așezat pe virful dea-

şești,

Muncelul, zicher, cu No. 5, pe
muntele cu același nume, din

străbătută
“cate,

în jud.

lului Muncelul,

se varsă

com. Gircina, pl. Piatra-Muntele,
izvoreşte dintre dealul cu ace-

pe poteca

sa,

Roman, pl. Fundul, com. Giurgeni,.la 3 kil. de satul Giur-

In apropierea acestui satsunt

tele. Izvorește din

Scurtul,

Muncelul-de-Jos,

și

Muncelul, ziriiaș, în jud. Neamţu,
com. Crăcăoani, pl. Piatra-Mun.

Muncelul,

MUNTELE (PLASA)

cu

“Transilvania,

şi V.

de la izvoarele

piriului Nemira, pănă la N. de

|
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Ciudomirul,

din

virful

N-V. al judeţului; la N., cu
jud. Roman, de la Ciudomir
pănă la izvoarele pîriului Coman;
la E, cu comunele:
Schitul.
Frumoasa, Băhnășeni, Șolonţul,
Leontinești și Bocșești, din pl.
Tăzlăul-d.-s,, și cu comunele:

Berzunţul

și Bărsănești,
din

" Tazlăul- d.-j.;

la

S-E.

pl.

şi

S,

cu com. Doftana, din pl. Tro:
tușul.
Forma.sa este aceea a unui
ar

care

neregulat,

patrulater

avea două unghiuri obtuse la
„E. în satul Magirești și la V.,
în trecătoarea
două ascuţite,

piriului Comanul

izvorul
doilea

Ghimeșuluj, iar
unul la N., la

şi al

la $., în virful de munte

Nemira-Mică.
Riîul Trotușul intră în această

plasă pe la pasul Ghimeș, acolo
unde șira Carpaţilor Moldoveni,
care ai direcția generală spre
N.-N.-V., descrie un arc de cerc

cu convexitatea spre V. Acest
„rii o străbate în direcţie de la
N.-V. spre S.-E., pănă mai la

MUNTELE

foarte mult, producînd înecuri
în epoca desgheţurilor și pe
timpuri ploioase. Plutele după
ele tiresc butucii cei mari de
copaci, răpuși în pădurile de
brazi şi pini seculari, de pe
moșiele domeniului

precum

şi plute

Comănești,

Comănești,

pănă la satul

Pentru

înlesnirea

acestui comerciă plutitor s'aă făcut stavilări (haituri) pe la confluenţele riurilor, de către Societatea Goetz, care exploatează
pădurile. Acest comerciii delemne s'a mărit considerabil, cu punerea în circulație a liniei ferate
Tirgul - Ocna - Comănești - Moinești, prelungită pănă li Palanca, chiar la pasul Ghimeșul,
punct de trecere important în
Ardeal, în văile Oltului și ale
Bargăului.
Din punctul de vedere orografic,

Valea-Trotușului,

săpată

în

mai

adînc

una din părțile cele

masive

ale Ţărei

noastre,

V. de confluența sa cu Ciobă-

împarte tărimul acestei plăși în
două: d'a dreapta rîului, de la
Ghimeșul pănă la Dărmăneşti,
tărimul este brăzdat de ramifi-

nașul, apoi curge spre E. pănă
la confluența sa cu piriul Urme-

cațiunea

Culmei-Oituzului,

prezintă

trecătoarea Uzului,

nișul și iar apucă direcția primă,

pănă
In

la împreunarea sa cu Uzul.

drumul

carcă:

Ciugheșul,

Sulţa,

și

de șirele Haușului, CoBordei, Lăpușului, şi

înființat com. Agășul, cu cite-va
cătune

ale

com.

Brusturoasa.

„ ReședinţaTse afla în TirgușorulMoineşti,
1. Brusturoasa, cu cătunele:
Palanca, Ciugheșul, Brusturoasa,
Beleghetul și Ciobănașul, situate

pe ambele maluri ale Trotușului,
de la Ghimeșul în josul apei.
2. Agășul, cu cătunele : Cotumba,

Agășul,

Sulţa

și

Go-

ioasa, situate tot pe ambele ma.
luri ale Trotușului,
3. Comăneşti,
cu cătunele:
Gura-Ciobănușul, Straja, Asăul,.

Leloaia, Lunca-Asăul, Șupanul
şi Comănești, situate pe ambele
maluri ale Trotușului.
4. Dărmăneşti, cu cătunele:
Lapoșul, Plopul, Dărmăneasca,
Păgubeni, Poiana-Uzului și Dărmăneşti,
situate
pe malurile

Trotușului și ale Uzului.
5. Păsteşti, cu cătune:
mești,

Șipoteni,

oarda,

Văsiești

Ver-

Gloduri,

şi

L.e-

Urmenișul,

situate de-a stinga Trotușului și

pe piriul Urmenișul.
6. foinești, cu cătunele: Dealul-Mare, Lunca-Moinești, Tirgușorul-Moinești
şi Piriul-Mloi-

nești, situate pe piriul cu același
nume și pe podişul Moineștilor.
7. Poduri, cu cătunele: Schi-

se în-

Oituzului proprii zis; d'a stînga

cu piraiele

rîului se desfășoară şire relativ

Ciobănușul,

tul-Sava, Podurile, Rusăeşti, Va.
lea-Soșei, Prohogești
și . Bră-

mai lungi, ca cele care nasc în
munţii “Tărcăului, precum sunt:

nești, situate în cursul superior
al piriului Cernului.

„__culmele Ciudomirului, Pietroasci,
Moineștilor și ale Pietrei. Această
din urmă șiră, mărginește plasa

8. Valea--lrinilor,cu cătunele :
Asăul, Chiliile, Girlele, Lucăceşti,
Valea-Arinilor
și Tazlăul, si-

săi, Trotușul

d'a dreapta

anume:
tumbei,

care

(PLASA)

Şipanu-lşi Uzul, care-i vin din
şira principală a Carpaţilor, numită a Oituzului, iar de-a stinga
cu piraiele Ciudomirul, Caminca,
și Urminişul, care ai
Asăul

„direcţia generală de la N. la S.,

spre E., dincolo de apa Tazlăului-Sărat, dimpreună cu po-

afară

tuate pe. valea Tazlăului-Sărat.
9. „J/âgireşti, cu cătunele:

dișul Moineșştilor.

Mădărzăul,
Măgirești, Prăjeşti,
Șesurile,
Stănești
şi Tazlăul,

de.

Asăul,

ce

se

abate

spre S.-E., aducind contingentul
lor de apă, din munţii Tarcăului (jud. Neamţul), și din ra“ mificările sale estice, de pe
granița judeţelor. Toate aceste
ai caracterul torențial;
ape
multe din cle fac cascade frumoase (Uzul) și toate se umflă.

Ocupaţia de căpetenie a locuitorilor este păstoria.
Această plasă există de la
noua împărțire administrativă;
ca s'a format din 8 comune
deslipite din pl. Tazlăul-d.-s,
Azi cuprinde 9 comune, fiind-că
din Februarie anul 1893, su

toate

pe valea Tazlăului-Sărat.

Tirgul

dința
cătorie

Moinești

plăşei,
de

este.

reșc-

și are și o judepace

pentru

toată

plasă.
După noua împărțire parohială, această plasă coprinde 14

N

MUNTELE (PLASĂ)
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parohii, deservite de 24 preoți

mane şi multe stîne care pro-

și 58

duc

tre

cintăreţi;

care

2

12

școale; din-

urbane,

în Tirgul-

Moinești; 4 biserici catolice,
servite de 4 preoți.

Căile naţionale sunt:

de-

Bacău-

Moineşti - Tirgul- Ocna, trecînd
prin comunele: Măgireşti, Valea:Arinilor, Moinești, Comăneşti,

Dărmănești; cea de la VăsteștiComăneșşti-Palanca, mergînd' d'a
lungul Trotușului la pasul Ghi-

meșul. Satele

mai răzlețe sunt

". legate cu aceste 2 căi judeţene
prin drumuri vecinale-comunale,
care

în

genere

sunt croite

prin

văile rîurilor.
„Toate satele acestei plăşi cuprind 5858 case,
205 circiumi,

Are

dintre

cari

milii, sau

24974 suflete:

2 Bulgarişi

cez; 24649 de
„mînă,

43

1 Fran-

protecţiune

ro-

austriacă, 270 ungară,

9 germană,

1 fran-

bulgară,

2

ceză; 6309 agricultori, 755 meseriași, 182 industriași, 683 co-

mercianţi, 256 profesiuni libere,
632

muncitori.

2221

servitori,

locuitori,

Stii carte 4519

sunt 4942.

Contribuabili

de la 1864, sunt 2088 locuitori, cu 7283,04 fălci pămînt.

e la venituri

Budgetul com.
de
de

cheltueli
.

lei și la
lei.

17384,40
21370,32

Teritoriile comunale ai aproa* pe întinderea de 103247 hect.,
la care

100000

se

mai!

hect.

adaugă

pădure,

care se scade vre-o

peste,

și

din

14340 hect.

- pămînt de cultură.
|
Viile ocupă 21 hect.
Stupi cu albine sunt 554.
Comunele din această plasă
sunt bogate în izvoare de apă

ce conţin iod, pucioasă și sare.
Sunt 31 piue de

petroleii, de lumînări de stearină, sunt de asemenea multe.
Muntele, /asă, jud. „Neamţu,
acum unită cu pl. Piatra, sub
numele de Piatra-Muntele, numită ast-fel din cauza pozițiunei
sale cu totul muntoasă.
Cuprindea comunele: Pingăraţi, Vadurile, Buhalniţa, Bistricioara,

bătut

Galul,

Călugăreni, Bi-

cazul și Hangul. Vezi Piatra-Mun.plasă.

Muntele,

suc:

una

dintre

cele

șase

plăşi ale judeţului Suceava.

Se

mărginește la E. cu com. Mălini
şi Boroaia; la V., cu Transilvania şi Bucovina; la N., cu

Bucovina şi la S.,
silvania

și jud.

cu

Transil-

Neamţu,

Mai toată plasa Muntele e
îmbrăcată în frumoase păduri
de brad, împărțite în trei proprietăți mari: moșia M. S. Regelui, Domeniul Coroanei
și
moșiile

legea

după

Improprietăriți,

Minele de păcură (peste 200

fa-

21171

Romini, 1478 Unguri, 2279 Evrei, 24 Italieni, S$ Germani,
3 Armeni,

bune.

băi), de ozocherită și chihlibar,
abundă, mai cu seamă în comunele
Brusturoasa,
Comănești,
„Moinești și Măgirești, Fabricide

tele,

o populaţie de 5732

brinzeturi

„Borca

și

Sabasa;

sunt

însem-

nate instalațiuni forestiere.
Locuitorii din plasa Muntele
se ocupă cu plutăritul, exploatarea pădurilor și creșterea _vitelor,
Budgetul -comunelor e la venituri de 61457 lei, și la cheltueli de 60982 lei.
Pe moșia Broșteni se află schitul Rarăul.

Muntele-Arnota, zădure a statului, în întindere de 365 hect.,
situată în com. Costești, pl. FHorezul, jud. Vilcea, și formată
din trupurile: Arnota (190 hect.)
- şi Schinteia (175 hect.).
Muntele-Arnota,

moșie

a sta-

tului, fostă pendinte de mănăstirea Arnota, situată în com.

Costești, pl. Horezul, jud. Vilcea.

Muntele - Clăbucetul, moșie a
"statului, pendinte de mănăstirea
Horezul, jud. Vilcea.
Muntele- Cocora, maşie a statului, fostă pendinte de mănăstirea FHorezul, jud. Vilcea.

răzășești.:

Suprafața plășei e de 9801
fălci, sai 141645 _hecti, din cari
numai 1509—2000 fălci cultivabile.
|
Este formată din comunele:
" Broșteni,

Borca, Mădeiul, Sa“ basa, F ărcașa, Dorna, Șarul-Dor-

„ii şi Neagra-Șarului,
dința
teni,

Pe moșia M.S. Regelui, Broşteni, și pe Domeniul Coroanei,

sub-prefecturei
|
i

cu. reșeîn

Muntele-Gera,

moşie

fostă pendinte de
Cozia, jud, Vilcea.

a statului,

mănăstirea

Muntele-Govora, pădure, a sta“tului, în întindere de 200 hect.,
situată pe muntele cu același

nume, jud. Vilcea.

Broş-

In toate comunele plăşei Muntele sunt 36 sate, formate din
3404 case. și cu o populaţie de
3258 familii, sai 13115 suflete,
din cari 3447 contribuabili. N'are de cît o singură cale
principală, care leagă orașele
Fălticeni și Piatra cu Dorna.

Muntele-Govora,

moşie. a sta-

tului, pendinte de mănăstirea
„ Horezul, jud. Vilcea,

Muntele-Neteda, 744 de pădure,
al statului, jud. Vilcea, plaiul
- Horezul. Împreună cu MăguraAlbul și Dosul, are 1625 hect.,

și formează
' pădurea

Costești,

MUNTELE-PĂRCĂLABUL

48
e

împreună cu Padina-Seacă, Piraiele și Alunul.

Muntele-Părcălabul, pădure, a
statului, în întindere de 600 hect.,

pendinte de com. Voineasa,
Cozia, jud.

pl.

Vilcea.

Muntele-Părcălabul,

zoșie, a

statului, fostă pendinte de Schitul Dintr'un-Lemn, plaiul Cozia,
jud. Vilcea,

Muntele-Piscul-Lung, moşie, a
statului, fostă pendinte de mănăstirea Horezul, jud. Vilcea.

canul,
Preda

(com. Cozmești), Corbul,
şi Birzești, în dreapta;

trece prin mijlocul satului

zești şi, spre S.-E,, la marginea
satului, se varsă într'un iaz, ce-

și are scurgerea în

şi Bărca-

„Ciul, zpzoși?, ale statului, pendinți
de mănăstirea Horezul, jud. Vilcea,

Muntelui (Izvorul-), sas, în jud.
Neamţu, pl. Piatra-Muntele, com.

Buhalniţa .

Vasluiă.
formată

Situat în
de dealul

Ruginoasa-Merei și ramificarea
L.udeşti-Budăiul, se întinde pe o
suprafaţă de 100 hect,, cu o

populaţie de 49 familii, sai 195
suflete,
Are o biserică, facută la 1785,
de Ieromonahii Avram, Lupu,

Ghenadie și Dorofteiii, apoi reparată în urmă de proprietarii

Caracaş, Cornea și Racoviţă.
Vite:

120 vite mari cornute,

40 cai, 70 oi şi 30 rimători,

Munteneşti, ziriă, jud. Vasluii,

pl. Stemnicul, com. Birzeșşti. Iși

are obirșia

ginea de S.a
și din

Birla-

spre E.,

în curmezișul

șesului

Birlad.

Munteni. Vezi Slobozia-Secătura,

sat și comună,

pl. Coșula, jud.

Botoșani.

Munteni,

sătuc, jud.

Bacău,

pl.

com. Bogdănești, care

face un trup cu satul Bogdănești.
Munteni,

saț, jud. Dolj, pl. Oco-

lul, com.

Mischi.

Are o populaţie de
flete, locuind

bordee.

în 88

487

case

su.
şi

2

Copiii din sat urmează

la școala mixtă din satul Mischi,

Munteneşti, sa, în partea de
N.-V. a com. Birzești, pl. Stemnicul, jud.
înfundătura

apa

dului, printr'un șanț al șoselei
comunale, ce trece din Birzeşti,

Trotușul,
Munt
- el
Vălea
e
nul

Bir-

din

izvoare, la mar-

satului Muntenești

izvoarele

Fintinele ; stră-

bate teritoriul com., curgind de
la N. spre S., printre ramificațiunea Ludeşti-Budăiul, în stînga,
și ramificațiunile: Merei, Bolo.

ce este la 400 m. depărtare.

Munteni,
Bahluiul,

sat, în jud. Iaşi, plasa
com, Belcești, înființat

la 1879. E așezat pe coasta despre V. a podișului Lungei și
„pe coasta dreaptă a ridicăturei
numită
Movila-Dornei. Are o
populaţie de 32 familii, sati 141
suflete.
Vite: 371 vite mari cornute,
40 cai, 660
Munteni,

saţ,

oi și 133
făcînd

161

MUNTIENI

a

parte

din

Rău-

cești,

unui

situat

pe

coastele

deal, aproape de satul Răucești.
Are

o întindere

de

şo hect,,

cu o populație de 27 familii,
Numărul vitelor se urcă la
214 capete.
Munteni, sai Ţigăneşti - Noi,
sat, făcînd parte -din com. Ţigăneşti, jud. Tecuciă, situat în

partea N.-V. a comunei. Spre
V., trece șoseaua judeţeană și
calea ferată Tecucii-Birlad. E
despărțit de: comună prin rîul
Birlad.
Are o populație de 324 famDilii, sai

1620

suflete,

locuind

în 314 case; o biserică, cu hramul Buna-Vestire,
făcută de
Costache Conachi, la 1820, fos-

tul proprietar al comunei Țigănești

și reparată

1872;

de locuitori în

o şcoală, frecuentată

de

50 copii.

Are io suprafață de 3627
hect. 79 arii, din care 2306 hcct.
"sunt pămînt arabil.
Numărul vitelor este de 2334.
Satul poartă numele primilor
locuitori Munteni, aduși aici de
Eustatiă Dabija, la 1662.
Munteni,

saț, în jud. Tutova, pl.

Tutova,

compus

din

com. Plopana,
vr'o 7 bordee.

Munteni, suZurdie, situată în partea de N.-E. a orașului Birlad,

jud. Tutova.
Munteni, mahala, în: com. rur.
Circeni, pl. Motrul-d.-j., judeţul
Mehedinţi.

vite mari cornute,

9 cai și 37 rîmători,
Munteni. Vezi Prisăcani, sat, comuna Prisăcani, pl. Braniștea,

jud. Iaşi,

Munteni, saz, în județul Neamţu,

aa

pl. de Sus-Mijlocul, com.

rimători.

podgoria Copoul, situat pe înclinațiunea V. a dealului Copoul, pl. Copoul, jud. Iași. Are
o populație de 46 familii, sati
103 suflete.
-Vite:

e

Munteni,

sfație de dr.-d-f., jud.

Vasluiii, pl. Crasna,

căt. -Mun- ,

teni-d.-j., pe linia Birlad-Vasluiii,
pusă în circulație la 13 Noem.
„1886. Se află între staţiile Crasna (10.8 kil.) şi Vaslui (4.5 kil.).
Înălțimea d'asupra nivelului Mă-

MUNTENI

419.

- rii de 85 m. 57. Venitul acestei
stații pe anul 1896 a .fost de
56222

lei, 24 bani.

Munteni,

moșie particulară, jud.

Dolj,

com.

pl. Ocolul,

județului Buzăii,

Munteni, pădure foioasă, supusă
regimului silvic, jud. Bacăi, pl.
Tazlăul-d.-j., com. Brătila. Are o
întindere de 473 hect,, din cari
d-na: Ecaterina Codreanu are
143 hect., şi restul aparţine răzeșilor din comună.

" Munteni, pădure foioasă, judeţul
Bacăi, pl. Tazlăul-d.-j., comuna
Drăgugeşti, proprietatea răzeșilor din comună. Are o întindere

de 240 hect. și este supusă regimului silvic.
Munteni, ziriă, jud. Tutova, curgînd prin orașul Birlad, de la N.
spre S.; îa naștere din sus de
oraș, trece prin suburbia Munteni și se varsă în pîriul Că|
caina.

Munteni-Buzăiă, saţ, în jud. Ialomița, pl. Ialomița-Balta, fost |
la 1891 de com.

Reviga. De atunci a format
împreună cu satul Cocora, com.
Cocora. E situat la 12 kil. spre
S$. de satul de reședință,

lingă

calea Slobozia-Urziceni, pe un
mic deal și în apropiere de sa. .
tul Căzănești,
Are o populaţie de 310 familii, veniţi aci de prin munții
"08157. Aarele Dictimar

Geografie,
,

4 preoți și 6. cîntăreţi; două
școli; două mori; o fabrică de
spirt și 5 cîrciumi,
Comerciul se face de 14 persoane,
Ea
Vite: 1279 vite mari cornute,

Vite sunt: 5o cai, 200 boi,
1050 oi, 25 capre și 508 porci.
Munteni-de-]Jos, com.
partea de S. a plășei

Pol, IV,
s.

Tur, în
Crasna,

1453
473

jud. Vasluiii, spre S.-E. județului, la $ kil. de orașul Vasluiu,și la 37

reședința

kil. de

plăşci.

Codăești,

Şi-a luat

nu-

riul

cu

același

nume

ce

trec

prin mijlocul satului Munteni-d.-j.;
situată între dealurile: Varnița,
spre S.-V., Merieni și Murgeni,
spre E.
Se compune din satele; Munteni-d.-j.,

Buhnari,

Dobirceni,

Gura-Munteni, Paiul şi
cul, întinzindu-se pe o

Chiţosupra-

față de 4819 hect,, din cari 429
hect. pădure şi 3675 hect. loc
de cuitură, finaț și imaș, sunt ale

proprietăţei, iar 1387 hect, ale
locuitorilor.

Populaţia este de 364 familii,
sai

1281

suflete,

care se ocupă

agricultura, . cultura viilor și

a. livezilor.
- Este udată de riul Birladul, ce
şerpuește pe șesul ce'l formează,

curgînd paralel cu. șoseaua naţională; întră în comună pe la
locul numit Moara-lui-Palade, și
mai în jos de fabrica d-lui Topale, trece în com. Lipovăţul,
după ce primește mai mulți afluenți,
In drumul săi, dela N. spre
S., udă teritoriul satelor: Plaiul,
Gura-Munteni și Munteni-d.-j.
Teritoriul com. mai este udat
de pîrîul Racova, numit și Oliseiul, care intră în com. maiîn sus

de satul Paiul; curge de la N.
spre S., pe lîngă satul Paiul
și se varsă în rîul Birladul,

gă podul Oliseiul, mai sus

lîn-

de

fabrică,
Are: 4 biserici, deservite de

oi,

47

capre,

36 cai

și

rimători,

Budgetul com. e de 5638 le,

mele de la valea, podișul şi pî- |

cu

Munteni, zîriă, în jud. Vasluiii,
pl. Crasna, com. Munteni-d..j.;
izvorește din fundul văei Munteni, de.sub dealul 'Bahnari;
curge de la N. spre S., prin
mijlocul satului Munteni, despărțindu-l în două şi se varsă
în riul Birladul, lîngă satul Gu|
ra-Munteni.

pănă

de. la care și

„satula primit numirea ; o şcoală
mixtă, condusă de un învățător.

Mischi,

aparținind sătenilor.

pendinte

MUNTENI-DE-SUS

39 bani, la venituri și 5450 lei,
47 bani, la cheltueli,
L.ocuitorii posedă: 136 pluguri și 318 care cu boi; 314

stupi cu albine.
Munteni-de-]Jos,

sas, în centrul

com. Munteni-d.-j., pl. Crasna, jud. Vasluiii, situat pe coasta
dealului Neagera, pe valea şi po-

dișul Munteni, despărțit în două

de piriul cu același nume.
„Se întinde pe o suprafaţă de
261 hect., cu o populație de.155 familii, saii 427 suflete.
|
Satul Munteni este proprietatea statului, făcînd parte din
moşia închinată mănăstirei Birnovschi din Iași,
Pe teritoriul satului, spre N,,
pe șesul Birladului, lîngă - tera-.
„Samentul căei ferate, la ş kil.

de orașul Vasluiii, se află fabrica de spirt a d-lui Topale.
Are o biserică de lemn, deservită de 1 preotși 2 eclesiarci;

o şcoală, înființată la 1869, frecuentată de 30 elevi; 2 cîrciumi.
Vite: 252 vite mari cornute,
3 cai și 85 rîimători.

Locuitorii posedă: 53 pluguri
şi 64 care cu boi;
albine.
Munteni-de-Sus,

16 stupi cu

co.

ru,

în.

partea de S. a pl. Crasna, jud.
Vasluiii, la 7 kil. de orașul Vasluiă,

şi la 26

kil. de

Codăeşti,

reședința plăşci.
Pămîntul săi în mare parte
este accidentat, prezintind dea.
luri înalte și văi, cari în multe locuri formează rîpi profunde.

4

MUNTENI-DE.SUs
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E formată din satele:

Mun-

caselor, de drumuri, ripi, gră.
dini, etc,, cu o populaţie de 330
familii, sati 1194 suflete.

teni-d.-s. şi Moara-Grecilor, avînd
o suprafaţă de 3319 hect., din
care 1894 hect. pămînt arabil,

Are

469 hect. finaţ, 596 hect. imaș,
40 hect. vii, 214 hect. pădure
şi 104 hect. vatra satului, în care

Vite:

545

vite mari

200

biserică,

Vite:

de: Fundoaia, Gotcea,

La-Izvo-

rul. Faţă cu acest deal spre S.

este

Pe
cestor

dealul

Mămăruţa.

prelungirea
dealuri

și costișa

se întinde

30 hect.

vii şi

58

satul,

hect,

în vatra satului, ocupate de locul

care

atunci

din

această

era

lăcută

2 mori

330 vite mari cornute,

oi,

13

cai

și

S7

rimă.

Locuitorii posedă: 97 pluguri
Și 100 care cu boi; 7 căruţe
cu cai; 50 stupi cu albine,

Munteni-Gherăeşti,
Roman,

Sat, în jud.

pl, Moldova,

com. Va-

leni, spre E. de satul Văleni,
pe malul drept al riulul Moldova.
Arc o populație de 16 familii.
Munteni-Văleni sat, în jud, Ro,
J
man, pl. Moldova, com. Văleni,

spre E. de satul Văleni, pe malul drept al rîului Moldova. Are
o populaţie de 41 familii.

Muntenilor (Mahalaua-), trup
de

sat,

lăul-d.-j.,
Brătila.

în jud.

Bacăi,

comuna

Munteorul, vzuufe, în jud. Putna,
la hotarul Vrancei,

despre jud.

R..-Sărat. Are sare la suprafață,
De aci izvorește riul Milcovul Și
piriul Valea-Boului. E situat la
hotarul moșiei Mera și al jud.
Putna.
Muntinul,
plaiul
N. de

și Pietrimanul,.

Muntişoarele,

vene,

în jud.

Novaci, și în
com. Novaci,

munte, al satelor

Măgura şi Nistorești, jud. Putna.
De aci izvorește Alunul,

afluent

al piriului Coza.

Muntişoarele
dure,

(Muntele-), ză-

în întindere de 480 hect.,

situată pe teritoriul com. EHerăstrăul, pl. Vrancea, jud. Putna.
Proprietatea schitului Valea-Neagră.

Muntişoarele (Muntele-), ză.
dure, în întindere de 202 5 hect.,
situată pe teritoriul com. Nistoreşti, pl. Vrancea, jud. Putna.
Proprietatea locuitorilor comm,

Nistorești

în indiviziune,

Muntişoarele

(Muntele-),

ză-

dure, în întindere de 2200 hect.,

pe teritoriul com. Herăstrăul,
pl. Vrancea, jud. Putna. Proprietatea locuitorilor com, Nistoreşti

în indiviziune,

Muntişorul, vezute, în jud. Muscel, plaiul Dimboviţa. Formează
linia de despărțire între riul
Dimboviţa și riul Argeşelul, îm.
preună cu munții: Draxinul,
Mera, Țefelega, Căpitanul, Preajma,

Plăişorul,

Pravățul,

mușul și Mateiașul,

Altă-

pl. Taz-

Brătila, satul

a-

în două părți despărțite printr'o
Tîpă adîncă, formată de scursurile apelor ce vin în timpuri
ploioase.
Teritoriul satului se întinde
pe o suprafață de 1027 hect.,
din cari 440 hect. pămînt arabil, 410 hect. finaț, 261 hect,
imaş,

520
tori,

tre munţii Urda, Coasta-Benghii

Cei dintii locuitori, re-

frecuentată de 20 elevi;
de vint şi 2 cîrciume,

Budgetul com. e de 3035 lei
la venituri și 3022 lei, 42 bani,

luii, la 7 kil. de a dreapta şoselei naționale Vasluiă-Iași.
Locul pe care e situat satul
se numește Valea-Mariţei, fiind
închis de toate părțile cu dealuzi rîpoase, purtind numirile de:
Dealul-lui-Vlaicu la V., care prelungindu-se spre E. ia numele

fă-

din nuele, lipită şi cu acoperă.
mîntul de scînduri de stejar.
"Are o școală, înfiinţată în 1863,

cornute,

teni-d.-s., spre N. de orașul Vas.

ani.

tărești, ar fi dat peste

IO bivoli, 54 cai, 761 oi Și 125
rimători,

Munteni-de-Sus, saz, în judeţul
Vasluiii, pl. Crasna, com. Mun.

lemn,

pricina învasiunilor turcești şi tă.

de

la €heltueli.
Locuitorii posedă: 153 pluguri și 160 care cu boi; 17
căruțe cu cai; 62 stupi cu albine.

de

fugindu-se în aceste locuri

suflete.
Are două biserici ; o şcoală ;
o velniță; o moară cu aburi, una |

mori

o biserică

cută de locuitori. Despre această biserică legenda spune că
are o vechime de mai bine de

intră locul caselor, drumurile,
rîpi, grădini, etc., cu o populaţiede 332 familii, sau 1463

de apă şi mai multe
vînt; 3 cârciumi,

MUNŢII-MĂNĂSTIREÎ-CIMPULUNG

Munţii-Coşana şi Groşetul, ză.
duri particulare, supuse regimului silvic, aflate pe munţii cu

același nume,
plaiul Horezul,

com.
Vaideeni,
jud. Vilcea.

Munţii - Mănăstirei, proprietate
a statului,

pendinte

de

mănăs-

tirea Cimpulung, jud. Muscel,
care se arendează cu 10150 lei
anual,

Gorj,

direcțiune
situat în-

Munţii - Mănăstirei - Cimpu lung, zmuufi, cari aparțin de

MUNȚII-MUȘETESCU

421

comunele Corbșori și Berevoeşti,
plaiul Nucşoara, jud. Muscel.
Sunt acoperiți cu 10839 hect.
pădure, formată din următoarele 15 trupuri: Roșul, Spina-

i

lui, Lutele-Mari și
roaele-Mari

este de 48

pâure, a

teşti (500 hect.), Boureţul (200
hect.), Piscul-Leotii (200 hect.).

văile

com.

însemnat,

rur.

pe

vitelor.

teriși

Carol | (Dana-Chioi); se întinde
de la virful Dana-Chioi Iuiuc și .

130

m.

pe care

Murătoarea,

Muratan-Chiu-

o

avind o direcţie generală de la
N,-V. către S.-V,
Muratan -Buiuc, sa, în jud.
Constanța, pl. “Mangalia, căt.
com. Musurat, situat în partea
de N.-E. a pl. și cea de V.a

apă

căt, Tisăul; conţine sulf și sare.
Murătoarea, za/e, în jud. Buzăii, .

com. Bălănești, începe din com.
Odăile,

şi

de

vina

la

lacul

Ciochina;

Cletecinul

trece

prin

com. Posobești, com. Boziorul,
unde i se dă numelede Murătoarea-Posobeștilor ; primește îzvoarele Piatra-Albă, Gortea, Glo-

durile, etc. și se varsă în Să:
răţelul-Bălăneștilor, în com. Valea-Banului, com. Trestia; con:

ține substanțe minerale
cu seamă sare.

și mai

Muretul, saţ, făcînd parte din
com. rur.. Oteșani, plaiul Horezul, jud. Vilcea. Are o populație de 404 locuitori; o biserică, fondată de Neagu, Viţioana
şi Giuclea.

Murfat, sat, în jud. Constanţa, pl.
Medjidia,

căt.

com. Biulbiul,

si-

tuat în partea

S.E. a com,, la

5 kil..spre

de

N.

căt.

de

re-

ședință, pe valea Murfat-Ceair.
cari

vatra

maioritate

25

9

hect.

ocupate

de.

satului. Populaţia sa, în
turcească,

familii, saii

este

de

133 suflete.

Murătoarea, că/uu, al com. Sibiciul d.-s., jud. Buzăii, cu40 locui.
tori și 10 case.
”

Murfatlar, com. rur., în jud. şi
pl. Constanţa, situată în partea

Murătoarea, sorginte de apă mi-

capitala lui, și în cea de V: a
plășei, la 23 kil. spre S. de

nerală,

în

jud.

Buzău,

com.

Chiojdul, la poalele dealului Murătoarea; se scurge în izvorul
-

de

Are o întindere de 3179 hect,,

Murătoarea,. căzu, al com. Pătir.
lagi, jud. Buzăi, cu 40 locuitori
și 8 case.

de S.-V. a com. Cara-Murat şi
cea de S.-E. a com. Carol 1,

zat pe valea unită Cuba-Dere —
Cara-Iuc-Dere, avînd o suprafa-

și

sorginte

minerală, în jud. Buzăii, com. şi

din

atinge în virful Murat-luc ; este
"situat în partea de S. a pl., cea

com.,la 5 kil. spre S. decăt, de
„reședință, Musurat. Este așe-

de 'o calitate

ciuc-Carli-Chioi.

rat și Carol I; are o înălțime
de

Pămîntul,

tan-Chiuciuc

pănă în valea Cara-Murat-Ceair,
trecînd pe la S. căt. Cara-Mu-

maximă

și Cara-

bună, produce grâii şi porumb în
cantități mari, Este situat la o
egală distanță de satele CarliChioi și Muratan-Buiuc, fiind
vîrful unui unghiii ale cărui laturi le-ar forma drumurile co“munale : Muratan- Buiuc-Mura-

în

Cara-Murat

Cuba-Dere

Suprafaţa sa este de

și de grădini. Populațiunea sa, în
maioritate Turci, este de 56 familii, sai 228 suflete, ocupînduse cu agicultura şi cu creșterea

“Vapoarelor, din dreptul satului
. Gura-Girluţei,

toriul

su-

1060 hect., din cari 14 hect. sunt
ocupate numai de vatra satului

nalul Cremenea și pănă unde
iarăşi se unește cu Dunărea:

dea/

unite

luc-Dere.

Munusoaia, numire, ce se dă
Dunărei-Vapoarelor, din dreptul satului Mihaii-Bravul, jud.
Brăila, de unde se desparte ca-

Constanţa,

148

|

Constanţa, pl. Mangalia, căt.
com. Musurat, situat în partea
de N.-E. a pl. și cea de E.
a com. la 4! kil. spre S. de
căt. de reședință, Musurat, pe

Muscel, în întindere de 900 hect,,
formată din 3 trupuri: Muşe-

jud. și pl.

-

căt. Munteorul, jud. Buzăii. Vezi
Sărata.

Muratan-Chiuciuc, saz, în jud.

și Mică.

statului, com. Nucșoara, județul

Murat-Bair,

familii, sai

|

Drumuri com. pleacă în toate
părțile: spre Musurat, prin Muratan-Chiuciuc; spre Taprai-Sari ;
spre Ghirengec și spre Pervelei.

Mici, Moşo-

Munţii - Muşetescu,

ță de 300 hect,, din cari8 hect,
sunt ocupate de vatra satului.
Populaţiunea, în maioritateTurci,
flete.

rea, Portăreasa, Media, Plavăţul,
Berevoescul-Mic, Brătila, ValeaViadului, Ludișorul, Grădiștea- nul, Runcui, Vija, Gruiul-Ursu-

MURFATLAR

Murmurătoarea ;
nezie și sare.

conține

mag-

Murătoarea, sorginte însemnată
de apă minerală,. în com. şi

de E. a judeţului, la 20 lil.
spre V.: de orașul Constanța,

satul Cara-Murat,

reședința ei.

„Se mărginește la N. cu com.
Ala-Capi, pl. Medjidia ; la S., cu
com. Osman-Faci, pl. Mangalia;
la E., cu com. Omurcea; și la
V., cu com. Biulbiul, pl. Man-

galia.
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MURGAȘUL,

„Relieful solului

e puţin acci-

mercianţi

dentat.

care

73

în import de coloniale și manufactură și în export de vite

79

și cereale,

Dealurile

dează,

m.,

o brăz-

sunt: Cara-Acic-Bair,

la N.-V.;

Gherme-Bair,

m. la N.; Chiuciuc-Murfat-Bair,
S9 m., la V.; Mangala-Culac_Bair, 82 m., la $.; Canara-Bair
la E.; Orman-Bair, prin centru.

Ele

sunt acoperite cu fineţe și

semănături.
Movile sunt două, fără im.
portanță; sunt artificiale, ser.

„vind ca puncte de observaţie.
Văi sunt: Cara-Su sati Medjidia, ce poartă în comună numele de Murfatlar și Cara-Cuius-

Dere, cu adiacentele sale pe
stînga: Cara-Suluc-Dere, 'TatarOrman-Dere, unită cu Mezatlac-

-, Ceair și
sunt
Canara-Ceair;
largi și cu malurile acoperite
cn verdeață.
“
Este formată dintr'un singur
cătun,

Murfatlar,

așezat

în va-

lea Cara-Su, pe stînga căci ferate Constanţa-Cernavoda, unde
are și o stație, între dealurile
“Murfat la V, şi Gherme-Bair
«la NE,
Suprafaţa sa este de 3612
hect., din cari 79 hect. ocupate
de

vatra

satului,

cu

ş2

case;

1133 ale locuitorilor, 2400 hect.
ale statului cu proprietarii.
Arc o populaţie de 77 fa:milii,

sai

343

suficte:

bărbaţi

186 și femei 157; cetățeni romîni 317; supuși străini 26;
ortodoxi 201 ; mahometani 122;

catolici 13, de alte religii 7;
agricultori 100; comercianți 2.
Contribuabili sunt 102.
Locuitori! posedă: 32 plu- guri; 46 care și căruțe; 1 mașină de treerat cu aburi; 3 maşini de secerat; 15 grape de
fier; 2 maşini de viînturat; 1

moară de vint; 3400 capete de
vite,

mai

cu

seamă

In Murfatlar este
Comerciul

e

oi,

se

face

de 2 co-

constă

-

Budgetul com. e de 8667 lei
la venituri, și de 4628 lei la
cheltueli.
|
Căile de comunicaţie sunt:
Calea ferată Constanţa-Cernavoda
ce trece pe lingă sat,

căt. Gaia-d.-j., căt. Murgașul,
care este căt. de reședință și
căt. Picăturile,
Un pod unește căt. Gaia-deJos cu căt. Murgașul.
Are două biserici: una în
căt. Murgașul, făcută din zid
la anul 1811, de către Hristea
Belivacă și a doua în căt. Gaia,

L.a N. de sat treceunval de
piatră șila S$., unval mic de pă-

zidită la anul 1795, de Dimitrie
Babadacu. Cea din Murgaşul.
a fost reedificată la anul 1860
şi reparată la 1866. Cea din
Gaia
a fost
reedificată
la
anul 1882. Pe frontispiciul ambelor biserici se văd însemnate
numele fondatorilor, precum şi

mint, la 1! kil, de
dintii, și la 3 kil.

data fondărei şi a reedificirei,
Sunt deservite de doi preoți și

avînd şi o staţie în comună; apoi
drumuri comunale și vecinale Ja
Chiuciuc, Mufat, Alacapi, Omurcea, Biulbiul, Osman-Faci, Nazircea, Ende-Cara-Chioi.

com, cel
cel d'al

doilea,
Murfatlar, s/afie de dr.-d.J.,
jud. şi pl. Constanţa, căt. Murfatlar, pe linia Cernavoda.Constanța, pusă în circulaţie la I-iii
Octombrie 1860. Se afiă între
stațiile Medjidia (181 kil.), și

Constanţa (20.1 kil.). Inălţimea
d'asupra nivelului Măriie de
17.91. Venitul acestei staţii
pe anul 1896 a fost de 37120
“lei, 35 bani,
E
Murgașul, com. rur., jud. Dolj,
pl. Amaradia, la 24 kil. de
Craiova

şi

la

22

kil. de reşe-

dinţa plăşei, com. Melineşti.
Situată pe loc șes, înconjurat
de toate părţile de dealuri,
Se învecineşte: la E. cu com.
Băzgărăi; la V., cu com. Ba-

lota; la N., cu com. Bulzești
la $., cu

de

com.

și

Motoci,

Terenul com. este accidentat
Dealul-Murgașului, acoperit

cu vii

și

este

compune

și este frecuentată

6; copii: 27 din Murgaşul,

41 din Gaia-d.-j.

şi 22 din Pică-

turile,
Populaţia com.
suflete,

locuind

este de 10şI
în 207

case.

După legea rurală din 1864,
sunt 160 împăminteniţi, iar după
cea din

1879

sunt 13 însurăţei,

Suprafața întregului teritorii comunal este de 2800 pog., din
cari: 2300 pog. pămînt arabil,
450 pog. izlaz şi 300 pog. pădure.
Moșiile de pe teritoriul comunci

sunt:

”

Murgașul, ce aparţine statului. Suprafața vindută este
de 441 hect. Suprafața rămasă
este de 132 hect. Se arendează
cu 6200 lei anual,
Moșşiile

Gaia

și

Puţurile,

ce

udată

gașul,

Pădurea
ce

udă

de riul
com.

spre V., avind direcțiunea N-V.
spre S.E.
Se

la anul 1864,

de

şi în legătură

cu Dealul-Muerei.
Comuna

doi cintăreți.
Este o şcoală mixtă, în satul
Murgaşul, ce funcţionează de

aparţin . locuitorilor împroprietăriți la 1864 şi 1879.

finețe,

Geamartaluiului,

o geamie,

activ;

„prin gara Murfatlar,

cîrciumari. și

din

trei cătune:.

are

se

numește

Mur-

o suprafață de 300

pogoane
şi aparţine statului.
Este populată cu cer, stejar,

fag şi gorun.
Viile produc

vin de

bună

.

MURGAȘUL
calitate; se găsesc pe moșiile
locuitorilor cărora aparţin.
In comună se află o moară
de aburi, ce aparține statului,
- găsindu-se pe moșia

sa.

Căi comunale vecinale
o
unesc cu comunele vecine; poteci

și drumuri

naturale

unesc

'cătunele între ele.
Budgetul com. e la venituri
de 3400 lei, și la cheltueli,
1000 lei,

Vite:

68 cai,

cornute,

1309

664 vite mari
oi,

54

porci

și

comunei.

Se compune din 2 mahalale:
Murgașul-d..s. și Murgaşul-d.-j.
o populațiune de 203 familii,

sai 810 sufi., locuindîn 212 case.
Are o biserică parohială, construită din zid în anul 1811 de
Hristea Belivacă, cu hramul Adormirea Maicei Domnului, de-

servită de 2 preoţi și 2 cîntă.
reţi, cari fac serviciul și bisericei din. cătunul Gaia-d..j. Biserica s'a reparat între 1860—66.
Este

o

rei; străbate

școală

mixtă,

frecu.

entată de 18 copii.
Comunicaţia se face prin şoselele comunale,

care

pun

comuna

cu același

nume, prelungindu-se pănă în
jud. Romanați. Din bifurcația
Dealului-Muerei cu al Murgașului izvorește Geamartaluiul.

Murgaşul, moşie a statului, jud.
Dolj, pl. Amaradia, com. Mur.
gașiul. Suprafața moşiei este de
152 hect.

Murgaşul, sa, pendinte de comuna rurală Murgașul, pl. Amaradia, jud. Dolj, situat pe malul
stîng al piriului Geamartaluiul,
la 24 kil. N.-E. de Craiova. Aci

cu

Murgaşul, deal, județul Dolj, :
străbătînd plasa Amaradia, în
partea-i de V.; desparte apele
pîriului Frăţila de ale Geamartaliului; pleacă din Dealul-Mue-

de

18 capre.

e reședința

“ MURGENI
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că-

„tunul în legătură la S.E. cu
Băzgărăi din jud. Romanați ; la
N.-V., cu Gaia-d.-j., iar la N-E.,
cu Bulzești.

Murgaşul, Zea/, ramificaţie a cul-

Inainte era mai mare,

dintrinsa s'aă dat în loturi
441 hect. Are pădure pe dinsa.
Se arendează cu 6200 lei anual,
Murgaşul,

pădure, a statului, ju-

deţul Dolj,

pl. Amaradia,

Murgașul,

pe

Are

moșia

o întindere

de

com.

statului.
300

pog.

Populată cu stejari, goruni, fagi
şi ceri,

dat de valea Strachina, în care.
se află lacul cu același nume,

avînd o suprafață de şoo hect,
Se compune din satele: Murgeanca, Dumitrești și Pribegi,
cu reședința primăriei și a judecătoriei comunale . în. satul
Murgeanca,
|
Are: o populaţie de 178 fa- -milii, saii 1249 suflete, din cari
302 agricultori, 7 comercianți,
4 avind profesiuni libere, 53 meseriași și 32 servitori; o școală

mixtă, frecuentată de 23 elevi!
și 15 eleve; o biserică, deservită de 2 preoți și 2 cîntăreți,
Ştii carte 238 persoane.
Vite: 600 boi,
cai și 460 porci,

Budgetul
4013

e

la

2400

oi, 430

-venituri

de schitul Cornetul, com. Robești, pl. Cozia, jud. Vilcea, în
întindere de 1207 hect., cea mai

„mare parte goluri,

Murgeanca, com. rur., în jud.
Ialomiţa, pl. Ialomița-Balta, situată la N. plășei și limitîndu-se

cu teritoriul

comunelor:

Iazul, din acest

Țin-

judeţ. și

“Cioara-Doiceşti, din jud. Brăila.
Teritoriul comunei, în suprafață de 4380 hect., din cari 600

hect. lac și băltiș, coprinde mai
multe sfori de moșii, aparținînd
parteparticulari
Statul lor.
posedă

mei Zănoaga; străbate judeţul
Dolj, de unde se ramifică ; pămoșia Bucșea cu. 380 hect., care
trunde - în: jud. Romanați, în
" înainte de secularizare ținea de
pl. Olteţul-Oitul-d.-s., desparte
mănăstirea Plumbuita și acum
apele Frăţila și Geamartaluiul
se arendează cu suma de 4000
și se termină cu împreunarea lei anual.
lor; are o înălțime de 200 m.
"După legea rurală din 1864,
"d'asupra nivelului Mării.
„„sunt împroprietăriți pe moșie

.

de

|. şi la cheltueli de 52321.

Pe teritoriul comunei

Murgaşul și -Dan (Munţii-),
proprietăți ale Eforiei Spitalelor
Civile din Bucureşti, pendinţi

dărei,

97 . locuitori; neîmproprietăriți
se mai află 60 locuitori, .
|
- Teritoriul comunei este brăz-

calea

ferată

trece

Feteşti-Făurci,

-a-

vînd -stația Murgeni, lingă satul a
Murgeanca.

Murgeanca, saţ, în jud. Ialomița, pl. Ialomiţa- Balta, pendinte de com. cu același nume,
situat pe coasta de N. a lacului Strachina.
Aici este reședința primăriei
și a judecătoriei comunale.
-

Are o populaţie de go familii;
o școală

mixtă,

condusă

de un

învățător; o biserică, deservită, de doi preoţi și doi dascăli.
„ Vite sunt: 300 boi, 250 cai,
1500

oi: și '300 porci,

Spre E., în. apropiere de sat,
trece calea ferată Făurei. Feteşti,

unde se află și staţia Murgeni.

Murgeasca,

Sfoară de moşie, în

jud. Buzău, com, Săgeata, căt.
Coiteasca, încorporată acum cu
moșia Dimbroca.

Murgeni,

tirguşor,în jud. Tu-

MURGENI
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tova, pl. Tirgul, spre E. de Birlad, pe piîrîul Elanul.
Formează o comună (com.
Murgeni), cu cătunele: Raiul și
[Hănăseni, cu o populație de
1830 suflete, locuind în 514
case.
Se cultivă viea pe o suprafaţă
de 52,75 hect.
face

se

Comerciul

104

de

persoane.
Are o şcoală primară de băeți
şi una

de

fete;

un oficii poştal

rural (sucursala celui din Slobozia-Zorleni), care în 1896—97,
„a adus un venit de 3385 lei,
83 bani; 3 biserici; o moară

cu aburi.
Aici este reședința subprefecturei pl. Tîrgul.
Are bilciu în fie-care Duminică.
Murgeni,
jud.

sfație

Ialomiţa,

de

dr.-def.,

pl.

Balta,

în
căt,

Murgeanca,

pe linia Făurei-Fe.

teşti,

în

pusă

circulație

la

21

Noembrie 1886. Se află între
stațiile "Țăndărei (12.1 kil.) şi
Cioara (9.5 kil.). Inălţimea d'asupra nivelului Mării, de 28".97.
Venitul acestei stații pe anul
1896 a fost de 19397 lei și şo
bani.

Murgeşti, sat şi com. rur., în
jud. Gorj, pl. Jiul, la N. com.
Turceni-d.-s.
Situat pe loc șes şi lîngă lanţul
de înălțimi din dreapta Jiului.
Are o suprafață de 99o hect.,
din cari 300 hect. pădure, 570
hect. cultură, finețe și pășune,
10 hect. vii și 20 hect. livezi de
pruni.

Murgeni,
teritoriul

Bahnari,

com.

Munteni-d.-j., pl. Crasna, jud.
Vasluiii; curge spre S., trece
printre dealurile Murgeni şi Bo.
ghinci din com. Miînjești și se
în piriul Crasna,

Murgescu,

su/-drvisie a cătunu-

ui Coiteasca, com. Săgeata, jud.
Buzău.

pîriul Cilnăul,

la 700 m.

spre

N. de cătunul de reşedinţă. Are
o suprafață de 52 hect., cu.o
populaţie de 85 familii, saii 359
suflete, din cari 107 contribuabili; o biserică, deservită de

" Are o populaţie de go familii,

preotul din cătunul Valea-Raţei.

Murgileşti, ma/ala, în jud. Me-

făcută de locuitori la 1820, deservită de 1 preot și 1 cîntăreț,;
o școală, frecuentată de 10 elevi.
Pămîntul este fertil. Locuitorii
sunt împroprietăriți și se ocupă
cu munca cimpului și creşterea

hedinți, pl. Văilor,
Costeni-Covrigi.
Murgociul,
321

hect.,

com.

rur.

zuoşte particulară, de
în com.

Cudalbi, pl.

Zimbrul, jud. Covurluiiă.

„vitelor. Ei posedă: 12 pluguri,
42
37

care cu boi, 2 căruţe cu cai,
vite mari cornute, 14 cai,

410 oi, 22 capre şi 28 rimători;
20 stupi cu albine.
|
Budgetul com, e la venituri
de 661 lei și so bani, iar la
cheltueli de 522 lei și 15 bani,
Comunicaţia în com. se face
prin șoseaua vecinală, care o

punc în legătură la N. cu Girbovul, iar la S., cu Turceni-d.-s.
In com. sunt 3 puțuri și o

Murgeşti, sa/, făcînd parte din
com. rur. Dobroteasa, pl. Oltuld.-s. jud. Olt. Are o populațiune de 381 locuitori. Cade în
partea de S$. a com, Are obiserică cu următoarea inscripţie:

zirîz, izvorește de pe
satului

Murgeşti, sal, în jud. R.-Sărat,
pl. Rimnicul-d.-s., cătunul com.
Valea-Raţei. Și-a luat numele de
la moșia Murgeşti. E așezat pe

saii 350 suflete, din cari 80 con:
tribuabili; o biserică de lemn,

fintînă.

“Murgeni, dea/, se întinde în partea de V. a com. Minjești, pl.
Crasna, jud. Vasluiă, paralel cu
Dealul-Boghinei.
Coasta despre V. a acestui
deal se numeşte Cracatiţa,

varsă

MURTA

Această sfintă
rică,

unde

şi marilor

şi Dumnezeească

se prăznueşte
Voevozi

temelie s'a zidit

Mihail

de

bise.

hramul sfinţilor
şi Gavril,

răposatul

dia

Murgule-

țul de sunt

acum

peste

5oo

ŞI ajungînd

după

vremi

în mare deripă-

nare

din

toate

s'a

sculat

Inălţatului nostru Domn

anf

trecuţi

în zilele

Barbu

Prea

Dimitrie

Ştirbei şi cu

blagoslovenia

Prea

O

sfin-

țitulut nostru

Episcop

Climent

Ar-

şiul, fiind îndemnați
zecască D-lor Dumitra,
Dinu l-ocusteanu, etc.

DD.
de

rivna

Dumne-

fiul PostelniculuY
”

Murta,

jud.

Dolj,

pl. Jiul-d.-j., la 38 kil. de

com.

rur.,

în

Cra-

iova şi la 42 kil. de reședința
„plăşei, com, Căciulăteşti, situată

pe locul șes numit Giorocelul.
Se învecinește la E. cu com.
Lăcusteni; la V., cu com. Va:
lea-Stanciului; la S.-E., cu com.
Căciulătești și la N.-V., cu com.
Roziștea.

Limita de V. este formată de
riul Jiul, iar cele-l'alte sunt limite convenţionale, formate prin
movile de hotar
”
Terenul com. este șes, aproape accidentat foarte puţin

de o

mică înălțime de dealuri ce mărgineşte valea numită Giorocelul
şi prin care vale curge piriul
cu acelaşi

nume.

Este udată de Jiul și de piriul Giorocelul. Acest pirii se
formează din mici izvoare ce se
găsesc în N. com., curge pe valea cu același nume și se varsă
în
Balta-Brebenilor,
care se

scurge în riul Jiul. Pe piriul
Giorocelul se găsesc mai multe
mori de apă ale locuitorilor. Din
cauză că morile sunt nume:
roase, piriul se mai numeşte și
Piriul-Morilor.

MURTA
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Se

compune

din. 3 cătune:

Murta, Țimburești și Giorocelul.

Inainte coprindea numai
două d'intîi cătune.

cele

Are două biserici, una în căt.
Murta, fondată la 1850 de către
Alecu Gioroceanu; a doua în

„căt. Țimbureşti, de zid fondată
“la 1848 de către Gheorghe Cacalețeanu; ambele sunt deservite de un preot și doi cîntăreți.
Fie-care biserică are o proprietate

de

17 pog.

legea rurală din
In

cătunul

date

după

1864:

Murta,

țător şi frecuentată de 30 copii.
Populaţiunea comunei este de
1590 suflete, locuind în 164 cuse
şi 224 bordee.

număr,de

case ai pe

lingă ele și grădini,
Populaţia com. este de 1590.

Suprafața com. este de ş000
pog.,

din

cari

3000

pog.

pog.

pădure.

Moșia de pe teritoriul com.
se numesc Murta. Aparține la
mai mulți locuitori,
Partea

statului din

moșie

se

numește Murta - Zglavaciocul şi
e arendată cu goşo lei anual.
Păduri:

o şcoală

mixtă,

ce funcționează

„din 1881, frecuentată de 3o copii;
o biserică, fondată la 1850 de
Alecu

Gioroceanu,

și 2 ciîntăreți

biserica

ce

din

cu

1 preot

slujesc

și

Ţimbureşti.

la

Are

proprietate.

Muru-Alichi-Alceac, 4/2 însem.
nată, în jud. Constanţa, pl. Medjidia, com. Chioseler; este continuarea văei Chioseler - Ceair,
care își schimbă numele de la
movila Bașa-luiuc ; se îndreaptă

spre $.-E., mergînd printre dealurile Chioreu-Bair,

la N.

şi Curu.

Giugiuc-Bair și Muru-Alichi-Bair
la V. și la S,

pă-

mint arabil, 500 pog. fineață,
500 pog. lac și teren sterp și
1000

Murta, sat, jud. Dolj,pl. Țiul-d.-j.,
com. Murta, reședința primăriei.
Are o populaţie de 654 suflete;

se află o

şi e condusă de 1 învă:

Mare

lei.

2602.73

17 pogoane

școală mixtă, ce funcționează de
la 1851

Budgetul com. e la venituri
de 2763 lei și la cheltueli, de

Pădurea statului, nu-

Muru-Alichi-Bair,

dea? însem-

nat, în jud. Constanţa, pl. Man-

galia, com. Chioseler; se desface o dată cu dealul ChiorcuBair

din

virful

Chioseler

și

se

îndreaptă spre S., mergînd printre satul Borungea și Chioseler ;
atit

acest

deal, cît şi valea

cu

același nume sunt situate în partea N.-V.

a plăşei și a comunei,

7

mită Murta-Zglavaciocul, în. întindere de 800 pog. Păduri de
Murul, Zroprietate a Eforiei Spi100 pog. pe moșia proprietatalelor Civile din Bucureşti, fostă
rului Colonel Gigîrtu; 100 pog.
pendinte de mănăstirea Poiana,
pe proprietatea bisericei Mado- com. Albeşti-de-Mur, pl. Cricona - Dudu, situate în cătunele
vul, jud. Prahova, în întindere
Murta. Toate pădurile sunt a:
de 617 hect., toată pămînt ara:
-menajate; Sunt populate cu stebil și finețe, arendată cu 6805
jar, cer şi girniţă.
.
lei anual,
Fineţele aii întindere de ş0o
pogoane.
Musa (Muntele-) și Vetrila, păPrin com. trece Șoseaua na:
dure, în întindere de 2000 hect.,
țională ce duce la Craiova. Căi
situată pe teritoriul com. Poiana,
comunale vecinale o unesc cu
pl. Vrancea, jud. Putna, procomunele vecine.
prietatea obștească a locuitori-.
Sunt 4 cîrciumi,
lor comunei,

Musafir-Culac, va/e, în jud. Tulcea,

pl.

Babadag,

com.

Bas-

Chioi şi Atmagea; se desface
din dealul Ghiobilche-Bair, sub
numele

de virful Ghiobilche; se

îndreptează spre E., printre dea-

lurile

Dautcea

d'o parte, Ca-

nara-Ceiu, Sasa-Orman şi: Echili-Orman de alta, se uneşte cu
valea Baș-Chioi și după 10 kil.

se deschide în pirîul Taiţa pe
dreapta, la V. de satul Atmagea; pe vale merge drumul comunal Atmagea-Baş-Chioi,
Musait, zădure, în jud. Ialomiţa,”
insula Balta, pl. Borcea, com.

Cocargea, are o întindere de 3o
hect. și e populată cu salcie și
plop.
Musait,

zic/het vechiu

de

fron-

tieră, pe Dunăre, jud. Ialomiţa,
pl. Borcea, com. Petroiul.

Musait-Pacui,
lomiţa, insula
teritoriul com.
hect., populate

Zădure, jud. IaBalta, pl. Borcea,
Cocargea ; are 40
cu salcie și plop.

"Musca, cîș/ă (tîrlă) de oi, în partea de E. apl. Sulina, jud. Tulcea,

și

cea

din

S.-V.

a

com.

rur. Sf. Gheorghe saii Cadirlez,
pe malul drept al braţului Sf.
- Gheorghe, în partea de N. a
grindului Carasevschi.
Muscani, căfuu, al com. Păltineni,

jud. Buzău,
18 case,

cu 70

locuitori

și

Muscăleşti, mahala, în jud. Mehedinţi, com. rur. Biltanele, pl:
Motrul-d.-s.
Muscelul.. Pentru
acest nume

cuvintele

cu

și derivatele lui, vezi

Muşcelul,

Musculeşti, co. rur., jud, Gorj,
pl. Gilortului, la V. de com,

Vladimirul,
Musculești,

compusă

din

Dolcești,

deservită de

căt,

Hubavi

şi

cu

livezi de

pruni și 10 hect, izlaz.
Pămintul fiind fertil, produce
"tot felul de cereale. Viile și pometurile se cultivă mult.
Locuitorii, în număr de 285
familii, sunt împroprietăriți după
legea rurală.
Ei posedă: 44 pluguri, S$8
care cu boi, 4 căruţe cu cai;
480 vite mari cornute,
1166 oi, 120 capre şi
„mătoră.

În com. se

23 cai,
210 ri-

găsesc

8

puțuri

şi 20 fîntîni,

Budgetul com. e la venituri de
lei 2342, bani 32, iar la cheltueli, de lei 2075, bani şo.
Comunicaţia în com. se face
prin şoseaua județeană care o
străbate prin centru și o pune în
comunicație la N. cu Petreşti-d.-j.
Are 5 biserici, deservite de
3 preoţi și 4 cintăreţi;

o școală,

„frecuentată de 49 elevi și 4 eleve.

In partea de E., către com.
Săuleșşti, la locul zis Dealul-Cerse zice că în vechime

fost “ridicată

o

ţeapă,

a

pentru

cei condamnați.
Musculeşti,
cu același

câ/uu,
nume,

al comunei
pl.

Gilortul,

jud. Gorj, situat pe șes și coastă.
Are o suprafață de :419 hect.,
din cari 100 hect. pădure, 150
hect.

arabile,

150

hect.

finețe,

7 hect, vie, 5 hect. livezi de
pruni şi 7 hect. izlaz,
Are o populaţie de 96 familii,
sait 345 suflete, din cari 85 contribuabili;

o biserică

28

cai;

de zid, fă- +

cută de proprietari la anul 1817,

posedă:

care

cu

180

7 cai, 366

Are o suprafaţă de 1450 hect.,

și 2 cîn-

tăreți.
guri,

din cari: 450 hect. pădure, 500
hect. arabile, 450 hect. fineţe,
20 hect. vie, 20 hect.

1 preot

Locuitorii

Purcari, situată pe şes, coaste
_şi vălcele, de ambele țărmuri
ale riului Gilortul.

bului,

„_ MUSTA-Faci
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vite

oi,

14

boi,

2

mari

45

plucăruțe

cornute,

capre

Tichilești și a mai primit, de la
N., valea Dalașma-Culac, de la
S.-E. valea Tichileşti și de la S.,

Picioarele-Cechirgeli. Prin
locul văci curge un piriii.

mij-

şi 70

rîmători,
Comunicaţia se face prin şoseaua judeţeană Filiași-Petreștide-Sus,
In căt, se află 4 puțuri şi 3
fintîni,

Muslu-Bei, sas, în jud. Constanţa,
pl. FHirşova, căt. com. Șiriul,
situat mai mult în partea meridională a plăşei şi cea apusană
a comunei, la 4 kil. spre V. de
reședință, Șiriul.

Muslu, sat, în jud. Constanţa, pl.
Hirșova, cătunul comunei Șiriul,
situat în partea centrală a plăşei și cea septentrională a co-

pe malul sting al piriului, și este

Este

munci,

la 4!

kil.

spre

N.-V.

de căt. de reședință, Şiriul, aşezat pe valea Muslu, tocmai
unde izvorește piriul Sarai. Dominat la N.-E. de către virful
Gheldi-Hagi-Tepe (122 m.), şi
la S-E. de virful Emir-Saale. Tepe (82 m.).
Are o suprafaţă de 1137 hect.,
din cari 117 hect. sunt ocupate
de grădini şi vatra satului.
Populaţiunea, în
maioritate

Bulgari, este"'de 62 familii, sai
291 suflete.
Drumuri comunale pleacă spre
satele: Muslu-Bei, Șiriul, Balgin, Eni-Sarai, Eschi-Sarai, Ca-

di-Cișla și Ghizdărești.
Muslu, va/e însemnată, în jud.
Constanţa, pl. Hirşova, pe teritoriul com. rur. Șiriul, şi anume
pe acela al cătunelor sale MusluBei. şi Muslu;

se

desface

din

dealul Cadi-Cișla, îndreptindu-se
spre S$., cu o direcţiune generală de la N. către S.-V.; trece
prin satele Muslu şi Muslu-Bei;

așezat

în

dominat, la E. de

valea

Auslu,

virful Muslu-

Bei-Tepe (113 m.).
Are o suprafață de 1707 hect.,
din

cari

150 hect. sunt ocupate

numai de vatra satului și de
grădini. Populaţiunea, în matoritate Bulgari, este de 76 familii, sau 445 suflete.
Drumuri comunale duc la Capugi, Șiriul, Mudu-Cadi-Cișla,

Ghizdărești şi Tichileşti.
Muslu-Bei-Cifiic,
fermă (moşie),
în jud. Constanţa, pl. Hirşova,
pe teritoriul com. rur. Șiriul şi
anume pe acela al cătunului săii
Muslu-Bei, așezată pe marginea
drumului Muslu-Bei.Ghizdărești,
la 1 kil. spre S.-V. de satul
Muslu-Bei, avind o suprafaţă de
80 hect.
Muslu-Bei-Tepe, zî7, sai movilă artificială, în jud. Constanța, pl. Hirşova, pe teritoriul
com. rur. Șiriul. Are o înălţime
de 113 m. şi domină satul Șiriul, care este la 1 kil. spre
S.-E.

și satul Muslu-Bei,

care

e

la 3 kil. spre V. E acoperit cu

primește de la E. valea Batacli-

verdeață şi a fost punct trigonometric de observațiune de

Dere

rangul al 3-lea.

şi de

la

satul

Tichilești

îşi schimbă numele în Cechirger, care merge urmind aceeași
direcţiune şi se deschide în Dunăre în fața Ostrovului Atirnaţi,
după ce a trecut și prin satul

Musta-Faci, sa, în jud. Constanța, pl. Mangalia, căt. com.
Azaplar, situat în partea centrală a plășei şi cea nordică a

MUSTANA
MUSURAT

comunei, la 7 kil.

spre

N..de

căt. de reședință, pe valea Azaplar. Are v întindere de 3520
hect.,

din

cari 60 hect, ocupate

de vatra

satului

Populaţia,

în

cu

38

case.

majoritate

tătară, este de
:159 suflete,

22

turcă.

familii,

sati

Mustana, dea/, în jud. Constanţa,

pl. Medjidia, pe teritoriul com.
rur, Rasova şi anume pe acela

al cătunului săi Vlah-Chioi ; se
desface din culmea principală,
din 'virful numit Vlah-Chioi ; se
întinde spre S., avind o direcțiune generală de la N.-V. spre

S-E. brăzdind partea apusană
a plășei, şi cea meridională a

comunei;

se. întinde

de-a

dică pănă la o înălțime de 140
m., dominind prin înălţimea sa,
balta Baciul, valea Ceraclar și
drumurile comunale ce vin de

și

Vlah-Chioi

spre

Rasova ; este acoperit pe o parte

cu păduri şi tufărișuri, cu pă$uni şi pe pantele meridionale,
cu cite-va locuri arabile.
Mustăcioaia, lac, în jud. Ialomița, insula Balta, pl. Ialomiţa.
Balta,

teritoriul com.

Mustăfiţia,

fost

Dudești,

turcesc,

nul orașului și Domeniul Giurgii, plan ficut la 1831 și care se

află la primăria din Giurgiu.
sătuc

a dispărut.

"Se găsesc şi acum în Giurgii
familiicară poartă numele de Mustăficeanu,

luat de la satul

unde

locuiaii părinţii lor. .
Mustăţeşti,
Argeșul,

sal,
făcînd

jud. Argeș,
parte

rur. Cerbureni Iașul.
Musteaţa,
€0157.

Marele

piriă,
Dicţionar

-

Musur-Cuiuc,

za/e, în jud.

pl.

din com.

isvorește
(ieoyruiie.

din

for, 2V.

>

Con.-.

Stanţa, pl. Mangalia, pe teritoriul com. rur. Agemler și BuiucEnghez şi „anume pe acela al
căt. Sofular și Casicei. Satul
Sofular este așezat chiar în această vale, iar satul Casteci
puţin spre E.camla 1 kil. Este

îndreptată

de

și

în

situată

a pl.,

în

gemler

cea

și

la N.

către

partea
de

cea

S.

S.

de N..V.
a com.

de V.

a

A-

com.

Buiuc-Enghez.

Musurat, com. ur.
Stanța, pl. Mangalia,
partea de E. a jud.,
spre S.-V. de orașul
capitala

districtului,

jud. Consituată în
la 23 kil.
Constanța,
şi

în cea

septentrională a pl., la 28 kil,
spre N.-V. de orășelul Mangalia, reședința sa, pe pirtul Musurat,

Se mărginește la N. cu com,
Osman-Faciși Techir-Ghiol, pl.
„ Constanţa;

la E ,cu

la; la $.. cu

com.

accidentat,

mai

com.

Tuz.-

Tatlingeac

şi căt. Perveli, al
iar la V,, cu com.

com. Tuzla;
Gheringec.

Relieful solului

sătuc

jud. Vlașca, ce se vede pe pla-

Acest

unindu-se cu piriul Curagăul,
se varsă în Piriul-Moarei,

lun.

gul malului vestic al bălții Baciul și pe valea Ceraclar; se ri-

la Aliman

dealul cu același numire, de pe

teritoriul satului Comarna, com,
Poeni, pl. Codrul, jud. Iași și,

e în general
cu

oscbire

partea

sa centrală,

dintre

«dealuri

suut

înalte,

și lungi.

IE brăzdată

unde

în

văile

cu maluri
de

culmea Tuzla, ale cărei principale ramificațiuni sunt următoarele: dealul Musurat (140
m. la NV), dealul Toprai-Sair
(82 m.), dealul Muratan (70 m.),
la V.; dealul Perveli (90 m.),
la S.; dealul Sari-Bair (74 m.),
la S.-E.; dealul Taușan - Bair
(70 m.), la E.; dealul Carli-Chioi

Cuciuc-Bair (15 m.), prin interiorul com.; apoi dealurile Ab.
dulah-Bair (90 m.), Aitan-Bair

(31 m.), Urlu-Chioi-Bair (82 m.),
şi Osmancea-Bair (74 m.),Ja
N., cari se desfac din culmea
Techir-Ghiol. Aceste dealuri sunt

acoperite cu semănături şi fine:
țe intinse, precum și cu izlazuri pentru pășunatul vitelor.
Movilele suat numeroase, răs-

pîndite

ici și colo,

mă în partea

mai cu sea-

de

toate

artificiale

pentru

a servi

E. Ele

și

sunt

construite

ca puncte

de o- .

rientare. Principalele sunt : IuciIuc-Berichi (S1 m), la N.; Techir-Ghiol (82 m.), Ciatal-Iuiuc

(75

m.),

Urlu-Chioi

(55

E.; Tuzlu (70 m.);

m),

la

Băldara-lu-

iuc (71 m), la S.E.; Sart-lue
(74 m.), la S.; Tașit-Iuc (90 m.),

la S.-V.; Musurat-Tepe (82 m.),
la V.; Carli-Chioi (51 m), în
interior.

Com. Musurat are multe laCuri, e udată de piriul Musurat

și străbătut

de

cîte-va văr mici,

Principalul lac este Tuzla, aşezat
în partea de E. a com. în întin.

dere de 700 hect.,

din

care

55

hect. ocupate cu stuf; malurile sale sunt joase; conţine

peşte ce se consumă

în

loca-

litate și al cărui venit aparține

statului,
Este formată din 5 căt. şi
anume: Musurat, reședința, spre

N., pe ambele maluri ale piriului Musurat. Urlu-Chioi, spre
Il. com. pe ambele maluri ale piriului Urlu-Chioi şi pe valea Urlu-Chioi-Dere, la 4 kil. spre S.Ii. de reședință. Muratan-Buiuc, spre S. com., pe valea
Muratan, la 6 kil, spre S. de

reședință,

Muratan- Cuciuc,

în

partea centrală a com., pe valea Muratan, la ş kil. spre S$. de
reședința. Carli-Chioi, spre E,
pe valea Carli-Chioi, la 5 kil.
spre SE. de reședință. Ciatmalar, format de curînd, spre
ruinele satului cu același nume, lingă locul Ciatmalar-Tuzla, :
BD

MUSURAT
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la 6 kil.
- dință.

spre

S.-E.

de reșe-

proprietarii posedă 3504 hect.,
iar locuitorii ati 2722 hect,

Are 4 geamii, 2 în căt. Musurat și cite una în căt. BuiucMuratan şi Chiuciuc-Murat, cu
o

școală

mixtă,

înfi-

ințată de județ și frecuentată
de 37 copii.
Locuitorii” posedă: 98 plu-

guri, 121 care şi căruțe, 1 mașină de treerat cu aburi, 1 maşină de semănăt, 9 maşini de

secerat, 3 mașini de bătut porumb, 15 grape de fier; 0500
capete de vite mai cu seamă
oi, boi şi cai; 8 mori
de

vint,
Comerciul

|
e puțin activ; se

face

5 comercianți

de către

(1

cîrciumar), prin gara Murfatlar,
la 26 kil. spre N. şi constă în
import de coloniale, instrumente agricole, manufacturi şi im-

port de vite cu

produsele lor.

Budgetul com. e la venituri
de 5470 lei, iar la cheltueli, de
2449

lei.

lea jud. Constanţa-Mangalia,

Osman-Faci,

Ghelingec,

Abdulah,

etc.

Muşa, zirii, în judeţul R.-Sărat,

sa/, în jud. Constanţa,
comunei

tuat în partea

de

Musurat,

de E.

a plășei

şi cea de V. a comunei, pe valea

Musurat,
același

la poalele dealului cu
nume,

în întin-

(Muntele-),

popu-

proprie-

tate a răzeşilor

izvorește

iana şi Bodești, jud. Putna, pl.

din Dealul-Lubanului ;

udă comuna în partea de E,
şi se varsă în riul Motnăul, pe

Mușata,

din

satele

Muşăteşti, com. rur.,
Vălsanul, jud. Argeș,

saţ, în partea

N.E.

Po-

Vrancea.

partea dreaptă.
a

pe apa
pl. Ar.

plasa Prutul,

geșul, la 14 kil. de Curtea-de.Argeș, reședința sub-prefecturei,

jud. Fălciu, situat pe costișă,
cu o suprafață de 723 hect, şi
o populație de 94 familii, saii
403 suflete, din cari 95 contribuabili. Se cultivă 20 hect. vie.
Are o biserică, cu 1 preot și 2
dascăli.

pune din 4 sate: Mușătești,
Prosica,
Robaia
şi Valea-luiMoşu, avînd peste tot 280 fa.
mili!, sai 1397 suflete, din cari
222 contribuabili.
Are 2 biserici, din care una

comunei

Muşata,

Rănceni,

pir?z, jud.

şi la 38 kil. de Piteşti. Se com.

în Schitul-Robaia ; 2 şcoli primare, una de băcţi. și a doua

Fălciă, izvo-

rește din partea de N.a comu-

de

nei Rânceni, pl. Prutul, trece în
lungul com., prin satul Mușata şi,
din jos de satul Rănceni, unindu-

se cu
partea
zeni şi
în jos

fete;

5 circiumi.

Budgetul

comunei e la veni.

turi de 4489 lei şi la cheltueli,
de 3934 lei.
Vite sunt: 1000 boi şi vaci,
25 cai, 6 asini, 5 bivoli, 2300
oi, 10 capre și 700 rimători,

piriul Suhuleţul, trece pe
de N. a comunei Berese varsă în Pruteţ, mai
de pîriul Sărata.

ț

|

„ Muşăteşti, sat, pe apa Vălsanul,
jud. și pl. Argeș, făcînd parte

4
i
i

Muşatul, căra (cîrlă), în jud. |!
1
Ialomiţa, pl. Ialomiţa-Balta, pen- i
|
dinte de com. Balaciul,

nului,

cîmpie

întinsă

între

nogul şi Vedea. Locuitorii
Paşte

de

către

rur.

este

cu

acelaşi nume,

reședința

primăriei.

şi 1 cîntăreț.

săi ! Muşăteşti
jud.

și

Argeș,

întindere

Turci.

Pietrari,
moşie,
pl. Argeșul, cu o

de

3596

pog.,

din

care 3000 pog. pădure, proprie-

Muşatul, &raț (prival), în jud.
Ialomiţa, pl. Ialomiţa-Balta, co- |
muna Vlădeni, punînd în comunicaţie lacul Mocilna cu Borcea.

Muşatul, părure, pe proprietatea
Schitul-Greci,

com.

Imi-

(Vezi Boianul).

statului

din

Aici

Are o biserică, cu hramul Sf,
Gheorghe, deservită de 1 preot

Muşatul, ae e/e unul sat vechii,
jud. Olt, cam în mijlocul Boia-

cu o întindere de

2825 hect,, din cari 22 hect,
ocupate de vatra satului, cu 158
„case,
Populaţia, în maioritate turcă,

şi Brăniștioara,

Muşatul

reșesi:

PIETRÂRI

plaiul Rîmnicul, com. Chiojdeni;

se zice că aii fost măcelăriți în

pl. Mangalia, cătunul
al

teanca

ȘI

dere cam de 500 hect.,
lat cu stejar și gîrniță,

Are o școală și 2 geamii.

ziua de

dință

703

saii

ce

trece prin satele Urlu-Chioi şi
Ciatmalar, apoi drumuri mici
spre: Tătlăgeac, Tuzla, Techir-

Musurat,

familii,

!

Căi de comunicaţie sunt: ca-

Ghiol,

144

de

suflete.

Suprafața totală a com. este
de 6279 hect., din cari 51 hectare, ocupate de vetrele celor
5 sate cu 244 case. Statul cu

4 hogi;

este

MUȘATEȘTI

comuna

Mierlești, pl. Siul-d.-s., judeţul
Olt. Formează un trup cu Schi-

!
:

tatea statului. Aparţinea mai nainte Episcopiei de Argeș. La
anul

1871

avea

un

venit anual

de 10700 lei și a fost ipotecată
împreună cu alte 380 moșii ale
statului pentru împrumutul domenial de 78 milioane lei. Arenda acestei moşii a scăzut la suma

de 7510 lei. Pe moșie se află
o moară, case, han şi magazii.

-

MUȘCELEANCA

MUȘCELUL, (JUDEŢ)

Muşceleanca, pădure,
Buzăi,

com.

în jud.

Gura-Sărăţii,

pe

moşia Brinzeasca. Are cam 300
hect., despărțite în 5 sfori de
mărimi deosebite, purtind numele proprietarilor: Mușcelean.ca, Mihăescul,

Poenarul,

Rado-

„Vici și Sărăţeanul.
Muşcelul,
Rominiei,

jufe/

de

munte

al

za muscelelor celor multe acoperite cu dumbrăvi şi fineţe.
Marca judeţului este un vultur, stind pe o ramură de stejar, în loc de a sta pe coif,
cum

era stema

vechiă

a dinas-

tici

Basarabe,

spre

amintire

că la Cimpulung a fost primul
scaun domnesc al “Ţărei-Romi!

Forma judeţului. c aceia
unui poligon neregulat,
N,

a

Limitele. Se mărginește la
cu Transilvania, de care se

separă printr'o linie convenţională, începind de la V.: jude.
țului, trecînd prin munții Dara,
Berevoescul.Mare,

Berevoescul-

Mic, apoi cotiad spre S.-E. pe
lingă munţii Tămășelul, Piatra:
Craiului, Grindul, Colți, Mitircea și Leota, după care trece pe
lingă munţii Luţele-Mari şi Lu-

țele - Mici,

Mare

Comișul,

şi Tămașul-Mic;

Argeş,

de

care

dul plaiurilor Nucșoara

numit ast-fel din cau.

nești.

dețul

Tămașulla E.,se

mărginește cu judeţul Dimbovița, de care se desparte prin
muntele Roșu și comunele: Pu- cheni, Micloşani, IHirtiești, Vultureşti, Birzești, Priboeni, Glim-

bocelul și Ciulniţi; la V., se
mărginește cu jud. Argeș prin-:
tr”o linie aproape perpendiculară pe riul Argeșul, plecînd din
munții Carparţi (la V. de muntele Dara) și de care se des-

se

des-

parte prin riul Argeșelul.
Orografia. Judeţul Muşcel se
împarte în trei regiuni: regiunea muntoasă la N., regiunea
colinelor în centru și regiunea
cîmpiilor la S$.
Culmea Carpaţilor ocupă Norși Dîm-

boviţa și din această culme

se

scoboară ramuri spre S., perzîndu-se încetul cu încetul în
centrul judeţului.
Ramificaţiunile principale care

flucenţi (vezi Dimboviţa, riul), sc
varsă în Argeș la satul Budeşti,

judeţul Ilfov. .

|

Riîul Argeșelul,

din

muntele

care,

care izvoreşte

Găinaţul-Mare

şi

după ce primește afluenții

Valea-Cărstei şi Topliţa-Mateiașului, se varsă

în rîul Doamna

la comuna Piscani. (Vezi Argeşelul, rii).
Rîul Doamna, care izvorește
din muntele Valea-Rea, şi după

Algiiul,

ce primește Riul-Tirgului, se
varsă în rîul Argeș, la N. de
orașul Piteşti. (Vezi Doamna,.
rii).
Riul-Tirgului, care izvorește

2. Şirul de înălțimi ce formează linia de despărţire între
riul Dimbovița și Argeșelul:

ce primește de afluenţi: Cuca și
Rîușorul, Bratia și Bughea, sc
varsă în rîul Doamna, la Coli-

traversează plaiurile sunt:
1. Munţii Dimboviţei,
furile Prislopul, Roșu,
Runcul şi Priseaca.

cu vir-

Muntele Păpușa, Draxinul, Măra,
Țefeleica, Preajma, Muntișorul,
Căpitanul, Plăişorul, Pravăţul,
Altămuşul şi Mateiașul.

Găinaţul-Mare

3. Munţii

și

Găinaţul-Mic, Piscul-Calului, Moșoroaele- Mari
și MoşoroaeleMici, Dobriaşul-Mare şi Dobriașul-Mic,
Strîmtul,
Clăbucetul,
Chiciora, Dealul-Șelarilor,
Cucului,

Măţăul,

etc.

din muntele Bătrîna și care, după

bași. (Vezi Tîrgul, rîu).
Girliţa Bughea, care izvorește
din munții, Boldul şi Zănoaga
și se varsă în Rîul-Tirgului, la
comuna

Mihăești,

Girliţa Slănicul, care izvorește
din pădurea

comunei

plaiul Nucșoara,
tund

și se varsă

comuna

Slănicul,

din Lacul-Roîn

Bratia,

la

Aninoasa.

Bratia, care izvorește din muntele Iezerul-Mare și se varsă în

4. Oticul, Iezerul, Zănoaga,
Boldul, Măgura, spre V. plaiului Dimboviţa, cari merg paralel cu Rîul-Tirgului,
|
5. Moldoveanul, care porneşte

Rîul-Tirgului, la locul numit Intilniturile, plasa Rîurile, (Vezi
Bratia, rii).
Circinovul, gârliță, care izvo-

chiar

rește

diu

șirul cel mare al Car.

paţilor.
Toţi acești
cu ramurile

munți,

împreună

lor, sunt descriși la

plaiuri şi la cuvintele respective,
Hidrografia. De la N. spre
S., jud. Muşcel este udat de
numeroase ape, care toate curg
în forma unui evantail.
Rîurile cele mai mari ale ju-

parte prin comunele Nucşoara,
Corbi, Poenărei, Domnești, Pe.
troșani,
Berevoești,
Jupîneşti,

dețului, cari 'și iaii naștere chiar
din cercul lui, sunt:

Micești, Ciumeşti şi Mărăcineni ;
la S., se mărginește tot cu ju-

rește din muntele Oticul, şi care,
după ce primește mai mulți a-

Rîul

Dimboviţa,

care

izvo-

după

teritoriul

comunei

Vulturești şi se varsă în rîul Argeșul, în dreptul comunei Coteasca-Popeşști, judeţul Argeș,
la locul numit Moara-Mocanului.
Rîul Argeșul, care udă partea
de S. a judeţului.
Pe lingă acestea mai sunt următoarele pirae: Dimbovicioara, Niuşorul, Valea. Caselor, Bădeni

şi văile

mai principale: Valea-

Vălenilor, Valea-Mare, Gorganul,
Vrănești, Glimbocelul, precum
şi alte multe văi şi vilcele, cari

brăzdează judeţul

în toate

di-
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recțiunile,

devenind

torente

Bucureşti-Piteşti (în ceea ce privește jud. Mușcel) şi trecînd prin

în

timpii ploioși și primă-vara cînd
se topește zăpada.

Câile de comunicaţie.
lea ferată

comunele:
Ciulniţa, Leurdeni,
Goleșşti-Badii, Topoloveni, Călinești, Ștefănești. Intre Florica
şi Pitești întretaie calea ferată

1. Ca-

Bucureșşti-Virciorova,

trece prin partea de S.
Muşcel, pe malul stîng
lui Argeșul, și merge pe
de comunele: Ciulnița,

a jud.
al rîula S.
Leur-

Golești-Cimpulung.
Această cale este bine executată și bine întreținută,
Aproape perpendicular pe a:
ceastă cale cad următoarele:
4) Şoseaua care pleacă de la
Ciulnița, merge pe Valea-Glimbocelului, legînd comunele: Ciul:
nița, Budișteni și Glimbocelul,
cu Bogaţi: din jud. Dimboviţa.
6) Şoseaua care pleacă la 'Topoloveni (Circinovul), merge pe

deni, Goleşti-Badii, Topoloveni,
Călinești, Vrăncști, Văleni și

Golești.
De

la Golești, drumul

de

fer

se bifurcă: o parte apucă spre
Piteşti,

Slatina,

Craiova,

etc,,

iar cea-laltă continuă drumul
spre N., la Cimpulung, trecînd
pe lingă comunele: Ștefănești,
Valea-Mare,
Mărăcineni,
Colibași, Piscani, Livezeni, Stilpeni,

_Rădeşti,

Valea-Popii,

valea

In jud. Mușcel, drumul de
fer se oprește pănă la Cîmpulung în următoarele gări: LeurGolești,

Florica, Gropeni,
Ciumești, Clucereasa, Stilpeni,
Mihăești, Furnicoși și Schitul-

Goleşti, parcuriînd în tot județul 71 kil,
El merge pănă la N. de Di.
tești, pe malul sting al riului
Argeșul, apoi trece pe un pod
mare (aproape de confluenţa
riului Doamna cu riul Argeșul,
la S. de com. Mărăcineni), pe
malul drept al riului Doamnei,

pănă la com. Colibași, unde taie
din noii: Riul-Doamnei

și

apoi

sc dirige spre N., pe malul sting

al riului Tirgul, pănă la Furnicoși şi d'aci pe malul drept pănă
la Cimpulung.
Acest drum este foarte pitoresc;

străbate

frumoasele

Valca- Argeșului,
nci,

văi:

Valea-Doam-

Valea-Argeșelului,

Valea-

Tirgului.
2. Calea națională BucureştiPitești străbate partea de S. a
judeţului, pl. Podgoria, mezgînd
aproape paralel cu calea ferată

Ciîrcinovului,

legînd

co.

munele : Topoloveni, "Țigănești,
Priboeni, Dobrești și Beleţi-Negreşti. Această șosea la N. de
Pribocni se bifurcă: o parte merge la Dobrești, iar alta la Be-

Mihăeşti

și Schitul-Goleşti.

deni,

MUȘCELUL QUDEŢ)
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leți-Negrești.

|

6) Şoseaua care leagă com.
Călinești cu Gorgani.
d) Şoseaua care leagă com.
Ștefănești cu Golești.
2) Șoseaua care pleacă de la
V. de gara Florica, merge pe
valea rîului Doamna șia rîului
Argeșelul, legînd comunele: Valea-Mare, Vieroșul, Colibași, Mioveni, Racoviţa, Davideşti, Voroveni, Birzeşti, Vultureşti, Hir.

tieşti, Boteni şi Valea-Mare din
plaiul Dimboviţa. De la Boteni
o șosea dă în calea CimpulungFrontieră, prin comunele Jugu.
rul şi Poenari.
|
De la N. de Vulturești

o

șosea

aceasta

comunală
com.

cu

care
com.

este:

leagă
Văleni,

|
pl. Argeșelu].
3. Calea naţională Pitești-Cimpulung-Frontieră, merge pe valea

riului

Doamna

şi

a

Tirgul și leagă comunele:
răcineni,

rîului

Mă-

Piscani, Livezeni, Stil-

peni, Rădești,

Valea-Popii, Mi-

hăceşti și Schitul-Goleşti cu orașul

Cimpulung. De la acest oraș
merge la Frontieră (Pajera Giu- “
vala) prin comunele Voineşti,
Valea-Mare, Nămăești, Dragoslavele,

Rucărul.

Cu această cale staii în legătură

următoarele

a) Șoseaua

șosele:

pe

valea

rîului

Doamna, care leagă: com. Purcăreni cu comunele: Jupînești,
Retovoești, Petroşani, Domnești,
Stănești,
Poenărci,
Corbşuri,
Corbi și Nucşoara.

6) Şoseaua care leagă com.
Piscani, pe malul sting al rîului
Doanina,

cu

comunele:

Dirmo-

ncști, Coșești, Leicești şi sc împreună

cu

șoseaua

descrisă

la

litera a, la S. de Retevocșii,
mergînd pănă la com. Nucşoara.
€) Şoseaua care leagă com.
Băjeşti pe malul drept al riului
Bratia cu comunele: Bălileşti,
Golești şi Vlădești și apoi Ani-

noasa ;cu Berevoești-Ungureni.
4) Șoseaua care leagă com.
Mihăeşti cu comunele Drăghiciul și Jugurul.
€) Șoseaua care leagă vrașul
Cimpulung cu orașul Curtea-deArgeș şi trece prin comunele:
Berevoești - Ungureni,
Godeni,
Slănicul și Domnești, şi apoi in-

tră în jud. Argeş.
/) Şoseaua judeţeană care leagă orașul Tirgoviștea cu orașul
Cimpulung. Această șosea intră
în jud. Mușcel pe la com. Gemenea (jud. Dimboviţa), merge
pe malul drept al rîului Dimboviţa și trece prin comunele:
Lăicăi, Cetăţeni - din - Vale, Bădeni-Păminteni şi Ungureni. De
la com. Bădeni-Păminteni, această şosea apucă spre V. și dă sub
Mateiaş,

în

soseaua

naţională

Piteşti-Cimpulung-Rucăr. O şosea vecinală leagă com. BădeniUngureni cu Dragoslavele și
Rucărul.
O altă şosea, care pleacă din
calea judeţeană Tirgoviște-Cim-

MUSCELUL (JUDEŢ)
„- pulung

apucă spre V. de com.

Văleni

şi

leagă

această

com.

cu Măţăul și Cimpulung, trecînd
pe la N. de Boteni, unde tae
“riul Argeșelul.
Populaţia jud. Muşcel era în
1859 de 78255 locuitori ; în
„1884, de 90399; în 1699, de
113458: 56434 bărbaţi și 57024

femei,
Invățămintul public. In anul
şcolar 1888—89, funcţionat în

jud. Mușcel 15 şcoale de băeţi,
2 de fete și 66 mixte; 60 cu
localuri de zid, clădite anume

pentru școală;

23

închiriate.
In anul școlar

cu

localuri

1859—90

ai

frecuentat școalele 3881 băeţi
şi.914 fete, din numărul de 5733
băeți și 3879 fete în virstă de
şcoală.
Acum, — 1901 — numărul şcoa-

de

9ş:

1 de

băcţi, 1 de fete, 85 mixte și $
de cătun.
Cultul. Numărul
bisericilor
în jud. este de 165, din cari 5
recdificate,

iar

2 ruinate.

La aceste biserici oficiază 1 79
preoţi, 1 diacon, 156 cîntăreți și

115 paracliseri. Afară de aceste
biserici mai sunt 2 schituri (Ciocanul și Nămăești).
Budgetul pe anul fianciar
1889—900 zecimi: Venituri lei
192905, bani 71; cheltueli le
190535, bani 40.
Drumuri: venituri şi chel:
tueli, lei 36746, bani 70.

"Vitele.

'Mușcel
vite

Locuitorii

județului

posedă (1901):

mari

cornute,

65968

5619

cai,

113571 oi, 8493 capre și 42347

porci, Sunt 7209 stupi cu albine.
Agricultura. Totalul pămîntului cultivat este
Livezile daii în
lociti 40— 50000
nele produc pănă

calitri ţuică.

Îaşinele şi uneltele agricole.
In anul 1888 aii fost. în județul Mușcel, următoarele ma-

de 1500 hect,
termen mijcare fin. Prala 250000 de:

|

locuitorii

se

selor

de

cosit,

buți,

putini

buincioase.

5

de

treerat

cu

abur,

3

de treerat cu manej, 28 de vînturat, 1 de bătut porumb cu
abur, 21 de bătut porumb cu
manivelă, 2296 pluguri de lemn,
1163 pluguri de fier, 67 scarificătoare,

9

tăvăluguri, 43

grape

de

fier,

rariţe, 3

de

fag,

anin, 14102 doage, 1513200 șiță
şi şindrilă, 7960 buţi, butoaie,
putini şi hîrdae; 21097 doniţi;

6580 m. cubi de piatră
5470
plită.

m.

cubi

de

brută;

piatră
|

o

creşterea

vitelor și

agricultura,

se ocupă mai mult de cit în
alte judeţe cu industria casnică,
Țesăturile de lină, pentru fabricarea dimiilor, saricelor, plocadelor, scoarțelor și altor haine

țărănești, precum și a pînzei
de cînepă, in, bumbac şi chiar
a borangicului,

sunt

executate

cizme,

opinci.

In unele

comune dela munte,

mai

poverne,

zeci de
ţuică.

mii .de

ment

ales

cari,

toamna,

fabrică

decalitri

de

și 2 vaccinatori,

Spitalul rural Racoviţă
întreţinut de judeţ.

este
i

Puterea

armată. Din punctul

de vedere
făcea pante
al 2-lea de
Afară de

militar, jud. Muşcel
în 1891 din Corpul
armată.
oameniice dă pen-

tru armata permanentă, naiare:

a) un regiment de Dorobanţi,
numit

al 30-lea,

cu

un

efectiv

de peste 2000 oameni, împărțit
în 2 batalioane și $ companii
cu reședințele: Comp. I-a la:
Rucăr; Comp. 2-a în Domnești ;
Comp. 3-a în Cîmpulung ; Comp.
a q-a în Mihăești; Comp.a sa
în Ștefâneşti; Comp. a Ga în
Leurdeni; Comp. a 7-a și a 8-a în județul Argeș.
Batalionul 1 are reședința în

Cîmpulung;

cu reşedinţa

precum:

de

de

căutate. .

Sunt mulți tăbăcari.
Pentru fabricarea piinei sunt
o mulțime de mori, cari macină
griii, porumb și mulți brutari,

|

mulțime

gul-Dealului.

groasă,

tre-

fabricarea vaselor

începînd

cu multă abilitate de țărance
şi aceste producțiuni sunt mult
Se confecţionează încălțăminte

doniţi,

vase

Personalul sanitar al judeţu:
lui se compune din 1 medic
primar, 2 medici de arondis-

cio-

De și ocupaţia principală a
locuitorilor județului Mușcel este

alte

cava-

în comunele din plăşile Riurile
şi Argeșelul.
Pentru fabricarea țuicci sunt

2

mașini

blăni de

fabri-

-precum:

şi

Sităria se lucrează,

judeţul - Mușcel:

8980

cu

învelişul
varului,

de pămînt a luat un avînt foarte
mare.

224 cuptoare cărămidăcari
, au
fabricat 11964000 bucăţi; 245
vărării şi 4 fabrici, cari aii dat
2473000 kil. var; 216 herăstrae
cari ai dat 657440 duşumele,
scînduri și lăturoaie, 13550 lemne
de brad de construcție, 18730

blăni

lemn,

Asemenea,

de ales sămînţa, 7 mori cu abur,
165 mori cu apă.
Industria. In anul 1889 ai

în

ocupă

carea şiței pentru
selor, cherestelei,

șini și unelte agricole: 3 mașini
de sămănat, 3 de secerat şi de

funcționat

lelor rurale este
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431

6) Un
cu

un

iar al 2-lea în Tir-

escadron de
efectiv

în

călărași,

Cimpulung

de

peste

şi

270

oameni.

Producțiuni. Principalele producțiuni ale judeţului Muşcel
sunt cele cari se fac în toate
judeţele de munte; mai ales
brînză bună, lemne de con-
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strucții, scinduri, poame gustoasc: piersicile şi strugurii după
Valea
- Ștefăneştilor și
ValeaMare, plasa Rîul-Doamnci.
Păşunele după munţi sunt

cari conţin iod şi pucioasă. Prin
pădurile munţilor se vinează

pădurile după dealuri și cîmpii

lurile regiunilor muntoase, s'aii
supus regimului silvic.
Yudeţul Auşcel în anul 1936.
Cele ; plăşi, care formaii jud,
Mușcel, aveai: 164 munţi, 1i7

foarte căutate, iarba fiind sănătoasă și nutritivă.
|
Pădurile, în timpul iernei, sunt

se vînează

sate,

străbătute

cari vin
Vlașca

de

turme

mai

de

ales .din

şi Teleorman

porci,

judeţul

spre

nutri și îngrășa cu jirul
rilor din

a se

pădu-

Mușcel.

Pădurile de stejar produc colțani cu care se face un bun
comerţ, căci colțanii servesc la
tăbăcirea pieilor de lux. Stejarul de Mușcel produce coaja
cea mai bună, cea mai bogată
în tanin.
Din punctul de vedere silvic,
jud. Mușcel face parte din circumscripţia VII-a și se împarte

în 3 ocoale: Nucșoara, Podgoria şi Rîurile-Argeșel,
Văile

riurilor

și

parte

dealuri sunt acoperite

cu

turi

ovăz

din

ară-

multe animale sălbatice: urși,
lupi, capre, mistreți; iar prin
lupi,

vulpi

și iepuri.

Creșterea porcilor în acest
judeţ se face pe o scară mică,
însă se cresc
caii și boii.

mult oile, caprele,

In partea de S., pădurile sunt
de tufani; iar în partea de N.
de fagi și brazi, din care se
face cherestea pentru clădiri și
şiță renumită,
Ocolul Nucșoara, cu reședința
în Cîmpulung,

pădurile:
cu

Munţii,

Corbi

cu

se compune

din

Berevoești - Ungureni
Corbșouri,

Munţii,

Stănești,

Muntele-Mu-

şetescul, Boureţul, Hirtoapele,
Oticul, Netotul, Spinarea, Roșul,
Aninoasa, Grigoreni, Valea-Ursului, Straura, Coteasca, Capul:
„ Piscului, Negrești, Siliştea, Bagna, Vieroşanca și Priboaia.
Ocolul Podgoria, cu reședința

și

în Piteşti, coprinde pădurile: Va-

gri. Poalele dealurilor, cari se
întind pe lingă rîuri, sunt acoperite cu livezi de pruni, din
care se face cea mai bună ţuică.
Dintre cereale, pe lingă cele
mai cultivă

lea-Mare, Gorganul, Fureşti, Goleşti-Badii, Budişteni, Albuţele,
Cotroceanca, Nămăeasca, Văleni,
Bădești-Niculești, Călinești, Văcăreasca, Aninoasa, Colibași-Vicroși, Piscanul, Coşeşti și Corbi-

inul și cinepa, din care se fabrică pinză, căutată pentru soliditatea ei,
Fineţele ai trifoiul şi o va:

Pădureţul.
Ocolul Riurile- Argeșelul, cu
reşedinţaîn Cimpulung, coprinde
pădurile: Rădești, Hirtieşti-Bir-

rictate imensă

zeşti, Cilceasca, Poenari - Răcăciobul, Gradiştea, Bădeni-Ungureni şi munții: Valea
- Lenţei,
Obirşia, Valea-Viadului, Portă-

de

arătate

porumb,

mai

sus,

orz,

se

de flori,

așa

laptele oilor produce brinza
.cașcavalul

cel mai

că

şi

bun.

Munţii sunt bogaţi în minerale, însă nu se exploatează de
cit peatră

de calcar

și de con-

strucție, care sc scoate în mare
cantitate.

|

Rocele din care se compune
stratele județului Muşcel sunt
calcare, cînd compacte, marmoreene albicioase saii gălbii.
Pe lingă acestea, jud. Muşcel este bogat în ape minerale,

23

143

biserici,

diaconi,

195

126

mazili,

192

preoți,

boeri de neam,

99 patentari,

10561

Romini contribuabili, 756 'Țigani
„emancipați contribuabili.
Judeţul avea 823 care cu 4
boi, 55 care cu 8, 6 și'4
4598 care cu cite 2 boi,

care cu cite2 și 3 cai,
vaci

cai,
106

15267

și viței.

Avea 173 militari, 212 dorobanţi și 312 grăniceri.
Se găseai în judeţ 150 herăstrace;

150

mori;

11

dirste;

21

piue; 275 poverne; 495 dulgheri
şi moratri, 107 fierari,
Grii

producea vr'o 50 chile şi

porumb, 225458 chilc.
In magazinele de rezervă sc
aflaii:5922 chile porumb,
S'ai altoit 1590 copii; aii
murit 2100 și s'ait născut 1190,
Capitalul cutiilor în ființă cra
13776 lei şi 32 parale, afară
de 22395 lei ridicaţi de Visteric
în anul 1854.
Populaţia judeţului se urca
la 13046 familii, sait 52438 sufete, din cari
25486 femei,

26961 bărbaţi

și

Vechia împărțire a județului.
Pe la începutul sec. al AVIII-lca,

judeţul

Muşcel

6 plăşi și 2

era împărțit în

plaiuri,

avind

cite

Meza,

doi zapcii de plasă.
Plaiul (plaiurile pe atunci sc
numeaă scanne şi slujiturii scaunelor, Zorobanfi de plaluri) Nuc:

Berevoescul-Mic, Lutele-Mari și
Mici, Brătila, Ludișorul,. Faţalui-Plavăţui, Moșoroaele-Mari şi
Mici, Grădişteanul, Runcul, Vi-

şoara se compunea din satele:
Nucşoara, Corbi, Slănicul-Ungureni, Berevoeşti-Ungureni, Berevoeşti-Pămînteni, Albești, Corb-

jia şi Gruiul-Ursului.
In jud. Muşcel, toate pădurile
situate pe munți, începind de
la ş hect. pănă la cele mai mari,
pe coastele munților și pe dea:

şori,

Poenărei,

stieni

şi

reasa

cu

Piscul- Caprei,

La

Stănilești,

Cir-

Slănicul.Păminteni.

1545,

s'a

lipit

de

acest

plaiui, partea de la Bădești pănă
la Domnești,

de la

Bercvoești:

MUȘCELUI, QUDEȚ)
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Ungureni pănă la Aninoasa şi
de la Godeni până la Capul-Piscului, împreună

cu comuna

Fie-care din aceste plăși coprinde" următoarele comune:
I. Plasa Argeșelul:
1. Birseşti, cu cătunele: Al-

Schi-

tul-Golești.

Plaiul Dimboviţa avea tot întinderea

2.

Rucărul și Dragoslavele ce erai
atunci date deplasa Argeșeluld.-s., după chiar cererea acestora

bani,

în Argeșelul.d.-s.

plaiii, care
pe unde
obiecte fe.
oprite de

7.

de la Valea-

cheni și Valea Largă.
11.

împărțea

ca sai Pojarul, Plopișorul,

Nucșoara,

cu

reședința sub-pre-

fecturei în Domnești; plasa Pod.
goria,

cu reședința sub-prefec-

turei în Topoleni; plasa Riurile,
cu reședința sub-prefecturei în
Mihăești ; plasa

cu reședința
"Piscani,

Rîul: Doamnei,

sub- -prefecturei

în

Wultureşti, cu

Bătieşti, Vulturești-d..j.
turești-d.-s.

|

După Actuala împărțire ad.
ministrativă, jud. se împarte în
6 plăși, adică:
Plasa Argeșelul cu reședința
sub-prefecturei din Hirtieşti; plaiul Dimboviţa, cu reședința subprefecturei în Nămăești; plaiul

Văleni, cu cătunele: Lun-

Vă.

“Leni și Vrăbieşti.
12. Vorovenicu cătunele: Gura-Ulubi, Rădulești și Voroveni.

13.

cătunele:
și Vul-

II. Plaiul Dimboviţa:
1. Albeşti, cu cătunele:
beşti și Căndești.
2. Bădeni. Păminteni,

|

tunele:
tenești

1. Bădeşii,
|

cu

cătunul

Bă.

"dești,
2. Berevoeşti- Pământeni, cu că-

tunele: Berevoești-Pămînteni şi
3. Beredoeşti- Ungureni, cu că-

tunele: Berevoești-Ungureni, Gămășești și Mănești.
4. Corbi, cu cătunele:

Al.

6. Domnești, cu cătunul Dom-

nești,

7. Leiceşti, cu cătunele: Corbi,
Lăpușani,

Bădeni-Păminteni,

că-

Co-

3. Bădeni-Unguren, cu cătunele: Bădeni-Ungureni, Lunca-Girtei, Piatra şi Slobozia.
4. Cimpulung, comună urbană și oraș.

5. Cetăţeni-din-Deal, cu cătuși Mes-

6. Celăfeni-din- Vale, cue cătu-

Leiceşti,

Pădurețul.
8. Wucșoara,

Păcioiul

şi

cu

cătunele:

Secăturile

şi Slatina.

9. Pietroșaui, cu cătunele : Pic.
troşani

cu

Corbi

și Zboghițeşti.
5. Corbşori, cu cătunul Corbșori.
-

Nucșoara,

și Stoeneşti.

nele: Cetăţeni-din- Deal
teacănul.

cătunele:

Oţelul.

_9. Poenari, cu cătunele: Rrebenești, Grojeani, Poenari, Șerbăneşti și Valea-din-Dărăt,
10. Pucheni, cu cătunele: Pu-

Mare pănă la Călinești și plasa Cîrcinovul, de la Cîrcinovul
pănă la Glimbocata, lingă satul
Bădulești, unde se termină județul Muşcel.

Lăicăi, cu cătunele: Lăicăi,

şi Nicolăeşti. :

cu

13. Voineşti,.cu cătunele: Ră.- -

8. „I/icloșani, cu cătunele: Co-

. Mari

AWămăeşii,

ceni, Valea-Foii și Voinești.
III. Plasa Nucșoara.

Minciuneșşti, Păişeşti și Runceasa.

Capul-

în Plasa-Dealului,

10.

|

păceni-Mari, Copăceni-Mici, Meişoarele,
Micloşani,
Micloșani-

Călu-

Moroești, Nămăeşti și Valea-Romineştilor,
11. Rucărul, cu cătunele: Dimbovicioara şi Rucărul,
12. Vatea-Alare, cu cătunele :.
Bogătești, Șelari și Valea Mare.

tieşti, Lucieni şi Valea-Vacei.
6. Xugurul, cu cătunele: Țugurul, Valea- din- Dărăt și Valea.
Itului.

Plasa Rîurile se împărțea în
plasa Riul-Doamnti, de la Domnești pănă la Mărăcinenişi plasa Bratia-Bughea, dela Aninoasa
pănă la Băjești și de aci în sus
pănă la Poenari, împreună cu

se

9. Alfăfăul, cu cătunele:

lești, Chiliile, Coceneşti, „Măţăul
şi Suslănești.

5. Jlirtieşti, cu cătunele : Hir.

la Colibaşi.

Piscului,
Plasa Podgoria

rești şi Lerești-d.-j.

4. Davideşti, cu cătunul: Da-

împărțea

şi cu

Bala.

şi Bote-

videști.

şi Argeșelul-

Furnicoși

Boteni-Pămiînteni

" robeșşti.

d..j. Cel de sus coprindea tot
terenul cu satele coprinse între
Cotești pănă la Rucărul și cel de
jos, teritoriul de la Boteni pănă

Godeni

7. Dragoslavele, cu cătunul
Dragoslavele.
8. Lereşti, cu cătunele: Le.

ni-Ungureni.
3. Confeşti, cu cătunele: Conțeşti-d..j., Conţeşti-d.-s. și Co-

la guvern, ca să scape de sub pri-

vegherea vătafului de
“le controla pichetele
treceaii ei pe ascuns
lurite de exportare,
guvern.
Plasa Argeșelul se

Boteni, cu cătunele:

şi Dia.

conești.

și Birzești.

bulești

de azi, afară de satele

nele: Cetăţeni-din-Vale

şi Vărzăroaia.

10. Poenărei, cu cătunul Poenărei.
II, Retezoeşti,

cu 'cătunele:

Găneşti și Retevoești. :

12. S/ănicul, cu cătunul Slă-

nicul.

13. Stănești, cu cătunele : Pă.
răeşti și Stănești,

IV. Plasa Podgoria:
1. Bef/eţi, cu cătunele: Albutele, Beleţi, Negreşti și Sgrip-.
ţești,
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2. Budișteni, cu căt.: Băila,
Budișteni

12,

3. Călinești, cu cătunele:
Călinești şi Viţichești.

4. Ciulniţa- Fustatiade, cu cătunele: Ciulniţa și Prundeni.
5. Dobreşii, cu cătunele: Dobreşti și Fureşti.
6. Giimbocelul,

lești, Udeni

$.

cu

cătunul

cătunele:

Go-

și Valea-Boerească.

cu

cătunul

Golești-Badii,

Gorganul,

cu

cătunele:

Cîrstieni, Drăghiceşti, Gorganul
şi Rincăciovul.
10. Leurdenz,
cu cătunele:
Cîrciumărești, Leurdeni și PrunPriboeni, cu căt, Priboeni.

12. Topoloveni, cu cătunele:
Circinovul, Inurile și Topoloveni.
13. figănești, cu cătunul Țigănești.

14.
cănești

Văleni, cu cătunele: Cioși Văleni,

15. Vrănești, cu cătunele: Bădești,

Gușaţi,

Udeni,

Vrănești

1. Aninoasa, cu cătunele: Ani-

noasa și Valea-Siliștei.
2. Dăeşti, cu cătunul Băjeşti.
3. Bălileşti, cu cătunele: Bălileşti, Romiînești şi Valea-Mare.
4. Capul-Pisculul, cu cătunui
Capul-Piscului.
5. Coteşti, cu cătunul Cotești.
6. Drăghiciul, cu cătunul!
Drăghiciul,
7. Godeni, cu cătunul Godeni.
8. Golești, cu cătunele: Goleşti, Grigoreni, Poeniţa, Priboaia

vezeni

10.

cu cătunele: Li-

şi Hirtieşti,

J/ihăeşti,

Călceasca,

Oprești,

cu

cătunele:

Furnicoși,

Geabelea,

Mihăeşti și Valea-Bradului.

11. Rădești, cu cătunele: Pițigaia şi Rădești,

Stilpeni

munele: Rucărul,

rei,

Băgneni,

locuinţe

și

Vlădești

cămașă

1. Ciumeşti, cu cătunele: Ciuşi Sărăreşti.

înriurată,

bete

sai

chi-

neci), apoi cojoc mic saii mare.

2. Colibaşi, cu cătunele: Co-

La picioare sunt cioareci albi
și strimţi, peste care se dă cămașa, opincile încălțate peste
obiele cu nojițe, cizme ori ghete.
Costumul femeesc constă din

și Vieroșul.

șești, Păcioiul

și higie-

mir (ca încingătoare), lăibărică
(haină scurtă fără mineci), mintean (haină scurtă cu mîneci),
zeghe, manta, ori pieptar (un fel
de cojoc mic înflorat şi fără miî-

VI. Plasa Riul-Doamnei, reşedinţa plășei, com. Piscani, căt,
Piscani,

libași

bune

Costumul bărbătesc se com:
pune din căciulă sai pălărie,

Ne-

de-Sus.

mești

foarte

nice.

Valea-Ursului,

Viădești-Păminteni

Lerești,

Valea
- Popii, Drăghiciul, Bălilești, Leurdeni, Ştefânești, Boteni, Vlădești, Topoloveni, Gorganul, Domnești şi Corbi, aii

și Sur-

Coteasca,

Nămăeşti, Dra-

goslavele, Valea-Marc,

14. PVaea-Popiz, cu cătunele:
Uluba, Văcarea și Valea-Popii.
15. P/ădeşti, cucătunele: Au-

cu cătunele:

Co-

şi Petrești.

4. Dirmonești,

cu

cătunele:

Caracal, Dirmonești, Tămăşeşti,
Valea-Nandrii, Valea-Rizii și Zăhărești.

pe cap maramă de borangic (a:

5. Fupineşti, cu
pinești.

veste, fetele

6. Jfărăcineni,

_Gropeni

iie mult înriurată, brii și bete,
fotă cu flori, lăibărică, bundă şi

cătunul Jucu

ceasta

însă

învelit).

cătunele:

și Mărăcineni.

7. dliceşti, cu

şi Zăvoiul,
V. Plasa Riurile:

şi Uliţa,
9. Livezeni,

teești,
deni.

3. Coșești,

dul-Leurdeni.
"TI,

cu cătu:

13. Sfi/peni, cu cătunele: Ma-

gești, Prislopul,

Gofeşti-Badii,

9.

Schitul-Goleşti,

ncle: Lăzărești și Schitul-Golești.

şi Schitul.

Glimbocelul.
7. Goleşti,-cu
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Toate

cătunele: Bu-

cioarecii,

deasa, Micești, Păuleasca și Purcăreni.
3. Aftoveni, cu cătunele: Mioveni şi Părăești.

9. Piscani, cu cătunele:
greni și Piscani.
|

numai

purtind

pentru

ne-

capul

ne-

*
cămășile,
zeghiile,

iile,

fotele

mărămile,

se

casă din

ci-

confecționează

în

nepă,

lină și borangic.

bumbac,

Lăibăricile şi mintenele însă se
fac cite o dată din postav mai
subțire cumpărat din orașe. A-

Ne.

cesta

este costumul țărănesc ce

10. Purcăreni, cu cătunele:
Piţigaia-Valea-Badii, PurcăreniAdunați și Tărseni,
IL. Racovifa, cu cătunele: Că:

face admirațiunea tutulor oamenilor cunoscători.
Femeele de ţară Mușcelence
nu poartă capul dezvelit nici o

tăneşti, Racoviţa-d.-j., Racovița:

dată, fie chiar prin casă, ba încă

d.-s. și Valea-Stinei.

se
îşi
fie
de

12. Ștefănești,
Izvorani,
Dealului.

cu

cătunele:

Ştefăneşti

și: Tirgul-

feresc mult ca atunci cînd
pieptănă părul capului să nu
zărite cu capul dezvelit, chiar
bărbaţii lor.
Ele poartă pe cap ştergar. In
sărbători poartă marama de borangic cu fel de fel de alesături
în războii,
TFemeele tinere lasă părul de
atirnă pe spete, împletit în una

13. Țifești, cu comunele : Buc:
şeneşti, “Ţiţeşti, “Valea -Mănastirci şi Valea-Stinei.

14.

Vatea-.Mare, cu cătunele:

Enculești

și Valea-Mare.

Traiul şi îmbrăcămintea docuitorilor.
— Locuitorii din co-

|.

saii două

coade;

iar

cele

mai
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bătrine îl string pe crestetul capului formînd o ridicătură sub

toaca de lehuză şi copil. După
naștere, copilul se îmbăiază cu
apă vie la prima dată ca să
fie voinic.
Ori de cite ori îl scaldă suflă
şi scuipă de trei ori spre cel
necurat. Albiturile fătului nu trebue să le apuce afară Sfinţitul

maramă, numit conciti, Mijlocul
tot de-a-una îl încinge cu briîi

roșu, apoi cu bete multicolore.

In picioare poartă opinci, cizme
saii ghete,
Imbrăcămintea femeci, afară
„de

pînzeturi,

este

ca la bărbați.
Ornamentul

mai

aceeași

soarelui,

este mai același ca la fete, cu
deosebire că se adaogă marama.

iute, şi cînd îl scaldă a doua oară

3 rînduri semi-cerculare.

țărei,

credem

necesarsă

arătăm aci cite-va din ele, așa.
“dupăcum ni S'aii comunicatde

d-nii învățători ai județului.
Cind femeia se găsește în
munca nașterei nu lasă alte per-

soane

să vie în

casă spre

a o

vedea. Copilul nu-l scaldă cu
apă din ziua trecută. Cind "1
scaldă ”] pune' cu capul spre
E. şi după ce termină, mișcă
albia

tot

copilul de
femeia

e

spre

E.

și

apă spre

scutură

foz. Cînd

lehuză, 4ode

- rămîne singură

zile

în casă cu

nu

co-

pilul, ci însoţită de altă femee;

ține pe lingă dinsa furca de
tors, 'ițele de țesut și babiţa și
afară iese cu furca

în

mină

şi

cu o altă persoană, nu singură.

La trei zile după naştere, seara,
pune cu moașa ursitorile, ce constaii din mîncări de tot felui,
bani, etc. La botez, duce pe
copil înfășat în cămașa tatălui

săii. (com. Lăicăi-Runceasa).
La nașterea copilului, în timpul chinului, nu trebue să asiste
femee ori bărbat cu ochii căprui, căci se apropie ucigă-l(3152. Marele

|

Dicțisnar

Geografic.

Vot, Ip.

*

de Miează-

cuvint. (Cetăţeni-din-Deal), După ce se naşte copilul se
scaldă în apă rece, zicînd să fie

Pe piept poartă sfanți, ruble
Saii rubiele, aranjate în 2 sai

restul

căci e răi

Noapte, Copilul se scaldă înainte de apus pentru același

capului la femei

Un costum bun țărănesc pentru femee costă 350—400 lei,
iar pentru bărbat 150 lei. Obiceiuri la naşteri, căsători?
ş7 înmormiîntări. Aceste obiceiuri diferind puţin de cele din
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pune și încălzește apă într'o
oală nouă, zicînd să aibă glas
să cinte frumos, și după ce l'a
scăldat şi l'a înfășat, îl atinge
cu capul de căminețul coșului,
zicind să fie bun și să nu plingă,

după aceea de pragul ușei de
sus, zicînd să nu ia deochi. Apoi
îl dă cu capul de icoană ca să
aibă cinste în fața lumei ca
icoana ; după aceea rade de la
. icoană puţin lemn şi “i dă copilului pe git zicind să nu se
mai

sperie.

Apoi,

înainte

d'ai!

da ţiţa, îi dă puțin unt proaspăt ca să fie vorbele lui unse
„ori cu cine va vorbi. Cînd mama,
după lehuzie, iese la biserică,
dacă se întilneștecu bărbat, crede
că, dacă va mai naște, va face
băiat; iar dacă se întilnește cu
femeie crede că va naşte fată.

(Comuna Vlădești).
Dacă femeia nu poate face
copilul lesne, i se dă sămință
de cînepă pisată, se spală icoanele cu apă neîncepută și i se
dă să bea, iar bărbatul şade
în

genuchi

înaintea

icoanelor,

rugîndu-se. (Birzești).
La căsătorie. Tinărul - care
voește a se căsători cere consimțimîntul părinților și aceștia

îi. dai sai nu îndemnul lor.
Dacă fata pețită convine și fiului și părinţilor, căsătoria e u-

şoară,

Mirele se duce cu părinţii și
cu prietenii căutători de casă
aşa numiți,

la casa femeei, spre

a face propunerea de căsătorie
"și a se tocmi asupra zestrei. De

le convine, se duc în altă zi și
fac foaia de zestre, — după ce

și părinţii fetei
tători de casă la
şi asupra zestrei
nunta e gata. Se
şi o petrecere cu
curie că a pornit

au fost căubărbat. Dacă
s'aii înțeles,
face o masă
lăutari, de bucăsătoria. Se

hotărește tot acum și ziua nunții.

Logodna se mai chiamă, în unele

localităţi ale jud. Muşcel așesat,
Dacă nunta e Duminica, de Joi

seara ginerile şi socrii mari (pă-

rinții ginerelui) se duc cu merinză la socrii mici (părinții miresei), cu un plocon (lucruri
de mincare) și după ce se
tocmesc asupra
încălțămintei
de socru,

soacră, surori și fraţi

de ai miresei, pe care ginerile
e dator a le cumpăra, se mat
face o masă

și petrecere.

Sîmbăta, pe la amiazi, ginerile și alți tineri cu ploscile cu
vin şi rachiă

și cu lăutari,

um-

blă din casă în casă şi după
ce dă bună dimineaţa pofteşte pe
fie-care ai casei să bea din ploscă.

- Aceasta este pofteala la masa
ce se va da la ginere Duminică
seară.

Tot Sîmbătă seara se face
o adunare de fete la mireasă,
pentru

cracă

facerea

de

bradului,

brad

hirtii colorate

din

o.

împodobită!cu
și

înflorate

fru-

mos.
La. nun în același timp sunt
adunaţi toți flăcăii.
Un om: cu părinți rade pe

ginere, o avea ori nu barbă, și
lăutarul

>

"i cîntă:

Razi barba de tinerețe
Și o dai spre bătrineţe, etc,

După aceasta, iar masă.
ceasta se chiamă /ede/eș.

te

A-
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Duminică dimineaţă, ginerile
şi mireasa

se întilnesc

la

bise-

rică. Mireasa are cu sine un
flăcăi, tot cu părinți, care poartă
bradul (numit frate de ginere).
Pănă a intra în biserică, preotul
“i întreabă la ușă: — Vreţi să vă
însoțiți? Ei răspund: — Da! Atunci

intră

în

biserică

şi

să ia mireasa.

Dinsa,

cu

fratele de ginere și cu lumea
poftită şi nepoftită, se duc la
puț, iau apă într'o vadră, o ţin
amîndoi de un șervet băgat pe
urechile vedrei și pănă acasă se
opresc în trei locuri şi fac horă.
Atunci se zice că joacă vadra.
Ginerile, cu căruțele încărcate
de

prieteni,

cu

nașul

și

nașa,

cu lăutari, cu călărași (flăcăi
călări) pornesc la mireasă. Ginerile e tot călare. Aceștia vestesc pe mireasă că sosește nunta, apoi se întorc spre a veni

cu cei din urmă. Ajunși acolc,
de .călări, unul din ei spune
oraţiile. După aceea iese mireasa, alege un număr de oameni
(rude și fruntași) ce se numesc
acum colăceri, și le dă cite un
şervet. Apoi tot mireasa toarnă

mirelui, să sc spele mai 'nainte
da intra în casă.
Intrind

în casă

șed

la masă

(tinerii alături), și după terminare se spun orățiile. Cînd se
zice: Şi se roagă (tinerii) cu
smerenie, ca să le daţi blagoslovenie, tinerii se roagă: ertaţine taică

și maică

şi ne blagos-

loviți.
Apoi sărută miinile părinților,
nunilor

și

trini,

După

nuna

se

sue

mesenilor

aceea
într'o

mai

Foaie.

verde

avrămeasă,

Rămii

maică

sănătoasă,

Dacă
Să

n'ai

fU cu

mici se numeşte pe calea
mară saii pe calea-valea.

fost bucuroasă
mine

Pe unde-ai
O să curgă
Unde-ai pus
O să curgă

la masă,

etc.

La

”

bă-

mireasa

și

căruță,

în

care i se pune şi zestrea: pernele, lada, etc., plingînd și lăutarul cîntînd:

înmormintări

nu

se

priprea

văd obiceiuri diferite de cele
de prin alte judeţe.
Istoric, Din istoricul județu-

pus florile
palmele;
panglicele
bicele, etc.

lui

Muşcel

vom

aminti

numai

cite-va date în afară de cele
indicate la localităţile istorice

se

oficiază slujba.
După cununie se duce fiecare la casa părinților.
Ginerile se pregătește să se
ducă
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Cînd e aproape'să pornească
căruţa, nuna pune un pahar cu
vin pe capul miresei și d'asupra
lui rupe o azimă, din care aruncă bucăţi în toate părţile.

a servit drept azil al locuitorilor cîmpeni la vreme de învaziuni. Graţie trecătoarei însem-

Lumea se repede și le ia, avînd

bilit de timpuriu legături strinse

credința că
sată spre

azima

e bună

a o presăra

pi-

pe vitele

ale judeţului, District de munte,

nate

pe la pasul

comerciale

cu

Bran,

s'a sta-

Transilvania,

în

miresele.
După aceea, căsuţule o retează
da fuga; lumea chiue, lăntarii
cîntă de părere bună că aii luat

particular cu Braşovul. Aceleeași împrejurări se datorește
faptul multor evenimente istorice
petrecute tot pe acolo. In 1395,
Sigismund, regele Ungariei, poposește cu armata sa la Cimpulung, cind cuexpedițiunea între-

mireasa.

prinsăla Nicopoli-Mic.In 1595,Si-

“ce se duc la

tirg

ca să se caute

de

cum

Ginerile

se

vinzare,
se

caută

întoarce,

rupe gura îici la soacră și îi
aruncă în sîn o monedă de argint sai aur legată în șervet.
Cind

mireasa

la ginere,

se

a

ajuns

slobod

ea se dă jos, intră în
nuna o îmbrobodeşte,

acasă

pistoale;
casă,

și

După aceca iese în horă (hora
miresei), cu ginerile și nunii de
mină și învirtesc jocul de 3 ori,
ast-fel ca a treia oară să vie
tot în locul de unde a pornit.
Jocurile ţin pănă seara, apoi
se pune masa. In timpul mesei
lăutarii cîntă doine haiducești:
Jianu şi Codreanu. La sfirşitul

mesei vine lăutarul cu un taler
cu covrigi pe el şi mesenii pun
bani pe el zicind: De la noi
puţin, de la D-zei mult. Ginerile răspunde: Foarte mulţumim; de undeat dat, D-zeu
izvorească,

să

După masă se încep jocuri.
Luni se mai pune o masă la
ginere; Marţi alta la nun; Joi
la socrii mici. Această din urmă vizită ce tinerii fac socrilor

gismund Batori, principele 'Transilvaniei, vine împreună cu Ștefan Răzvan, domnul Moldovei,
ca să se 'împreune cu -Mihaiii
Viteazul la Cetatea Stoeneşti
(Negru-Vodă), și să alunge pe
Vizirul Sinan Pașa din Ţară
(Vezi Gr. G. Tocilescu, /sforia
Rominilor, 1900,p. 160 şi 291).
Pe la începutul secolului al
AVII-lea, locuitorii cîmpeni,

ne-

voiți de impilările slujitorilor
domneşti, emigrară la munţi.
Parte din ci veniră în Cimpulung unde fură bine primiţi.
Noi oaspeți deveniră fraţi buni
cu ospătării; frați d'același singe
şi interese.

Proprietarii

satelor

despopulate cerură la Domni
reîntoarcerea emigraților la căminurile lor. Mateiii- Vodă, după
plingerile boerilor şi călugărilor,
trimite porunci în toate

orașele

şi satele Rominiei și în părțile
Turciei unde erai emigrați săieni, îndemnîndu-i

a se reîntur-

na la vetrele străbune și promițindu-le ușurare și protecţie.
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Sătenii emigrați
locului,

însă ședeai

fie-care pe

la

comune

a trimite

îndată

la urma lor pe cultivatorii cîmpiilor, şi trimise gonaci după:
fugari.

Parte

din

se

că «alungarea streinilor amerință

spargerea orașului».
Mateiii-Vodă dă atunci poruncă ca emigraţii aflaţi în Cîmpulung cu 4 ani înainte de Ale-

"xandru Iliaș să rămie acolo, privindu-se în viitor ca Cîmpulungeni; iar cei așezați în oraș
din zilele lui Alexandru Iliaș

șiale lui Leon, aceia să fie aduși

la urma, lor.
La anul 1806, mulți Romini
(Olteni şi Ardeleni), veniră a se
așeza în Mușcel și pe_ moșia
orașului, ca clăcași. Unii din
aceștia, încuscrindu-se cu_moşnenii, deveniră moșneni ei în-

şişi și părtași la veniturile comunelor; iar alți din ei nesupărați de clacă 30 ani, se făcură moșneni cu voința tăcută
a proprietarilor și a moșneni:
„lor.

Judeţul Muşcel la anul 1821
a fost ocupat milităreşte de
Ipsilante, unde așezase o companie de Eteriști sub comanda
unui căpitan, iar pentru împli„nirea contribuțiunilor dela loinstalat

mai multe județe ale țărei, între

cari și Mușcelul, avind
cite

un

în

ispravnic

fie-

de

denilor,

Ariceştilor,

170

com,

Moroeni.

Muşcelul, zec/hie numire a cătunului Manoleşti, jud. Buzăti, comuna Valea-Mușcelului.

Muşcelul, proprietate a sătenilor
„din Domnești, situată spre E.
de comună, peste rîul Doamna,
jud. Mușcel. Acest pămint este
bun

şi produce

porumb,

griă,

secară şi fineţe alese. Din
ceastă proprietate, 86 hect,
parțin d-lui 1. Negulici,

aa-

Muşcelul, zzoșie, în jud. Buzău,
comuna Colţi. Are 630 hect.,
din

care'80

hect.

pădure,

res.

tul izlaz, fîneaţă și sterp.

Muşcelul, moşie, în jud. Buzău,
com. Pleșcoiul, căt. Mușcelul,
150 hect. arabile,
livezi, vie
și izlaz.

ocazie

încredere.

(C.

Muşcelul,

moşie

a statului, des-

părțită de Glodeanul, pendinte

'

moşia

Ceata-Preoților,

nenilor

Beceni.

a moș-

Are

cam

80

hect. și face un corp cu Rotunda
și Valea-Țiganului,

Mușcelul-Țigan (Bonci, Marineşti),

cătun,

al

com.

văţul, jud. Buzăii,
cuitori și 89 case,

Muşcelul-Țigan,

cu

Rușia400

lo-

Hoşie, în jud.

Buzăii,
com.
Rușiavăţul,
de
cam 540 hect., din care 200
hect. pădure, restul arături, fi-

neață, livezi și sterp. Se încorporează moşiei Ruşiavăţul,

lo-

Muşcelul, sa, jud. Dimboviţa,
plaiul Ialomiţa- Dimboviţa, căt,

cu

Muşcelul, pădure, în jud. Buzăă,
comuna Beceni, căt, Ocea, pe

etc.

cu

jud.

care se arendează
lei anual.

$oso

Muşcelul, căzu, al comunei Pleşcoiul, jud. Buzău,
cuitori și 41 case.

Cotroceni,

Prahova,

pentru

Brătienilor, Goleştilor, Creţuleștilor, Neculcilor, Rucărenilor, Ru-

opuseră

indulgență, măcar pentru emigraţii dela 1612, fiind legaţi cu
dinşii prin legăminte, zicînd ei

cuitori "și-a

nilor din ambele Principate) guverna țara cu concursul boerilor, ipsilante ocupa milităreşte

- care

de mănăstirea

/sforia Romi--

dela Domn

gonaci

seră la Domnie pe județ, pîrgară

un ispravnic de
D. Ariceseu).

(serie răp. 1.

în

și trimi-

acești

și bătrîni, reclamînd

N. Șoimescu,

împlinirea contribuției dela locuitori. Nici o dată biciul lui
D-zeii n'a trecut mai distrugător peste judeţul Mușcel ca în
timpul Eteriei lui Ipsilante,
Judeţul Mușcel este leagănul
mai multor familii vechi: familiile

sc arătară și în Cimpulung și
în comunele vecine reclamind
pe fugari. Toţi Cimpulungenii
și sătenii

Pe cînd Tudor

proprie-

tatca unde apucase a se stabili.
La a deua plingere către
Domn din partea marilor pro:
prietari contra emigraţilor rebeli,
„Matei ordonă capilor de districte
şi de

MUȘCELULUI (VALEA-)
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Muşcelului (Valea-),

(Drăguli-

neşti), com. zur, în jud. Buzăii,

plaiul Buzăului, situată pe malul
drept al riului Buzăul și pe am-

bele maluri ale văei Mușcelului,

la 6o kil. de orașul Buzăii,

Limita, la N., începe din
Dealul-Feţei, și merge la PiatraCheei,
se
lasă
pe
izvorul
Văci-Rele, trece pe la Altoac
şi se urcă în virful muntelui
Măgura;

gurei,

la

V.,, din virful Mă.

merge

pe

plai în Vir-

ful-Mantei, în virful Pătirlagi,
la Piatra-Izvorul-cu-Brad, urcă
în Virful-lui-Bălan,
în: Virful-

Stinei

și

ajunge

în

Fundul-

Muntelui-Balosinul ; la S., din
Balosinul, urcă în Piscul-Mieri-

orei şi pe slemne merge în
plaiul Botei, în Virful-Rezei şi
„se

lasă la gura

izvorului

Malo-

teasa; la E., din gura Malotesei, o ia pe apa Văei-Muș-

celului în sus, pănă la gura izvorului Trăistoaia, de unde urcă

în Dealul-Feţei, lingă căt, Fundăturile.
Suprafaţa sa e de i570 hect.,
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din care 154 hect. arabile, 520
hect. pădure, 150 hect. fineaţă,
435 hect. izlaz, 82 hect, livezi,
2 hect, vie și 227 hect, sterp.
Proprietăți
mai însemnate sunt:
Brăduleţul (particulară), Piscul.

Staicului,
Chcei

și

Valea- Rea,
Balosinul,

de moșneni:

Lazul-

ale cetelor

această comună,
cetelor:

precum

Păltineni,

și ale

Goţești,

O-

și Mici, Gavriloi,

Jitieni, Pislărești

şi Ch. Nicolai,

stabiliţi în comunele vecine,
dar care mai toți iai numirea
generică de moşnenii Sibiești.
Terenul e muntos și puțin
fertil, pe alocurea pospăios.
Comuna e formată din că:
tunele: Brusturișul, Calea-Chiojdului,

Muşcelului
izvorește

(Valea-),
din

Văleni, pl. Argeșelul, jud. Muşcel, se împreună
în centrul

Malul-Alb,

la E.

Muşcelului

jud.

(Valea-),

Buzăii,

com.

va,

celului; se formează din izvoarele Brădulețul și Leurdișul;
străbate în lung această com,,
unde primește izvoarele Trăi.
stoaia, Maloteasa, Izvorul-Răii,
etc., și se varsă în riul Buzăul,

în com.

Pătărlagele. “Țărmurile

sale sunt sterile și humoase,

Muşceluşa, cătun, al com. Nehoiașul, jud. Buzăii; are 80 locuitori și

16 case.

tului.

Vezi

zoș:e,

Furul-Mic,

a sta-

judeţul

Buzăi.

în jud.

însemnat,

Buzăii,, com.

Minzălești,

pe hotarul Vrancei; are pășuni
frumoase și o căşărie însemnată,

109 capre

și 300

în cașcaval,

brinză,

etc.,

care

în comerţ se vinde sub numele
de Penteleii.
Muşea-Mică,
ză,

com.

mute,

Minzăleşti,

în jud. Bupe

arendează

cu

450

Muşeteşti,

com. rur., jud. Gorj,

plaiul

Novaci,

com.

Gruiul. Este formată din

situată

la E. de

4 cătune:

Muşeteşti,

unde ce

și

reședința,

Capuzul,

Larga

şi

Stăncești,

cu

întindere

de

o

1500 hect., din cari: 220 hect.
arabile, 330 hect. fineţe, 10
hect. vie, ri hect. pomet, 504
hect, izlaz, 400 hect. pădure şi
25 hect. vatra satului.
Are o populaţie de 290 fasai 1170 de suflete, din
259 contribuabili; 3 bi-

serici, din care cea din Muşeteşti
a fost reparată la 1815, deservite
de 1 preot și 3 cîntăreţi; 1 şcoală,
39

copii;

un

cimitir;

S

mori;

4 puțuri şi 18 fîntîni.
Locuitorii posedă: 60 pluguri,
115 care cu boi; 57 cai, 480
vite mari cornute, 303 rimături,
I5I

oi şi 415

_Budgetul
de

gro

capre.

com. e la venituri

lei, iar la cheltueli,

de

goo lei.
Este udată de piriul Amaradia, care curge pe la E. de

hota-

căt. Muşeteşti, cu numele de apa

rul Vrancei, între munții Muşea-Mare şi Ventrilele ; are izlaz
şi pădure.

Muşeteşti și de piriul Văleni, pe
la V. de căt. Muşeteşti. Aceste

tului, Are o suprafață de 2400

ape, pe lingă că se pot trece
prin vad, dar ai şi cite-va poduri peste elc.
Comunicaţia se face prin şoseaua comunală, în lungul căt.

hect.,

Muşeteşti;

oi.

Stupi sunt 40.
Comuna în vechime se numea Drăgulinești. De pe la începutul secolului a luat numele
apei care o parcurge, Cătunul
cel mai vechiii e Manolești;
cele-lalte sunt din a treia decenie a secolului al XIX-lea.

Sc.

înființată la 1881, frecuentată de

mute

unde se adună laptele dia munţii apropiaţi, și se transformă

64 porci,

în jud. Muș-

tului, pendinte de Episcopia Ar-

milii,
cari:

şi 1 cîntăreț; 3 circiumi,
Meseriași sunt 2 fierari,
Budgetul com. e de 2728,19
lei.
Căi de comunicaţie n'are,
afară de albia Văei-Muşcelului
şi de Drumul-Chiojdului, dar şi

4 minji, 29 viței,

vene,

în

Valea-Muş-

1 preot

boi, 41 vaci,

toate arabile.

lei anual.

Muşea-Mare,

acestea anevoioase şi adesea în-.
trerupte.
Vite are: 11 cai, ş iepe, 184

Muşetescu,

mai

geşului.

flete, din cari 131 contribuabili,

de

hect.,

varsă în rîul Dimboviţa,
de com. Lăicăi.

Muşea-cu-Furul,

deservită

600

are

cel, aproape de frontieră, spre
Transilvania, proprietate a sta-

Manolești,

locuind în 183 case; o biserică
cu hramul Sf. Dumitru, în căt.

jud. Buzăii, com. Țintești;

comunei cu vălcelele: Săroaia,
Brăduleţul
şi Lespezile, și sc

Măceșul și Poiana,
la care
se mai poate adăuga și cătunașul Mihăileşti.
Are o populaţie de 700 su-

Manolești,

ză/cea,

Mușcelul comunei

Drăgulinești, Do-

dănești, Deduleşti, Grijești, Dăscălești, Niculăești, Băngulești,
Jipeşti și Mușetești, stabiliți în

proiești-Mari

MUȘETEȘTI

"498

Muşeţeanca,

7ojie, pendinte de

com. Însurăței, proprietate a stadind

un

venit

anual

de

37044 ei.
Muşeteasca-Finţeşti,
bărăşti-Muşeteşti,

sai Tămoșie,

în

prin

şoseaua

veci-

nală care o pune în legătură
cu com. Gruiul și prin drumuri ordinare care o pun 'în
comunicaţie
cu cătunele Cu-

_MUȘETEȘTI
puzul,

43

Larga,

Sirbești

-

Legenda spune

tin Brincoveanu, înainte de 'a
fi Domn,
nu se ştie din ce

cauză s'a refugiat în căt. Stăn-

acest timp
prietatea,

a stat aproape 3
bordei,
şi că în

a și cumpărat proce

se

află

află

niște

„a

vie părăsită,

numită

care se zice că

fost plantată chiar de fostul

Domn,

Muşeteşti, căzu de reședință
al com. Muşeteşti, jud. Gorj,
situat pe colina dealului Mușeteşti, pe o întindere de şoo
hect., din cari: $o hect, arabile,
130 hect. finețe, 4 hect. pomet,
4 hect, vie, 74 hect. izlaz, 200

hect. pădure și 8 hect. vatra
satului.
Are o populaţie de 100 fa-

milii, saă 570 suflete, din cari.
100 contribuabili; o biserică,

deservită

de

1 preot

şi 1 cîn-

tăreţ.

Locuitorii pe lingă agricul.
tură se mai ocupă și cu lemnăria. Ei posedă: 25 pluguri,
40 care cu boi;
vite mari cornute,

20 cai, 150
115 rimători,

300 oi și 169 capre.
In cătun se găsesc:

2 puțuri

şi 8 fîntîni,
Muşeteşti, dea, pe teritoriul comunei Vierșani, pl. Gilortului,:

jud. Gorj, avind o direcțiune
N.-S.; este coprins între ValeaGilortului Ja V. şi Valea-Deșului la E.; e o prelungire a Dealului-Pirîului și se termină la S,,

în Valea-Gilortului.

şoara, jud.

Muşcel.

Muşiţa (Munţii-), moșie a statului, pendinte de biserica Sărindarul, jud. Prahova; se aren.dează cu 3500 lei anual,

astăzi în

posesiunea d-lui D. 1. Nădăeanu. Urma bordeiului se vede
chiar și astăzi ; iar împrejur se
Viea-Domnească,

|

și Dra. ! Muşeteşti, pădure a statului, în
întindere de şoo hect., pendinte
că Constande com. Nucșoara, plaiul Nuc-

goești.

cești, unde
ani întrun

MUZAIT

Muşiţa şi Urjugoaia, păzur:
ale statului, în întindere de 1500
hect,, situate între plaiurile Pe.

moștenitorii

Constanţa, pl. Silistra-Nouă, com.

Ghiuvegea,

110 hect., populată cu fag, carpen, etc. Pe lingă dinsa, la V;
trece drumul județean Lipniţa-

în

muntele Suri și se varsă
dreapta Slănicului,

d'a

"Ghiuvegea ; iar la E., calea

numirea

de

Muzait, ruinele unui sat turcesc,
zidit pe ruinele unui oraș mi-':
-“ litar roman, în jud. Constanţa;
la N.-V. plăşei Silistra-Nouă și al
com. rur. Aliman, pe malul stîng

Teleorman,

Muţi - Odobeasca.

co-

munală Ghiuvegea-Curu-Orman.

pl. Tirgului, com. Drăgșenei.
Are o populaţie de 200 suflete,
din cari 68 contribuabili.
Pănă la 1885, forma cu căt.
Odobeasca o com. osebită, sub

în partea centrală a:

plășei şi N.V. a com., pe dea:
lul Mezarlic-Bair, în întindere de

com.
din

în jud.

ai

Muzaisi-Orman, pădure, în jud.

|

(Piriul-), pirţă,

căzuu,

Antonescu

tare.

trece șoseaua

izvorește

Muși,

G.

sunt pădure a moștenilor, iar.
vii sunt în întindere de 9 hec-

Mutul, căzen (îrlă), în jud. Ialomiţa, pl. Ialomiţa-Balta, pendinte de com. Balaciul.

Tir- gul
Trotușul,

sa-

125 hect. cumpărate tot de la
moşteni. Din acestea, şo.hect.

Mușşcel. Acest masiv se termină

jud. Bacăiă, pl. Trotușul;

și numele

livezi de pruni,
Lociiitorii și moștenii posedă
aci cam 620 hect. pămînt; iar

aproape de confluența rîului Argeşelul cu Rîul-Tirgului și prezintă o şea largă la S. de Nă.

Mutulichii

toți muţi. De la aceș-

fi rămas

printre cari şi ciţi-va moșteni.
Pe această moșie sunt 13 hect.

Muşuroiul, pisc (1230 m.), pe un
masiv foarte îngust, între RiîulTirgului și riul Argeşelul, jud.

care

cît şi fenieia

Muţi, zoșie, în jud. Teleorman,
pl. Tirgului, com. Drăgșenei, a. .
parținind mai multor proprietari

de-sus.

prin

bărbatul

eraii cu desăvirșire muţi. Din
căsătoria lor s'aii născut 6 copii
și aceștia

Muşoroaele, zea/, în jud. Dolj,
pl. Amaradia, com. Velești, prin
care trece limita de S. către
comuna Balota, satul Balota:

Cîmpulung-Rucărul.

lea. Atit

tia ar
tului,

leşul și Vărbilăul, jud. Prahova,
şi străbătute de valea Mușiţa.

măeşti,

Prin legea din 7.Februarie 1855,
aii fost alipite amîndouă la com. -:
Drăgșenei.
Legenda spune că numirea
"cătunului Muţi ar veni de Ja o
familie de muţi, care trăia aci
pe la începutul secolului al XIX-

i
i
|

1

i

al bălței Vederoasa; satul turcesc a fost distrus în timpul:

războiului de la 1877; la 1 kil.
spre E. se află movila Comoara...

..

..

N
Naca, /oc îsolal, în jurul com.
Călimăneşti, plaiul Cozia, jud.
Vilcea,

Naca,

ea/, în jud. Vilcea,

Cozia,

com.

Călimăneşti,

recţia de la V. la E.

plaiul
cu di-

Nacladul, ramură de nunţi,
ce
se detașează din Culmea-Pie.

troasă, jnd. Neamţu (ramura
Tazlăului), spre hotarul județului

Bacău, formînd întru cit-va
“mită despre acest judeţ.

li-

Nacladul, ziri?a;, în jud. Neamţu,
pl

Bistriţa,

com.

Tazlăul;

cu același nume și ramura Taz.
lăului; curge spre S.-E., formînd

în parte hotarul despre jud. Ba.
căi, pănă la vărsarea sa pe
dreapta piîriului Tazlăul,

(Pirîul-lui-),

Bistriţei,

în jud.

a/irent al

Suceava, com.

Broșteni.

Nacul, cătun (târlă), în jud,. Ialomiţa, pl. Borcea, com. 'Tonea,

situat pe Bărăgan.

_

Nacul, 72, în partea de N.E.
a com. Rădeni, pl. Coșula, jud.
Botoșani, pe hotarul moșiilor
Rădeni și Feredieni, ale statului;

Nacul,

pîrii,

Bair şi are o înălțime de şa
metri, dominînd calea ferată Can.
stan
- Cerna
ţa
voda, valurile lui

Traian, care trec mai spre N,,
la

din com.

care pune în comu-

Feredieni,

a

moşiei

Feredieni, . pl.

Coșula, jud. Botoșani.

Aci a fost înainte reședința sub.

„prefecturei
situat pe

plaiului Cloșani. E
valea

Coșuştei,

este fertilă, și are ş8 case.
Nadanova, firii, în com.
Bușeşti, plaiul Cerna, jud.

care

săi

rur., în jud. Bacăii,

spre N.-V. de aceste din urmă;

Răchitişul,. pe dealul cu același
nume, spre E. de Cetăţuia; și
Strugari.
|

tocmai

com.

iaşul Nadișa şi pe dealuri. Este
formată din 5 cătune: Nadișa,
pe dealul Blindul, reședința; Năssoești-Răzeși, cu Năsoeşti-Particulari, mai spre N.; Cetăţuia,

rur.
Me.-.

sovâ/ă, în judeţul
Constanţa, pe terur, Techir-Ghiol
acela al cătunului

Hasi-Diuluc,

N.

pl. Tazlăul-d.-s., situată pe malul stîng al “Tazlăului, pe piri-

hedinți.

Nadas-luiuc,
Constanţa, pl.
ritoriul com.
„Și anume pe

și cea'de
-

Nadelul, pirîă, în com. rur. Șuşița, pl. Motrul-d..j., jud. Mehedinţi; se varsă în piriul Șușiţa,
Nadişa,

Nadanova, sat, în jud. Mehedinţi,
plaiul Cerna, com. rur. Buseşti.

1 kil. şi dru-

laţul-Mare; este situată în par-

jud. Botoșani.

de E.

de

tea de S. a plășei
a comunei,

pl. Coșula,

Nacul, za/e, în care se află iazul
Nacul și piriul Nacul, în partea

o depărtare

murile comunale Hagi - Diuluc,
" Anadal-Chioi şi Hafii-Diulue-Pa.-

nicaţi€ iazurile Leahul şi Nacul

iz-

vorește dintre ramurile munţilor

„Nacu

aparţine mai mult de Feredieni;
are o suprafaţă de 5 hect. și
conține pește și floare de nufăr
galben; pe lingă apele sale ; comunică cu lacul Leahul din com.
Feredieni, prin pîriul Nacul.

la ho-

tarul dintre cătunele Lazmahale
și Hasi-Diuluc; este așezată pe
culmea dealului Hasi - Diuluc-

Numele

săii vine de

la unul,

anume Ion Nadișul, care a fost
întărit proprietar de Ștefan-Voe.
"vod,

asupra

moşiei

Nadișa

de

la Tazlăul, cumpărată de Nadiş de la vechii săi proprietari.
Mai în urmă, Petru Șchiopul

întări tot la aceeași moșie pe stră-

nepoții lui Ion Nadiș, în număr

NADIȘA

= NAIPUL
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de patru, din care fac parte răzeşii de astăzi.
In Condica Liuzilor, Nadișa
este trecută ca moșie răzăşească,

cu 95 hect,, I. Curpăneanu, cu
18 hect. şi statul, cu moșiile Năsoești şi Cetăţuia,

Pe teritoriul cătunului Răchi-

In Statistica din 1874, se află
trecut și satul Strugari.
Teritoriul săi se mărginește:
la N. cu al comunelor Slobozia-

de

Luncani; la E., cu al com. Dealul-Noi; la S., cu al com, Bo-

Vite sunt: 74 cai, 1232 vite
mari cornute, 368 oi şi 228 ri-

şoteni și la V., cu al com. Teţ-

mători.

tișul, se găsesc
sărată.

izvoare

cu

apă

Vie se cultivă pe o întindere
640

Tazlăul-d.-s., com. Nadișa, care
curge pe hotarul com. Nadişa,
spre com. Boşoteni. Îşi are obirşia de la locul numit Fintina-

Mare, curge despărțind satele
Nadişa, Năsoești și Enăchești
şi se varsă în Tazlău, pe stinga,

după ce se încarcă cu piriiașele

hect.

Răchitişul

și Adincul.

Nadişa sai Orzăştea, za/e, ju-

Budgetul com. e la venituri

dețul

Bacăi,

pl.

Tazlăul-d.-s.,

cani,
Dealurile sunt: Moşoaga, Runcul, Răchitișul, Mîndrul, Tur-

tueli,

luiul și Cetăţuia; iar cursurile
de apă, afară de Tazlăul-Mare:

calea vecinală, care duce la Moi-

zăr),

neşti prin Teţcani şi Poduri.

pl. Măcin, pe teritoriul com.
rur, Jijila, situată pe una din
ondulaţiunile N. ale dealului
Agamin, la 2 kil. spre S.-V. de
satul Jijila, în partea N.-V. a

Nadișa, 'Turluiul şi Răchitișul.
Are: o școală mixtă, care func:

de 6732: lei, 68 bani și la chelde 2996

Iei.

Comuna. este străbătută

de

"Distanţele: la Bacăi, capitala

ționează din 1867, în satul Na-

districtului,

dişa, frecuentată de 21 copii;
6 biserici, din cari 4 ortodoxe,
cîte una în satele Nadișa, Cetățuia, Năsoești-Răzeși și Răchi-

Ocna, 45 kil.; la com. DealulNoii, 40 kil.; la com. Teţcani,

tișul, deservite de

2

preoţi

și

5 cîntăreți, şi 2 catolice: una
în Năsoești-Particulari și a doua

în Răchitișul; $ cîrciumi.
Are o populaţie de şo5 familii, saii 2039 suflete: 1089
bărbaţi, 9o5 femei; 1791 Romîni, 241 Unguri și 7 Izraeliţi;
2032 de protecţiune romînă și
7 austriacă; 1432 agricultori,
14 comercianţi, 10 cu profesiuni
libere și 20 servitori.

Pe lingă agricultură, locuitorii
se mai ocupă și cu cizmăria,
cojocăria, dulgheria, rotăria, pie„trăria și cu fierăria.

După legea rurală din 1864,
s'a împroprietărit 136 locuitori,

cu 436 fălci pămînt

în țarină.

In 1879, s'au dat la 17 însurăței
34 fălci pămînt în împroprietărire,

-

Teritoriul com. are o întindere de peste 3000 hect. Pă.
durile ocupă 1500 hect., dintre
“cari a statului (Cetăţuia) are
$32

hect.

Proprietarii sunt: G. Iurașcu,
cu 357 hect,, L. Lucian Veraier,

31 kil ; la

Tîrgul-

6 kil.; la com. Boşoteni, 4 kil.;
la com. Luncani, 17 kil.; la
com. Slobozia-Luncani,. 15 kil.;
iar la com. Scorţeni, reședința
plășei,

4 kil.

Nadişa, sa/,
Tazlăul-d.-s.,

jud. -Bacăii,

plasa

reşedinţa comunei

cu același. nume, situat pe dealul Blindul și în valea piriului
Nadija.
Are o populaţie de 616 suflete;

de pe teritoriul com. Nadișa.

o şcoală

mixtă,

frecuen-

„tată de 11 copii; o biserică,
clădită la 1741 de locuitori, deservită: de un preot și 2 cîntăreţi; 2 cîrciumi.
|
Vite sunt: 20 cai, 406
mari cornute, '134 porci.

vite

Nadoleanul

chești, Năsoești, Nadișa, Răchitişul, Cetăţuia, Cernul, Ruminești, Bereşti. Astăzi este re-

dusă la trupurile Nadişa şi Năsoești-Răzeși..
Nadişa,

zirii,

jud.

Bacăi,

pl.

în

jud.

plășei şi S. a comunei,

“Tulcea,

are o

înălțime de 45 m.; este punct
trigonometric de observaţie de
rangul 'al 3-lea, dominind asupra satului Jijila şi asupra VăiiPopii; este acoperită cu fineţeşi verdeață; este naturală; pe
la poale trece drumul comunal Măcin-Jijila.

Nagara, dea/ şi Joc de pășune,
în com. rur. Malovăţul, județul
Mehedinţi, situat în apropiere
de satul Piatra-Albă. In acest
loc ese.fum din pămint în mod
continui.

Naiba, rute, în jud. Mehedinţi,
plaiul Cloşani, acoperit cu brazi,
din

Nadişa, moșie a răzeşilor, jud.
Bacău, pl. Tazlăul-d.-s., com.
Nadişa, care în vechime cuprin__dea trupurile Boşoteni, Enă-

(Movila -lui- La-

movilă,

care

se

face

şindrilă.

Se

intinde pănă în apa Cerna, la
locul numit Corcoaia.
Naimanul,
pl. Fundul,

sa, în jud. Roman,
com. Oniceni, lingă

satul Oniceni. Are o populaţie
de 17 familii, sait 69 suflete.
Se mai numeşte şi Onicenilui-Naiman,
Naipul,

com.

rur., jud. Vlașca,

NAILUL

Ip

pl. Cîlniștea, compusă
tunele:

Băleasca,

din

că-

Cioflicul

Tepe (170 m.),
Tepe, (157 m,

şi

Naipul, situată pe partea dreaptă

Bair,

a apei Cilniştea. Toate cătunele
sunt pe proprietatea Naipul.
Prin comună

(200 m.),
Bair,

“în Cîlniștea.
Ghimpați,
.

Are o suprafați de 3100
hect., din care 2000 hect,. pă-

trașcu

dure.
200

locuitori,

cărora

la

li s'aii dat

600 hect. pămînt.
Moșia se arendează cn 44000
lei anual.
Această comună constitue sin.
gură o parohie. Are o popula:

Budgetul comunci e la veni.
turi de 5497 lei, şi la cheltueli
de 3538 lei.
Naipul,

căzeu,

al comunei

cu a.

celași nume, jud. Vlașca.

Naipul, za/e, jud. Vlaşca, izvorînd
din Letea-Vechie, vărsîndu-se în

” | Cîlniştea, la Naipul. Se mai numește

și Valea-Cuciului,

Nalbant, com. rur., situată în
partea centrală a județului Tul„cea,

și cea NE.

a

plăşei

Ba-

badag, pe ptriul Teliţa.
Se mărginește la N. cu com.
Teliţa; la S., cu Armutlia şi
Baș-Chioi; la V., cu
AlibeiChioi ; la E., cu Frecăţei şi Con-

gaz.
N
Relieful solului e destul de
accidentat de dealurile: GhelTepe (pleşuv, 70 m.), Sari-Tepe
(galben, 54 m.), Stamuni-Culac
(228 m, la S$.; Buiuc-Cara„08157.

Sfarele Dicţionar

fieografe.

Canagic-Bair,

(170

m.),

nicul și Nalbant

(240
la

V.;

la V;

și avînd

ca a-

reședința ; Trestenicul,

la 3 kil.

spre N.-V., tot pe valea Teliţa.

1355

suflete:

292

bărbaţi și 645 femei; 669 Romini, 370 Bulgari, 22 Ruși, 227
Turci, restul de alte națiuni,
Are o școală, înființată în 1882
de stat, frecuentată de 69 e.-

1 preot și 1 cîntăreț,
Locuitorii posedă: 216

plu-

pre; 8 mori, din cari4 deapă
și 4 de vînt,
sunt:

lemnari, 1 cizmar,
Comerciul
în

e

3 fierari,

3

1 timplar.

activ şi

tul al locuitorilor, o populaţie
de

176

familii, sau 844

„din cari st2 Romini,
gari, restul

suflete,

302 Bul-

Turci.

Nalbant, sa, în jud, Constanţa,
Pl. Mangalia, cătunul comunei
Chiragi, situat în partea sudică
a

comunci,

pîndu se

cu creşterea vitelor, pe

pe

care 2 hect.
satului. -

Nan

254

(Dealul-lui-),

comunele

hect.,

ocupate de

dea/,

“Țigănești

S

din

vatra

între

şi Gorgani,

pl. Podgoria, jud. Muşcel.

Nan (Faţa-lui-),
Bălănești,

locuitori şi 27

Nan

căzu al com.

jud. Buzău,

cu

100

case.

(Pichetul-lui-), pica, pe

"Dunăre,

cu

No.

16, în județul

Ilfov.

brînză, lînă, etc., şi import de coloniale și manufactură,

comunei e la veni-

Nana,

com.

rur.,

pl.

Negoeşti,

jid. Ilfov, situată la S.-E. de Bucureşti, la 48 kil. de acest oraş.
„In partea de V., pămîntul e smir-

Yo, IV.
*,

la

constă

export de cereale, vin, lemne,

Budgetul

1500 hect.,

|

guri de fier; 482 cai și epe,
613 boi și vaci, 2483 oi. şi ca-

Meseriași

Are o întindere de

pămînt bun pentru cultură, din
cari 48 hect. vatra satului, res-

o întiadere

levi; o biserică, în Nalbant, cu
hramul Sf, Haralambie, zidită
în 1881 de locuitori, deservitii

„de

Nalbant, sas, în jud. Tulcea, pl.
Babadag, cătunul de. reședință
al comunei Nalbant, așezat pe
ambele maluri ale viei Teliţa,

2 kil. spre răsărit de reședință,
pe valea Chiragi, sub poalele
stîncosului deal Copucci; este
Tămășița unui sat odinioară mare
și populat; azi abia are o populaţie de 4 suflete, Tătari, ocu-

hect., din cari 83 hect. vetrele
celor 2 sate, restul aparţinînd
locuitorilor.
Populaţia e compusă din 278
saii

Chioi, Teliţa,

și cea centrală

Intinderea comunei e de 3800

familii,

lei, iar la cheltulei.

drumuri comunale se duc la
satele învecinate: Trestenicul,
Armutlia, Hagilar, Cataloi, Eni-

Co-

Movila-

turi de 4141
eli, de 4124

Drumuri sunt: șoseaua județeană Tulcea-Baș- Chioi; apoi

m.);

fluent pe dreapta valea AlciacCulac-Punar.
E formată din 2 cătune: Nalbant la S.-E., pe valea Teliţa,

ție de 1133 suflete; o biserică,
cu hramul Sf. Gheorghe, deser-

cîrciumi,

Cale-Bair

Verde (72 m.), la E; Jari-Tepe
(79 m.), Eșil-Tepe (54 m.), la
S.-E.; sunt toate naturale.
Ape sunt: Valea-Teliţa, trecînd prin cele 2 sate: Treste-

1564

vită de 1 preot și 2 dascăli;
o şcoală mixtă cu 2 clase; 6

m.), Car-

gea-Cara-Bair şi Dealul-Cilicului
(342 m.), la N.; parte sunt acoperite cu păduri, parte cu izlazuri şi fîneţe.
Movile sunt: Movila-lui-Pă-

E situată la 32 kil. de Giur-

S'aii împroprietărit

(230

Teche-Bair, (240 m.), Carcaman-

pului și a Peiusului ce sc varsă

de

Chiuciuc-Carala E; Uzum-

tal-Bair (220 m.), Circaman-Bair

trece Valea-Nai-

giii, și la ş kil.
reședința plâșei.

Izmail-Bair

NANA
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NANCIUI,

cos.
Luica
Se
1680
656

44.4

Stă în legătură cu com.
prin o șosea vecinală.
întinde pe o suprafață de
hect., cu o populaţie de

suflete, locuind

rezervă

izlaz.
Budgetul.
nituri

de

tueli de
Are

30

hect.

comunei
1703

pentru

e

lei

la

și la

vechel-

1680 lei.
o școală,

com.

Broșteni;

se

" desface din Culmea-Scorușului;
se întinde

în

partea

de

S.

a

comunci; este acoperit cu păşuni,

frecuentată

de

Nanovul,
leorman,

com.'rur., în jud. Tepl. Marginei,
la N.,

pe
Valea-Vedei, dealungul şoselei judeţene Alexandria-Roșiori. Este situată la marginea
orașului Alexandria, pe șoseaua
județeană Roșiori.
Toată partea de N. este uda-

30 elevi și 7 eleve.

tă de riul Vedea. De a curme-

Vite sunt: 384 cai și tepe,
3 armăsari, 181 boi, 220 vaci
şi viței, 10 tauri, 41 bivoli și

zișul, de

e străbătut de valea și pirîul Na-

bivoliţe, 16 capre, 150 porci și
2003 oi.
Locuitorii posedă: 103 plu-

prite in mai multe puncte cu
zăgazuri pentru udatul grădinilor de zarzavat. Unei părți din

guri: 24 cu boi și 79 cu cai;
139 care şi căruțe: 52 cu boi
şi 87 cu cai.
Locuitori împroprietăriți sunt

valea Nanovul,

novului,

la V. spre
ale

cărui

ape

îi

Terenul

tot fertil, afară

parte

sunt

locuitorii

şi Valea-Adincă.
mai

S.-E., com.

de

despre Vedea,

o-

zice

este
o mică

care este

125 și neîmproprietăriți, 31.
Comerciul se face de 5 cîr-

nisipoasă,

ciumari,

flete; o şcoală mixtă; două biserici, una în Nanovul și a doua
în cătunul Icoana, deservite de

Nanciul.

Vezi

Zitreni,

comună

rurală, jud. Vilcea.

Are a populaţie

lut silvic,

com. Dirmonești,
Riîul-Doamnei, jud. Muşcel,

pl.
în

întindere de 2420 hect., populată cu stejar, fag, carpen și
mesteacăn.

nute, 129 cai, 10 măgari, I5S1
vite mici și 96 porci.

Budgetul e de lei 5702, bani
44, la venituri şi de 4939 lei,
bani 77, la cheltueli.
La marginea comunei, spre
Vedea,

Nanele, /a, pe teritoriul com.
Ceacul, pl. Borcea, jud. Ialomiţa.
munte,

în jud.

dinţi, plaiul Cerna,
com. rur. Izverna.

e

Mehehotarul

Naneşul, zichet de graniță,

în

jud. Mehedinţi, plaiul Cerna.
Nani, fost pichet de graniţă,

în

jud. Mehedinţi, plaiul Cerna.
Nania,

dea,
: în jud.

728 su-

un preot și doi cintăreți.
Vite sunt: 383 vite mari cor-

Nandra, pădure, supusă regimu-

" Naneşul,

de

R.-Sărat,

este o fabrică

înzestrată cu
ționate

cele

mai

de spirt,

perfec-

aparate, proprietatea
d-lui

Ioan Christodorescu.
Vii sunt pe o întindere de 134
hect.
Calea principală de comunica:
ţiune șoseaua judeţeană RoșioriAlexandria, care o străbate în
toată lungimea, punind'o în legătură cu orașele Alexandria și
Roșiori

şi cu cele-l'alte comune

situate pe această șosea,
Satul Nanovul a făcut parte
pănă la anul 1836 din plasa

Teleormanul-de-jos. Pe lingă dinsul mai

în 103 case

şi 23 bordeie.
Proprietatea e a însurățeilor,
care

pl. Orașului,

NĂNUVUL

era un

alt sat mare și

popilat, Icoana, ai cărui
tori ai fost strămutați în
Adămești.
Nanovul îl găsim trecut
lista satelor întocmită la
sub Mavrocordat.
La

V.

comunei, unde

locuicom.
și în
1741,

se află

un punct de hotar, Crucea-luiChiriţă, se găsea satul Icoana.
Pe la N.-E.

comunei,

în de-

părtare ca de 1 kil. desat trece
Brazda-lui-Novac,

care

ia

di-

recțiunea spre Alexandria.
Nanovul, moșie, în jud. Teleorman, pl. Marginei, compusă din
mai multe corpuri, aparţinînd
mai multor proprietari, dintre
cari cei mai mari sunt: dl Costache Atanasiu, avind 485 hect.
arabile și 4 hect. pădure în
Balosin

şi d-l 1. Săndulescu-Nă.-

noveahu, posedind 280 hect. arabile și 4 hect. pădure, corpul
Icoana.
Locuitorii împroprietăriți după legea rurală sunt în număr
de 111, posedind în total 413
hect.
Nanovul, zirză, jud. Teleorman,
format din izvoarele ce curg
între comunele Mavrodinul şi

Adămești.

După

ce

trece

pe

lîngă com. cu același nume,

o

ia pe lingă hotarul orașului Alexandria, de aci pe lingă com.
Poroschia, în dreptul căreia se
varsă în rîul Vedea.
Nanovul,

za/e, jud.

începe de pe
ca, trece

moșia

pe

moșiile

Teleorman,

Broșteandin

com.

Plosca, de aci se îndreaptă spre
com. Mavrodinul, de unde iz.
voreşte piriul cu acelaşi numc.

Toată distanța, de la începutul văei pănă la comuna Mavrodinul,

numele

este

de

uscată

și poartă

Valea-Calului.

De

„NANTULUI

(IL„ACUL.-)
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aci înainte începe piriul care,
dimpreună cu valea, ia numi:
rea de Nanovul,

Nantului

(Lacul-),

as,

lingă

în

mar-

satul Piciorul-Lupului,

ginea pădurei Birnova, comuna
„Ciurea, pl. Codrul, jud. Iaşi;
'servește pentru adăpatul vitelor
şi conţine

Nanul,

pește.

zaute,

la N.-V.

de com,

Lerești, plaiul Diîmboviţa, jud.
Mușccel, pe la poalele căruia trece
Riul-Tirgului şi riul „Riușorul.
Nanul,

firii,

izvorește

de la îi.

de com. Ibănești, pl. Oltul-d.-j.,
jud. Olt, trece prin mijlocul co.
munci și se varsă în CungreaMică.
.
Nanul,

za/e, jud.

Mușcel,

plasa

Rîul- Doamnei, com. Jupînești ;
se varsă în riul Doamna, pe malul drept, în dreptul cătunului
Petrești,

com.

Coșești.

Napiţa, ziriă, în jud. Buzău, com.
Mlăjetul,

căt.

După-Piatră ; în-

cepe din pădurea Mlăjetul şi
sc scurge în piriul Cepturașul.
Narişului (Valea-), vale,
Bacăi,

pl.

Tazlăul-d.-s.,

Nadișa, prin care curge

jud.
com.

piriia-

şul Răchitișul.

Naroţul

(Gruiul),

la S. comunei
Cozia, jud.

băilor,. unde
de apă.

Izvoarele

aparţin

clasei

gul-Ocna, situate

Tir

în marginea

- orașului Tirgul-Ocna, peste Trotuș, la o altitudine de 273 m. şi

acestor

apelor

băi

minerale

S'aii ajuns sunt
D-rului

arătate
Fătu,

în

lu-

1851

şi

1574, în raportul D-rului 1. Ko.
nya din 1883 (Iași) și în raportul
pe 1888—1889 al D-rului C.
- Istrati, Aparţin colonelului Panait Botez; poartă numele de
băile-Nastasachi, după numele
proprietarului de mai înainte,
Nastasachi Mihail.
Nastase,

/ea/,

jud.

Oltul-d.-j., com.

Vilcea,

pl.

Stănești.

Nastradin, sa;, în jud. Constanţa,
pl. Silistra-Nouă, reședința comunci Enișenlia, pe ambele maluri ale văei Nastradin - Ceair,

la poalele de S. ale dealului
Cara- Amat-Bair şi ale movilei
de

ce'l

domină

și

ale

dealului

Nas-

S.

la

tradin- Bair. Casele sunt mici,
neregulate, risipite, cu o piaţă

mare în mijloc. Întinderea

de şoo hect.,

ocupate de

este

din

cari 92 hect.

vatra

și grădinele

satului, cu o populație de 41

familii, sati 500 suflete.
Nastradin-Bair,

Constanţa,

pl.

deal,

în

jud.

Silistra - Nouă,

com. Enișenlia, căt. Nastradin ;
se desface din dealul Ghiol-

sa,

centrală

a comunei;

are 167 m.

înălțime,

dominînd

satul Nas-

zirgian, lEnișenlia şi Hazarlic; e
acoperit cu păduri şi tufărişuri,

„conținînd brom şi iod şi at o
mare asemănare cu izvorul No,

crările

adiacenta.

ce duc de la Nastradin la: Ba-

clorurate, carbonate, sulfuroase,

3 din Slănic. Analizele, ce s'a
făcut şi concluziunile la care

și

tradin, așezat la poalele sale de
E., valea Bceilicul, valea Nasiradin-Ceair și drumurile vecinale

lovici, apoi în 1856, de Stenner
și Snel.

cele

com.

(sai Beilicul)

valea Nastradin-Ceair, brăzdînd
partea de IE. a plăşei și cea

întiia oară în 1846, de Dr. Aga
C. Virnav, cu farmacistul Pav.

Tasli-luiuc,

pl. Trotușul,

izvoarele

No. 5, dispuse ca cișmele. Apele ai fost analizate pentru

plaiul

Nastasachi (Băile-), 4ă;, jud.

află
|

- dintre care numai două : No. 4 şi

îzolar,

Pe el seaflă podgorii însemnate.

se

Ghelic-Bair; se întinde spre N.
în direcţie de la S-E. spre N.-:
V., printre văile Gheren-Ceair,

Sunt 7 izvoare de apă captate,

pe

Naslăul, deal, se întinde spre
S-E. de satul Cirjoaia, com.
Băiceni, pl. Bahluiul, jud. Iaşi.

Bacăă,

la poalele muntelui Măgura, care
pune capăt fundului grădinei

Brezoiul,

Vilcea.

NASTRADIN-CULAC

precum

și cu pășuni.

Nastradin-Ceair, va/e, în jud.
Constanţa, pl. Silistra - Nouă,
com. Enișenlia, căt. Nastradin; se

desface din dealul Ghiol-Punar ;
se dirige spre V., într'o direcţie |
de la S.I:. spre N.-V., prin partea de E. al plășei și cea cen- |
trală a comunei, printre dealurile
Mulver - Accuci

şi

Cara-Amat-

Bair de o parte şi Ghiol-GhelicBair și Nastradin-Bair de alta:
trece prin satul Nastradin și, după
G kil. de lungime, se deschide în
valea Gheren-Ceair (saii Beilicul)
pe dreapta, lingă Tașuluc-Ceşme;
prin ea merge drumul Nastra. din-Bazirgian.
Nastradin-Culac, za/e, în jud.
Constanţa, pl. Silistra-Nouă, pe
teritoriul comunei

urbane

Cuz-

gun și anume pe acela al căt.
Urluia; se desface din poalele
N.-V. ale dealului Cara-AmatBair, sub numele de Cuiuc-Cu-

lac; se îndreptează spre N,,
avind direcția generală de la
S.-V. spre N.E,, brăzdind partea de E. a plăşei şi a comunei; se întinde printre dealu.
„rile Curu-Alceac-Bair și Cara-

Aci-Bair și, după un drum de 1o

kil., se deschide în valea Urloaia,

pe stînga, în dreptul satului
Susu-Punar; printr'insa merge.
un

drum comunal

ce duce de la

.

NAT (VALEA-LUI.)
Nastradin

110

la Iusuf-Punar,

mai

este tăiată de două drumuri comunale, unul ce duce de la Cara.
Amat la Urloaia, altul de la Nastradin la Cherim-Cuius,

Nat (Valea-lui-), ae, în jud.
Mehedinţi,

pl. Motrul-d.-j., com.

rur. Menţi-din-Dos,
Natima,
zău,

/oc îzo/at,

com.

în jud.

Cernătești,

Bu.

căt.

Să.

poca, unde, după tradiție, se
spinzuraii în vechime criminalii.
Nauruţul, cu/pre «e munte, care
este o prelungire a culmei Olănești, jud. Vilcea. Se îndrep.
tează

de

la V.

către

E,

for.

mind țărmul drept al Lotrului.
Are ca pisc muntele Sida.

Naziîrcea, sat, în jud. și pl. Con-

stanţa, căt. com. Omurcea, side N.

V. a plăşci

de

tuat în partea
și cea

a

comunei,

la 5

kil. spre N. de cătunul de reșcdință, Omurcea, pe valea Ho.
"“roslar-Alceac, dominat și închis
la S. de dealul Șancal,la S..I.
de dealul Horoslar-Bair, la N.-V.
de dealul Caratai, cu virful său
Caratai și la N. de dealul Na.
zircea, cu virful săii Nazircea

(100 m.).
Suprafaţa
hect.,

sa

cste

cari 65

din

de

hect. sunt o-

de
94

saii 333 suflete.

comunale

Drumuri

"mulțime

trece

sunt

care vin din satele în-

vecinate:
Murfatlar,

Iloroslar,
Alacapi,

Omurcea,
Caratai şi

altele.
Naziîrcea, «/ea/ însemnat, în jud,
Constanţa, pl. Medjidia, pe te.
ritoriul

com.

rur.

Caratai;

desface din partea de S..V.

se

a

anume

înainte de

1756, căci în primă-

vara acestui

an,

găsim că zahe-

reaua, adică darea în grine către
Poartă, s'a cerut pentru prima

oară în cantitate de 15000 chile
de Brăila. Griul se preda în
Brăila, de unde se primea de un

tinde printre văile Caratai şi
Cioban-Dere ; are o lungime de
qi kil. şi se continuă cu dealul
Caratai; are o înălțime maximă de 100 m., pe care oa
tinge în virful Nazireca; pe la

tanului. “Țara era reprezentată
de un comisar, care observa
predarea. După ce se preda cătăţimea totală de griii, Nazirul

sale de S$., :rece drumul

libera un certificat total, care se

"comunal Caratai-Cugea-Ali; este

trimetca ca justificare la Constantinopole. Intendentul Sultanului nu da certificatul pănă
ce nu ise da plocoance.
Numele de Nazirul, îl poartă

poalele

acoperit aproape peste totcu păşuni şi cu puţine scmănături în

partea de S.-V.
Nazirul,

com.

rur.,

pl.

Vădeni,

jud. Brăila, situată pe șes. Se
mărginește la E. cu Cazasul;
la S., cu Tudor-Vladimirescu ;
la. N., cu Cotul-Lung și Vădeni ;
la V., cu Romanul.

Arc o suprafață de 6900 hect.
cu o populaţie de go7 suflete;
o biserică, zidită la 1888 de lo
cuitori și proprietar, cu hra.
mul

Sf. Nicolae,

deservită de 1

Nazir,

adică

intendent

al

Sul-

comuna de la vre-unul din aceşti

vechi proprietari ; mai în urmă
deveni proprietatea principelui
Alexandru Ghica, de Ja care a

cumpărat-o loan Suliotis. Prin
com., aii trecut Rușii pe la 1821,
1854

şi 1877.

Nazirul, saz, în partea de
com, Nazirul, jud. Brăila,

S. a
la 12

kil. spre N.-V. de orașul Brăila. La 1 kil. spre N. trece şo-

preot şi 1 ciîntăreț; o școală
mixtă, înființată la 1876, frecuen-

seaua

tată de

mai înainte era situat pe locul

25

elevi;

ş cîrciumi.

Brăila-Focșani.

Sunt 65 locuitori împroprietăriți din. 1864; neimproprietă-

din com.

riți mai sunt 47.

-s'a strămutat

Budgetul
de 4075

com.

lei,

e.la

şi la cheltucli, de

Vite sunt: 554 boi, 308 vaci,
tauri, 164 viței, 445 cai, 1857

oi, 377 rimători.
ce de

250

hect.

Drumuri: la Tudor-Vladimirescu spre S. (8 kil.); la Roman,
spre V. (10 kil.); la ScorţarulVechii, tot spre S. (11 kil.);
la Gurgueţi, spre V. (14 kil.);
la Latinul, spre N.-V., pe şoscaua Brăila
- Focșani

unde

venitusi

4070 lei, 27 bani.

Tzlazul

ov

şi

și a comunci; se în-

E. a plășei

11

Prin partea de S..V.
un val al lui Traian,

Amat-Bair

din virful Tepe-Cara-Murat; se
îndreptează spre S., avind o
direcţie generală de la N-I.
spre S.-V., brăzdind partea de

2831

cupate de vatra satului și
grădini, cu o populație de
familii,

dealului

NAZIRUL

(14

astă-zi este

Acest sat

tirla Soarelc,

Cotul-Lung,
la 1833.

Suprafaţa vetrei
de 49 hect.,

de unde

cu

88

satului este
case

și

2

cîrciumi,
Are o populaţiede S9 familii,
Saii 427 suflete; o şcoală mixtă,
înființată la 1845, frecuentată
de 38 elevi și 16
serică, rezidită la

eleve; o bi.
1888 de să.

teni și proprictar, deservită de
un

preot,

1 cintăreţ și un

para-

cliser,
Vite: 150 cai, 272 vite mar!
cornute, 266 oi, 153 rimători.

kil.);

Ja Cotul-Lung, spre N. (10 kil.);
la Vădeni, spre N. (11 kil.).
Comuna pare a fi înființată

Nazirul, fost cătun,

pendinte

de

com. Bălănoaia, pl. Marginea,
jud. Vlașca, pe proprietatea Efo-

NAZIRUL
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rici Spitalelor Civile din Bucureşti Onccasca și Coşovent. A
fost înainte de 1Sz21 situat în
josul satului Ghizdarul.
Naziîrul,

saii Năneasca,

cătuu,

pendinte de com. Brăniștari, pl,
Cilniştea, jud, Vlașca, situat pe

partea stingă a apei Cilniştea.
Are o suprafață de 145 hect.

zechie numire a cătu-

nului Săhăteni-d.-j., com. Gă.
neni-Vintileanca, jud. Buzău,
Năeanca,

vaf/e

2usemnată,

jud.

Buzău, începe în comuna Vis:
peşti, din ramificațiile Istriței,
prin două izvoare: Urgoaia sai
Văleanca

udă

în

și

lung

Fîntîna-Vulturului ;

comunele

Năeni

și Găgeni-Vintileanca ; trece ŞoScaua naționala și calea ferată;

se împrăștie pe

cîmpie, se

di.

rige apoi, parte spre com. Baba.
Ana, scurgindu-se în pir. Istăul

iar parte spre cătunele Găgeni
și Miroși; se scurge în piriul
Sărata, în fața văei Leoteasca.

Năeni

care 270 arabile, 420 pădure,
45 fineaţă, 2 'izlaz, 383 vit şi

224 sterp.

„„ Brăila, proprietatea moșt. răp.
I. Suliotis. Are o suprafață de
7100 hect. și aduce un venit de
50000 lei.

Năeanca,

în pădurea Arhimandrita. Suprafața sa e de 1362 hect, din |

inoşie, pendinte de com.

cu același nume, pl. Vădeni, jud.

Năceşti,

NĂMĂEASCA

co.

rur., în jud. Buzăă, pl. Tohani,
pe ambele maluri ale văei Năcasca, la 35 kil. de orașul Buzăii.
Limita, la N,, începe din pădurca Arhimandrita, apoi pe
„ marginea pădurei sforile Năeni,
merge până în Predealul-Buzăului; la E., se lasă

din

Predeal

și, pe marginea pădurei Slobozeanul, vine pănă în Piatra
Săhătenilor;
N. al moșiei

Năeni, Proșca și Turburești ale
cetelor de moșneni: Năeni, Frăsineni, Orbeşti și Proșcani.
Terenul e accidentat şi pietros,

din care cauză e puţin fertil.
Singura producțiune mai însemnată Sunt viile, apoi livezile.
Comerţul constă în desfacerea
acestor producțiuni.
Car de comunicație sunt: şoseaua comunală Breâza-Finţești
prin Năeni și drumul pe valea
Năcanca spre Mizil.
Vite

455

viței,

la S., hotarul de
Săhăteni ; la V,,

4.

din hotarul Săhăteni, ia pe mar.
ginea pădurci Gliza și ajunge

boi,

50 cai,

126

vaci, 69

28 iepe, 11 mînji,

900 oi, 13 capre și 100 porci.
Com-na e formată din cătunele: Năeni, Proșca și Tudorăcheşti, cu o populaţie de 134
suflete,

locuind

în' 314

case.

Are o școală de băcți, frecuentată

fete,

de

37

elevi şi

frecuentată de 3o

una

deservite de 2 preoți, 2 cîntăreți și 2 paracliseri. Catedrala
e cea cu hramul Sf. Dumitru.
Comuna e nouă. Cel mai
vechiii sat e Proşca, pe care

Fotino

nw'l

menţio-

nează, dar care exista în secolul
trecut,

Budgetul comunei e de 2502
lei, 71 bani.

Năeni, cătun de reședință al com.
Năeni, jud. Buzău, cu 400. locuitori și 93 case, situat pe ov
frumoasă culme, ramificată din

masivul muntelui Istrița.

Năeni,

200 hect. pădure, apoi piatră și
loc sterp.
Năeni, moşie, în jud. Buzăii, com.
Tisăul;

„cari

are cam

18

240

hect,, din

cultivabile,

restul

dure, despărțită în
Burducești, Sibiești

pă-

trei sfori:
și Marco-

cești, după cum

s'a sub-divizat

ceata moșnenilor

Ghinea-Sibiu,

proprietarul ei.

Năeni-Şfinţeanul, moşie a statului, în jud. Buzău, com. Ti-

săul, făcînd parte din

pădurea

Bradul-cu-Sforile ; are 200

hect.,

din cari 10 hect. arabile, 10
hect. fincață şi restul pădure.
Năeni-Sforile,

“Buzău,

moșie, în județul

com. Vispești, proprie-

tate a statului, pendinte de mă.
năstirea
hect.,

Slobozia ; are cam
din

cari

140

840

arături

și

vii, iar restul pădure.

d:

eleve;

o biserică, în Năeni și fostul
schit Proșca, azi biserică de mir,

Dionisie

(Năeni- Proşca),

|

Propri
mai etă
insemnateți
sunt:

cul, Frăsinei, Năcni, Cătunul
şi Orleşti ; are arături, vie, izlaz,

moșie, în jud. Buzău, co-

munele Năenişi Tisăul; are cam
470 hect., proprietate moșnenească, divizat în 5 sfori: Dat-

Năeni-Sforile, pădure a statului,
pe moşia Sforile-Năeni, pe valea
riului Nișcovul, jud. Buzăii, com.
Tisăul. Constă din două sfori:
una

la

dreapta

rîului,

zisă

şi

Slobozianul, care are 337 hect.,
iar a doua la stinga: Năeni, cu
322 hect. Sfoara Slobozianui
se mai

numește

și Slobozianul-

cu-Istrița,

Năfurdeşti, vechiii sat, care s'a
desfiinţat ; depindea de com. Go-

dineşti, jud. Tecuciii.

Năfurdeșşti, /7u2 de moşie al statului, în jud.

'Tecuciii,

comuna

Muncelul. Are o suprafață de
155 hect. Mai poartă numele
de Capul-Dealului.

Nămăeasca, fostă moşie a statului. Vezi Valea-Mare, județul
Mușcel,

!

NĂMĂEASCA

Nămăeasca, pădure a statului,
în întindere de 231 hect., aparținind comunci Valea-Mare, pl.
Riul-Doamnei, jud. Mușcel.
Nămăești, com. rur., în județul
Mușcel, plaiul Dimboviţa, la N.-E.
de Cimpulung și la 8 kil. dea.
cest oraș. Este situată pe malul
drept al riului Argeșelul.
Se compune din 2 cătune:
și Valea-Romineștilor,

Nămăești

de 887 suflete,
cu o populație
locuind în 229 case,
Locuitorii se ocupă cu vărăria, lemnăria

NĂMĂEȘTI

143

și scîndurăria.

Sunt

două

comunală

şi

șosele:

șoseaua

ce duce la Rucărul și Frontieră,

Istoricul Engel! susţine cu totu? alt-fel. (Vezi Nămăești, mănăstire). Aci este reședința pri-

In raionul com., peste riul Argeşelul, este un pod de lemn.

măriei. Inaintea de unirea plaiurilor, la Nămăeșşti era reședința

Are o biserică vechie, edificată
de obștea locuitorilor, deservită

plaiului Dimboviţa. Are o populație de 426 locuitori. Ştii
carte 104 bărbați și 33 femei.

de

șoseaua

naţională,

1 preot și 1 dascăl şi o mă-

năstire, Nămăcşti, spre V. de
sat, cu 14 chilii, în cari locuesc

vr'o 20 caâlugărițe ; o școală, în"ființată la 1861, frecuentată de
25 elevi și 6 eleve.
In sînul pămîntului,
tele

Mateiaşul,

îndestulare

se

la mun-

găseşte

piatră

de

cu

var;

îar

Vite sunt: 26 cai, 780 boi,
vaci și viței, 1017 oi, 106 capre

perit în raionul

și 120

de piatră de construcţie, tot așa

porci.

In jurul con. sunt livezi de
fineţe (numite muscele), păduri
de

fagi

și measteacăni

și munți,

între cari, mai apropiaţi putem
cita: Clăbucetul și Plăişoarele.

Originea numelui Clăbucetul sc
pierde în întunecimea veacurilor;
iar Plăișoarele își iaii numele de
la

două

plăiuleţe

ce

compun

|
muntele.
Riul Argeșelul udă com. de la
N. la$. şi pe el, în cercul com,,
sc află 2 mori şi 10 ferăstrae,

Numărul contribuabililor e de
131 şi budgetul prezintă la venituri suma de 2297 Iei și la chel.
tueli 2277 lei,
Pămîntul întregei

com.

este

de 535 hect., livezi, fineţe și
semănături, osebit de munţi și
păduri.
Locuitorii! sunt în

moșneni;
tărit la

maioritate

iar 69 s'a împroprie-

în vara

de

anului

bună,

Albeşti.

1887

com.

s'a desco-

depozite

se

zice,

ca

Aci

sai

deschis și ca-

cea

de

rieri, de unde se exploatează
piatră în mare cantitate,
Pe

lunca

Argeşelului, la locui

numit Valea-lui-Bragă și pe Ma.
teiașul, se văd numeroase do
"vezi de războaie ale trecutului:
ghiulele,

vase

de

oameni,

cos-

ciuge de piatră, toate atitea
probe neîndoelnice că pe aceste
locuri s'a

vărsat

sînge. în mai

Proprietari mari în com. sunt
Ciudin,
Florian.

Dim.

Bil-

In fața Nămăcştilor, spre li.
se află muntele Mateiașul, de
piatră calcaroasă, cu virful Stu
rul, a cărui înfățișare măreață
ridică frumuseţea poziţiunci Nă. măeştilor,

mănăstire de călugă-

rife, jud. Muşcel, aşezată pe o
frumoasă colină de piatră, lingă

satul cu același nume, pe rîul Argeșelul, la 8 kil. de Cimpulung.
Istoricul Engel zice că Apostolul Andreiii, însărcinat cu
propagarea Evangheliei în Bizant,

Tracia,

Scitia și ambele

Dacii, coborînd din Dacia superioarâ în Dacia inferioară,pe
la Bran (pe la Zărnești) și ajungind la locul acesta, s'ar fi uitat
pe fereastra unui templu păgîn
ca

să

vadă

vroia să

un preot, de la care

înceapă

creștină și nezărind

propaganda
pe

nimeni

în templu, se zice că s'ar fi întors către soții săi de călătorie.
și ar fi zis:
Nămăeşti.

vero

Biserica zidită în

est; de unde

piatră

arc

multe rînduri, Chiar muntele
Mateiașul, spune legenda, își
trage numele de la Mateiaş-Corvin, care a avut pe aci bătălie.
Poate că în frămintările urmate

Se zice că un cioban păștea
oile pe această piatră mare, în
care s'a săpat biserica. Intr'o
noapte î se arătă în vis Maica

între “Ţepeş și Turci să fi trecut
şi Matciaș prin aceste locuri,
deşi istoria nu pomenește de

“și sapă sub tine și vei afla o
icoană într'o bisericuță de pia-

cit

numai

de trecerea

peste

pa-

sul Bran a lui Ion Corvin, vrăjmaș

lui Vlad-Dracul.

1864.

d-nii Maior
cescu și M.

lu

Nămăeşti,

Nămăeşti, sa/, făcînd parte din
com. rur. cu acelaşi nume, jud.
Muşcel.

Se zice că satul Nămă-

ești se numea la început Nemeşeşti,

ceca

ce ar face să se pre-

supună că cu Radu-Negru ar fi
venit

și

ciți-va

Nemeși-Unguri

(nobili), cari s'aii așezat pe
lea numită

de

ci Nemeşeşti,

va.

mai

multe

Domnului,

legende:

care

"i zise:

Scoală

tră ; aci vei face tu biserică, în cinstea şi slava Intrărci în Bi:
serică a sfintei fecioare Maria,
izvor de viață și tămăduiri.

Ciobanul se pune să sape
după trei zile şi trei nopți
de o bisericuță de piatră
formă de grotă, cu icoane

şi
dă
în
şi

odoare bisericești, Icoana visată
„de cioban este, spune legenda,
chiar aceca pe care o vede vizitatorul în stinga cum intră în
biserică.

NĂMUALE

(LA-)
_ NĂMOLOASA

Se 'mai zice şi următoarele :
Creștinii din Dacia, și înainte

Nămoloasa (Nămâăloasa, sati
Nomoloasa), com. rur., în pl.
Bilieşti, jud. Putna.
E așezată pe malul Siretului,

și după Traian, pănă la ConStantin-cel- Mare, propagaă E.

vanghelia în grote. Aceste grote

serviră

de

biserici pănă

la

“Satul fiind o urmare

ur-

cu

carea Cruci pe tronul Cezarilor, cînd fură părăsite și înlocuite cu temple. Multe din grote 7

los,

mănăstire sunt 20

cheltuește anual 6110 lei.

lingă

servi:

pe care le lucrează în mod

tistic.
|
Mănăstirea
de

administrează
ajutată

spiritual

nomic.
In mica

de

și altul

bibliotecă

un

eco-

a

mănăs.-

un

Mineii

tirei se află: Indreptarea legei,
parte

în manuşcris;

de la 1698 și 4 hrisoave: vechi
domnești, scrise pe pergament
în limba slavonă (1548, 1579,

1590 și 1650).
-

Curtea

mănăstirei

Năimnăești

rii-Negre,

Nămoale
jud,

Buzăii;

com.

Joc

zsolar,

Măgura.

în
Aci

e o sorginte de ape minerale,
» conținînd sulf și fier și a căror
coloare e neagră. Apa e foarte
rece, dar pare a' fierbe cu mari

clocote.

Nămoalele, colină, în jud. Buzăi,
com. Cislăul, căt, Aninoasa ; se
întinde de la izvorul Puturosul

pănă în
tarul

riul

Fundul-Căcicei, pe ho-

Prahovei,

de

Siret,

unde

se

Blehani, Clucerul și Nă-

în cătunul

Nămoloasa.

Copiii cu virstă de școală urmează la şcoala din Tirgul-Nămăloasa.
Știu carte 116 persoane,
Sunt 339 contribuabili,
Budgetul comunei e la veni.

turi de 5281,5lei
4 şi
tueli, de 5212,56 lei.

Locuitorii posedă

la

pe

chel-

lingă

pămînt arabil 47,50 hect. de vii;
mașini

de

treerat

cu

aburi,

137 pluguri de fier, 1ş grape de

fier, 10 rarițe;

117 cai, 888 oi

(La-),

kil.

moloasa (unde e şi primăria
comunci).
Are o populaţie de 380 familii, sai 1481 suflete, locuind
în 318 case; o biserică parohială, cu hramul Pogorirea Sf.

2

se află la 767 m. d'asupra Mă:

lingă

cătune:

Dub,

se

o Superioară,

consilii:

ar-

și la 40

află un mare pod pe vase..
Se compune din următoarele

monabhine, cu întreținerea cărora

pe

imașului,

capitala județului.
Se numeşte ast-fel de la poziţiunea sa naturală, fiind situată
pe un pămînt mlăştinos, nămo-.

ga în ascuns din cauza perse. !

ciile ce aduc bisericei, se îndeletnicesc cu diferite lucrări de
mînă,
de exemplu:
șaiacuri,
mohaire, covoare, pînzeturi, etc,

tirgului

885 bo714
i,
vaci,

și

Acest tîrg a fost înfiinţat în
1818 de logofătul Costache Conachi,

525

porci.

Industria și comerciul se prac-

tică în 2 prăvălii de băuturi
spirtoase și de un fabricant de
rachii,

Nămoloasa (Tîrgul-), com. rur.,
pl. Biliești, jud. Putna.
E așezată pe malul Siretului,
d'asupra Satului cu acelaşi nume,

de care e despărțit prin întinderea imaşului,
Se află la 21 kil, de reședința
sub-prefecturci,. și la 39 kil. de
capitala judeţului.

în

baza

hrisovului

acel an, dat de Mihail
Domnul Moldovei.

din

Suţu,

Are o populaţie de 232

care e des-

Se află la 22 kil. de sub-pre-

cuțiunilor,

Călugăriţele,

a

de

întinderea

fectura plășei,

pul cind creștinismul se propa-

statul

nume,

Părţit prin

se astupară și se crede că grota
de la Nămăeșşti, este din tim-

In această

același

(TÎRGUL-)

milii, saii
în

232

883

case;

rohială,

cu

suflete,
2

fa-

locuind

biserici, una pa-

hramul

in Tirgul-Nâmoloasa

Adormirea

şi a doua

filială, cu hramul Sf. Treime, în
Costieni; o şcoală de băeți şi
una de fete, frecuentate de 120
copii (77 băeți, 43 fete).

„Vite: 426, din cari:

» 100

vaci,

capre

130

cai,

26 boi,

100

oi,

20

și 50 porci.

Budgetul com. e la

venituri

de 9383,33 lei şi la cheltucli de
9106,30 Iei.
Industria și comerciul se practică de 3 Romini, 24 Izraeliţi
și un Grec,
Meseriaşi sunt: 28 cizmari,
14 croitori, 10 cojocari, 2 brutari,

20

lemnari,

$

fierari

și

2

fabricanțide rachii de tescovin
ă.

Bilciuri se fac în acest tirg Ia
9 şi 25 Martie, la Sf. Gheorghe
și la Inălţarea Domnului, Ma
In baza hrisovului, prin care
S'a autorizat fondarea tirgului,
„ reprezentanţii actualului proprietar,

contele

Petru

de Roma,

exercită dreptul monopolului
piinei și percep diferite taxe:
asupra băuturilor şi vitelor vîndute,

osebit

de

embaticul

de

cite 10 lei vechi stinjenul loc
la stradă şi ş lei la mahala.
Dată, fiind situaţia acestei localități la jumătatea distanţei
între Carpaţi şi Dunăre şi poziţia ce ocupă pe Siretul-d.-j. .
Nămoloasa are o foarte -mare
importanță militară din punctul
de vedereal apărărei generale
a Țărei, contra unui atac venit
prin Moldova, căci barează înain-

tarea

atacului

asupra

capitalei

Regatului.
Aceasta a făcut ca Nămoloasa

NĂMULUASA

NANEȘII

să fie alcasă
tifica,

în

care

pentru a
scop

se

for-

s'a consti-

tuit aci, în anii 1887—1890, mai
multe grupuri de uvraje, dispuse
pe mai

multe

linii, toate

tificație permanentă,
lidă, după modelul
cent și posedînd o
midabilă,
Fortificațiile de la
formează sistem cu

în for-

foarte socel mai reartilerie forNămoloasa
cele de la

Galaţi și Focșani, constituind ceea

ce se numește regiunea fortificată Focșani-Nămoloasa- Galaţi
și împreună închid gîtul coprins
” între munți și Dunăre, interzicînd în mod absolut trecerea
vrăjmașului.
Aceste fortificaţii ai fost construite de ofițerii și trupa nostră de geniii și, prin calitățile
ce

ai, sunt

astă-zi citate

ca mo-

del în şcolile militare străine,
In spatele fortificațiilor de la
Nămoloasa se află podul militar
de la Lungociul, care este apărat prin aceste fortificaţii și care
"va juca de sigur un rol mare
în cazul unui războiii.
In timp de pace fortificațiile
de la Focșani-Nămoloasa-Galaţi
sunt ocupate de regimentul 1
de: Cetate, care este împărțit de
o potrivă între aceste 3 puncte;
de asemenea mai sunt date acestor puncte și cite-va companii de genii.
In Nămoloasa există

cazărmi,

pentru un batalion de
şi 4 companii de geniă.

cetate

Nămoloasa, căzuu, în com. cu
„același nume, pl. Biliești, jud.
Putna, așezat pe malul Siretului, lingă tîrgul cu același nume,
de care e despărțit prin întinderea

imașului.

Are

o biserică

parohială, cu hramul Pogorirea
S-tului Duh.

nume, pl. Biliești,
Tirgul-Nămoloasa

Are 2 biserici, una parohială,
“cu hramul Adormirea, în Tir-

gul-Nămoloasa şi a dona filială,
cu hramul
- tieni.

S-ta Treime,

Nămoloasa,

zarohie,

Putna.
nele

Se

în Cos-

Nânceanca, zisc de deal, pe moșia Mogoşeşti, com. Buda,
- Herţa, jud. Dorohoiii.

Nâneasa,

vale, jud.

din

Clucerul

cătuşi

de păcură

în

Năneasca saii Năceşti, căra.
Vezi. com. Năceşti, jud. Vlașca.

Nă-

moloasa, avind o biserică parohială, cu hramul Pogorirea
S-tului Duh,

pl.

com.

pl. Biliești, jud.

compune

Blehani,

în

Baci,

pl.

Trotuşul,com. Dofteana, pe unde

se găsesc puțuri
abundență,

cu același nume,

în căt. Nămoloasa.

Năneşti,

com.

rur., jud.

Bacăii,

pl. Siretul-d..j., aşezat pe valea
pîriiașului Corniţelul și în cursul

superior al pirîului Diencţul. Se
Nămoloasa, iii, în jud. R.Sărat, plaiul Rimnic, com. Dumitrești; izvorește
din
dealul

Turculeţul; udă partea E. a com.
și se varsă în riul R.-Sărat, pe
stinga lui, mai jos de cătunul
Bicești de-sus,
Nănăşeni, fost saț, la N. de desfiinţatul sat Iorcani, pe teritoriul

comunei

Tătăruși, jud. Suceava.

Nănăşeşti, sai

Oltul, proprietatea

statului, fos-

tă pendinte de mănăstirea Govora din Vilcea. Avea la 1871

„o arendă anuală de 12050, cind
a fost

ipotecată,

alte 380

împreună

cu

proprietăţi ale statu-

lui, pentru asigurarea împrumutului domenial de '78 de milioane.
Pe periodul 1879—86, arenda
acestei moșii a scăzut la 7250
de lei; după aceasta s'aînstră-

inat de

guvern

în

timpul din

urmă.
Pe

moşie se află 2 mori, case,

han și magazii.

vale,

compune

din 3 cătune:

Niine-

şti, reședința, Vladnicul și Mărăști,
La 1803, Nănești-Răzeși
fă-

ceaii parte din judeţul Tecuciii,
ocolul

Polocinului

(«Uricarul»,

Codrescu, Vol. VII, pag. 313).
In partea de E. a com. se
înşiră,. de la N. la S,, dealurile:
Ghirineasa, Stilpi și Dealul-Mare.
Se mărginește la E. cu Găi-

ceanca (jud. Tecuciă); la V.,cu

Pisc
- ul
Coco-

rului, zzoșze, cu o întindere de
845 pogoane, din care 300 pogoane pădure, jud. Argeș, pl.

Nănăul,
Nămoloasa (Tirgul-), parohie,
în jud. Putna, com. cu același

formată din
şi Costieni.

saii Valea-lui-Nănău,
în com. rar. Retezul, plaiul

Cloșani, jud. Mehedinţi.

com. Milești; la
Petrești și la N.,

S., cu com.
cu com. Pă-

rincea,
.
Are o școală mixtă, care func-

ționează din 1859, frecuentată
de 14 copii; 3 biserici: 2 ortodoxe,

în

satul

Năneşti,

vite de 2 preoți,
cintăreți,

deser-

1 diacon

şi 2

şi una catolică în Vlad.

nicul.
Are o populație de 370 familii, sai 1454 suflete: 1143
Romini,

324

Unguri

și

17

Iz-

raeliți, toți de protecțiune romînă; 1000 aaricultori, 4 cu profesiuni libere, 117 muncitori și
23 servitori, locuind în 370 case.
După legea rurală din 1564,
Sai împroprietărit go locuitori,
cu 313 fălci și 40 prăjini pămint în țarină.
Teritoriul comunei are o întindere de aproape 1000 hect.
Proprietari sunt: Caton G.
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Lecca, avînd o moşie de 433,20
hect.;
Profira Strat, o moşie
de 104 hect.; şi N, Țintă, po-

sedind 25,06 hect,
Viile ocupă o întindere

toase

hect.
Vite sunt: 70 cai, 647 vite
mari cornute, 256 porci, 21 ca:
pre şi 757 oi.

Budgetul comunei

Teritoriul comunei
de calea

este stră-

vecinală

Lecca-

Părincea-Nănești-Pănceşti

calea

comunală

şi de

ce o uneşte cu

Văleni (com. Mileşti),
Distanțele: la Bacău, capitala

districtului, 28 kil.;la com. Pă.rincea, reședința plășei, 5 kil.;
la com.

trești,

Mileşti,

9

kil.;

la

rur., în jud. Putna,

pl. Biliești, aşezată lingă Siret,
E un sat împrăștiat şi înconjurat
cu grădini, vii şi alee de salcim.
Se află la 16 kil. de sub-prefectura plășei, şi la 34 kil. de
capitala județului,
In comună

sunt

2 bălți: una

numită Lacul, de 30 hect., și alta,
Cirpinoaia,

în întindere

de

10

hect.; ambele conţin pește.
Vii sunt pe 82 hect,
Are o populație de 218 familii, sai 983 suflete, din cari:
337

agricultori,

3 meseriaşi,

12

comercianţi, 8 cu profesiuni libere, 25 muncitori și 9 servitori,
locuind în 237 case.

Știti carte 70 persoane.
Are o biserică parohială, cu
hramul Inălţarea-Domnului.
Budgetul com. e la venituri
de 34857.01 Iei şi la cheltueli, de
3484.47 lei.

Locuitorii posedă:

1 mașină

de bătut porumb (cu manivelă),
2 pluguri de lemn, 60 de fier,
1 grapă

de fier;

214

boi,

192

vaci, 24 cai, 895 oi și Gr porci.
€3157.

d'arcle

Năneşti, saz, jud.

bicționar
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fierării

Cornițelul

Are

Bacăiă, pl.

şi

pe

Si-

Valea-Nănești.

o populație

de

266 fa-

—milii, sai 939 suflete; o şcoală
mixtă; 2 biserici, una clădită
la 1716 de Enache Meşterul și
a doua, la 1834, de preotul G.
Roşu ; 2 cîrciumi.

Vite: 52 cai, 472

vite mari

cornute, 219 porci și 13 capre.
In vechime satul se numea
Slobozia-Nănești.

formînd

com.

cu

același nume, pl. Bilieşti, jud.
Putna, așezat lingă rîul Siretul
şi înconjurat cu grădini, vii și
alee de salcimi; e un sat îm_prăștiat,
.

Are o biserică parohială, cu
hramul Inălțarea-DDomnului,

Năneşti, saz, făcînd parte din com.
Valea-Rea,

pe

coasta

în partea

jud.

Tecuciii, situat

dealului
de S. a

Vladnicul,
comunei,

la

1/2 kil. de reședința comunei,
Are o populație de 85 familii, sai 309 suflete, cari locuesc
în 78 case; o biserică, cu hramul Intrarea-în-Biserică, făcută
de locuitori la 1742 şi reparată

la 1803, 1875 și 1891.
Copiii din sat urmează la școa-

la din satul Galbeni.

Locuitorii sunt răzeși.

Teritoriul satului este de 123
hect., pe care locnitorii îl stăpînesc în întregime.
Se zice că satul “datează de
vre-o 200 de ani.

Năneşti, parohie, în com.
celași

nume,

pl. Bilieşti,

cu ajud.

Putna, avînd o biserică parohială, cu hramul Inălţarea-Domnului,

şi

retul-d..j., și reşedinţa cu același nume, situat pe piriiașul

Năneșşti, sas,

com.

3

Pe-"

S kil,

Năneşii,

și coloniale,

7 fabrici de rachiii și tescovină,

e la veni-

„turi de 3956 lei, 70 bani şi
la
cheltueli, de 1979 Iei, 26 bani,
bătut

Industria și comerciul se practică în două stabilimente de băuturi spirtoase, 5 de băuturi spir-

de

63

NĂRTEȘTI

Năneşti, za/e, în jud. Bacăii, pl.
Siretul-d.-j., prin care şerpueşte
pirîiașul

Corniţelul

și care este

înclinată spre pîrtul Răcătăul,

Năneşti, pirîă, jud. Tecuciii, izvorește din rîpa cu același nume;

curge prin mijlocul satului Nănești, de la V, la E., şi se varsă
în partea dreaptă a Zeletinului,
în raionul com. Valea-Rea.

Năneşti.

Vezi Pochi-Dii, jud. Tu-

tova.

Nănia,

co/znă, în jud. Buzăi, com,

Vadul-Soreștilor, pe moşia Modruzeşti și Căprești, acoperită cu
pădure, în întindere de şo hect.
Năpiîrteanul.

Vezi

Berevoești,

proprietatea statului, jud. Muşcel.

Năpirteanul,
a statului,

maue, proprietate
în

raionul

comunei

:Berevoești-Ungureni, plaiul Nucșoara, jud. Mușcel. Este acoperit cu pădure de brazi şi molifți. Aci sunt mai multe cășării.
Din acest munte, izvorește Riușorul, afluent al rîului Brătia.

Năpiîrteanul, piure a statului,

în întindere de 200 hect,, jud.

Mușcel,
reni.

com.

Berevoești-Ungu-

Nărteasca, numire ce se mai dă
sforii de pădure Doiceasca, din
marele trup Bradul-cu-Sforile,
com.

Tisăul, jud.

Buzăti,

Nărteasca, pre dată unei Lărji
din moşia Băduleasca, com. Vispeşti, jud. Buzău,

Nărteşti, ea/, jud. Tecuciii, con58

NĂRTEŞTI

tinuare a dealului Gohorul. Se
termină aproape de gara Berheciul. Pe dinsul

sunt

și Viile-Grecilor.

cuci,

7ipă cu pirii, jud. Tedesparte

satele

lași nume,

în direcție

se

în

varsă

partea

cu

ace-.

N..V. și
stingă

a

Berheciului.
Nărteşti-de-]Jos, saz, făcînd parte din com. Gohorul, jud. Tecuci, situat la Capul-Dealului,
în parteade S. a comunei, la
8 kil. de reşedinţa com,, care e
în satul Gohorul.
Are o populație de 61 fam.
saii 222 sufl., locuind în 67 case.
Locuitorii

sunt

vechi

răzeși

și stăpinesc tot teritoriul cătunului, care e de 292 hect.
Comerciul se face de 3 cîrciumari,

Copiii din sat merg la școala
din

Nărtești-d.-s,

In partea

de

Satul este străbătut de un drum
care'l uneşte cu satul Gohorul.

așezate sa:

„tele; Nărteșşti-d.-j., Nărtești-d.-s,

Nărtești,
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|

S., pe

se află

Viile-Grecilor,
fost şi satul Greci.

Năruja, com. rur., în jud. Putna,
pl. Vrancea, situată pe amindouă
părțile gurei,

pe

tura plăşei și la

unde

a

se varsă

53

kil. de ca-

pitala judeţului.
E udată de piraiele
Zăbala,

Peticul,

Năruja,

Reghiul

ratul,
Virfurile de munți
stă comună fac parte
țul munţilor Vrancei;
lele lor sunt mine de
Se compune din

şi Să.

din aceadin lanla poasare.
cătunele:

Lunca, Năruja (unde se află și
primăria comunei), Petrești, Po.

„ dul-Năruja, Podul Stoica, Poeniţa, Reghiul și Stroeşti,
Are o populație de 229 familii, saii 997 suflete, din cari:
198 agricultori, 13 industriași, 2
comercianți, 2 cu profesiuni libere, 342 muncitori

coastă,

unde

piriul cu același nume în Zăbala, la 16 kil. de sub-prefec-.

și 20 servitori,

locuind în 238 case.
Știii carte 61 persoane.
Sunt 212 contribuabili.

cuciii, situat pe dealul

cu ace-

laşi nume, la ş kil. de reşedinţa
comunei, și despărțit de Năr-

teşti-d.-j. printr'o ripă.
Are. o populație de 160 familii, sai 563 suflete; o biserică, cu

hramul

Intrarea-în-Bi-

serică, făcută de locuitori la
1934, după cum se vede în inscripția ce se află d'asupra ușei,
şi care s'a reparat la 1882, tot
de locuitori, cario și întrețin ; o
şcoală mixtă, înființată la 1875
și frecuentată

de 44

copii.

Comerciul se exercită de 2
circiumari,
Locuitorii sunt toți răzeși şi
Stăpînesc

tot teritoriul,

de 580 hect.

care

_mună și frecuentată de 29 copii.
com. e la

venituri

de 2162.01 lei și la cheltueli, de
2141.70 lei.
Locuitorii posedă: 30 pluguri
de lemn; 4: mori de apă; 242
boi, 204 vaci, 69 cai, 1864 oi,
7I capre și 161 porci.
Sunt 250 stupi cu albine.
Vii sunt

de

6 hect.;

pl.

Vrancea,

jud.

Putna, situat pe amîndouă păr:
țile gurei pe unde se varsă Năruja în Zăbala.
Are o biserică parohială, cu
hramul Cuvioasa Paraschiva.
Năruja, parohie, în com. cu același nume, pl. Vrancea, jud.
Putna, formată din cătunele:

Năruja, Stroeşti,

Poeniţa,

Lun-

ca, Reghiul, Podul-Stoica, Petrești și Podul-Năruja. Are 1

biserică

parohială cu

Cuvioasa

hramul

Paraschiva, în cătunul

Năruja.
Năruja, priză, jud. Putna, ce izvorește din muntele Poiana,

mai

sus de satul Herăstrăul, primind
în cursul săii, următoarele piraie:
Mordanul, ce vine de la Poarta:
de-Vint, Gorul, ce vine din virful muntelui cu acelaşi nume,
Verdele, ce izvorește
din muntele
Verdele, Pietrosul, ce izvorește.
din muntele Pietrosul, Băloasa,

muna Valea-Sărei, la cătunul Pri-

hramul Cuvioasa Paraschiva; o
școală mixtă, construită de co-

Budgetul

nume,

ce curge din muntele Sboina.
Se varsă în Zăbala, lingă co-

Are o biserică parohială, cu
Nărteşti-de-Sus, saz, făcînd parte din com. Gohorul, jud. Te-

celași

cultură

de cereale, pe mai mult de ş0o
hect,
Industria și comerciul se prac-

„tică de 2 comercianți de. bău.
turi spirtoase, 3 fierari, 3 cărăuși. Sunt ş pive'și dirste și
- 7 herăstrae,

saca, după ce udă comunele:
Herăstrăul, Năruja și Nistoreşti.

Năruja

(Dealul-), pădure,

întindere de
pe teritoriul

în

şo hect., situată
comnnei Năruja,

pl. Vrancea, jud. Putna. Apar:
ține locuitorilor din sus
- zisa
comună

Năruja

în indiviziune.

(Podul-), căzun, în co-

muna cu același nume, pl. Vrancea, jud. Putna, situat pe piriul
Năruja, lingă locul unde dă în
Zăbala.
Are o populaţie de 49 suflete,
cari locuesc
Năsintocul,
pl. Ocolul,

în

14 case.

za/, jud. Valcea,
com. Vlădești.

e

Năruja,

căzuu, în comuna

cu a-

Năsipăria,

ea,

pe

moșia

Lu-
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peni, com. Hudești, pl. Prutuld.-s,, jud. Dorohoiii.

Năsipăria, /ea/, ce se prelungește
pe partea de N.-E. a satului Albeşti, comuna Albeşti, pl. Crasna, jud. Fălciii. Se numeşte ast'fel din

cauza marei cantități

de

ce conţine,

năsip

Năsipăria,

„între

Zea/,

com.

Galata,

şi Miroslava,

pl.

din pl.

hotarul

Codrul

Stavnicul,

jud. Iași; pe podişul săii trece
de-a curmezișul șoseaua judedețeană Iași-Roman; de pe el
se scoate

+

prundiș.

Năsipăria, fisc de deal, pe

mo-

șia Hudeşti, com. cu același nume, pl. Prutul-d.-s., jud. Dorohoiii.

Năsipăriei (Dealul-), dea/, pe
moșia Hilişeul-Curt, com. Hilișeul, pl. Coşula, jud. Dorohoii.

Năsoeşti-Cetăţuia, moșie, jud.
Bacău, pl. Tazlăul-d.-s., com. Na-

dişa, aparținînd statului şi adu.

cîndu-i

un

venit

de 3100

lei.

Inainte de secularizare, ţinea de

mănăstirea Berzunțul. Pe această
moșie 'a fost ceartă

şi judecăţi

dese între răzeşii şi egumenii
mănăstirei Berzunţul: Ast-fel s'a
întîmplat la 1781, pe timpul
Domnitorului C. Moruzi-Voevod,

în urma jalbei dată de egumenul

Ghenadie,

ca să

se

hotăr-

nicească din noii părţile de moşie.

Acestea

nitiv,

che,

de

s'aii

către

în favorul

hotărit

Matei!

defi-

Hurmuza-

suâ-dizi.

sie a satului N ăsoeşti-Răzeși, jud.

Bacău, pl. Tazlăul-d.-s., situat pe
pirîul Nadișa, la 2 kil. de satul
Nadișa (şcoala).
Are o populaţie de 58 familii,
suflete;

o biserică

ca-

7

225

1865 de locui-

Vite: 16 cai, 113 vite mari
cornute și 56 porci.
Năsoeşti-Răzeşi,

căzu,

în jud.

Bacău, pl. Tazlăul-d.-j.,

al com.

Nadișa,

situat

pe

dreapta

pî-

la 2 kil. de satul

Nadișa (şcoala).
Are o populaţie de 77 familii,
“sai 3or suflete; o biserică or" todoxă. deservită de 1 preot şi
1 cîntăreț, clădită de locuitori
la 1777.
Vite: 15 cai, 193 vite cornute și 7 porci.

Năsoești-Răzeși,
Bacăă,

moșze, în jud.

pl. Tazlăul-d..s., comuna

Nadișa, aparţinînd

răzeşilor din:

comună.

Năsoeştilor (Dealul-), dra/, în
judeţul

Bacăi,

pl. Tazlăul-d.-s.,

com. Nadișa, de pe
cătunului Cetăţuia.
Năsolea,

cascadă,

teritoriul

în jud. Bacău,

pl. Muntelui, com. Dărmăneşti,
formată de piriul Uzul, la pi„cioarele

muntelui

Farcul

şi

la

care se ajunge cu grei, printr'o
pădure deasă de brazi şi fagi.
Năstase, sa/, pe şesul din dreapta

Bașeului, în partea de S: a com.
Brăteni, pl. Ștefâneşti, jud, Botoșani, cu o suprafaţă de 219
hect. și o populaţie de 45 familii, saă

com., la marginea de V. a dea„lului Medeleni.

i

Are o populaţie de 44 fami-

* Li, sai 174 suflete, locuind în
50 case,
Teritoriul satului este de 168
hect.
Locuitorii

sunt răzeși.

Năstăseşti, saț, în jud. Dolj, pl.
A maradia,

com. Bulzești, situat

în valea pîriului Frăţilă. Are o
populație de 377 suflete, locuind
în 109 case.
Copiii din sat urmează la
şcoala mixtă din satul Cirstulești,

ce este la 3700 m.
„Are o biserică; ş cîrciumi,
Năstăsoaia,

247/ de deal, situat

la N. de com. Gornetul-Cuib,

pl. Podgoria, jud. Prahova, aco-

129

suflete,

Vite sunt: 33 boi şi vaci, 20
cai, 30 oi și 16 porci.

mănăstirei.

Năsoeşti-Particulari,

Sai

tolică, clădită în
tori; 2 cîrciumi.

rînlui Nadișa,
făcînd

NĂSTURELUL,

Năstăseni, sa/, făcînd parte din
com. Godineşti, jud. Tecucii.
Pe acest loc a existat o dată
satul Năfurdești. Locuitorii de
aici aii format
pl. Zeletinul.

satul Biceşti, din

E situat la N, și la 7 kil.
și 700 m. departe de reședința

perit cu vii.

Năsturelul, com. rur., în partea
de S.a plășei Marginea, jud.
Teleorman, situată pe țărmul
girlei Pasărea, care derivă din Danăre și udă toată partea de
S. a com,
La N.

și E,, se învecineşte cu

proprietatea Bragadirul şi la V.
cu proprietatea Zimnicea. Are
un cătun, Zimnicelele, la 3 kil.
de Zimnicea.

- Toată partea de S.-V. a com.
este șerpuită de mulțime de ape,
atit stătătoare cît și curgătoare,
Atară de girla Pasărea, mai sunt:
Boazul, care derivă din această
gîrlă; Calota, Luciul, Rotundul,
Bentul, Bouleţul şi Craca, ape
stătătoare, provenite din revăr-

sările Dunărei în canalul Pasărea.
Comuna Nâsturelul poartă și
numele

mele

de

Herasca,

după

nu-

fostului proprietar, Banul

Constantin Herescu, care a făcut

moşia sa donațiune

Academiei

Romine

Sf. Vineri

şi

bisericei

din Bucureşti.

NĂSTUKELUI,

4

Cătunul Zimnicelele se numea

com. tur. Balta. Aci a fost, se
zice, o circiumă a lui Tudor
Vladimirescu,

mai înainte Satul-Noii, Acest
„căt. se află în depărtare de Năsturelul de aproape

112

kil.,

în

partea de V., spre orașul Zimnicea,

Populația com. cu a cătunului
este de

776

suflete,

din

cari

138 contribuabili.
Vite: 283 cai, 716 vite mari
cornute, 2840
și 134 porci.

vite mici cornute

Budgetul com. e de 4750 lei
și 43 bani, la venituri şi de 4670
Ici și 76 bani, la cheltueli,
Are o școală, frecuentată de
18 elevi; 2 biserici, una în căt.
Năsturelul şi alta în Zimnicelul,

deservite de

1 preot şi 2

cîn-

tăreți.

Căide comunicaţiune are spre
orașul

Zimnicea

și

spre

com.

Bragadirul, pe șosele vecinale ;
iar spre com. Frumoasa, la N..
V., are numai drumuri naturale.
In

raza acestei

sesc mai

com.

se

multe măguri,

cari una la N.,

care

gă-

dintre

poartă

Inăl-

țimea lor variază între 15—20
m. și baza, de la şo—80 m. în
periferie,
,
In partea de N. se văd încă
și azi urmele

linici

ferate

ruse

din campania 1877, Zimnicea.
Frăţești, care s'a desființat la
1887.

Alături

de acest -sat,

zoșie,

în jud,

Năutul, pisc, com. Dragoslavele,
jud. Mușcel, plaiul Dimboviţa.

Năvăceşti,

sa/, făcînd parte din

com. rur. Măgureni, pl. Filipești,

jud. Prahova. Are o
de

126

Năvirgeacul,
tînă,

com.

/oc îs0/at, cu

donată

de

către

răposatul general Năsturel He.
rescu, parte bisericei Sf. Vi.
neri din

București,

parte

Aca-

demiei Romine.
Nătămenia,

împreună cu pădurile Pi-

peruși

şi Oboarele,

plaiul

Cerna,

la

hotarul

v întindere

de 3000 hect.
girlă, jud. Vilcea,

desparte

la E.

de com. Guşoeni.

Năvrăpeşti, parte din satul Mi.
roslăvești, jud. Suceava.

Năvrăpeşti,

sai

parte

coasta de V. a dealului cu acelaşi nume, la 5 kil. de Vultu-

reni, în partea de N.V.
Are o populaţie de 21 familii,
saii 82 sufl,, locuind în 18 case.
Teritoriul satului este de 166
hect,
Locuitorii, vechi clăcași, stă-

pinesc 76 hect.,

iar

proprieta-

rul, 90 hect.

Acest sat îşi trage numele
de la nevasta unui locuitor, numită

Năzare,

care

sat acest. loc

murind a lă-

soției

sale.

Lo-

cuitorii îi mai zic satului și Năzăroaia sai Satul-lui-Năzare.
Neacşul,

za/e, jud.

Olt, comuna

Ciomăgeşti, pl. Oltul-d.-s., care
se varsă în Cungrea-Mare, pe
țărmul stîng, tot în raionul comunci; Ciomăgeşti.

(Stan), i/cea, care se

tuleşti,

căt.

Ungurei,

pl.

Şer-

bănești, jud. Olt, cu direcţia de
la V. către E. se varsă în riul
Dorofeiul,

regi-

avînd,

firii, jud.

dea/, în jud. Mehe-

fin-

mului silvic, proprietatea MoOȘnenilor
Berevoești - Pămînteni,
plaiul | Nucşoara, jud. Mușcel,

Măciuca

făcînd

formează pe teritoriul com. Ti-

pl. Cerna,

Năvrapul, zădure, supusă

com.

saţ,

din com. Vultureni, pl. Berheciul, judeţul Tecuciii, situat pe

Neacşul

Mădulari,

jud. Vilcea.

Năzărioaia,

populaţie

locuitori.

pl. Cerna-d.-j.;

Te.

Icorman, pl. Marginea, com. cu
același nume,

s'a mai

format un alt cătun de către locuitorii împroprietăriți, în baza
legei vinzărei bunurilor statului
și cărora li s'a vîndut pămîntîn
loturi, Acest cătun noii are v
populaţie de 313 familii, pose
“dind 1565 hect,

Năvrăpeasa,

Năsturelul,

dinţi,

Nătărăi, sai Insurăţei, sa/, pendinte de com. Seaca-Belciugata,
pl. Şerbănești, jud. Olt, format
de însurățeii împroprietăriți aci,
pe moşia statului, în 1879.
Are o populaţie de 100 familii, cari posedă sşo hect,

nu-

„mele de Măgura-cu-Boz; o altă
între căt. Zimnicele și Năsturelul, cu numele de Măgura Caravaniţei și o a treia MăguraMare, chiar în Năsturelul.

NEAGA

Sohodorul,

Suceava, udă satul și

com. Miroslăvești, pe o lungime
de 7 kil și se varsă în Moldova.

Neacşului

(Movila-),

mosilă,

în jud. Ialomiţa, pl. lalomiţaBalta, situată pe cimpul Bărăgan, spre S. de satul Marsilieni;

are o înălțime de

14 m.

Neacșului (Valea-), za/e, în.
jud. Buzăii, com. Gura-Nişco.
vului,

căt.

Cirlomănești.

Neaga, numire, ce a purtat din
vechime și mai poartă cor. rur.
Socetul din pl. Tirgului, jud.
Teleorman. Numirea oficială de
Socetul i s'a dat mai tirzii.
Neaga, sorginte de ape minerale,
în jud. Buzău, com.și căt. Ruşiavățul; conţine sulf şi fier.

NEAGA

-

4155

Neaga, vălcea, jud. 'Teleormau,
ce trece prin com. Socetul, sati

din com.

în Valea-Vedai.

lui Temistocle,

Neaga (Doamna), fiică a lui Mi-

Mircea

fiul

Ciobanul,

lui

nul,

lui Radu

unde

pierzîndu-și tro-

gat și

zidind

ceea

ce-i

rămăsese

de

mănăstiri

și biserici,

Din nenumăratele edificii pe
care tradiţia le atribue şi locuri
cu numele săii, vom expune pe
cele mai însemnate:
a) Cetatea Doamnei Neaga,
numită şi «La-Zidul-Doamnei»,
ruine în com. Cislăul, căt, Buda,

peo frumoasă poiană, între munţii

Gilma și Scărișoara, înconjurată
de izvoarele: Val
- ea
Zidului şi

Valea-Dogarilor.
ncle

de astăzi nu le mai pot ghici.»
(z=55o-ubvrrsdz6s, Scrieri — literare și istorice, vol. Il, pag.
176). Puţul e foarte adinc; la
gură aii crescut ciți-va soci. Se

se turci de bună voie, sub

la soțul săii. Neaga s'a distins
şi prin multe fapte de pietate,

unui

mare

Aci se văd ruipalat

fortificat,

iar la poartă un colosal stejar
bine conservat, avind periferia
de 5 m. Tradiţia adaugă că sub |
ruinele acestui palat ar fi bolți,
în care sunt şi acum ascunse
averile D-nei,
6) Palatul Checa. Vezi Checa,
com. 'Lisăul.

€) Palatul
Cucuiata.

şi

Vezi

Grăjdana.
d) Biserica

biserica
Cucuiata,

Doamnei

de

la

com.

spune că în fundul
Tuncate avuții.

lui ar fi a.

J) Poiană Doamnei Neaga, loc
izolat și de o rară frumuseţe în
com,

și căt,

Lapoşul,

unde era

ȘI VALEA-LUI-NEAGU

ga, dincom. Gura-Sărăţei, careîncepe din malul riului Teleajenul,
trece prin Sărata, merge. pănă
la comuna Gura-Nișcovului, de
unde

se bifurcă, o ramură

con-

tinuad pe malul rîului Nişcovul,
prin com. Grăjdana și Tisăul,
iar alta trecînd riul Buzăă și mer-.
gînd prin comuna Mărăcineni
în com. Scurtești. Acest drum
e. indicat prin mari cruci de
piatră, mai toate din anii 15853
și 1584. (Vezi Istoricul comunei

Gura-Sărăţei), etc,
Din lucrurile rămase de la
Doamna Neaga, este şi o cruce
ferecată,

pe care

a dăruit-o mă-

năstirii Bratschi din Chiev în
anul 1600. Se găsește zugrăvită
între ctitori la Episcopia din
Buzău și la mănăstirea Bradul.

Neaghii (Valea-), za/e, în jud.
Buzăii, com. Vipereşti, care se
scurge în riul Buzăul.

un palat şi o grădină de preum- | Neagoe,
pisc, pe malul rîului Otăblare. De aci pleca alee pănă la
săul, com. Petrari-d.-s., pl. Ococetatea din Cislăii și cetatea din
Iul, jud. Vilcea.

Tisău, pe dealul Mesteceni, pe a
cărui culme pare a fi încă urme
de șosea. Tradiţia spune că aci

aii prins-o Turcii și ai omorit-o.
£) Drumul Doamnei Neaga,
în cum. Rușiavăţul; începe din
muntele Băidea, de Ja schitul
Cîrnul, fondat de moşii ei (Doamna Chiajna și Mircea Ciobanul) și
se infundă în muntele Pănătăul.
E

o lucrare

de artă,

fiind

tot săpat în stînci,

mai

4) Mănăstirea Cislăul, pe care

a zidit-o mutind aci pe călugării
de la schitul
în ruine,

Aninoasa,

ce cra

7) Biserica S-ţii Ingeri din orașul Buzău, unde, în capul pantuhuzei, se vede trecută Doamna

Neaga cu 100 talere. Pantahuza ce conservă în biblioteca de_cedatului

Neaga

după tra-

«e săpat cu slove pe care,zăti,
nici cei mai cărturari din ziua

se duse la Constantinopole,

numele de Mehmet-Bey. Soţia
sa Neaga, rămiind singură, se
retrase în Buzăii, în vastele sale
proprietăţi: Cislăul, Tisăul și Lapoşul, la care, probabil, a adău-

unde,

lui se conservă bine, iar inscripțiunile după dinsul ai devenit
aproape ilizibile, ceea ce a făcut pe d-l Odobescu să zică:

duri: la 1577—1583 şi la 15851590. Din cauza cruzimilor şi

împilărilor,

care

cadă în mîna Turcilor, cari veniseră a le robi. Colacul puţu-

Calugărul, toți din Buzău. Mircea domni în țară în două rîn-

a

ruine,

diție, s'ai aruncat fetele ei (unii
spun 2, iar alții, 3), ca să nu

„ trea Vornicul, unul din fruntaşii
boerilor din jud. Buzăă, devenită soția lui Mihnea, fiul lui

și nepotul

Lapoșul,

abia se mai cunosc.
€) Puţul Doamnei Neaga în
com. căt. Lapoșul, lîngă ruinele
bisericei, în livedea de pruni a

Neaga; începe despre comuna
Bălţaţi,la N.-V., și se termină

Alexandru-Vodă

NEAGOTA

C.

Don.

J) In fine drumul Doamnei Nea.

Neagoşul,

ea/,

jud.

Prahova,

pl. Podgoria, com. Chiojdeanca.
Neagota, par/e din satul Romani,

plaiul orezul, jud. Vilcea; în
vechime parte se numea Neagota
și parte

Desrobiţi,

Neag
firii,
ot
jud.a,
Tecuciii, com.
Corbasca, afluente al Rogoazei ;
curge

de

la

N. spre

S.

și

se

varsă în pirîul Corbasca.

Neagota, Romani și Birzoteni,
moşti ale statului, pendinte de
mănăstirea Bistriţa, situate în
com. Romani, plaiul Horezul,
jud. Vilcea. Se arendează cu
7100

lei anual.

Neagota
Zrupuri

și

|

Valea-lui-Neagu,

de pădure

ale

statului,

NEAGOTA
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în întindere

împreună
Popești

de

cu

(15

750 hect., cari,

trupurile Cringul-

hect.)

și Plăiețul (20

hect., formează pădurea Romani,
situată în com. Horezul, plaiul
Horezul, jud. Vilcea.

Neagota, za/e, jud. Vilcea, com.
Romani, plaiul Horezul.
Neagotii (Valea-), vaze, izvo:
reşte de la hotarul comunei Romani

și se varsă în riul Bistriţa,

în raionul comunei Tomșani,
plaiul Horezul, jud. Vilcea.

Neagra, sa/, cu 250 locuitori, jud.
Argeș, pl. Piteşti, făcînd parte
din

com.

Neagra,

rur, Poiana-Lacului,

numit

în

milii,

sati

309

contribuabili,

1102 suflete,

Neagra, raj (prival), în jud. Ia.
lomița, pl. Ialomița-Balta, teritoriul comunei Vlădeni; pune
în comunicaţie lacul Mocilna cu
Borcea.

rîul Cricovul-Dulce,la

com.

Desa;

Neagra - Broştenilor,

baltă,

conţine

în

Ilfov, pl.
pădurei cu a-

suflete, din cari 60 contribuabili,
locuind în 62 case; o cîrciumă;
o băcănie; o moară şi un he-

de răzăși în 1852, pe locul alteia
vechi ce fusese adusă din DornaVatra şi din care icoanele și catapeteazma se văd și acum în noua

biserică, care e deservită de 2
preoți şi'2 cintăreți; o școală
mixtă, înființată în 1863, condusă
de un învățător și frecuentată de
35 elevi,
Drumuri principale sunt: la
m;; la Şarul-Dornii,

6 kil., și la Gura-Haitei, 9 kil.
Vezi com. Neagra
- Șarului şi
Dorna.
maha/a,

aparținind

Baia-de-Ficr,

plaiul Novaci. Are
saii 69 suflete.

jud.

23

Neagra, ramură e munţi, ce se

restrăii,

detașază spre S. -E. din grupa
muntelui Ceahlăul, pe teritoriul
comunei Bicazul, pl. Piatra-Mun.
tele, jud. Neamţu ; este formată
din două șire mai principale:
Obcina-Neagră şi Neagra-Săcu.
escului.

căGorj,

familii,

Neagra,

moşie,

jud.

Argeş,

Meseriaşi

cojocari,

Neagra, pădure a statului, în în.
tindere de 1847 hect., pendinte
de com. Iaimanalele, pl. Filipeşti, jud. Prahova, care, împreună cu trupul Groșctul-Mă
lăeasa,

150

hect.,

formează

pă-

durea Haimanalele.
Neagra, /irii, izvoreşte de pe
teritoriul satului Popricani, com.
" Rădiul-Mitropoliei, pl, Copoul,
jud. lași, curge de la N. spre
$. şi se varsă
lași nume.

în

iazul cu

ace-

sunt:

1

croitor,

3

2 dulgheri, 2 pietrari

Şi 4 fierari,
Școala şi biserica din Broșteni servesc şi acestui sat.

Improprietăriţi în 1864, sunt
un fruntaș, 4 pălmași și 4 codaşi, stăpînind 537 fălci, afară de

pl.

Pitești, cu o întindere de 612
pogoane, din care 450 pogoane
pădure proprietatea statului, pen:
dinte de Mitropolia din București. Se arendează cu 240 lei
anual.

pe

dă anuală cite o bucată de loc
de la proprietate.
Aşezat pe țărmul drept al
pîriului cu același nume, are o
populaţie de 51 familii sai 290

jud.

la E.

sa/,

moșia și în com. Broșteni, jud.
Suceava, de care ține și localitatea numită Poiana-Vinului, locuită de ciți-va săteni, cari n'ati
proprietăţile lor, ci ţin cu aren-

multe minerale, dintre cari iodul
predomină,
Neagra,

nu-

. Prahova,

Neagra, fa//ă, în jud. Dojj, pl.
Cimpul,

locul

mit La-Ripă, spre S. de com.
Haimanalele, pl. Filipești, jud.

din cari

locuind

328 case; o biserică, cu hramul
Sf. Dumitru, clădită din lemn

tunului

situat la gura piriiașului cu același nume și în stînga piriului Bicazul,

Neagra, iri, izvoreşte din Pădurea- Neagră și se varsă în

partea

în com. Neagra- Șarului, jud.
Suceava, așezat pe țărmurile pi
rîului 3Neagra-Șarului, pe o lungime de 11 kil. și olățime de
3 kil.
Are o populaţie de 271 fa-

Neagra,

în jud. Neamţu,

celași nume.

saţ,

4070

cătun,

pl. Piatra-Muntele, com. Bicazul,

Mostiștea,

estică Şes-Tină, iar în cea vestică Gura-Haitei, pe moşia şi

Panci,

Neagra,

NEAGRA-BROȘTENILOR

cei cu 20 prj.
E străbătut numai de șoscaua

ce leagă Broșteni cu Dorna.
Neagra-Broştenilor, ziriz, jud.
Suceava.

Izvoreşte

din

'Tran-

silvania, atinge hotarul Țărei la
Cheia
- Negrei,

formează

hotar

între com. Șarul-Dornii şi Ardeal
pe o întindere de 3 kil. şi după
ce a învirtit un herăstrăă și 2
moriște, trece în com. Broşteni,
la Poiana-Vinului; udă și acea-

stă comună

pe

o

lungime

de

20 kil., învirtind alte două herăstrae și o moară, și se varsă

în

Bistrița,

în

dreptul

satului

Broșteni.

Acest piriu poartă mai multe
nume:

în Transilvania i se zice
Neagra Secuilor; cum atinge ho.

tarul Țărei, ia numele de Neagra-

NEAGRA-DRĂGOEŞTI
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Drăgoesei, mai la vale, de Neagra-Păltinișului şi în fine, de Nea-.

gra-Broștenilor,.
In Romiînia are

din dreapta:

de

Salahorilor; iar din stînga: Selia,

al-Ursului,

al-Văcăriei, Țih-

Căprăria
- Mică,

Căprăria,

Piriul-Acheșului, Negrişoara, Piriul-Arsurilor și al-Omului, E na-

vigabil pentru plute.
La Poiana-Vinului e un agent
vamal, care priveghiază să nu
se întroducă în Țară plute în
mod

NEAGRĂ (VALEA)

Neagra -Săcuescului,

ramură

de munţi, în jud, Neamţu, pl.
Piatra-Muntele, com. Bicazul,

tributari

Cristișorul, Ortoi-

ţa, Ortoaia, Pirtul-Cerbului, Pahomie, Piriul.Arșiţei-Rele și alcul,

a:

fraudulos.

Neagra-Săcuilor. Vezi pir. Ncagra-Broștenilor, jud.

spre

V.

și

la

113

şi comuna

și la N. cu comuna

Șarul-Dornii

și Bucovina.

Are.forma unui poligon neregulat, tinzînd spre rotunzime.
E compusă din satele Neagra

Neagra-Mare, ziriiaș, în jud,
|
Neamţu, pl. Piatra-Muntele, com.
Bicazul, izvorește din apropie-

milii, sau 1283 suflete, din cari
355 contribuabili; o biserică, deservită de 2 preoţi şi 2 cîntă„reţi; o şcoală mixtă, condusă de

Neagra-Mădeiului,
șia Borca, jud.

saz, pe mo-

Suceava,

com.

Mădeiul, înşirat în lungul țărmului drept al piriului Neagra.
Broştenilor,
|
Are o populaţie de 15 familii, sai 73 suflete, din cari 48
contribuabili, locuind în 17 case.
Improprietăriți în 1864 sunt:
3 fruntaşi, 3 pălmași și 10 codași, stăpinind 48 1 fălci.
Biserica şi școalele din Broşteni servesc și acestui sat,

Singurul drum ce leagă Broş-.
teni cu Dorna

Neagra-Mică,

trece pe aci.

piriiaş, în jud.

Neamţu, pl. Piatra-Muntele, com.
Bicazul, se varsă în piriiașul
Neagra-Mare,

Neagra-Păltinaşului. Vezi pir.
Neagra-Broștenilor, j. Suceava.

un Învățător.
Budgetul comunei
nituri de 6060

lei,

314

e
şi

la

fa-

ve-

la .chel-

tueli, de 6035 lei,
„ Vite sunt: 364 cai, 524 boi,
840 vaci,

2532

oi, 58

capre

ta: Piriul-Bradului, Băuca și Tă.-

ietura, iar din stînga: Haita, Panacul, Răchitișul, Pirîul-Paltinului, Pirtul-cu-Peşte, Piriul-Popii,

* al-Bărloagelor, al-Runcului și alMăganului. Mai sunt: Pirtul-TulPiriul-Mare

și Şărişorul,

Munţii comunei cei mai în
semnaţi sunt: Călimani, Tăeturile, Șărbei, Lucaciul și alţii în
număr de aproape 30.
Altitudinea comunei, în Virful-

- Lucaciului, atinge

1777 m.

spre Bucovina pe o lungime de
6—7 kil. După un curs total
de 25 kil.,- încarea învirtit 12
morişte, 7 ferăstrae şi 2 piue,

se varsă în Bistriţa, drept satul
Gura-Negrei. Apa sa fiind foarte

repedc,. e

navigabilă

pentru ”

plute.

Are de tributară în Țară, din
dreapta, Piriul - Bradului, Băuca

cu

Băucuţa

și Tăetura,

Că-

limănelul, Piriul - lui - Mindrilă,
al-Rusului, al-Pietrenilor, al-Pichetului, Viicelele și Piriul-Rece;

iar

de-a

stinga

Pirtul - Haitej,

Piriul-cu-Peşte, Piriul-Popii, al.Birloagelor, al-Runcului, al-Măganului, Piriul-Mare, ȘărișorulMare
și Pirîul. Burtucului, din
Bucovina.

şi

185 porci.
Moşia e proprietatea locuitorilor răzeși și are 7909 hect,,
din cari 6258 hect. pădure, 1373
hect. fînaț, 19 hect. cultivabil
și restul sterp.
E. udată de piriul Neagra-Șarului cu afluenții săi, din dreap-

bure,

Nea-

Dornii, formînd hotarul Ţărei din

- şi Şărișorul, cu reşedinţa în satul de la care şi-a luat numele.

rea muntelui Gruiul, vărsîndu-se

în com.

si-

Şarul- Dornii

Are o populație de

Gura-Haitei,

kil.

în

de Fălticeni. Se mărginește la
E. cu com. Șarul-Dornii; la V.
„și S. cu Transilvania

cu ex:

şi creșterea

gra-Șarului, pe care după ce o
străbate, trece în com. Șarul-

rur.,

Muntele,

pl.

jud. Suceava,
" tuată

com.

ocupă

Neagra-Şarului, zâriz, jud. Sumit

Neagra-Şarului,

se

pădurilor

ceava, intră în Țară la locul nu-

Suceava.

Neagra-Drăgoeşti. Vezi Neagra-Broștenilor, jud. Suceava.

pe stinga în Bicaz, lingă satul
Neagra. Pe valea sa se găsesc
bolovani mari de calcar.

Locuitorii
ploatarea
vitelor,

Neagră

(Movila-),

movilă

în-

semnată, naturală, în jud. Tulcea,
pl. Babadag, pe teritoriul com.

rur. Canli-Bugeac, situată în partea sudică

a

plășei şi

în

cea

centrală a: comunei, pe una din
ondulațiunile sudice ale dealului
Actopraclac ; are 65 m. înălțime;
punct trigonometric de observaţie.de rangul al 3-lea, domină
asupra satelor Canli-Bugeac, Paşa-Cișta și asupra

drumului

co-

munal Pașa-Cîșla- Caugagi, ce
trece pe la picioarele sale ; este
acoperită cu verdeață.
Neagră

(Valea-), schi,pe teri-

toriul com. Herăstrăul, jud. Put.

na, fondat în 1755 de niștecă.
lugări ruşi de la schitul PoianaMărului, din R.-Rărat, de la cari

-

NEAGRĂ (VALI:A-)
aii rămas

4

15

icoane

aduse

din

Rusia. Arc vo proprietate de 100
hect.

Neagră (Valea-), ea/ însemnat,
în jud. R.-Sărat, pl. Orașul, com.

Andreași; se desface din Culmea.

Scorușului; se întinde printre
piriul Valea-Neagră şi afluentul
săi phiîul Lacul; brăzdează partea estică a comunci ; e acoperit
cu păduri

Neagră

și pășuni.

(Valea-), (Plaiul), una

din fotecele cele mai însemnate
din

Munţii-Vrancei,

jud.

pe care se suie la

Putna,

munte

oile

și cele-l'alte vite ale Vrăncenilor.

Acest
Verde

plaiii
şi

apucă

duce

la

Vînt pe la Pietrosul.

Muntele.
Poarta-de-

-

Neagră (Valea-), pădure particulară, supusă regimului silvic
încă din anul 1863, pe moșia
Comarnicul, pl. Peleşul, jud. Prahova. |

Neagră

(Valea-),

nată, în jud.
hoiașul,

va/e însem-

Buzăi, com.

izvorește din M.

NeCurul.

Muntelui şi se scurge în Buzăi, în'
dreptul Văei-Grămăticului. Conține păstrăvi, Malurile sale sunt

acoperite

brad.

Neagră

cu seculare păduri de

(Valea-),

nată, în jud.
dești; începe

za/e

însem-

Buzăă, com. Goide la M. Viforita

şi se scurge în pîriul Bisca-Mare.
Malurile sale formează grosul
pădurei de brad, ce acopere
poalele muntelui Penteleul.
Neagră (Valea-), za/e, în jud.
Buzăii, com. Grăjdana, cătunul
Miluiţi; începe de Ia Piscul-Dracului şi se

Neagră
Muşceel,

scurge

în Nișcovul.

(Valea-), za7e,
com,

în jud.

Colibași, pl. Riul-

„

Doamnei, se varsă în riul Doamna
pe malul sting, în raionul acelei
comune.
Neagră (Valea-), va/e,

din

Virful-Babeșului,

la N.-V.

către

de

S.-E. şi se varsă

Neagră
(Valea-), vale, izvorește de sub poalele muntelui
Zăganul, se uneşte cu piriul
Curul-Roșu și cu izvorul Timpa,
spre E. de mănăstirea Cheia, și
impreună formează piriul Timpa,
care se varsă în riul Teleajenul,
pe malul stîng, în com. Măne-

lui; izvorește din Culmea-Alunului; udă partea de S, și
E.
a com, Andreași, trecînd prin

cătunul Tiritul,

intră

în plasa

Marginea-d.-s., udă com, Dealul-

mai jos

și se varsă în riul Rima,
de cătunul

Petreanul,

al com. Odobasca; după un
curs de 22 kil. Valea sa este

foarte

frumoasă,

mărginită

de

o parte şi de alta de munți
înalţi, acoperiţi cu păduri secu-

lare. Pe albia lui merge drumul

de la com.
muna

Dealul-Lung

la co-

Andreași,

Neagră (Valea-), vaze, la 7 kil.
spre S.-E, de com. Brezoiul, pl.
Cozia, jud.

munților

Ceahlăul,

Neagului
Prahova,

(Piatra-), deal, jud.
pl. Prahova, com. Pro-

vița-d.-j., acoperit cu pădure mă-

runtă.

La poalele lui sunt li-

vezi, izlazuri, pruni și se cultivă
porumb.

Neagului (Piriul-), piriiaz, în
jud. Neamţu, pl. Piatra-Muntele,
com. Bicazul, izvoreşte din mun-

ţii cu

acelaşi

nume

și se

varsă

pe 'stinga pîriului Bicazul, după
ce

străbate

„ramura

valea

formată

de

munţilor Neagra şi Nea-

gului.

jud. . Prahova.

Neagră (Valea-), pir? însemnat, în jud. R.-Sărat, pl. Orașu-

Lung,

grupa

pănă în spre V. satului Bicazul,
din com. cu același nume, pl.
Piatra-Muntele, jud, Neamţu.

izvorește

curge

în riul Teleajenul, pe malul drept,
în raionul com, Măneciul-UnSureni, plaiul “Teleajenul, jud.
Prahova.
|

ciul-Ungureni,

din

NEAJLUOVUL

Vilcea.

-Neagul, pisc însemnat, în jud.
R.-Sărat, plaiul Rîmnicul, com,

Jitia, așezat în partea de V.
a
conl.; e acoperit cu păduri și
pășuni,

Neagului (Munţii-), ramură de
muufi, cc sc detaşează spre S..I,

Neagului (Valea-), z7in7re dată
unei Zăr/i din moşia Cindeştid.j., jud. Ruzăă, în opozițiune

cu

Cerbul,

părți,

ce se

dă

celeă-l'alte

Neagului (Valea-), pa/e, în jud.
Buzăă, com. Măgura, începe din
Predealul-Buzăului şi se scurge
în rîul Buzăul.
Neajlovul, p/asă, în jud. Vlaşca.
Și-a luat numele de la riul care
o străbate în tot lungul prin
centru.

Este încorporată cu pl. Glavaciocul, formînd singură o pl.:
Glavaciocul-Neajlovul,

cu

reşe-

dinţa în Obedeanca.
Este situată la N.-E.-E. a judeţului.

Limitele sale sunt: la N., jud.
Dimboviţa şi o parte din jud,
Argeș; la E., jud. Ilfov, de care
în mare parte o desparte riul
"Argeş; la S,, pl. Cilniștea; la
V., pl. Glavaciocul.
Suprafaţa plășei, în limitele
arătate mai sus, este de 04813
hect.
Populația plăşci este de 78394

NEAJLOVUL (PLASA)

NEAJLOVUL

locuitori, socotind și cei din Glavaciocul,
Numărul comunelor din aceasta

plasă este de 29, cu 55 cătune
și anume:
1. Adunaţi-Sirbeni, constituind o comună.
2. Datele, cu cătunele: Ba.
bele, Dănciuleşti și Găureni.

3. Bucţani, cu căt.: Bucșani.
d.-s., Bucșani-d.-j. şi Podișorul.
4. Cîrtojaui, cu cătunele: Cir-

tojani şi Sadina.
5. Căscioarele, cu
Căscioarele,
pa-Nae.

cătunele:

Golășei,

Podul.Po-

6. C/ejani, constituind singură
comună.

"0

7. Corbi- Ciungi, cu cătunele:
„ Corbi-Ciungi şi Vadul-Stanchii.
8. Crevedia-Jare,

cu

cătu-

nele: Coșoaia şi Crevedia-Mare.
9.

rundul-Părului,

nele: Crovul,
și Grozăvești.

10.

cu

cătu-

22. Veşti: Goleasca, cu cătunele: Popeasca-Ciupagea și Ueşti-Goleasca,
23. Ueşti-Aloşteni, constituind
singură o comună,
24. Winători-Mari, cu cătu-

nele: Cupele
25.

şi Vinători-Mari,

Winători-Alici,

cu

cătu-

nele: Poeana-lui-Stîncă şi Vi:
nători-Mici.
26. Vișina, cu cătunele: Hanul-lui-Pală

și Vișina.

27. Zădăriciul,

cu cătunele :

Belimoaica, Crevedia-Mică, Cre-

vedia-d.-j. şi Zădăriciul,

In această plasă nu se găsesc

cîmpii întinse ca în plasa Marginea și Cilniştea. La fie-ce pas
se văd

văi și vălcele cari între-

Tup monotonia cîmpielor, ast-fel
vedem

că este

Valea-Neajlovu-

lui, care străbate d'alungul plă-

(rîstești-Romini, cu. cătu-

şei, cu văile laterale ce dai
într'insa și anume: Drimbovni-

13. Af?rșia,

şi Gisteșticu cătuGratia-Făr”
constituind

constituind

sin-

o comună.

14. Webuna (Valea-Nebună),
constituind singură o comună.
15. Odedeni, cu cătunele: An-

&helești, Bucșani-d.-j.,
și Pirlita.
16. Obislavi,
gură

Sir-

Fund
- ul
Părului

nele: Gisteşti-Romîni
Sirbi,
II. Gratia-Alare,
nele: Drăghinești şi
cășanca. .
12. /etea-Nouă,
singură o comună,
gură

21. Udenz, cu cătunele:
beni-Moșteni și Udeni.

o

Obedeni

constituind sin-

comună,

Moara-din-Groapă

cu

și

Patru-zeci-de-Cruci.
18. Roata-Câtunul, constituind singură o comună.
19. Roata-de-Xos, cu cătu-

nele: Roata-d.-j. și Sgaia.
20. Auși-lui-Alsau, cu cătunele: Ruşi-lui-Asan (cu mahalaua Cunești) și Satul-Noii..
€3157, Alarele Dicţionar
„-

Geografe,
,

Vol. IP
*

Dră-

ghinești, Gratia, Cirtojani, Sa.
dina, Roata, Mirşia, Uești, Go.
leasca, Uești-Moşteni; apoi [iTovul, care are satele Sirbeni.-

Adunați,

Sirbeni-Moșteni și U.

deni; valea Redivoaia care străbate satul Corbi- Mari; valea

Ilfovăţul, ce trece pe la GisteștiRomini. Milcovul curge pe la
Letca-Nouă

și

Ruşi-lui-Asan.

Pe malul Argeșului se află
tele Fundul-Părului,

sa-

Popa-Nae,

Căscioarele. Mai sunt văile: Chi-ricanul ce trece pe la fundul
moșielor

17. Patru - seci- de - Cruci,

cătunele:

cul, care are pe el satele

Vadul-Lat

cu: Udeni;

Crevedia ce vine pe la satul cu

acelaşi nume; Boracul, Ilfovăţul,
Milcovul și alte multe vălcele

de o mică importanță...
Dealuri principale sunt: platoul dintre

Argeș

și

Neajlov,

(PLASĂ)

cupă, pe lîngă agricultură, şi cu
fabricaţiunea de cărbuni de lemn
(mangal), cei mai buni din ţară.
Satele acestei plăși alimentează
capitala cu cărbuni.
Se cultivează în această plasă,
_în 7 comune, de către 308 locuitori,

o

cantitate

de

peste

12000 kilgr. de tutun.

Plasa Neajlovul este cea mai

păduroasă din județ; din ea se
trimet lemne la Bucureşti direct
cu cărăușii din localitate.

Statul posedă pădurile: Ba.
bele (9oo hect.); Cirtojani, cu
Sadia și Braniștea (1114 hect.);
Căscioarele (4456 hect.); Crevedia, Sf. Gheorghe și Stavro-

poleos (352 hect.); Zăvoiul, Popa-Nae (114 hect.); Crovul și

Fundul-Părului (460 hect.); Gîstești-Coteni și Romiîni (290 hect.);
Valea-Nebună
: de

deal

luncă (1000 hect.).
„Particularii posedă

şi

de

un număr

de 9 păduri, în suprafață
proximativă de 9000 hect.

a-

Cele mai însemnate sunt:
Corbi- Mari, Vadul - Stanchii,

Clejani şi Letca-Nouă,
Se fac bilciuri la următoarele
comune:
Gratia, tirg săptămînal în

toate Duminecele, iar anual la
20 Iulie și la.14 Octombrie,

Corbi-Mari, tîrg săptămînal
în toate Vinerile.
Cirtojani, tîrg anual cu ohorulde vite, la 23 Aprilie.
Ruşi-lui-Asan, tirg anual la 23.

Aprilie și.20 Iulie.
Ueşti-Moșteni, tirg anual
21: Maii,

27 Iunie,

la

6 August și

$ Septembrie.
Budgetul comunelor e la venituri de 93591

lei, iar -la

chel-

tueli de 77839 lei. Numărul contribuabililor este

partea de sus pe la Corbi-Mari

de 5173.

și Neajlovul, pe la Crevedia.
Locuitorii acestei plăşi se o-

Această plasă, din toate care
constitue jud. Vlașca, este mat
bogată în mori pe apă; sunt 24

și platoul dintre: Drimbovnicul

|
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400

mori, pe apa Neajlovului și 2
pe apa Drimbovnicului. Sunt 4
mori

cu aburi;

cazane de făcut

rachiu la Vişina și Obislavi.
Pe apa Neajlovului, sunt 2 piue
pentru

abale,

la Vadul-Stanchii

şi la Patru-zeci-de-Cruci.
Principalele artere de coniunicaţie sunt: șoseaua

ce merge

pe valea Neajlovul, de la capul
jud. despre Dimboviţa pe vale
pănă la Obedeni; apoi şoseaua
care merge pe valea Drimbovnicului venind din pl. Glavaciocul şi ducînd

la Obedeni

şi

la București pe la /ădăriciul şi

Malul-Spart.

|

Mai este vechiul drum al Olacului care

rești
în tot

la

merge

de

Craiova;
latul

ei,

la
la

pl.

Gisteşti

despre București.
Punctele unde se desfac produsele acestei plăși sunt: pentru cereale, stația Titu, pe linia
ferată Pitești-București şi Giurgiii; lemne, cărbuni; păsări, unt,

tutun și alte producte se desfac
la Bucureşti

pe 2 căi deosebite,

pe la Malul-Spart și pe la Podul-lui-Popa-Nae,
Pămiîntul acestei plăși este
argilos, amestecat cu calcar și
nisip pe alocurea.
In comuna

Obedeni,

din

a-

ceastă pl., este reședința plășilor Glavaciocul şi Neajlovul
unite. Aci este un oficiii telegrafic- poștal şi judecătoria acestei plăși,
Sunt 18 parohii, cu 38 biseserici, deservite de” 27 preoți
și 60 cîntăreți; 27 şcoli, din
„ care numai 2 de fete şi 2 de

băcţi; cele-lalte sunt mixte, con.
duse de 5 învățătoare și 20 învăţători, și frecuentate de 200
fete și 822 băeți.
Parte

din

comunele

Corbi-Mari,

Cre.

vedia-Mare, Roata-d..j., RoataCătunul, Cirtojani, Gratia-Mare,
Udeni, Vinători-Mari, VinătoriMici, Căscioarele, Patru-zeci-deCruci, Obislavi, Fundul- -Părului,

Zădăriciul, Vișina

şi

Adunați.

Sirbeni,

Cele-l'alte comune depind de
Regimentul V de Dorobanţi cu
reședința în Giurgiiă.
Locuitorii sunt ortodoxi,
naționalitate Romini, afară
satele Udeni şi Drăginești
în care sunt Sirbi,

de
de
în

Locuri istorice sunt aci: M4năstirea-Căscioarele;

Vadul-Lat

și Corbi-Ciungi.

acestei

plăși depind de Regimentul al
NXVIIL-lea de Dorobanţi cu
reședința în Găești; acestea sunt:

Neajlovul, 7îz, izvorește în dealurile situate la S. de Piteşti,
udă pl. Gălăşești, jud. Argeş,
unde se unește cu Drîmbovni-

cul; trece în jud. Vlașca pe la
satil Slobozia
riul Argeș, la

şi se varsă în
satul Gostinari,

din jud. Vlașca.

Neamţul, jzdef. Are
distiuctivă

la sorgintea

se

sue

la

mătura - Pintecului.
punct

lui,

şeaua

Din

Cur-

acest

linia trece pe dosul picio-

rului muntelui Chencerei (Chicerul, Chicserei), de unde se coboară către E., urmînd creasta

acestui picior pănă la revărsarea
piriului Bistriţa în piriul Bistra;
urmează pe acest din urmă piriii
pănă la gura pîriului Frînturile,
de unde se urcă la virful muntelui Făgețelul (cota 1116), urmînd creasta piciorului N.-V.
virful Făgețelului,

merge

la

şeaua

munte

şi

Muntele-Verde,

linia

dintre

acest

de

unde sc coboară la sorgintea
pîriului Chiţirigul pe care'l urmează pănă la revărsarea lui în
pîriul Bicazul şi apoi pe aceasta pănă la gura piriului Ticoşul.
Se urcă apoi pănă la sorgintea
luiși de acolo mergela şeaua dintre muntele Ivanoș

și Floarea, de

unde se coboară la sorgintea unui

o „căprioară,

semn

mic piriiaș, care se află la S. de

din

lemnării

munții

ce

această şca,

și

revărsarea. lui în piriul Ivanoş;
merge apoi în sus de acest pirii
pănă la izvorul lui, de unde se
urcă pe şeaua Obcina-Cepche-

săi, are

şi reînoită prin

convenţiune

în-

cheiată la 25 Noembrie (7 De:
cembric) 1887 începînd de la
curmătura dintre muntele Ţăbleșul-Mic și Obcina-Albiilor şi
trecînd pela virfurile Straja, Prislopul,

pănă

de unde

marcă

multe vînaturi,
Limitele: Se mărginește la V.
cu Transilvania despărțindu-se
prin o linie convențională,
—stabilită pentru întiia dată la '1792
de către hatmanul Neculai Han&herliul și Banul Lupu Balş

Preluca-Ursului,

- lui-Sfirdea

aceas'a

de

că pe lingă multe
se scot

De acolo ea urmează pe Bistricioara în jos, pănă la gura
piriului Pintecul; se urcă pe

- Din

Bucu.

străbate
de

Corbi-Ciungi,

NEAMUL (JUDEŢ)

Piciorul-

(Piciorul-lui-Șvaghie)

şi Piatra-Roșie,

de

unde

se co-

boară la sorgintea piriului Prisăcuriul, pe care-l urmează pănă
la revărsarea lui în priul Bistricioara.

urmîndu-l

pănă

la

şului,

Din acest punct, fruntaria se
coboară la piîriul Aţa, pe care
urmează pănă la punctul cotat
847,

de

unde

se sue

către

S,,

pe muntele numit Piciorul-Cherechavaș,

şi

se

coboară

apoi

către E. la piriul Aţa-Mare, pe
carel

trece

și

se

sue,

urmînd

pe creasta Picioarului-Icoanei, la
virful muntelui Torogieșul (cota
1266). De acolo, linia urmează
creasta munților trecînd prin poiana Crucea-Roşiă, pănă la virful
muntelui

unde

se

Bitca de- Piatră,

coboarăla

de

piriiașul

(cota Bratoșul 840); trece dincolo

NEAMȚUL (JUDEŢ) .
“de

dinsulși

se sue

pe creasta

„muntelui Meleghavaș pe care
merge în linie dreaptă către
S.E., pănă la întilnirea piriulni
Bolohanoşul cu pîriul Foldtiszt:
patak; urmează pe acest din
urmă pănă la piciorul N, al
muntelui A rșiţa-Tărcuţii,de unde
“se sue urmînd pe creasta acestui picior, la virful acestui munte

(cota

1372). De

mereii
pe

acolo,

creastă,

urmînd

se

coboară

în direcțiunea S. pănă la pirtul
Tărcuţa (cota 1007), pe care'!
trece spre a se sui din

noii pe

creastă și de acolo pe virfurile
munților Grindușul (Tărhăoașul)
și Ciudomirul

coborînd

la

sor-

gintea pirinlui Ciudomirul, pe
linia hotarnică a jud. Bacăii

"La S. se mărginește

Bacău;

cu jud.

la E., cu jud. Roman

şi

o parte din jud. Suceava; la N.
cu jud. Suceava, prin liniile con.
venţionale dintre județe,
Forma. Teritoriul acestui județ, privit

din înălțime,

ni se

reprezintă sub o formă aproape
regulată geometrică a unui pa:
trulater puţin înclinat spre N.V,, cu creştetele în
„Streja și Tărhăoașul,

rei despre
piriului

muntele
al latu-

Transilvania;

Rișca

(de

la

_ Suceava,

Dorohoiii

şi Botoșani,

din zona I-a.
În

privinţa

întinderii,

statis-

ticile sunt foarte variabile; lucru

ce e ușor de explicat din pricina greutăților unei măsurătoare
precise; acest judeţ are aproximativ:

4100

kil. pătr.

de

N.E.,

cu

viîrfurile

și crestele cele mai înalte pre„cum și ramurile cele mai numeroase din tot sistemul orografic
al județelor Moldovei.
După modul situaţiunei lor,
formează grupele: Grinţieșului,
Cicul-Tarcăul și masivul Ceahlăului, ca de întiiul ordin; apoi
munţii Bistriţei, Moldovei, ca de
la al doilea ordin; dealurile, ca

de la al treilea ordin.
Pentru o cunoaștere mai sistematică însă îi vom împărți în
următoarele grupe:
a) Grupa
- Grinţieșului, care
cuprinde munții şi ramurile de .
munţi dintre rîul Bistriţa, pîriul
Bistricioara și hotarul Transilvanici, cu sistenrul stîncos numit Pietrele-Roşii, care, începînd

gura

"din partea despre N. a satului
trecătoarea Prisăcani, se întinde

al laturei E,

Aspectul topografic ni se înfăţişcază sub forma unei întregi
sisteme (catene) de munţi, care
'şi întrețese ramurile și'și înalță

culmele stîncoase, cu povirnișuri
repezi, pe toată partea N.-V,,
„S. şi centrală, degenerind pe
nesimţite (în formă de amfitea.
tru), cu cit se întinde spre E.,
în dealuri trăgănate, cu podișe

şi văi înguste.
Întinderea. Jud. Neamţul, cînd
Moldova era împărţită pe zonc,
făcea parte, împreună cu jud,

pănă în malu-

“rile-Bistriţei, lîngă satul Izvorul- .
Alb; două spre N.: Ramura
Firţigilor, între pîrîul Izvorul-Alb
şi piriul Boura-Firțigii, şi ramura
Durăul, continuată spre N., cu

ramura Răpciunei; o ramură spre

Orosgrafia. Munţii jud. Neamți fac pante din marele masiv
Carpaţi şi anume din masivul
cristalin

spre E., între piriul Izvorul- Alb
„și Piriul- Secului,

hotarul

despre jud. Suceava), și punc
tul de întretăere al rîului Bistrița cu calea ferată Bacău.
Piatra,

NEAMȚUL (JUDEŢ)
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spre N., pe hotar, pănă la pichetul Preluca
- Ursului, mărginindu-se la N. și E. cu pirîul
Grinţieșul-Mare și sistemul muntos Streaja (Steja) din ramura
Prislopului, continuarea ramurei
Grinţieşul, ce se întinde de la
N.-V. satului Grinţieșul-Mic şi
a malului stîng al pîriului . Bi.
stricioara.

4) Grupa-Ceahlăului, care se
prezintă sub formă de mină deschisă spre N.-V., între piriul Bistricioara la N., riul Bistriţa la E.,
piriul Bicazul la S. şi hotarul
Transilvaniei la V., cu sistemul
stincos numit Pionul (Ceahlăul),
din care se întind: o ramură

V., numită Măgura (Hegeșul),
cu un capăt spre N. ce se întinde pănă la satul Bistricioara
la îmbucătura pîriului Bistricioara
cu Bistriţa și unul spre S., care
se bifurcă în alte două ramuri
mai mici: Arşiţa, recurbată spre .
N.

pănă

aproape de Ticoșul

şi

Tabla, spre S. pănă în apele pirîiașului Bistriţa (în dreptul pi-.
chetului Dealul-Tablei) ; trei ramuri spre S., între piriul Bistra-Mare, Bistra-Mică, pîriul Nea-

gra, pîriul Neagul.
6) Grupa-Tarcăului, care cuprinde munții dintre ptîriul Bicazul, hotarul Transilvaniei, hotarul jud. Bacăii şi riul Bistriţa,
cu ramurele;
Măgura-Șomuzului care înccpe de la S$. de satul Ticoș (albia Bicazului), și se întinde în
direcțiune spre E. pănă în albia
pîriului Tarcăul, printre afluenții
acestuia:

Piriul-Petrei

şi

Piriul- *

Cheei, despărțită în mai multe
rămurele: Piciorul-Frăsinei, spre
N., pănă în dreptul satului Mar-

ceni (com. Bicazul); Aşa, pănă în
hotarul Transilvaniei, unde ce
pichetul cu acceași numire ; Criva, din Piciorul-Frăsinei, spre!

E., printre piriui Frasinul şi Pi.
riul-Bătrinei, pănă în
rîului Tarcăul,

apele pi-

Culmea- Tarcăului, care se des-

făşoară din dreptul satului Tarcăul, (saii mai bine zis prin gura piriului Tarcăul şi riul Bistrița) spre S.-E. pănă la hota-:
rul jud. Bacăii, cu ramare sc-..
'cundare ce seîntind aproape mai
toate perpendicular. —
PE
Lăptoacele, între pîriul Mălăeş-

-
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teşi piriul Lăptoacele, pănă în albia piriului Tarcăul;

Goșmanul,

- mai spre S,, între Piriul-Părului
şi Piriul - Murgociului; iar spre
E. (de culmea Tarcăului): Mălăeștea cu Harmanul, spre N.
şi Cernegura spre E.; Doșelul
ce începe din partea de E. a
obirșiei piriului Lăptoacele şi sc
întinde în linie aproape dreaptă
spre E., între piîraiele Calul şi
lapa terminindu-sc în apropiere
de satul Calul prin ramura de
- munți

numită

a Iepei.

Din dreptul ramurei

Goșma.

nul sc întind 2 ramuri: una din

faţa Obirșiei Piriului-Păruluîntre
i,
piriul Iapa şi Piriul-Nechitului,
numită Profirul, care, către
vorul pîriului Măstăcănoasa,

iz.
se

bifurcă în alte două ramuri se
cundare (Alunișul prelungită cu
Negulești, între piriul Măstăcăncasași Iapa, şi Nechitului, între

pirîul Măstăcănoasa și Piriul-Ne- hitului); iar cea de a doua,
din dreptulizvorului pîriului Murgociul, între pîriul Nechitul şi
piriul Tazlăul, numită Măgura:
Stridinilor,

care se prelungește

din dreptul pîriului Racila cu dealurile: Scaunele, Căţinul, Iurcani,

Dragva. Chiar de la capătul despre S.al culmei Tarcăul, se întind
ramurile Pietrei (Pietroasei), şi
Șoimului, și mai spre E. de acestea, ramura Tazlăului

cu alte

ramuri secundare și terțiare cu
cari Staii în legătură,
d; Grupa-Hangului cuprinde
"toți munții cu ramurile ce se
prelungesc de la hotarul jud.
Suceava,

între cursul rîului Bis-

trița (de a stinga),

piriul

Cra-

căul și podișurile de la V, riului
Moldova (a se vedea împărțirea
munţilor din județ pe grupe la
numirele respective).
Regiuni. Solul jud,, după struc:
tura geologică, aparţine aceluiași
strat geologic, care s'a ravinat
prin

acțiunea
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erosivă

a cursu-

rilor de apă cuprinse în regiunea

dintre

Prutul

și zona

mun-

ților. Acest strat se prelungește
pănă în Muntenia unde se confundă

cu

zona

șesului,

sai

ci

terasa Danubiană.
In general aici sunt două re
giuni: a munţilor și a dealurilor.
Linia de despărțire a munţilor de a dealurilor se poate considera aceea

care

uneşte

orașul

Piatra cu Secul și Baia (din
jud. Suceava); la E. acestei [inii, drumurile se înmulțesc și
pun în comunicaţiune, peste dealuri, văile Bistriţei și Moldovei.
/lidrograjia. Judeţul Neamţu
este străbătut de o mulțime de

la

Moldovei;

la V.

şi S.,

de cul-

mile Cicului, IHăușului, Goșmanului și Tazlăului-Mare.

Clina estică a basenului

Bis-

triţei, care se confundă cu coasta

ci estică, este fuarte repede şi
însoţeşte de aproape cursul riului pănă la Piatra, iar de aci
in jos dealurile se sfărimă și se
depărtează de rîu. Clina vestică
şi

sudică

a

basenului

acestui

ri este accidentată de masivii
Grințieșului,

Ceahlăului

și

de:

faţa de N. şi de E. a munţilor
Tarcăului ; acești masivi sunt le-

mare

și mai nici nu lasă urmă

a Hegheșului (Ceahlăul-cu-Gherghine) şi a IHaușului (Tarcăul
cu Cicul).
Cu toate că panta generală
a clinci vestice este mult mai

Cea

mii

parte însă o formează șuvoaele
(puhoaele) ce se scurg de pe
munţi pe urma ploilor, ori a topirei zăpezei; unele dintre aces
tea de multe ori sunt de istov
de existență lor pe timpul călduros al verei; în general însă
toate sunt răpezi, limpezi și reci.

După chipul cum se distribuesc în curgerile lor, putem
grupa toate apele acestui județ
în trei basenuri, și anume:
Basenul oriental, saă basenul

Moldovei, cuprinzînd toate apele
cari izvoresc din ramurile de
munți și dealuri ce sunt în partea de V. şi N. a judeţului, pre
cum

mărginit

E. de culmea munţilor Bistriţei

gați cu culmea centrală a Carpaţilor prin: culmea dintre pi-

ape curgătoare.

secate,

Bistriţei, care este

din:

ramura

munților

ce

formează hotarul despre jud. Suceava; ramura munților Procovul, Pleșa, Hălauca, Oglinzi, Co-

rojenilor, cum și apele care izvoresc din ramura munților Petru-Vodă,

Domesnicul, Măgura-

Agapiei, Văraticul, din dealurile
Crăcăoani,

Grumăzeşti

și

Ră-

riul Bistricioara

şi Piriul-Negru,

dulce de cît cea estică, masivii
Grinţieșului și Ceahlăul, avînd
punctele lor culminante foarte
aproape de Bistrița, rezultă o
înclinare foarte mare a pantelor
care-i mărginesc spre Bistriţa ;
craci scurţi și înalți strimptează
valea acestui rii, transformind-o

întrun adevărat defileii pănă aproape de orașul Piatra.
In fundul acestei văi înguste

curge riul Bistriţa,

a cărui al-

bie variază în lărgime de la
50—70 m. Adincimea sa este
foarte variabilă, de la 1 m, 50
cm. la 3 m. pănă la Piatra, și

de acolo în jos nu se coboarii
nici-o-dată sub 1 metru. Inclinarea pănă la Buhuși a albiei
este de 4 m. pe kil. și aceasta
face din Bistrița riul cel mai

deni, ce mărginesc acest basen
către S.
„Cele mai de căpetenie ape
sunt: riul Moldova, cu afluenții

ivului oriental al Carpaţilor (precum zice și Cantemir: Bistriţa

Neamţul și. Rişca.
Basenul central,

mai mari petre le surpă şi le
duce cu sine). De la Buhuși în

sai

bascnul

torențial

și mai

puternic al ma-

este atît de răpede,

în cit cele
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jos însă, panta Bistriţei se mai
moderează,

ajungind

1

m.

07

pe kil.
Acest rii este cel mai bogat
în afluenți și formează cel mai
mare basen al judeţului (v. Bistrița,

rîă,

vale,

la lit, resp.).

Basenul inferior, sai basenul
Trotuşului, ce aparține în în-

tregul săi clinei orientale a Car.
paților, coprinzind clina sudică
a muntelui

Tarcăul,

adică linia

de despărțire a apelor sale

de

ale basenurilor circumvecine, ur-

că culmea Tazlăului, din dreapta
piriului cu acest nume, apoi pe
accea

a Goșmanului,

care

gineşte la N. sorgintele
clor

şi

Asăului,

măr-

Tazlă-

culmea

Hău-

şului, apoi catena centrală a
Carpaţilor, fiind cel mai sărac
în ape dintre basenurile precedente.
Panta de înclinațiune pe care
curg piraiele este foarte îngustă
şi mărginită de aproape la N.
de ramura munților MăguraStridinelor

și Scaunele;

de ramurile Căţinul,
Lingurari;

la

V.,

la E.

Dragva
de

şi

ramura

Tarcăul cu sub ramurile ei: Paramiștea, "Țapul, a-Șoimului, şi
de ramura Tazlăul, cu sub-ramurile: Cociorva și Nacladul.
Cel mai însemnat piriă din

acest basen este Tazlăul.
Geologia. In straturile ce formează

terenurile

acestui

judeţ

se cuprind aluviuni moderne
cari se află .mai pe toate albiile
riurilor, ocupînd o suprafață des
tul de mare pe Bistriţa, de la
satul Roznovul pănă la vărsarea
ci în Siret, şi pe riul Neamţul,
de la Tirg
- Neamţu
ul
lui, pănă
la vărsarea lui în riul Moldova.
Grupa cuaternară sai delu
vică e reprezintată prin petriş
și năsip la bază și argil galben,

7

mai malt sai mai puțin năsipos
la partea superioară, formînd te.
rațe. El se observă în urmatoa-

NEAMȚUL (JUDEŢ)

rele regiuni: între pîrtul Neamul,
de la Tirgul-Neamţului, pe piriii
în jos, pănă la limita cu jud.
Roman şi pîriul Cracăul, pe
piriii în jos spre S., pănă la
vărsarea lui în Bistriţa; la Roznov, pe de
altă parte,

o parte, iar pe de
între riul Bistriţa ;

de la Piatra în jos, spre S,,
pănă la Buhiași, la hotarul cu
jud, Roman, și pîrîul Tazlăului,
însă

numai

în

partea

cuprins:

între acest pîriii și rîul Bistriţa.
de la satul Tazlăul pănă la ho
tatul jud. Bacăă.
Sistemul miocen în localitate
este destul de bine reprezentat
şi se caracterizează prin etagiele
gipso-margoase, cu alternanţe de
argiluri salifiere, năsipuri și grcziuri.

”

Argilurile salifere, cari cuprind
chiar cite-va strate de sare gemă,
se observă pe valea Cozla, la
N.-E,

de

tind

spre

Piatra
E.,

și de aci se înpănă

în

basenul

piri lui Neamțul, formînd întreaga

regiune

a

Bălțăteștilor,

ia:

spre V. nu apare de cît pe va:
lea Tazlăului, în apropiere de
hotarul jud. despre Bacău, la
satul

Hapina,

pe acest piriii.

Nisipurile gipsoase și gipsu
rile se arată în basenul piriului
Neamţul, la Bălțătești, în straturi
mici subordonate printre argi
lurile salifere, pe cînd în basenul piriului Tazlăul apar depo
zitele importante de. gips alb
hialin (albastru) la satul Tazlăul;
ele se reazămă

„turile

spre

cristaline,

N. pe șis-

pe cînd

la $.

sunt acoperite de argile salifere.

Sistemul

cocen

ocupă

basc-

nul Bistriţei, de la orașul Piatra.

pe rii în sus, prin valea Tarcăului, pănă în sus de Hangul.
la Largul, pănă la Pipirigul, pe.
piriul Neamţului și pănă la Băl.
țăteşti. Ele se reazimă cînd pe
stratele cretacice, cînd pe şisturile cristaline arhaice.

Sistemul cretacei, format din o
succesiune de strate compuse
"din grezii, șisturi și calcare, se

observă pe partea dreaptă a văei
Bistriţei, cuprinsă între Valea
Bicazului

și Valea-Schitului,

la

Iangul și Valea-Bistricioarei ; iar
pe partea .stîngă, formează pe
toată partea cuprinsă între ValeaLargă și Valea-Sabasa, hotarul
cu jud. Suceava.
|
Sistemul jurasic nu apare la
Siprafaţă; el nu se vede decit
în fundul văilor Tazlăului, spre
frontieră, a Bicazului, a Schitului și a Bistricioarei, și se com-

pune de grezii negricioase, cu
vine albe subțiri de calcită, de
calcare

negre

hidraulice

și

de

șisturi negre, cu vine de calcită,
Grupa arhaică este reprezintată prin șisturi cristaline, puţin
dezvoltate; ele se văd pe valea
Tazlăului,
vaniei, pe

la hotarul Transilvalea Ristricioarei şi

pe valea Ceahlăului;. iar la frontieră,

cele

sunt

micaşisturi

roşcate

şi de! şistiri
străbătute

de

compuse

quarțit

feruginoase

negre

de

anfibolice,

numeroase

(v.

din

studiul

vine

asupra

"apelor minerale din jud. Neamţu,
de Dr. Al. Șaabner-Tuduri, şi
osebi, în acest dicționar: Cernegura, Doamna, Sima, Cozmiţa,
„Almașul,

Petricica, Cozla).

Bogăţi? naturale. Comisul Mihalic de Hodociii, neobositul |
muntanist, dă următoarele deslușiri, asupra bogăţielor naturale

ce se găsesc în păturile ce for.
mează teritoriul acestui judeţ:
1. Fier-piatră de formațiunea
cea mai nouă (Fer limoneux, Minerais de fer d'alluvions; Ra-

seneisentein), compusă din fieroxid,

pămînt

și

apă,

cum

și

din acid fosforic; el se găsește .
în şirul munților. Pingărăciorului,

la piciorul muntelui Răchitişul.
2. Fier-piatră galbenă oxidată,
de formaţiune nouă (Sphaerosi-
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- derit, Thoneisenstein), se află în

* bolovani mari în piriul Secul (la
mănăstirea Buhalniţa) şi pîriul
„ Pîngărăciorul (la mănăstirea Pîn„găraţi); de asemenea în Valea-

- Doamnei,
Piatra,

aproape

de

în grosimi

și

orașul
întinderi

nedescoperite încă.
3. Cărbune de pămînt rășinos,
de formațiunea cea mai vechie,
([Houille Fasrig- Harzige - Stein-

lkohle),

în calitate foarte

bună,

se găseşte în apropiere de satul
Largul și de riul Bistriţa, din
sus de Piriul-Virlanului, pe mo“șia Hangul; grosimea și întinderea straturilor acestui cărbune
de pămint, nu s'a cercetat încă;
se mai află lingă satul și mănă-

stirea-Buhal
lîngă niț
mănăstir
a,ea
Pingăraţi, apoi mai jos de Bisericani și anume: la Scăricica.
4. Sare gemă (Sel gemme,Rock-Salz, Xexatdrisches - Steinsalz),
la satul Calul, Săvinești-d..j., Sărata, Gircina, “din sus de Piatra,

la Bălțăţești, Neamţu. (Nemţii
au lucrat băile în aceşti munți,
Ascmenea pe lingă Neamţu, era
o ocnă

de sare,

care

de

sigur,

zice Hodociii, că în veacul al
XII-lea a fost desființat prin învazia Tătarilor,

în

care

epocă

rămășița de Cumani ati părăsit
pe atunci Moldova, spre a se
Statornici în Ungaria).
5. Piatră acră, (Schiste alunifere,

Alaun

slate,

bituminăser

Alaunschiefer), se găseşte în
stînci puturoase, atit dinjos de

mănăstirea Bisericani, cum şi în
valea Tarcăului, din sus de gura

piriului Bolohanoșul. Această piatră de la Bisericanie pentru pro
„ducerea petrei acre și a vitriolului;

e nemerită

acea

de

la

Tarcăul pentru producerea unei

pietre acre foarte curată şi bună
pentru boale, medicamente,
fa.

brică de hirtie.
6. Micaşiste (mica slate, Glim.
merschiefer), se compun din gli-
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mer (talc), în o textură aschioasă,
coprinzind în lăuntru sîmburi
de silicium ; se găsesc în munții
din apropiere de satul Calul.
7. Păcură, gaz, se găsesc în
izvoarele de pe moșia Doamna.
8. Burcut (borviz), se găseşte
în multe localități, mai cu seamă

la Terjoasa (spre hotarul despre

Transilvania),

la satul Mastacă.

nul din pl. Bistriţa, şi pănă şi
în apele rîului Bistriţa,
Aze minerale, Sursele minerale sunt forte multe în acest
judeţ, și anume: la Cozea (lingă
Piatra), Bălțățeşti (stațiune balneară), Mănăstirea - Neamţului,
Vinători, Oglinzi (lîngă Tirgul:
Neamţului, Tazlăul, Hangul, Ciun-

ngi, mănăstirea Horaiţa, Dărmă-

așa

că

în

anul

1860,

se cul.

tiva cereale (împreună cu leguminoase,

oleioase),

pe o întin-

dere de 26366 fălci 43 prăjini,
ceea-ce în raport cu populaţia
dădea 4 fălci 5 prăjini de fie.
care locuitor.
Pe o întindere de 10993 hcct.
50

aril

(a

imașurilor),

cresc

azi

(1901): 13696 cai, 74495 boi
și bivoli, 120427 oi, 736 capre
" și 36408 porci,

Sunt în
posesori: de
Odinioară
numit prin

acest județ 26957
vite,
acest judeţ era rehergheliile sale nu-

meroase și prin specia de cai
așa: numiți de munte,
In comuna Budeşti-Ghicăi se

neşti, Iapa, Pingăraţi, Streja,
Gircina, 'Tarcăul, Bistriţa, Pri-

cresc și întrețin boi și vaci de
rasă svițerană și olandeză.
Sunt trei herghelii micide cai:

judeţului

sunt:

rachiuri,

în Mărgineni și a treia
năstirea-Neamţului.

animale;

săcani (v. ac. numiri).
Producţiunea.
Producţiunele
păduri,

male: piei tăbăcite,

cereale,

netăbăcite,

tele de băi, productele cerealelor, vitele, comerciul de cherestea
şi carierele de piatră.

Agricultura, înainte de 1830,
avea în acest județ, o întindere
foarte restrinsă și o producțiune
din cele mai neînsemnate; pe
acele timpuri multe din podişurile, văile, dealurile și alte
locuri, cari aztă-zi sunt şi for.
mează holdele de arătură, erat

acoperite unele cu păduri şi
codri nestrăbătuți, altele cu huceaguri și spinișuri, și multe
serveati numai pentru pășunarea

vitelor.
De la acea dată însă, avintul
agriculturei crește, fie din pricina înmulţiri populațiunei fie
din faptul că începuse a se
productele

în străinătate,

a

doua

la Mă-

Printre animale sălbatice

producte ani-

lină, sei, unt, brinză; ape minerale, cariere de piatră, cariere
de var, iar sursa bogăției sunt:
industria fabricelor, stabilimen-

căuta

una în Budești-Ghicăi,

în-

semnăm: lupi, vulpi, miîţe sălbatice, linxul (risul), căprioare,
cerbi.
Locuitorii posedă 10314 stupi
cu albine.

|

Industria. Judeţul Neamţului
este

unul

din

cele

mai

bogate

în fabrici de variabilă produc:
țiune. Dintre cele mai însemnate cităm : 2 fabrici sistematice
de postav, ale moștenitorilor
colonelului Alcaz; 1 fabrică de

sucmane şi postav a d-lui C. A.
Griilich & Fiu; 1 fabrică de pos„tav şi sucmane ușoare (amestecată de lină și păr de vacă) a
d-lui Lippa Juster; 1 fabrică de
crocmală (scrobeală); 1 fabrică
de bețe de chibrituri; 1 fabrică de
ce pentru ciubote, de cherestea,

de chibrituri şi ori-ce fel de construcțiuni; 1 fabrică de bere; 1
fabrică sistematică pentru făcut
grișă, făină, piclă,
în urbea

Neamţul; 5 fabrice sistematice de
rachiu,

spirt şi cite-va

ordinare,
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cu cite un cazan; 3 fabrici de
săpun, în Piatra; 7 fabrici mici

răul, 15 monahi

180 de țesătorii de

suc-

mane; ţesătorii de șaiac; 2 tipografii; 1 fabrică de văsătorie
în metaluri; 1 fabrică de col.

țuni (ciorapi); fabrici mici de
extras oleiii (numite teascuri),
Afară de acestea există industria primitivă: olăria (în Galul, Dobreni),

butnăria,

rotăria,

cărătășia.

Industria

manuală:

rogojini,

coșuri (de nuele și pae), scaune.
Industria exploatativă: vărării
(la Socea, Calul Iapa, Horaiţa),
cariere de piatră (la Tazlăi,
Petro-Dava, Iapa); păcură, gaz
(Doamna); ape minerale,
fabrice de abur, pentru cherestea
(la Hangul, Almașul, Negulești)
și peste 129 herăstrae ordinare,

purtate.de apă.
Populațiunea.

16543

zaici, restul de alte religii,
In

1859:

populaţia

mo-

era

aceste

biserici,

deservesc

200. preoţi, 17 diaconi, 264 cîntăreți, 17 eclesiarhi (împărțiți în
137 parohii),
„Pe lingă biserici, mat sunt 11
mănăstiri și 17 schituri (din cari
5 pentru

maice), cu 354 de mo-

nahi (călugări), 54 fraţi; 864
maice (călugărițe) și 162 de suTori. (In Horaiţa, 27 monahi
și 2 fraţi; la Bistrița, 5 monahi;

la Pingărați, 2 monahi; la Tarcăul,

12

Buhalniţa,

monahi

şi 2 frați; la

2 monahi;

Venitul fonciar anual al pămiînturilor ce aparţin bisericilor

se urcă la cifra de 53253 lei
92 bani.
Numărul total al școalelor

„Primare publice, de toate gradeie, comptîndu-se şi acele din
orașe,

se urcă la 89,
3 pensionate private.

Dintre
mare,

şcoalele

afară

publice

78 sunt rurale

cu

de

pri78 în-

vățători, 2 învățătoare și o populație şcolară de 9287 elevi,
12 școli sunt urbane cu 1591

la Du-

Cea

“la
la

mai

vechie,

particulară
1835

în

a fost școa-

Nanu,
orașul

înființată
Piatra.

La

1840 se înființează cea întiiui
şcoală publică; la 1842, se pune
temelie

de

- 114065 locuitori; în 1894, de
139159 locuitori.
.
Știii carte 24602 persoane.
Cultul. In tot cuprinsul județului se află 219 biserici, și o
capelă întreținută de Episcopia
Sf.” Spiridon.
La

maice și 98 snrori
; la

Agapia, 355 maice şi 61 surori;
la Războeni, 25 maice şi 3 suTori; la Almașul, 13 maice).

ju-

- suflete (anul 1899), dintre cari:
72637 bărbaţi şi 74257 femei;
: ortodoxă,

și ş fraţi; la

elevi.

Locuitorii

deţului sunt în număr de 146894

126780

leni, 463

pentru

zidirea

școalei

No. 1 din Piatra, și la 18șose
sfirşește; la 1850 erati cite-va
școli şi pe la sate (vezi Dobreni, sat); la 2 Noembrie 1 883
s'a terminat clădirea şcoalei No.

2 (din Piatra), după planul arhitectului M. 'Țoni, clădire ce
„costă 70000 de lei (această școală s'a înființat încă de la 1859 ca
şcoală privată, sub conducerea
preotului N. Ionescu),
,
La 1869, s'a înființat gimna- Ziul clasic, care la 1883 s'a
transformat: în real și aztăzi are

10 profesori, și o populaţie de
120 elevi.
* Împărțirea administrativă :
Judeţul Neamţul se împarte în
3 plăși unite (mai înainte erai
5 plăși) și anume:
I.. Bistrița,

cu

12 comune,

tîrgușor și 57 sate (cătune),

1
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n

a

Dumbrăvile, 4 monahi; la “Ţibucani, 4 monahi și 4 fraţi; la
Tazlăul, nici un monah ; la mănăstirea Văraticul și schitul Vă.

de dubălărie ordinare, în Piatra;

peste

a

'3. Fiatra-dluntele, cu 21 comuni, 2 tirguri și 149 sate.

3.

Sus Mijlocul,

cu 19 co-..

mune, 2 tirguri şi 121 sate,
In total 52 comune, ş tîrguri

..

(2 urbane) şi 327 sate,
- Tirgul- Neamțului cuprinde 8.
mahalale; orașul Piatra, 9 sub.

urbii.

Împărţirea financiară. Veniturile bănești ale județului se
percep

de către

un

casier ge.

neral, cu reședința în urbea
Piatra, ajutat de perceptorii cu
agenţii lor, împărțiți în 27 cir.
cumscripţiuni, cari cuprind
mătoarele comune:
Circ. 1, com. Buhușul.
Circ. II, com. Siliştea.

..

ur-

Circ. III, comuna Podoleni și
Costișa.

Circ. IV, com.
Zăneşti,
- Circe. V, com.

Roznovul
Socea,

și

Rădiul

şi Cîndeşti.
Circ. VI, comuna Mastacănul,
Borlești și Tazlăul,

Circ. VII, com. Talpa și Dragomireşti,

Circ. VIII, com. Mărgineni,
- Circ, IX, com. Calul-lapa și
Vinătorii-Dumbrava-Roșie.
Circ. X, com. Doamna,

|
Va-

durile și Pingărați.
Circ. XI, com., Bicazul.
Cire. XII, com. Hangul și Buhalniţa.
Circ. XIII,

com, Bistricioara,

Calul şi Călugăreni.

Circ. XIV, com. Bodeşti-Precistei, Gircina şi Dobreni.

Circ. XV, com. Piatra (oraș),
Circ. XVI, Bălțăteşti, Tilioara și Crăcăoani,
Circ. XVII, com. Grumăzeşti

și Humulești,
Circ. XVIII, com, Petricani
și Uricheni.
Circ. XIX, com. Timişeşt şi
Răucești.

Circ. XX, com. Pipirigul. și
Vinătorii-Neamţul,

a

NEAMȚUL (JUDEȚ)
Circ.

NXNI, com. Neaimţul (co-

mună urbană).
Circ. XXII,
Șerbești.

com.

Circ. XXIII, com.
Girovul şi Dochia.

Cîrligi

și

Căciulești,

Circe. XXIV, com. Uscaţi.
Circ. XXV, com. Bozieni şi
Birgăoni.
Circe. XXVI, com. Păstrăveni.
Circ. XXVII, com. Budeşti:

Ghicăi.
Împărțirea militară. Judeţul

Neamţu face parte (1892) din al
IV-lea corp de Armată (a căruia
reşedinţă este în oraşul Iași), Bri-

gada XV (cu reședința la Bacăi), cu armata teritorială, Regimentui 15 Dorobanţi, din care
Batalionul I are reședința în
orașul Piatra și Batalionul II în

Tirgul-Neamţului; iarcompaniele
aii reședința în: com. Roznovul (compania 1), Piatra (compania II), Bicazul (compania III),
Tirgul-Neamţului (compania VI),
Filioara (compania VII), și Bozieni (compania VIII).
Tot în acest județ, în orașul Piatra, se află reședința escadroanelor 3 și 4 de călărași.

Aloșiile Statului din acest ju„deț sunt: Boţești, Bircul - Goșmani,

Borlești, Braniștea

și Vă-

durelele, Calul-Iapa, Grași cu trupurile, Inconjurătoarea - Mănăstirei- Bistrița, Munţi, cu cătunele

Galul și Pipirigul, Oșlobeni, Ocea-

Blebea,

Petricani,

Oglinzi,

Sărata-Văraticul,

Râucești

și

Săcă-

lucești- Topolnița, Timişești, Tirpeşti, Vinători,

cu cătunele, Tir-

gul-Neamțu-Vinători, Sarata-Pingăraţi, Inconjurătoarea-Mănăstirei-Pingărați,

_

166.

Săvineşti, Tarcăul,

Inconjurătoarea-MănăstireiTazlăul, Almașul, Buhalniţa, Crăcăoani, Vadurile și Gircina cu Tătărușul,
Ma

Proprietatea fonciară, Dintre
locuitorii împroprietărițiîn 1864,
“sunt încă 6904 cari trăesc şi-şi

stăpînesc singuri locurile încă
pănă aztă-zi; 5826 de locuitori
cari

stăpănesc,

ca urmași,

locu-

rile celor împroprictăriţi în acel
an; 32 de locuri ai fost părăsite de către cei împroprietăriți ;
921] de locuri aii fost ocupate
de către alți săteni; 46 de lo-

curi ai rămas în stăpînirea comunelor.
Dintre locuitorii împroprietăriţi în 1878 sunt aztă-zi 1971
cari trăesc stăpînindu-și locurile
date;

530

stăpînind locurile

urmași, $8 de
93 ocupate de
locuri stăpiînite
mune;

3957

de

ca

locuri părăsite;
către alții; 82
de diverse co:
locuitori,

cari

de și însurați și cultivatori de
pămînt, n'a nici un prilej de
moștenire pe urma
legiuitorilor părinţi.
Serviciul sanitar. Personalul
medical din serviciul judeţului
se compune din: 1 medic primar,

4 medici de plăși, 2
cinatori şi 15 moaşe.

vac-

In privinţa serviciului obstetrical, județul 'este împărțit în
15 circumscripțiuni compuse din

3—4 comune, avind fie-care o
moașă cu reședințaîn interiorul
acestor

circumseripțiuni.

„Distribuirea de medicamente
se face de către medicii de
plăși (în judeţ), din -farmaciile
lor portative aprovizionate cu
medicamente în comptul județului. Afară de aceasta pe la
„fie-care

comună

rurală

se

află

cite-o farmacie rurală cu medicamentele cele mai uzuale, apro"vizionată în
iar în orașe
(2 Piatra, 1
osebit de 1

comptul comunelor,
sunt 4 farmacii mari
Buhuși, 1 Neamţul)
la Bălțatești și 1 la

Mănăst
- ire
Neamțului,
a
Spitalul
„rural e acel de la Roznov.
Drumuri.
tra-Bacăă,

- ură

. Calea ferată : Pia' formată

ramură,

care

din

o

sin-

pleacă

din

marginea spre S. a orașului Pia-

2NEANȚUL QUDEŢ)

tra, și se pune în legătură cu
linia largă a celor-l'alte căr ferate romine prin punctul Bacăi.

Această linie este construită
în baza legei din 15 Maii 1882
şi pusă în exploatare la Octombrie 1885, subvenționată fiind
pe timp de 10 ani de către județ cu cite 20952 lei anual,
Debuşeurile pentru transporturi se fac prin 4 gări: Piatra,
Roznov, Podoleni şi Buhuşi.
„Întinderea liniei în jud. Neam-

țul e de şo kil.
La 20 Martie 1885, s'a votat
legea prin care s'a declarat de
utilitate publică construcțiunea
unci alte linii, însă tot pe baza
de cale îngustă, de la Piatra la
Tarcăiă; studiile sunt făcute încă

din

1885,

s'a

început,

însă
cu

construcția
toate

nu

acestea,

din inițiativa a proprietarului mo-şiei Hangul,

d-nul

Gh.

Ciuntu,

s'a construit și pus în circulație .
de la 1889 pe cuprinsul acelei
moșii 15 kil:: de cale ferată,
2. Şoseaua națională Tirgul.
Neamţul-Cristești, peste riul Moldova (lungime 26 kil. 165 m.).
3. Șoseaua națională mixtă
Buhuși-Piatra-Prisăcani (în total
peste 122 kil.).
4. Șoselele județene: PiatraNeamţul, Piatra-Roman, PiatraIași, Dobreni-Moineşti, Buhuși-

Roman, (162 kil. ş71 m. dela 1
Septembrie 1887/88).
5. Șoselele vecinale: Tupilaţi-Neamţul, Agapia-Văraticul,
Neamţul - Mănăstirea - Neamţul,
Bozieni-Climeşti, 'Tupilaţi-Talpa,
Pipirigul-T.-Neamţul, T.- Neamțul - Oșlobeni, Bodești -PrecisteiCorni, Talpa-Bozieni, Talpa-Dragomirești, Grași-Uricheni, Pia-

tra-Mărgineni, Mănăstirea-Neamțului- Feredei, Pipirig-Petru-Vodă, (239 kil. 974 m.).
6. Șosele comunale (v. în parte la comune) peste. 400 'kil.

NEAMȚUL (JUDEȚ)
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7. Drumuri naturale:
la com. în specie).

(vezi

și în fie-care Joi); Roznovul (la

2 Februarie, 9 Mastie, Florii,
21 Maii,
25 Iunie, 27 August,
2 Octombrie şi 12 Decembrie) ;

Drumuri de ape servesc rîulurile. Bistriţa, Bistricioara Și în

parte Bicazul, pentru transportarea cu plutele a lemnăriitor
şi diverselor

Locuri

Locurile

: torice din jud. Neamţu
Războeni,

Buhușul (în fie-care Duminecă) ;
Talpa (29 Iunic); Bozieni.

producte.

istorice.
Cetatea

louţiite mânăstirilor dinu ve.
chime. Lainte de secularizarea
averilor lor, mănăstirile din acest

îs-

sunt:

şi

mănăs.

judeţ erati

tirea Neamţul, mănăstirea Secul, mănăstirea Agapia, mănăsti-

ce se găsește la sf. Trei.Erarhi
din Iași) mănăstirea Pingăraţi,

Pa-

falcea,

de la

anul

1606

Suceava);

Mare,
€3157.

8 Noembrie, 5 Decembrie
Marele

Dicţionar

(îeografic.

Toi

47.

Izvorul
Buzaţi

(ud. Neamţu, st. 1).
Mănăstirea Agapia poseda:
Bălăşeni (sai Grași, din jud.
Neamţu); Bălănești (jud. Tecuciului,

înch.

st, II);

Boiştea

(ud. Neamţu).
Mănăstirea Buhalniţa poseda:
Băiceni

pieatră cu inscripțiunea slavonă
din 1647, care atestă moartea
banului Dumitraşcu Buhuși, fost
mare visternic, întîmplată la 1647
Martie. 1ş.

deni (la 27 Iulie și 29 August);
“Dobreni (25 Maiii); Tirgul-Neamțului (la 3 Maii, Inălțarea Domnului, 6 August şi 6 Decembrie şi
în fie-care Luni); Piatra (la 8
* Februarie, 1S Maii, Dumineca

cu

rilor Ncamţul și Secul);

(o biserică zidită de familia Racoviţă, la 1630); Grumăzeşti, Măşcătești (biserici zidite de Ștefancel-Mare); Criveşti (acest sat, care
acuma face parte din jud. Roman,
posedă în ținterimul bisericei o

dești-Ghicăi (la 20 Iulie); Davi-

Brătești

Jud. Roman, închinată mănăsti-

Vodă, la 163 7); Bodeşti-Precistei

Bilciuri (iarmaroace) în județul Neamţu se ţin în următoarele
„localităţi:
- Birgăoani (la 23 Aprilie); Bu-

la 1841, de la Vorniceasa

Maria Drăghici); Blebea (jud.
Neamţu, înch. st. 1); Borcești
şi Oglindești (jud. Suceava, parte) ; Boroaia - Neamţului (jud.

—1607, ridicată de Teodor Bou
și înfrumusețată de fiul acestuia
Ştefan Bou); Șerbești (unde se
află o biserică zidită de Vasile-

(jud.

Iaşi);

Bicazul

şi

Chirigul (jud. Neamţu); Buhalnița, Izvorul-Alb și Secul (jud.
Neamţu).
Mănăstirea Bisericani poseda:
Braniștea (jud. Neamţu).
Mănăstirea

|,

Bistriţa

poseda:

Bistriţa şi Plopuşorul (jud. Neam.
ţu); Braniștea (jud. Neamţu) ;
Braina (jud. Covurluiii); Călinești
sati Măgura (jud. Roman) ; Calul
(jud. Neamţu).
" Asemenea mănăstirele : Taz.
lăul, Văratecul,

Pingărați, Secul

(v. ac. nume), poseda însemnate

proprietăţi.
Neamţul,

sas, în jud.

pl. Ialomița-Balta,
com.

Mărsileni,

pendinte

situat

pe

de
cîm-

pul Bărăganul, la 8 kil. spre
S$. de satul de reședință şi în
apropiere

de staţia

Dilga-Mare.
Are o populaţie
milii.

căiei ferate

de

98

fa-

Vite: 240 boi, 187 cai,
oi, 15 capre și 151 porci.

510

sate.

Baș-Ceauş a cumpărat-o mănăstirca Neamțul
cu 8 galbeni

lanca Almașul; Davideni (În ţinterimul bisericeide acolo s'a găsit
o piatră mormintală cu inscripţislavonă

prin

Astfel, mănăstirea Neamţul poseda: Boboeşti (jud. Neamţu,
închinată starea 1); Băiceni (jud.
Roman, st. 1); Băloșeşti (jud.
Roman, înch. st. ]); Bălțați
(jud. Iași, partea cuvenită lui

un degetalsf. Paraschiva, moașt
ă

unea

foarte bogate,

diferite danii. de moşii,

rea Hangul, mănăstirea Tazlăul,
mănăstirea Bistriţa, Piatra, Min.
jeşti, mănăstirea Bisericani, O.
glinzi, Buciuleşti (unde se afa

Petro-Dava, Bitca-Doamnei,

NEAMŢUL

|
Ialomiţa

Neamţul, con. ură, jud. Neamţu.
Vezi Neamţului (Tirgul-).
Neamţul, cetate, jud. Neamţu.
Vezi Neamţului (Cetatea.).

Neamţul, vânăstire, jud. Neam.
țu. Vezi Neamţului (Mănăstirea.).

Neamţul,

mpoșze, fără sat, în jud.

Neamţu,

com.

Vinători-Neam-

țului, pl. de Sus-Mijlocul; are
o pădure de 2964 pogoane,
lingă “mănăstirea cu același nume, Înconjurătoarea-MănăstireiNeamţul.

Neamţul (Tirgul-cu-Vinătorii)
7oşie, jud. Neamţu, care, afară de

locul ce aparține vetrei Mănăstirei-Neamţului, este arendată
de stat cu

Neamțul,

24210

lei anual.

pante, la E. de com.

Predealul, plaiul Peleșul, jud.
Prahova, situat între Valea-Tur-

cului (N.), Valea-Stevei (S.), mun-

tele Turcul și pîriul Azuga. Este
proprietatea Eforiei Spitalelor
Civile din Bucureşti..

Neamțţul, dealuri, situate în ra.
mura Oglinzi, com. VinătoriNeamţul, pl. de Sus-Mijlocul,
jud. Neamţu.
Neamţul, proprietate a Eforici
Spitalelor Civile din' Bucureşti,
pendinte de mănăstirea Colțea
din: Bacurești, com, Predealul,

plaiul Peleșul, jud. Prahova, şi
60
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care, împreună cu moșiile Ceauşoaia, Unghia-Mare

de pe Doftana,

și Pristolul,

are o întindere

de 606 hect. și se arendează
2250 lei anual.

cu

NEAMȚULUI

Pe la 1200, oardele tătare
ale Cumanilor, încuibindu-se în
Moldova,
năvileai
merei
în

Neamţului (Cetatea-),

raze de

Ardeal și de acolo în Ungaria.
Din această pricină pe la 1210,
regele maghiar Andrea II chiamă
în părţile noastre pe cavalerii

cetate, în jud. Neamţu,

com. Vi.

Teutoni

nători, pl. de Sus Mijlocul, situate spre V: de Tirgul-Neamţu.
lui, pe partea dreaptă a drumului ce duce

către mănăstirea

Neamţul, pe culmea unei ripi
muntoase, într'o pozițiune foarte
strategică.

Spre N..E. și V. se ridică
dealuri în forme de piramide, acoperite cu păduri, îar în partea

despre $., e ripa dealului care
pare
a fi continuarea zidului ce-

(o

ceată

din

ordinul

Ioaniţi sai cavaleri de Malta),
opunindu-i invaziunei păginilor.
Stabilițiun moment la Nordul
Moldovei, noii veniţi ridică aci,
chiar în mijlocul Cumanilor, o
formidabilă cetate; și dacă nu
armele inamicilor, cel puţin dis-

grația curţii ungare, îi forțează
peste puțin, cam pe la anul 1220,
a părăsi acest avut tărîm de
cucenire; în această privință este

tăţei.

chiar o bulă a papei Grigore
al IX-lea, către regele maghiar

Mergerea la cetate pentru călătorul pe jos e foarte anevo-

Bela

ioasi;

cu toate

teca ce

duce

acestea, pe po-

înlăuntrul

caste-

lului, se mai zăresc încă urmele
şerpuitoare ale unui drum astu-

pat însă acumde mulţimede bolovani

şi dărămături.

Zidurile

a-

şezate pe niște temelii prea solide
sunt construite de piatră de granit
albă,

verde, roșiatică, şi sunt de

o foarte mare grosime. In spre
partea tirgului sunt întărite şi
sprijinite prin șase picioare înalte 'și solide.
|

In lăuntru, se vede o curte
spațioasă, de formă pătrată, a.
coperită
locuri,

cu

ruine,

subterane

și, pe

unele

adinci,

acum

astupate. Tradiţia spune că în
mijlocul curței ar fi fost o
„ fintină, ce prin o subterană, con-

ducea afară din cetate. Tot în
lăuntrul cetății a fost şi o bisericuță zidită de Ştefan-celMare.
Dacă ne coborim către obirşia istoricului acestei cetăți, găsim în diferite cronice, că ea
poartă pe umerii sei mulți și

încercați ani,

IV, fiul lui Andrea

II, cu

data din 1232, mustrîndu-l pentru alungarea ordinului cavalerilor teutonici din partea TranSilvaniei, pe care le-a fost dăruit-o tatăl său... «După ce
tatăl său Andrea, printr'o pioasii libertate,

dăruise

Teutonilor

unii chiar

închinindu-se

și botezindu-se d'impreună cu muerile și pruncii
lor.....> (v. B. P. Hasdei, stu-

diă despre Cumani în <Columna lui Traian> 1869, No. ş2;
Schloezer, « Gesch. d. deutschen
Siebenbiirgen»>,
Găttingen, a.
1795, p. 462—504;
«Chronik
der Komanen», a. 1061-1300;

A.-D. Xenopol
clst. iom.s,
t. 1, p. 130; Dreger, «Codex
Diplom.»; 1708).
Creştinarea

rură ajutor de la Unguri, promițind în schimb de a se creștina. Pentru

acest

era dator, ba

cum

ai ridicat o cetate

foarte

tare,

jar Cumanii speriați şi întristaţi
pentru

oaste

aceasta,

nenumărată,

ai

adunat

atacînd

o

pe

Epis-

țiune German, cere voe

de la

papa a nu mai merge în expediţia cruciată pentru Palestina,
de oare-ce are nevoe să creştineze pe Cumani,.... şi în ade-

misonari a
Episcop de

după

scop,

copul Robert de la Gran, de na-

acolo cinci cetăţi, pentru ca să
o poată cultiva și întări, fiind

tors-o,

și

năvăiire a Mongo-

nicani.

încă, drept îndemnizare de pagube, le-a mai dăruit și peste
munţi o parte din Cumania, unde
numiții cavaleri şi magistrul lor

însă

lilor, sub comanda
lui Genghiskan. Cumanii, spăimîntaţi, ce-

treprinsă prin

cari intrau

din a-

Cam pe la anul 1222,se întîm-

plă o nouă

văr această

Cumanilor,

Cumanilor

ceste părţi este legată
prin următorul fapt.

bani, cu destulă muncă şi vărsare de singe, pănă aii construit

și eşeaii printr'insa în desele lor
năvăliri asupra regatului unguresc; şi măcar că regele luase
într'un rînd înapoi de la dinșii,
totuși la urmă iarăși le-a în-

zișilor

cavaleri

țara Birsei, ei ai cheltuit mulţi

“în calea

(CETATEA-)

lucrare a

Teodorit,

Sub

și fost în-

călugării
unul

Domidintre

fost cel
Cumania.

d'intiiă

Voevod

Muşat,

Petre

unul dintre cei de întiii prin:
cipi ai Moldovei, de abia cu
urma

lui

Dragoș, numele Neamţului
întimpină deja în hrisoave

vre-o

30

ne
(v.

Haâșdei,

de

ani

<Archiva

I,p.I,

în

istorică»,

t,

p. 140).

Există

însă o mărturie şi mai

vechie: Un

fragment geografic

rusesc,

scris între anii

1350,

menționind

oraşe dintre

Nistru,

1300—

principalele
Dunăre

și

Carpaţi, zice lămurit: «Neamțul în munți> (v. Ap; Karmaziu,

cavalerii, stabiliți în acea parte,

t. 1, n. 387, cA. Ist.»), deci pro-

dar cu ajutorul lui D-zeii ai
fost bătuţi și fugăriţi cu spaimă,

babil că epoca aproximativă a
fondaţiunei e înainte de 1300.
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Cumanii n'aii pierit de-odată
cu nașterea principatului moldovean. Acei de pe lingă Neamțul, s'aii. conservat pănă pe la
finele secolului al XV-lea, de şi

cavalerii teutonici îi botezaseră
de

mult

în catolicizm

și de

şi

„Rominii par a se fi convertiți
mai în urmă la ortodoxie.
Intr'un hrisov din ş Aprilie
1453, Alexandru Vodă al doilca,

dă

acest

nume,

hărăzind

mănăstirei Probota: «pe unul
din Tătarii noștri de la Neamţul,
anume Baico cu fiul săi Du.

„mitru și cu casele lor> (v. «A.

Ist.», t. I, p. 142).
Marele Ștefan repetă acea donațiune printr'un act de 9 Iulie
1466,

Această cetate a fost martură la mai multe bătăi ce ai avut Romînji

Voevod

hărăzește

mă.

cu Polonii, Tătarii,

etc,

Turcii,

s'a închinat lui Mihaii-Viteazul
Vodă al 'Țărei-Romînești (vezi
Letop.).
În timpul războiului dintre
Vasile Lupu şi Matei Basarab,
în cetate sta închis Ștefăniță Paharnicul (nepotul lui Va.
sile Lupu) cu toată averea domncască,
In

timpul lui Cantemir-Vodă,

la întorsul craiului leșesc de
la Falciă, reșchirîndu-se Leşii
şi Cazacii şi Moldovenii pribegi,

prin Țară drept jac, de aii ajuns
şi pe sub munte, aflat-ai pe
fata lui Vasile-Vodă, Doamna
Ruxandra, care a ţinut-o Timuș,

ție; pe urmă i-a tăiat capul cu
toporul pe prag. (Letop. cron.
Neculce).

și

amestecați

cu

poporațiunea

romină,. totuși se numeai «Tă" tarii de la Neamţu»,.
Germanii s'ai retras la Brandenburg; iar Moldovenii ati conservat suvenirea

șederei

lor. în -

aceste părți, dind anticei zidiri
caracteristicul nume de <Neamțu» (v. Hasdeii, «Cetatea Neam-țul, în foaia <Romînismul»;
Anul I, cum și îndicațiunele

7

arătate acolo).

agă turc pentru ca să strice cetăţile, între care și Neamţul
(v. Cantemir, «Scris. Moldovei»,

două ziduri și avea numai o
poartă; iar după accea, risipind

să şi facă heleșteii şi loc de văratic și. să-și așeze un sat descriindu-i hotarul, 2 mori și 2

Mare zice că dărueşte «un tătar

Pacu un

fost bătută de Turci, dar neluată.
La 7107, Cetatea - Neamţului

în Cetatea-Neamţului, și cu multe

al Curţei Domnești de la Neamțu», (I, «Arhiva», pag. 114).
Și ast-fel, în diferite ocaziuni
pănă pe la 1500, Cumanii de

a trimes.pe

Ușşerul Morona,

pag.

năstirei Probota pe lîngă altele,
o poiană, o pustictatepe Neamțul cel Mare, altă pustietate ca

locuri de mori (Hasdeu, <Arhiva»1, pag. 102). La 6 Iulie 1466, Ştefan-cel-

Dumitrașcu
naitache

In timpul războiului dintre
Şte- fan
cel- Mare şi Turci la
Războeni, Cetatea-Neamţului a

în care zice: «am mai dat

mănăstirei noasire dintre Tătarii noștri de la Neamţu» (Arh.
stat. Bucur. Act. mănăst. Probota, leg. I, No. 1).
La 25 Ianuarie 1453 (6961),
“Alex.
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munci

aii chinuit-o pentru avu-

7199,

La

oară

a doua

viind

Sobieschi, a cuprins cetatea, puind oastea sa (v. e. Negruzzi:
«Sobieschi și Rominii», 1684,
istoria

fabuloasă

a

celor

19

plăeși ce apărase cetatea; idem
Cantemir,

«Gesch.

d. Osmani-

schen Reiches», Hamburg, 1745,

pag. 740).
La 7183, în timpul
lui

Dumitrașcu

domniei

Cantacuzen,

Leşii ce venise cu

Ștefan

Pe.

triceico,

cu

ce-

aii ocupat

oști

tatea Neamţul crezind că astfel vor cuceri Țara mai lesne,
aii fost spărcuiți însă în parte,
„de către

Hatmanul

Sandu

Bu-

huși și Spătarul Velicico Costin,
care le tăiase drumul pentru
a-şi căuta hrană, |

70.

«Mai înainte era (Ceta-

tea - Neamțului)

înconjurată

cu

Turcii zidul cel de pe din afară, aii

rămas

numai

acum

cel din

Moldovenilor

lăuntru»).

La 7202, a fost: prădată
Tătari,

împreună

prin prejur (în
lui C. Duca).
C.

cu

satele

de
de

timpul domnici

In al 3-lea an al domniei lui
Duca, Moise Serdarul, care

cra reiment la Cetate
- Neama
țului, a purces spre laşi cu
vre-o

300

de panduri, omorind

pe Cerchez Aga (un Turc foarte
bogat) şi reîntorcîndu-se iarăși
la: Neamţul, pe cînd Iași tremurai de frică (v. Neculai Costin).
La 7207, fiind Domn Antioh:
Vodă, Cetatea-Neamţului a fost
dată din noii Moldovenilor.
La 1716, a fost centrul de activitate al revoluționarului Stolnicul Vasile Ceaurul, nepotul
Domnului Gheorghe Ștefan contra lui Mihai Racoviţă Voevod,
(v. N. Istrate: Cele din urmă evenimente ale Cetăţei Neamțul,
« Calendar.» Asachi, 1847).
In timpul lui Constantin Cantemir-Vodă, și din porunca a:
cestuia, s'a dat foc şi a ars Tirgul-Neamţu, trimețindu-se pen-

tru acest scop pe Antioh Hatmanul, care tot oda
a împrăș
tă-.
tiat şi pe toţi Leșii

ciți

se

a-

flai aci, fugind unii la Cetate,
pe care însă Hatmanul n'a putut'o lua; şi ast-fel se îndreptă
spre Agapia, unde erau ciţi-va.
Drăgani de la guvernatul din
Cetatea-Neamţului, și ai luat-o
şi aii robit pe ciţi aii rămas
vii. Aflind

Leşii de această în-

fringere şi ardere a orașului, aii
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__trimes nouă oaste cu Zaharovski şi cu Turculeţ și cu Moldoveni cari slujeaii în ţara Lesească; aflata pe Antioh aproape de Neawmţul, dar ai fost
" bătuți și fugind ei spre Cetate
aii ajuns aproape pe Turculeţ
Rohmistrul, rănindu-l cu suiiţa
şi luîndu-l rob (v. Letop.).
Din timpul lui Mihail Sturdza
a început, cu toate protestările
lui Chrisoverghi (poet din acele
vremuri), a se dărîma ; și din piatra scoasă s'aii zidit foarte multe

pentru dinşii o biserică de pia„tră, cu hramul Inălţarea Domnu-'
lui, pe locul unde. astăzi se află
Sf. Gheorghe, de la care biserică
se mai păstrează

numai

un

clo-

pot cu inscripţia anului 1393.
„ Tot Ştefan Voevod I dărui ace„„stei mănâstiri şi moșiile: Dvoronești, Buzaţi și Fintinele.

-La 20 August 1472, s'a întîmplat un cutremur foarte mare,
care a zdruncinat râii biserica,
iar călugării, de frică, slujeaă
într'o biserică de lemn, cu hramul Sf. Ion. Bogoslavul, făcută
de Alexandru-cel-Bun.
La 14 Noembrie. 1497, Ştefan-cel-Mare sfinți biserica cea
mare, cu hramul Inălţarea-Dom.nului, care o zidise puțin mai

case evreești din Tirgul-Neamțul chiar în zilele noastre: așa că
astă-zi cu grei s'ar mai putea
zice (ca Sobieschi la 1691, către Dieta regatului săi): « Neamțul este celebru nu numai prin
fama antichității sale, dar încă
prin tăria sa naturală și artifi-

în sus de biserica vechie, în
urma biruinţei ce avu contra lui

cială

(v, Theiner, «Monumenta
Polonia», t. 3, Romae,
1863,

Albrect (Albert), craiul Poloniei.

p. 740).

suferit mult din partea Tătarilor și a Turcilor cari aii prădat
Moldova.
La 1671, din pricina năvăli-

Neamţului (Cetatea-), cetate, la
Estul com. Pleașovul, peste dealul Oltului, jud. Teleorman.

Neamţului

(Dealul-),

zea?, se

La. 1574,

această

biserică

a

rilor și necazurilor

în care

că-

zuse “Țara, a rămas

pustie

12

Inălțarea
- Domnului,

de

către

Alexandru. Voevod Cornea, o
trapeză, o cuhne şi alte încă-

peri; iar mai pe urmă văzînd călugării că sc afumă biserica cea
mare, ai îngrijit-o şi făcut-o paraclis, au sfinţit-o și î-a dat hramul Sf, Gheorghe; în timpul
stareţului Paise s'a reparat acest
paraclis de Vasile Ilarpa, şi atunci i-a dat numele de biserică.
La
lae

1754,

a

zidit

Ieromonahul

Neco-

turnul, observatorul

"cel mare, despre E., în colţul zi-

dului curţei mănăstirei, de o
construcţie foarte solidă ;. în acest turn s'a păstrat biblioteca
mănăstirei, de 1761 volume. Tot
„în această. vreme a fâcut Ioani-

chie, Episcopul de Roman, clo-

potul

cel

dăruind

mare: de

1800

și alte obiecte

oca,

mănăs

tirei.
La 1759, s'a făcut pentru mănăstire o evanghelie (afară de
„cea scrisă cu mînă pe membrană
din timpul lui Ştefan-cel-Mare,
şi care poartă pe dinsa anul
6944,

de

format

mare,

ce nu

se poate, în timpul slujbei, purta

ani.

întinde prin com. Mamorniţa,
apoi prin com. și moșia Pilipăuți,
pl. Herţa, jud. Dorohoii, prin
satul Cotul-Sanihăul, prin faţa
satului Molniţa și pe la Cotul-

de către

La 1691, Leșii aii prădat și
aii pustiit Țara; iar călugării aă
fost siliți a se ascunde, împreună
cu icoana Maicei-Domnului. (fă-

Mănăstirea Neamţul are la intrarea sa,.o clopotniță mare cu
7 clopote şi un orologiii mare;
pe sub această clopotniță este

cătoare

Humăriei, unde ridicătura îi este

Strimba, șezînd acolo 3. ani,
La 1700, întorcîndu-se călugării la. mănăstire, au găsit-o

principala întrare printr'un gang.

Curtea este pătrată și spațioasă;
în stinga este biserica cea mare
zidită mai mult de piatră ciop-

pustie şi deposedată de către
Leși de toată averea, uricele și
scrisorile împărăteşti, trimise de

lită, cu un turn mare de-usupra,

ceva

mai

mare,

Neamţului (Iazul-), z2z, pe moşia Vorniceni, com. cu același
nume, pl. Başeul, jud. Dorohoiiă.

Neamţului

(Mănăstirea-), mă-

năstire, situată pe valea piriului
Neamţul, între munţi, com. Vi:
nători-Neamţului, pl. de-Sus-Mijlocul, jud. Neamţu, la 440 m.
dasupra nivelului Mării-Negre,
Istoricul, La 1392, părinţii Sofronie, Pimen şi Silvan s'aă așezat. aci. -Stefan Voevod [, zidi

de

minuni),

la

moșia

loan Paleologu lui Alexandrucel:Bun, şi cari se păstrau pănă
atunci

aci,

La 1716, s'au întîmplat. în
Țară mari turburări din pricina
lui Frentz,

Căpitanul

Cătanelor

ce sc încuibase în cetatea Neam.
țul şi făcea mari prădăciuni.
La 1725, se zidi, pe locul bisericei celei dintăiii,cu hramul

un

singur

diacon).

altul mai mic pe altar, Biserica
este foarte solidă. Intrarea ci
este prin părţile laterale. In pridvor Sunt mai multe morminte
de stareţi şi de mitropoliți. Uşa
cea mare a bisericei este de

"granit.

Intrînd. în biseric. ăse

vede, în dosul tronului domnesc,

cam spre ușă în partea dreaptă,
- mormîntul stareţului Paise, organizatorul călugărizmului în
țară.
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Paise, cind a venit din mănăs-

lirea Dragomirna, a găsit aproape de Mănăstirea-Secului, lingă
Săscuţa, satul Fagi; și aseme- nea cînd a venit din mănăstirea
„ Secului în Mănăstirea-Neamțului
"a găsit sat lingă mănăstire, pe
„care Pa mutat prin porunca lui
Const. Moruzzi, din: 1780, Ian.
16, la Timişești ; iar satul Fagi

la mutat la Vînători-Neamţului.
- Catapitezma bisericei este foarte

- vechie; zugrăveală asemenca, în
- cit

abia se cunoaște;
însă. că a fost numai

pardoseala

este

mare. pătrată.

de
“Toate

se vede
cu aur;

cărămidă
icoanele

“sunt îmbrăcate cu argint și în" treaga biserică "este foarte bo» gat împodobită.
Biserica sf. Gheorghe are 3

turnulețe și e învălită

cu șin-

” drilă; pardoseala e de cărămidă.
Cel mai prețios ornament este
un epitaf de catifea roșie lucrată
“bogat în fire de aur. Piatra d'asupra ușei este nouă și nu s'a repro"dus pe ea inscripția cea vechie.

În fața: porței celei mari a mănăstirei este un foișor de zid, în-

velit cu şindrilă, în oare-care mijloc un.basen, în care părinții fâ„ceată sfințirea apei în timpul cu„ venit. La spatele mănăstirei este
„ institutul de alienați cu un spital
şi o bisericuţă frumoasă. De aci
la distanță oare-care este un alt
foișor, unde se zice:
că aă stat

părinţii cu sf. Icoană, pe cînd
“ati adus-o din muntele unde
era ascunsă în timpul năvălirei
barbarilor,
De la mănăstire pănă la spital,
* în toată împrejurimea, sunt mahalale cu chilii unde locuesc că_
lugării.
In parte despre $,., a vetrei mă-năstirei este o biserică mai mică
numită Ovidenia, care e reînoită

nf

de către un călugăr; toate turnuile, cum și biserica, chiar, sunt a.
coperite cu tablă albă. La E. este

471
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biserica sf. Ion Bogoslovul;
aci

Geologie. Terenurile pe care

este cimitirul ; sub biserică este

sc află așezată mănăstirea Neam:
țul aparţin grupei terțiare (sis.

o subterană unde se păstrează
oasele morţilor (v. C. Negruzzi:
Catacombele mănăstirei Neamţul
(scris. VI) şi legenda Calipsei
(scris. VII), mai la vale este o
curte mare în care a fost Seminariul.
Pănă la 1859 Mănăstirea-Neam“țului, avînd averile în administra:

țiunea sa, poseda fabrici şi .instituțiuni; așa avea:o tipografie
bogată cu 3 teascuri şi o ma:
şină, unde sc tipăreaii cărțile bisericeşti pentru toată Romînia ;
- o bogată fabrică de postav şi
: de potcape; o fabrică de tăbăcit;
una

de căldărărie; avea fierărie,

lemnăric,

rotărie,

botărie, mungerie;

croitărie,

un

cio-

seminar

organizat pe 16 ani, cu cursul
primar; o bibliotecă; un institut
de invalizi și altul:de alienaţi;

o farmacie.

cu multă ușurință, precum și din
gips.

"

Izvorul principal (sulfuros) ese
dintr'ostincă de gips, înjurul căreia este săpat un basen pătrat; la

fund și la mijlocul basenului
„se află o escavaţiune neregulată
făcută în stîncă. Alăturea
de acest basen s'a săpat un altul
destinat a servi la facerea bailor

reci.

Basenurile

comunică

priatrun canal. Cantitatea de
- apă debitată de izvor într'un
timp oare-care nu a putut fi determinată cu preciziune, din cau.

za formei neregulate a escavațiu-

La 1864, cînd s'a secularizat
averile mănăstirelor, toate aceste fabrici, meşteşuguri și în-

stituțiuni, prin o rea chibzuinţă
şi neprevedere a oamenilor de
la guvernul de pe atunci, s'ati

Jăsat în părăsire parte, iar parte
s'ati strămutat aiurea, așa: maşinele de la fabrica de postav
sai dus la fabrica d-lui.M,
Cogălniceanu -(aztă-zi fabrica
Alcaz din satul Blebea, lingă
Neamţul); mașina de tipografie,
la comisia centrală din Focșani;
seminarul s'a desfiinţat, lăsînduse o școală primară care a existat pănă la anul 1871,

Neamţului

temul miocen). În dreptul piriului
„Nemţișorul, aproape de manăstire, s'a găsit un calcar bogat în Numuliţi. Rocele sunt
formate de greziuri năsipoase și
schisturi marnoase, ce se desfac

Proprietăți fizice şi “chimice.
Apa este limpede şi incoloră,
sărată, răspindind un miros de
hidrogen sulfurat,
“Temperatura în timpul verci
e de 41C., cînd a aerului atmosferic e de 200C. Densitatea este de

1011197

la:tem-

peratura de 17% C. (în 1875).
Hirtia de turnesol nu se schimbă. Apa, fiind turburată, degajă
gaze.
Cea întiiii analiză a acestor
ape s'a făcut de dr. Th. Steiner la 1856, constatindu-se că

zs-

conţin: carbonat de calce, 0,468;
sulfat «e calciii, 1,188; sulfat de
magnezii, 0,085 ; sulfat de fier,

N eamţu, la

0,012; clorur de sodiii, 15,494;

(Mănăstirea-),

voare minerale, jud.

nei stincei,

o oră depărtare de Tirgul-Neamțul, lîngă mănăstirea Neamţul situate la 470 m. înălțimea deasupra nivelului Mării-Negre), în
com. Vinători-Neamţul, pl. de
Sus-Mijlocul,în pădurea dinspre
S.-V. mănăstirei,

clorur de magneziii, 0374 ; car-

bonat de magneziii, 0,056; protoxid de fier, 0,010; cilice, 0,008;

aluminiii și clorură de potasiii,
urme.
Suma
materiilor analizate:
-17,6893, hidrogen; 0,0227, acid

-

NEAMȚULUI

(MOVILA)

N

carbonic liber, 0,7737; temperatura
8%75 C.; densitate,
1,02005.
A doua analiză s'a făcut. de
către farmacistul I. Konya, la
1873, în laboratorul de la Miinchen, și a fost publicată de către dr. R. Elechsig în «<Bericht
iiber die ncueren Leistungen auf
dem Gebiete der Balneologie»,
A dat următoarele rezultate: carbonat de calciu, 0,630;
sulfat
de calciii, 1,602 ; sulfat de sodiu,
0,014; sulfat de magnezie, 0,110;
clor

de

sodiii,

2,000;

clorurde

magnezic, 0,500; (suma

materii-

lor analizate, 25,403); hidrogen,
0,550; acid carbonic liber, 1,040.
A treia analiză făcută ded. P.
Poni la 1875, chiarla izvor; a dat

următorul rezultat pentru 1000
cm. cub. apă minerală: hidrogen
sulfurat, 0,01 179; acid carbonic,
-0,47790";, clor, 8,88360; acid

sulfuric anhidru, 0,79900;

NEAMȚULUI
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ceastă apă trebuie clasată între
apele sulfuroase-sodice.
Luîndu-se însă în considerare
compozițiunea

chimică

a

apci

acesteia (sulfuroase), ea s'ar puteaîntrebuința cu mult succes
în: boalele croniceale pielei, eczema, impetigo, etc., apoi contra
limfatismului, sifilisului, precum
şi contra diferitelor afecţiuni Ja
femei, ca metrite cronice, leu-

corce, (v. Şaabner-Tuduri: «Ape
Miner, din jud. Neamţul; idem
P. Poni, 1877).
Acest izvor este fuarte vechii,
și chiar prin documentele vechi
relative la schitul Vovidenia (ce
se află lingă mănăstirea Neamţul)
se vorbește despre izvorul de
la Puturosul>, numire provenită
de la mirosul pătrunzător de hidrogen

sulfurat

ce

scrise maisus, mai există aci incă

silic, 0,01540; sesquioxid de aluminii, 0,00500; oxid de cal:
ciii, 0,48170; oxid de magne-

două izvoare cu ape feruginoase,
analizate pentru prima oară în
laboratoriul şcoalei de Poduri și
Şosele din Bucureşti, cînd s'a

constatat că materiile solide aflate într'un litru de apă sunt în

0,30840; oxid de calciii inso. lubil, 0,17330; (ponderea materiilor fixe, 16,2130; materii fixe

canțitate de 0.4 gr. și sunt mai
cu seamă sulfat de calce şi car-

în stare de sulfați, 19,54000).
Aceste substanţe pot fi dis-

însă sunt considerate ca ape po:

tribuite

în modul

următor:

Carbonat de calci, 0,30945;
sulfat de calci,

0,74900;

sul-

fat de magnezie,

0,53760;

clo-

rur de

sodiii,

de magnezie,

14,60710;
0,026:10;

clorur

carbonat

de magnezie, 0,15162 ; acid si:
licic, 001540;
tesquioxid de

aluminiii, 0,00500 (suma materiilor analizate, 16,40127; ma_terii fixe
16,21300,

în sulfați,
determinate

determinate direct,
materii fixe calculate

19,6908;

materii fixe

în sulfați,

19,5400;

hidrogen sulfurat, 7ec,6; acid
carbonic liber, 133cc.).
“In urma acestor rezultate a.

bonat

de

fier.

Aceste izvoare

tabile mai mult (v. dr. Șaabner-Tuduri, op. cit.).
Neamţului (Movila-), oază,
în partea de E. a com. Dărmă.
nești, pl. Filipești, jud. Prahova.
Legenda spune că accastă mo.
vilă s'a

făcut

de

Negru-Vodă,

ca apărare în războaiele cu Tătarii.

Neamţului (Piriul-), pîrîz, for- |
mat din piriul
Ozana. Curge de

tor

două

piraie

S. a tirgului Neamţul), printre
Tirgul-Neamţul și satul Humulești; străbate apoi satele Blebea, Grași şi Bişinari (ce vin
pe partea dreaptă a sa) şi se
varsă pe dreapta rîului

între satul

Moldova,

Timișești

şi loc.

is.

Buzaţi, în faţa satului Cristești
(jud. Suceava). Primeşte următoarele ape:
Nemţișorul, mărit din dreapta
cu piriul Magherniţa, iar din
stînga cu pîriiașele: Cărbunele,
Chiriac, Iftime, Niţă, Gîsca, Lunca, Slatina, Corogenilor, Hatinei.

Ozana, cu sub-afluenţii săi.
Cantemir, vorbind despre Pi
riul-Neamţului, zice: apa Neamţului este

din

fire

aşa de

'tare, în

cit poate să stea împotriva

nă-

vălirei tutulor vrășmașilor.

răspindeste

în aer, Afară de apele sulfuroase de-

acid

zic, 0,26240; clorur de sodiii,
14,60740 ; oxid de calciu solubil,

(TÎRGUL-)

Nemţişorul şi
la unirea aces-

(despărțindu-

se în două ramuri, dintre care
una trece prin partea despre

Neamţului (Tirgul-), com. urd.,
reședința pl. de Sus-Mijlocul,
jud. Neamţu, situat pe piriul
cu același

nume,

lingă dealurile

Neamţul şi Oglinzi.
Este formată - din trupurile
(mahalalele, suburbiile): Neamţul, Berăria, Boiștea, Haralambie,
Pirial-Ursului, Pometea, Prundul

şi
cu
E.
N.

"Țuţueni, mărginindu-se la V.
satul Vinători-Neamţului, la
cu satul Blebea și Grași, la
cu satul Oglinzi și Muntele,

la S. cu

satele

Iumuleşti.

Populaţiunea orașului este de
6690 suflete: 3074 bărbaţi şi
3616 femei,
Are 'un
scripţia:
În slava

spital

sfintei

mare,

cu

in-

de

ființă

de

cei

o

și întru cinstea Sf. Marelui Mucenic Dimitric, s'aăi zidit acest paraclis, împreună
cu casele ospitalicezti și cu toate celcalte încăperi, din temelie, de către sf,
Mănăstire

Neamţul,

cu

toată a sa chel-

tuială în zilele

prea blapgoslovitului ma-

sclui Domn

Impăratu,

și

Neculaii

Pav-

lovici, singur stăpîuitur a tuturor Rusiilor ș, ce. și a bine credinciosului nostru
Domnul Grigore Alexandru Ghica-Vouc-

.

NEAMȚULUI (TÎRGUL.-)
vod, prin

rivna și

stăruința

cuviosului

Archimandrit și starițul sf. Mănăstiri
Neamţu! și Secul, Kir Neonit, la anul

1S5o.

Spitalul este întreținut de F„pitropia Sf. Spiridon.
Mai sunt: două școli primare
;de băeţi și una de fete, frecuentate

de 276

băcţi și 136 fete;

opt biserici ortodoxe; mai multe
sinagoge

un

evreeşti;

biuroă
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473

o

350 m. (v. Dăscălița, iz. min.),
un izvor situat aproape de cel
precedent, în localitatea numită
tot Slatina, pe Piriul-Sărat, la
o înălțimede 340 m. Apa acestei
din urme surse este sărată la
gust şi prin evaporare dă un

depozit considerabil de sare;
este limpede, şi are o tempera:
tură de 12: C.

farmacie;

telegrafo-poștal;

o

judecătorie de ocol; o percepție.
Pentru administraţiune se află:
primăria, poliţia, comisiile, precum și snb-prefectura plășei,

Neamţului
reşte de

(Valea-), va/e, izvola V. de com. Negreni,

pl. Vedea-d.-j., jud. Olt, și se
varsă în girla Negrișoara, tot
în raionul com. Negreni.

“Tirgul-Neamţului are trei pieţe
„publice,

cipale

mai

și

multe strade prin-

secundare, bine

în-

grijite și prunduite.
Industria e reprezintată prin:
12 teascuri pentrufabricat oleiul

Neamţului
apă

(Valea-y,

minerală,

7zvor

jud.

Botoșani,

şi sumane.

valea Găinăria şi Mitocul, com.

Mai fie care locuitor are stativa

Deleni și se varsă în iazul Leahul, la com. Feredieni.

şi sumănăria

sa. Sunt peste 77

stabilimente comerciale patentate cu peste 190 lucrători ; apoi 2
mori foarte mari, dintre cari a
d-lui Teoharie (premiată pentru
producțţiunile sale cu med. de aur)
este între cele mai vestite din
întreaga ţară pentru fabricarea
făinei,
|
Comerciul acestui oraș este
foarte însemnat şi se mai face
cu: cereale, lemne, ţesături de

bumbac,

șervete, colțuni împle-

Neaura, ză/cea, izvorește din comuna Petrari-d.-s., pl. Ocolul,

jud. Vilcea,

curge cu direcția

de la V. spre E,, şi se varsă în
rîul Otăsăul,

în

comune.

Neavăţul,

cercul -acestei

i

zpuuze,

Ilovăţul, plaiul

în com.

rur.

Cerna, jud. Me-

„ hedinţi, situat între hotarul dintre comunele Ilovăţul şi Balta.

tiți, şaiac călugăresc şi vite,

Neamţului

(Tîrgul-),

zzooare

minerale, jud. Neamţul, situate a-

proape de Tirgul-Neamţului și cu"noscute sub denumirea de Sla„tina, cuprinzind: un izvor, din Poiana-Dăscălița, numit și Apa-Pu-turoasă, situatla o înălțime de

înainte

de

In

secularizare,

cra a Sf. Mitropolii. Aduce un
„venit anual de 20000 lei. Suprafața totală a moşiei este de
1826 hect. S'a dat la 94 locuitori o suprafată

de

376

hect.

Are o pădure în suprafață
1000 .hect,,

din

care

de

şo în lun-

că și 950 în deal, ţinînd de
ocolul silvic Ghimpați.
Are o populație de 694 su-

mixtă
„ izvorește din dealul Pietrăria, la
N-V. de satul Slobozia, com.
„Deleni, trece prin satul Slobozia și, unindu-se cu Piriul-Mare
şi Tlurgheșul din Feredieni, udă

brinzeturi

trecut,

o biserică, zidită în 1874, ținind
de parohia Babele, deservită de
I preot și 2 dascăli; o şcoală

rării; 1 lăcătuş, 1 alâmar, 2căl.
dărari, 1 olar,:4 caretași, 4 stoleri, 15 cizmari, 14 croitori, 1
curelar, 2 fabrice de săpun, 1
fac

plă-

flete, din. cari 118 contribuabili;

Pămînteni, plaiul Dimboviţa,
judeţul Mușcel.
pirîi,

reședința

şei Glavaciocul-Neajlovul.
Moșia aparținea. statului.

de

Neaunul,

Se

kil. de Obedeni,

în com. Bădeni-

din semințe; 1 tăbăcărie; 8 fie-

pălărier, 1 tipograf.

lipită cu cătunul Velea, care ține
de com. Bulbucata. Este situată
la 48 kil. de Giurgiă, şi la 9

condusă

de

un învățător, și frecuentată

cu 6 clase,

de

24 băieţi și 6 fete;

cheltueli, de

şror

un mic cătun numit Sterca. Se
„mai numește și Velea, căci este

lei, 27 bani.

Pela Estul moșiei, curge Neajlovul ce vine despre satul Patruzeci-de-Cruci și merge de se
varsă în Cilniștea, la satul Strim-

ba, pe trupul Hulubești.
Prin sat trece drumul Bulbucata Clejani. Pe moșie trece
vechiul drum al Zimnicei, ce întră pe la Podul-Doamnei, stră-

bate pădurea şi ese de pe teritoriul comunei la L.etca-Nouă.
Nebuna, fozgorie, situată pe podişul dealului: Hlincea,

de

pe

teritoriul satului cu același nume,
com. Galata, pl. Codrul, jud.
!

Nebunașul, zzuute, la V, de comuna Măneciul-Ungureni,
plasa

„ Teleajenul,
Nebuna, comună rurală, jude-'
ţul Vlașca, .pl. Neajlovul. Are

cîrciumi.

Budgetul comunei e la venituri de 6968 lei, 8r bani şi la

Iaşi.

Neavăţul, dea? şi. punct de odservațiune, în pl. Ocolul-d.-s.,
"jud. Mehedinţi.

3

jud.

Prahova,

prins între Valea-Popii (N.)
* Pirîul-Brustureilor (S.).
Nebuni,

mahala, în jud.

coși

Mehe-

NEBUNUL-MARE

dinți, plasa

Văilor,

com.

rur.

Miculești.
Nebunul-Mare,

punte, la N. de

com. Măneciul-Ungureni, pl. Teleajenul, jud. Prahova, coprins
între Valea-Carpenului (N.) și
Valea-Popii ($.).

Nechifor, pirii, pe moşia Ivăncăuţi, com. Păltinişul, pl. Prutul-d.:j., jud. Dorohoiti.

păduri,
tare.

parte

com.

Orofteana, pl. Her.

ţa, jud. Dorohoiii.
Nechitoaia, saţ, jud. Dolj, pl.
Ocolul, com. Pieleşti; împrăștiat,
Are 213 suflete: 107 bărbaţi și
106 femei, locuind în
și 2 bordee.

46

case

puse

în

exploa-

pl. Tirgului; la V.;

cu Butcu-

"leşti, Săceni şi Ciurari ; la E., cu

Nechitul.

Vezi

Borleşti,

moşie,

jnd. Neamţu.

Deparaţi, Hirleşti şi Netoţi.
Intinderea com., dimpreună
cu moșia, care este proprietatea

Nechitul, ziriz, ce izvorește din
fundacul fomat de ramura Goș"manul, Tazlăul și Porfirul, în

jud. Neamţu, pl. Bistriţa, com.
Mastacănul; curge spre E. prin
valea formată de ramura Măgura-Stridinilor,

Nechifor, zirîz, pe moşia Orof.
teana,

NECȘEȘTI
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Scaunele

(din

Eforiei Spitalelor Civile din București, este de 1910 hect. 133
locuitori sunt împroprietăriți după legea rurală, cu locuri la cimp
și în vatra satului,
Solul

dreapta) şi
Porfirul, Nechitul
(din stînga), trecînd prin localitatea Valea - Nechitului, prin-

pe

tre satele Borlești, Puriceni, Ruseni, și locul izolat Căţinul, mer.

suflete,

gînd vr'o 5 kil. paralel cu

şo-

seaua judeţeană Tazlăul-Roznov
(de la kil. 31—32,
întretae șoseaua în

unde piriul
cursul săii

acestei

com.

este clasat

printre cele mai productive din
pl. Teleormanului.' Se cultivă,
lingă

cerealcle

obicinuite,

cînepa și înul.
Are o 'populațiune
din

cari 240

de

1066

contribua-

bili; o școală mixtă, frecuentată
de 28 copii.
Vite: 584 vite mari cornute,
190

cai,

886

Budgetul

oi și 301

com.

porci,

e de lei 2815,

Copiii din sat urmează la şcoa-

şi pănă în dreptul kil. 27), iar

la mixtă din satul Pieleşti, ce
este la 1400 m.
Are o biserică de birne, cu
hramul Adormirea Maicei Domnului,

48 bani, la venituri

la E. de satul Ruseni, se varsă

lei, 75 bani, la cheltueli,
Este legată prin drumuri vecinale cu comunele Gărăgăul și

Nechitoaia,

moșie

particulară,

jud. Dolj, pl. Ocolul, com. Pieleşti. .

Nechitul.

Vezi

Borlești,

sas,

ju-

deţul Neamţu.
Nechitul, se/z4, situat pe valea
piriului „cu același nume, în jud.
Neamţu,

com.

Mastacănul,

pl.

Bistriţa
; mai înainte a fost locuit de călugări,
Nechitul, ramură de dealuri
muntoase, în jud. Neamţu, com.
Mastacănul,

pl. Bistriţa; se pre-

lungeşte spre E. de ramura Porfirul, între piriul Mastacănoasa,
care

desparte

această

ramură

de ramura muntelui Alunișul,
şi piriul Nechitul, care o desparte

de ramura

a Scaunelor;

Stridinilor

şi

este acoperită cu

pe partea dreaptă a rîului Bis.
trița, după

un

parcurs

de

In

kil. de la obirșie,
Are ca afluenţi mai multe pi.

Gărdeşti.

şi de

Cu cele-Palte

comune

învecinate, comunicația

se face

riiașe mici dintre cari mai însemnate, sunt:: Piri
- Podului
ul

pe drumuri naturale.

și al-Podeţului care se varsă în
el pe din dreapta.

cele

Nechitului (Valea-), 4r4/ de sat,

în jud. Neamţul, pl. Bistriţa, com.
Mastacănul, situat pe piriul cu
același

nume.

Necoara, pirii, în jud. R.-Sărat,
plaiul Rîmnicul, com. Bisoca,
izvorește din muntele Ulmușorul,

brăzdează partea de E. a com.
și după un

curs

repede

de

3

kil. din cascadă în cascadă, se
varsă

în riul Rimnicul-Sărat,

Necşeşti, com. rur., la extremitatea de S. a plășei Teleorma:
nului, jud. Teleorman, pe Valea.
Ciinelui saii 'Ciineasca. La N.
se învecineşte cu com. Gărdeşti;
la s, cu com. Gărăgăul, din

2731

Satul

este unul

Necșeşti

mai vechi

din

ale Țării, dacă

vom ține seama de un document

foarte important pe care îl
sim în «Columna-lui-Traian».
acest act, care poartă data
22 Aprilie, 1486, este vorba
spre o jăluire a mai multor

găIn
de
desă-

teni din satul: Necșeşti de pe
Teleorman, într'o daraveră de
împăcăciune pentru stăpînirea

unor pămiînturi.
In nomenclatura

satelor

din

1741 îl vedem omis; este po:
sibil ca, în curgerea vremii, să

se fi despopulat, căci cu oucaziunea evenimentelor de la 1821,
mai mulţi locuitori ce pribegeaii
prin Țară, găsind aci mai multă
siguranţă

pentru

a se adăposti,

Sau stabilit cu tot avutul lor.
Cu ocaziunea explorărilor arheologice s'a găsit și în preaj-

!

NECȘETEASCA

ma

acestei

com.

resturi

de

ce-

preromană.

ramică

„Necşeteasca,
da

„4175

com.

numire ce se mat

urb.

vul, jud.

Urlaţi,

Prahova.

pl.

Crico-

Această

se

constată dintr'un hrisov al lui
'Duca-Vodă, prin care se dă în

posesiunea preotesei Ana, apreotului Dimitrie Stanciu, moșia
Necșeteasca, «să le fie lor
— zice

hrisovul
— ocină și copiilor lor
în Urlaţi, ce se chiamă și Necşeteasca>,

Neculae

şului Roman, jud. Roman, situată

în partea de V. a lui.
Necule, sa,
în jud. R.-Sărat,
plaiul Rimnicul, comuna Jitia,

așezat la poalele muntelui
cule,

de

în

N.V.

căt. de

-. Deal.

trele.Fetei și se varsă în piriul
Cerbul, pe dreapta lui.
Nedeia,

com.

Are

com.,

la

Ne9

kil.

reședință, Jitia-dino întindere

de 330

„_hect., cu o populaţiune de 125
familii, sau 285 suflete, din cari
188 contribuabili; o biserică,

deservită de un preot, un dascăl şi un paracliser; o şcoală.

rur., jud.

Dolj,

pl.

Balta, la 70 kil. spre S. de Cra-

munte,

în jud. R.-Sărat,

plaiul Rimnicul, com. Jitia, aşezat în partea de V.a ei; e
cel mai înalt virf din tot jud.,
avînd o înălțime de 1293 metri;

o parte dintr'însul

poartă

nu-

mele de Pietrele-Fetei; poziţia
sa este cea mai frumoasă din
tot județul.
Necule,

moşie însemnată, în jud.

„R.-Sărat,

plaiul Rimnicul,

com.

Jitia, cu întindere de 4000 hect.,
pe care se află pădurea [itiacu-Munţi.
Necule, ziriă,

reşedinţa pl., Măceşul-d.-s., şi si-

fost arendată de la 1893—98

tuată pe

Se mărginește la N. cu com.

cu 46100 lei ar.ual. Pădurea, de
se numește Zătoanele; are o în-

Măceșul-d.-j. ; la S., cu Dunărea;
la V., cu com. Cirna; iarla E.,
cu com. Zăvalul și cu com. Gighera.

tindere de 200 hect. și. apar"ţine tot statului,
|
Viile locuitorilor.se găsesc pe

șesul Dunărei.

este

mai mult șeasă,

R.-Sărat,

Cariere de piatră 'sunt în Dea-

lul-cel-Mare.

va movile, între care mai însemnate sunt: Movila - Turcului, Movila-lui - Trandafir, Mo-

o moară de aburi;

vila-Mare, Movila-Țigăncei, Măgura - cu - Dor, Grindul-cu - Mărăcini, Măgura-L.upului, MăguraVăei și Măgura-Rusteanca,
In comună

se află balta Ne-

deia, cu o suprafaţă de 8o hect.
şi cuo
cind

adincime

Dunărea

de

vine

2 m., care,
mare, se re-

varsă și se unește chiar, cu acest
fluvii. Se mai află și Balta-Marmurele, Balta-Mare și Balta-cuMai înainte comuna se numea
Marmura, de la balta Marmurele;

apoi a primit numele de Nedeia,
de la o cetate foarte vechie. ce
„se afla aci. Se compune dintr'un singur cătun, numit Nedeia,

Peste Dunăre, în dreptul acestei
com., se văd ruinele unui pod.
„Are o populaţie de 1646 suflete; două biserici, una fondată
la 1882 de locuitori, cu hramul Sf.

Dumitru,

deservită de un preot

„şi un cîntăreţ și a doua,

care nu

mai funcționează ; o școală mixtă, ce funcţionează din 1869, și e
După

legea

rurală din

1864

plaiul Rîmnicul, com. Jitia, izvoreşște din muntele Necule, udă

„1579, sunt 32.

partea de V, a com., trece prin
căt, Necule, primește pîriul Pie-

Suprafaţa teritoriului com. este
de 7660 pog., din cari: 6100

63157, Marele Dicţionar Geografic. Toi,
IV.

moșia Nedeia și produc vin roșu.

avind cite-va dealuri cu o înălțime de 15 m. Se găsesc cite-

frecuentată de 68 băcți şi ş fete.

în jud.

izlaz și 3600 lac și teren sterp.
Moşia se numește Nedeiași a-

parținea mănăstirei Horezul. Actualmente este a statului, și a

Șovorul.
Necule,

pog. arabile, 340 pog. vatra sa- *::
tului, 800 pog. fineață, 400 pog.

iova și la 12 kil. spre S.-E. de

Comuna

(Sf.-), suburbie a ora-

NEDEIA

sunt 222 locuitori ; însurăței din

|

|

|

Mai sunt pe teritoriul
moșia

3

com.:.

stîne

pe

Nedeia, care produc brîn-

ză obicinuită,

|

ste străbătută de calea comunală spre Ghighera și de ca...
lea comunală ce duce la Măceșul-

d.-j.

Budgetul

|

a

com. e la

venituri

de 3047,24 lei, iar Ia cheltueli,
de 2710,63 lei.
|
Vite cornute sunt 560, oi 600,

cai 26,
Nedeia, sa, jud. Dolj, pl. Balta,
com, Nedeia, reședința primăriei,
Nedeia (Nedeuţa), printe, jud.
Gorj, plaiul Vulcan, situat pe
partea de V. a munţilor Răstavanul şi Prisloapele. .
Are o suprafață de 230 hect.
și se prelungește de la S. spre

N. Pe acest munte sc află 2
stîni.
a
E
Nedeia,
„Dolj, pl.

moșie

a statului,

jud.

Balta, :com. . Nedeia,

arendată de la 1893 — 98 -cu
46100 lei anual. Inainte aparţinea
mănăstirei-IHorezul.
Nedeia, fostă .cetate,. jud. . Dolj,
pl. Balta, com. Nedeia, de. la
“care și-a luat comuna

numele.

Nedeia, da/tă, jud. Dolj,pl. Bal6l

NEDEICUL

ta, com.

170

Nedeia,

cu

o supra-

față de 80 hect. și oadîncime de
2 m. În timpul primăverei, cînd
vine

Dunărea

mare,

se

revarsă.

Conţine pește. Comunică în partea de V. cu balta Cirna, prin
pîriul Cravița şi cu balta Zglavociul, prin Giîrla-Tornei.
Nedeicul, ră, în jud. Brăila,
pl. Balta, pe malul stîng al Vilciului, la

V.

de pădurea

Bustea,

pendinte de com. Bertești-d.-s.
Are o populaţie de 48 suflete.

Nedeii (Dealul-), dea/, la E. de
satul

Boușori,

com. Solești,

pl.

Crasna, jud. Vasluii; se intinde
spre S., paralel cu dealul Onaca.
Nedeiţa, Zea/, la Estul comunei
Oteșani, plaiul Horezul, jud.
Vilcea.
Nedeiţa.
Vilcea.

Nedeiul,
Balta,

Vezi Oteşani, deal, jud.
:

silvania

ai

Rominia,

și s'aii așezat pe moşia

com.

jud.

Nedeia

Dolj,

pl.

și Măceşul-

d.-j., cealimentează balta Nedeia.
Se varsă în Dunăre.

Nedelcul, saz, făcînd parte
com. IHurueşti, jud. Tecuciii,
tuat pe coasta dealului cu
celași nume, la 6 kil. 700
de reședința comunei,
Are o populație de 35
milii, sai 134 suflete,
cuesc în 30 case.

cari

din
siam.
falo-

Mai înainte satul Nedelcul
purta numele de Chiţești, după
cum se vede în actele de ho-

__tărnicie. Locuitorii de aici sunt
parte veniţi din satul Șendreşti,
care s'a desființat.

trecut

cu

oile

prietarului,

s'aii mutat

pe

pl. Filipești.
acestei

Despre

comune

se

înfiinţarea
povestesc

următoarele: In anul 1792, citeva familiide Romini din Tran-

mo-

șia Filipeasca, tot a hatmanului Mihăiță Filipescu, pe malul
stîng al rîului Prahova, unde
nu locuia de “cît o singură
circiumăreasă,

numită

Nedelea,

în jurul căreia s'ati așezat pentru
tot-dea-una. Tot în acel an
(1793), unul dintre ei, care ştia
carte, anume Ioachim, prin stăruința şi recomandaţia proprie-

tarului, a fost hirotonit preot,
punindu-se și temelia bisericei,
Este situată pe malul stîng
al rîului Prahova, la 17 kil. de
capitala județului şi la 2 kil.
de reședința plășei.
Are o populaţie de 995 sucari 170 contribuabili,

locuind în 194 case; o biserică,
fondată la 1793 prin ajutorul
și stăruința proprietarului moşiei,

hatmanul-.M,

Filipescu,

și

“a preotului Ioachim, reparată
în anul 1849 de di C. Filipescu, proprietarul moșiei

și acum

deservită de 2 preoți; o şcoală,
carc funcționează de la 1870
şi e frecuentată de 61 băcţi şi 4
fete; o moară, pe iazul Moruzzi

Sai L.eaotul, despărțit din riul
Prahova,
Locuitorii pe lingă agricultură,
se mai ocupă cu transportul
lemnelor

dulgheria

de la pădure, cu olăria,

și cizmăria. Produsul

muncei agricole și olăria se desface la orașul Ploeşti.
Locuitorii,

în număr

de

S'aii împroprietărit la 1864,
Nedelea, com. rur., jud. Prahova,

în

Baba-Ana din judeţul Buzăii,
proprietatea hatmanului Mihăiţă
Filipescu. Și fiind-că acolo suferea de lipsă de apă pentru
vite, în anul 1793, cu voia pro-

flete, din

gîră,

NEDI

moşia Nedelea, din care
dat 533 hect.

capre,

362

porci.

2000

hect.,

din

cari:

1120 pogoane suprafața proprie
a comunei cu locurile delimitate
după legea din 1864, între cari
se coprinde

și 54

pogoane

pe

seama proprietarului, 1066 pogoane sunt ale locuitorilor co-.
- -munei,

In termen medii, țuica se
fabrică aci anual 1100 decalitri.
Se cultivă gîndaci de mătase.
Comerciul se exercită în comună

de

ş circiumari.

Budgetul comunei e la venituri de 2936,72 lei, şi la cheltueli, de 2550,16 lei.
In comună sunt două

şosele:

una apucă spre FE. și înlesnește
comunicația între com. Nedelea
„şi Ploeşti

și alta spre

S.,

care

înlesnește comunicaţia între Ne.
delea

şi Ariceşti.

Toată partea
comunei

de N. și E.

a

este cîmpie întinsă,

pe

care se află 21 movile.
In partea de V.a com. trece
riul Prahova

și iazul Moruzzi.

Se mărginește cu comunele:
Aricești ($.); Ploești și Băicoiul
(E); Filipeşti (V.); Floreşti (N.).
Nedelea, sa/, făcînd parte din
com. rur, Nedelea, pl. Filipești,

jud. Prahova.
Nedelea,sai Nedeicul, tirlă, jud.
Brăila, situată la

I£, de com. Ber-

tești-d.-s., lingă hotarul despre
jud. Ialomiţa, pe țărmul sting
al canalului Vilciul. Vatra satului este de 4 hect. cu
și 48 locuitori, cari aii
114 vite mari cornute,

8 case
19 cai,
350 oi

și 45 rimători,

117,

pe

li s'ari

Vite sunt: 74 cai, 334 boi,
59 vaci, 32 bivoli, 48 viței, 1203
oi, 38

„Suprafața teritoriului comunei
este de

Nedi, ziriă,

izvorește dela N.

de

pădurea Păduroaica, trece pe
la N. de căt. Poenari-Niculescu,
pl. Znagovul, și alimentează balta
/nagovul. Locul din jurul săii
este mlăștinos,

NEDIENI

|

Nedieni, ea/, în partea de E.a
com. Voinești, pl. Stavnicul, jud.
- Iași, care. unindu-se cu dealul
Corhan (FE rasinul), formează Valea-Frasinului și valea Nedieni,
unde se află și iazul cu acelaşi

nume.

477.

Negelul,

iri,

NEGOEȘTI

jud.

Bacăă,

pl.

Bistriţa-d.-j., care, de la satul Ne-

gelul se îndreptează spre N. şi
apoi spre V. despărțind com. Osebiți-Mărgineni de com. CălugăraMare, dupa care înconjură orașul Bacău, descrie o curbă pe

la N. său și se varsă în Bistriţa,

Nedocul, mahala, în pl. Motruld.-s., jud. Mehedinţi, com. rur.
Broşteni.

pe malul săi drept, mai sus de
confluența piîrîului Birnatul cu
Bistriţa. Pe cl sunt 4 poduri.

Nefiiul, saz, jud. Ilfov, pl. Sabarul, făcînd parte din com. rur.
Virtejul-Nefliul, situat pe deal, la
E. de Virtejul, pe malul stîng

Negeşti, saf, făcînd parte din
com. rur. Bascovele, jud; şi pl.
Argeș. Arc
suflete.

15

familii,

sati şo

al rîului Sabarul.

Se întinde pe o suprafațăde
698 hect., cu o populaţie de 335
locuitori.
D-1 1. Ogrezeanu are ş0o hect.

Negeşti, zumire ce se dă unel
Zărți din com. Vlădești, pl.) Riurile, jud. Mușcel.

și locuitorii,

Negești-Băhneni, gădure, a sta-

198

hect.

Proprie-

tarul cultivă 350 hect. (40 sterpe, 66

izlaz, 44 pădure

și vie).

Locuitorii cultivă 170 hect. (restul eloc sterp, izlaz şi vie).
Are o biserică, cn hramul Adormirea, deservită de 1 preot

şi 1 cîntăreț; 1 moară cu apă
și 2 poduri peste riul Sabarul.

tului, în întindere de 600 hect,,
ținînd de com. Vlădești, pl. Riu-

rile, jud. Mușcel. .

Negoaia,

saț,

făcînd

parte

din

com. Motoșeni, jud. Tecuciii, situat pe coasta dealului Moho-

riți, la 4/2

kil. de reședința
co-

munei,

Comerciul se face de 2 cîrciumari.
Numărul vitelor mari e de 190
și al celor mici, de 40.

Negaia şi Richita, pădure particulară, supusă regimului silvic,
pendinte de com. Prejoiul, pl.
Olteţul-d,-j., jud. Vilcea. zizîă,

în com.

“sati

78

Negelul, sas, jud. Bacăii, pl. Bis„trița-d..., com. Liuzi-Călugăra.
Şi-a luat numele de la pîrtul Negelul, pe care este așezat. Are
o populație de 14 familii, sai
48

7

suflete. E situat la 2 kil. de
“reședința cu școala.

suflete,

17 case,
Comerciul

cari locuesc

în

mulţime

se face de

2 cir-

E. Copiii din sat merg la școala

_Negoești, Blasă, jud. Ilfov. Ocupă
partea centrală a judeţului. Se
mărginește la E. cu jud. Ialomia; la $., cu pl. Olteniţa, de
care se desparte pănă la com.

Curcani prin rîul Argeșul; la V.,
cu pl. Sabarul și parte din pl.
Dimboviţa;
viţa,

de văi și bălți mari și

mici, iar la S., de riul Argeșul,
care o limită în parte de plasa
Olteniţa.
|
Întinderea totală a plășei ce
de 70113 hect., din cari statul
„Şi

proprietarii

aii 55223

hect.

și locuitorii, 14890 hect,
Statul și proprietarii cultivă
42502 hect. (3958 hect. sterpe,
4238 hect. fineţe, 17 hect. vie
și 4508

hect. pădure).

Locuitorii cultivă 13627 hect.
(1145 hect, izlaz, 118 hect, cul:
tura viei).

Populaţia plășei este de 23265
suflete:

5964

bărbaţi

și 5864

femei, locuind în 4867 case și
267 bordee; 5283 locuitori se
ocupă cu plugăria; 146 sunt cîrciumari, 113, industriași; 503 ati

diferite profesiuni; contribuabili
sunt 4310; 2800
prietăriți şi 3245,

sunt împro-!
ncîmproprie-

Are: 28 biserici, deservite de

39 preoţi; 21 şcoale,
eți,

ciumari.
Locuitorii sunt clăcaşi.
Este străbătut de şoseaua ce
duce la Stănișești, în partea de

tiștea

|

In partea de E. e udată de
Valea-Mostiştei, care formează

tăriți,

rur. Ba-

loteşti, pl. Ocolul-d.-s.,
jud. Me.
hedinţi.

Budești.

Are o populaţie de 19 familii,

din „Motoșeni.

Negana,

Este udată spre V. de riul
Dimboviţa, care se varsă în riul
Argeșul, în această pl., la com.

la N.,

cu

pl. Mos-

şi parte din pl.

Dimbo-

1 de bă-

1 de fete şi 19 mixte,

fre-

cuentate de ş72 copii (476 băcţi şi 96 fete); 7 mori cu apă;
1 moară cu aburi; 11 poduri
stătătoare și 27 mașini de treerat

cu aburi,
Vite sunt: 8857 cai şi iepc,
180 armăsari, 5286 boi, 4651
vaci, 2153 viței, 349 tauri, 308

bivoli, 853 bivoliţe, 6182 capre
și 41493 oi.
Comerciul se face de 20 hangii și 136 circiumari.
Locuitorii posedă: 2839 pluguri: 1227 cu boi, 1612 cu cai;
3669 care şi căruțe: 1551 cu
boi, 2118 cu cai.

În cuprinsul plășei
heleștaie,

sunt „24

.

NEGOEȘTI

Această

plasă

și-a luat

nu-

mele de la com. și mănăstirea

Negoeşti.
Producțiunea ei este identică
cu a celor-l'alte plăși ale jud,,
cu deosebire că parte principală
din

NEGOEŞȘTI

418

teritoriul săii, ca și al plășei

Znagovul, este păduros și băl.
tos. Are păduri seculare,
Bălți sunt: Luica, Mostiștea
și Obilești, conținînd peşte, raci
şi scoici. Papura şi trestia crește
în abundență.
Reședința plășei este în Budești. Are 53 cătune cari for-

din Dealul-Muerei,. vine
doiul, trece Amaradia,

rul,

dă

în Vilceaua-lui-Viespe,

curmeziș

trece

în BărFocșo-

valea Bincaci și

merge la obirșia Lupoi, pe hotar cu comuna Brădești,
Limita linici de S. începe de
la E., din Dealul-Muerei, merge
în Valea-Balaurului, apoi în apa
Amaradia,

în

trece

Bin-

valea

- caci, sue în piscul din ObirșiaSirbului, trece în curmeziş Bre-

luri: Dealul- Muerei, pe malul
sting al riului Amaradia, deal,
din care, vilceaua Vocna, se des-

parte prin Dealul-Tesluiului.
Dealul-Brădeștilor sa Culmea-Jiului,

pe malul drept al rîului Amara:
dia, avind .o înălțime de 100 m.
şi din care deal prin VălceauaBincaciului, se desparte, dealul
căruia

pe

lingă păduri întinse, se află

Bincaciul

de asupra

și

Aprozi-Negoești, Budeşti, Călăreţi- Șeinoia, Frumușan
- Cuștui

beni și ese în piscul Bădești,
la V.
Limita liniei de E. c formată
de Dealul-Muerci; iar limita li-

o poiană numită Bîncaciul,
Riul Amaradia udă partea
de E. a comunei Negoești, cu
direcțiunea NS. Peste Ama.
radia, in dreptul satului se află

niei de V., de Culmea-Brădești-

un'pod.

lor.

reni, Gurbănești- Coţofanca, He-răști- Buciumeni, Luica, Lămotești-Gălbinaşi, Nana, Obilești-

Inainte de anul 1831, com.
Negoești cra compusă din două
sate: unul numit Negoești, pe

Chiar în vatra comunci se
află o baltă, în întindere de 3860
m. p.
In Negoești se găsesc citeva fintîni: Iîntîna-Giurgiuvean-

mează

16 com.

Vechi,

rur.

Obilești-Noi,

și anume:

Pirlita-Să.

rulești, Preasna-Nouă,

-Sohatul,

Valea - Dragului și Vasilaţi -Popești.

Căile de comunicaţie sunt:
Calea judeţeană București-Oltenița, care apucă spre S-E,
trece prin com. Budești, Negoeşti și o duce la Olteniţa.
Calea ferată Bucureşti-Călă- raşi, care apucă spre E. și trece

puţin prin partea de N. a plășei.
Mai multe căi -vecinale com.
şi mai multe drumuri naturale.
La Budești
este reședința

comp.

I-iii de dorobanţi,

unde

este o mare cazarmă și un oficiii

telegrafic, care face și serviciul
poștei rurale,
Negoeşti, com. rur., pl. Amaradia, jud. Dolj, la 24 kil. SV.
„de Craiova şi la 5 kil. de Me„.lineşti, situată pe malul drept
al riulul Amaradia.
Se invecinește la N. cu com.
- Godeni;

la S., cu

com.

Adin..

cata; la E, cu com. Balota
la V.,

cu

com.

și

Brădeşti,

Limita liniei de N. începe de
la E., din punctul numit Stanul,

locul unde se află azi comuna
şi altul la 2 kil., care se nu-

mea Vocna.

La anul 1831, prin

intervenirea proprietarului Pa.
ciurea Trandafil, s'a unit cătu-

nul Vocna cu Negoești, formînd
un Singur sat în comuna Negoești,
In timpurile cele mai vechi,

com. a aparţinut familiei

Brăi-

loiii, care a fost trecută ca zestre unui principe, grai austriac,

prin căsătoria sa cu o fiică a
“lui Neagoe' Basarab ; apoi a devenit moștenire lui Brăiloiii Corniţoii şi în fine, vîndută lui
Paciurea, pe timpul Domnici
lui Alexandru Șuţu.
>»

La

anul

1853,

Paciurea

a

ca; la S. Fintina-Zidarului, în
valea Bincaciul ; Fintîna-Vocna,
care își are izvorul la V. Dea-

lului-Muerei și Fintina-din-Faţă,
pe Dealul-Muerei.
Are o populație de 1263 suflete;

două

dată

biserici,

una

fon-

între anii 1774—1782

banul

Cornea

Brăiloii,

la anul

1824,

se află

cătunul

pe

locul

Vocna,

de

a doua,

unde
de

că-

tre pitarul Enea și ambele deservite de un preot și un cîntăreț;

2 şcoale, una de băcţi, frede 54 clevi, a doua de

cuentată

fete, frecuentată de şo eleve.
După legea rurală din 1864,
sunt 244 locuitori împroprictă-

adunat pe toți locuitorii de pe

riț,

moșie în satul Negoești, formînd

Suprafaţa întregului teritoriii
comunal este de 5600 pog., din
cari: 2000 pog. arabile, şo izlaz, 25 loc sterp şi 3300 pădure.
Moşia Negoești aparţinea îna-

comuna
In

Negoești de azi.

anul

1872,

goești

cra

cătune

și anume:

comuna

compusă

din

Ne:

cinci

Cotul-Moarci,

Delureni, Drutmul-Mare, Negoești şi Rogojina. Azi un singur
cătun

numit Negoești, formează

comuna,
Comuna este mărginită la E.
și la V. de două șiruri de dea-

inte lui Corniţoii

Brăiloiu,

iar

astăzi aparţine d-lui Leonida
Paciurea. Are o suprafață de
3663

pog.,

cu

un

24000 lei.
În această

venit

de

,
moșie,

locuitorii

NEGUEȘTI
clăcași aii o suprafață de 1763
pog. arabile.
Păduri se găsesc în comună:
o su-

Iealul-Muerei, cu

pe

una

prafață.de
numită

1700

pog.

Brădești,

pe

și alta

dealul

cu

același nume, se întinde pe o
„suprafață de 1600 pog. Aparțin
” clăcaşilor și fraților Paciurea.
Lemnul ce predomină este
girniţa.
Vii sunt pe o suprafață de
45 pog. și aparţin locuitorilor
clăcași.

Livezile de pruni aii o întin25

de

dere

.

pog.

In comună se află un cizmar
şi un timplar.
Se găsesc în comună 2 cir|

ciumi.

In ziua de Duminica-Mare se
ține aci bilciă anual.
Pe calea judeţeană A maradialocuitorii se duc

Craiova,

la o-

rașul Craiova unde desfac productele.
Calea comunală Vocna, ce
merge

spre

Balta,

străbate

co-

muna pe o întindere de 3 il.
Mai sunt: două şosele vecinale pe o întindere de 1!/2 kil.
şi trei poteci: una ce duce
pe valea 'A maradia la Adincata; .
una

ce duce la Godeni

și

turi de 3025,34

lei și la

chel-

tucli, de 2972,16 lei,
Vite cornute 576, cai 44, oi
porci

213,

capre

53.

Negoești, com. rur., pl. Amaradia, jud. Gorj, la S. comunei
Bengești,

aşezată pe Valea-Cilnicului, pe dealul Negoești şi

pe Valea-Curvei.
Se compune 'din 3 cătune:
Negoești, Călugăreasca și "Țoţoi.

Are o suprafaţă de 700 hect.,
din care 500 proprietărești, for“mate “din 260 hect. vii, 247

7

hect.

arături,

193

hect,

livezi

Negoești

şi pășune.

- 200 de stupi,
Prin comună
verin

cuit

aci

Tătari,

sădind şi o vie,

plaiul

Cloșani,

la

5ş

lil. de orașul Turnul-Severin.
Se compune din satele: Padeşul, Apa-Neagră și Cămuești,

şosele:

Baia -de- Aramă
- Pa-

la Văeni,

prin

satul Pa.:.:

Ordești

și Clo-

şani; iara doua, despărțindu-se .

|.

din şoseaua Baia-de-Aramă-Severin, la locul numit Gura-Cheei,
trece prin satele Cămuești -și

Glogova,

mergând

spre

Stre-

haia.

Budgetul comunei e la 'venituri de 1408 lei, iar la cheltueli,
de 1081 lei,
|
Vite: 1806 vite mari cornute,

102 cai, 1500
tori şi 200

Negoeşti, cop. rur., în jud. Mehedinţi,

și

gul.]iii şi merge

face prin şo-

numită Viea-Tătărască,

2

din şoseaua Baia-de-Aramă-Tir.
„deșul

sele vecinale, care pun comuna
în comunicație spre S.-V. cu
Alteni, spre N.-V. cu Prigoria
și spre S.-E. cu Poiana-Seciu.
rile.
Pe teritoriul Negoeștilor, pe
văile de lîngă dealul Corneţul,
sunt cărbuni de pămînt.
Se zice că odinioară ar fi lo-

trec

deșul-Tismana - Tirgul - Jiii. Pe
lingă acestea mai sunt încă
2 şosele: una care se desparte

|
se

cîr-

Baia - de- Aramă - Negoești - Se-

turi de 965 lei, iar la cheltueli,
“de 952 lei.
|
Riul Cilnicul străbate comuna,
„în care se mai găsește și 23
Comunicaţia

2

Sa
pe lingă agricul-

care și căruțe spre vinzare la
Severin și Strehaia,
Ei posedă: 77 pluguri, 123
care cu boi, 20 căruţe cu cai;

stupi.
de 4 per,
e la veni-

fintini.

elevi;

tură, se mai ocupă cu comerciul
şindrilei, pe care o cumpără de
la comunele Cloșani, Orzești și
Măresești și o transportă cu

guri, 7o care cu boi, 1 căruță
cu cai; 396 vite mari cornute,
22 cai, 275 oi, 72 capre, 228

porci, 2 bivoli; 10
Comerciul se face
soane,
Budgetul comunei

de .52

ciumi,
Locuitorii,

Are o populaţie de 223 familii, sai 992 suflete, din cari
96 contribuabili; 1 școală, frecuentată de 41 elevi; 4 biserici, deservite de 2 preoți şi 3
cîntăreţi.
|
|
Locuitorii posedă: 30 plu-

alta

ce duce la Ploștina, din com.
Godeni,
Budgetul comunei e la veni-

857,

NEGOEȘTI

479

oi,

1100

rimă-

capre.

Loc istoric în această comună
este Padeșul (v. a. n.).
Este udată în lungul săii de
| riul Motrul.

Se mărginește: la E. cu jud.
Gorj; la S., cu comunele Glo-

avind mai multe mahalale. E
Situată pe Valea-Motrului.
“Are o populație de 2000 su:
flete, din cari 307 contribuabili,
locuind în 625 case; 5 biserici:

gova și Comănești; la V., cu
com. urb. Baia-de-Aramă; iar
la N., cu com. Orzești şi So-

2 sunt în satul Padeșul, 2 în
satul Negoești și 1 în cătunul

Bălănești, Porăști, Păiușești, Hil-

Cămuești, deservite de 3 preoți
și 5 cîntăreţi; 2 şcoale, una în
Satul Padeșul și a doua în com.

tur. Negoeşti, conduse de 2 învățători și frecuentate: cea din
„ Padeșul

de 40 elevi, iar cea din

hodolul, din
Mahalale
dani,

judeţul Gorj.
sunt:

Bratiloveni,

a-Bobieştilor, a-Spinenilor

și a-Ularilor,
Ai
Dealuri mai principale sunt:
Dealul-Mare, Măgura, CoastaMotrului, Dealul-Spinenilor, acoperit cu vii și pomi roditori,
Dealul - Licăreţilor, „Dealul - Bo-
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bieștilor,
Brusturi,

459

Cuca, Pleșa, Șuşara,
Ziua și Leordișul,

Dintre cîmpii sunt:

Cimpul-

Padeșului, Plăbaia şi Șușara, Văi: Valea-Motrului, Valea-

Mare şi Valea-Morăgilor.
Piraie: Aninoasa și Ogașul.
Samanilor

și cel de

la

Cracul-

lui-Burchi.
In comună

piatră

bună pentru fabricarea varului
și facerea pietrelor de moară.
Negoești, com. rur., jud.
pl. Tirgșorul, situată
ginea apei Leaotul şi
Prahova, la 10 kil. de

Prahova,
pe mara riului
capitala

județului și la 4 kil. de a plășei.

Se

compune

Negoeşti

sai

din 4

cătune:

Braniștea,

Zaha-

ncaua, Piatra
Găvana, avind

și Ştejarul sau
o populaţie de

940

în

locuitori,

cari

goești (Braniște), fondată la 1834,
1888,

la Ștejarul,
şi a

treia

fondată

la

în

Zahanaua,

fondată în anul 1811,: deservite de 2 preo
o școal
ți
ă,înf;
iințată la 1890, al cărei local s'a construit din fondurile proprietarului, N. N.

Turnescu

şi

care

e

frecuentată de 43 băeți și 22
fete,
Locuitorii se ocupă cu agricultura și cultura zarzavaturilor,
şi S'ai

de

dat

împropietărit,

130,

515

la

1864,

hect.

cai și iepe,

443

în

număr

cînd

li

Ei posedă:
boi,

220

s'a

50

1500

hect.

pămînt

arabil;

300 hect. fineţe; 75 hect. izlaz;
25

hect.

loc

sterp;

600

Strejnicul,

Șirna,

etc

Pămintul
vind

comunei e

numai

Gorganul,

o

șes,

movilă,

lingă rîul

a.

numită

Prahova;

făcută, se zice, de Tătari,
Afară de riul Prahova,

co-'

muna mai e udată de girlele:
Viişoara, Budurosul și Leaotul
(Iazul Moruzzi).
|
Se mărginește cu comunele:
Ploeşti, Strejnicul, TirgșorulVechii,
tărani.

Popești,

Brazi

şi

Tă-

Negoeşti, saţ, cu go loc., jud.
Argeș, pl. Piteşti, făcînd parte
din

com.

rur. Poiana-Lacului,

Negoeşti, sa/, în jud. Bacăi, pl.
Trotuşul, com. Căiuţul, situat pe
dreapta Trotușului, mai sus de
satul Girbovanul şi în stînga căei
ferate și șoselei Adjud-Ocna, la
4 kil. şi 200 m. de satul Că
iuțul.

Are o populaţie de
flete;

o biserică,

245

clădită

su

de lo.

cuitori, cu ajutorul preotului An.
drei, la 1805, deservită de 2 cintăreți; 2 cîrciumi; 2 mori și o

piuă de bătut sucmane,
Vite sunt: 3 cai, 129
mari

cornute

vite

şi 34 porci,

vaci,

191 oi și 338 porci.
„Toată comuna se întinde pe
o suprafață de 2500 hect., din
cari

Popești, Tirgşorul-Vechii și Tir-

întră şi

7 familii. de Țigani, locuind în
225 case,
„ Sunt 171 contribuabili,
Are trei biserici: una la Nea doua

Comerciulse exercită de 4
circiumari,
Budgetul comunei e la venituri de 6220,59 lei și la cheltueli, de 4331,30 lei.
Stă în legătură prin şosele
pietrite “cu comunele:
Ploeşti,
gușorul-Noii,

se găsește

NEGOEȘTI

hect,

pădure,
Se cultivă gîndacii de mătase.
Stupi cu albine sunt 150,

Negoeşti,
Amaradia,

sa/, în jud.

Dolj,

pl.

com.

Negoești, reşe-

dința primăriei.

Vezi com. Ne:

goești.

Negoeşti, căzuu, al com. Negoești, jud. Gorj, pl. Amaradia, situat pe Dealul-Negoeștilor
E. comunei,

și la

Are o populaţie de 77 familii,
Saii 316 suflete, din cari $2 contribuabili; o școală, frecuentată
de 41 elevi; o biserică, deser--

vită de 2 preoți și 1 cîntăreț.
Locuitorii sunt împămînteniți
după legea rurală din 1864. Ei
„posedă: 12 pluguri, 27 care cu
boi, 133 vite mari cornute, 7
cai, 72 oi și Sg rimători,
Ape şi drumuri (a se vedea
com. Negoești).
In cătun se găsesc 11 fîntîni,

Negoeşti,

sa/, făcînd paste din

com. rur. Aprozi-Negoești, pl.
Negoești, jud. Ilfov, situat la

S-E.

de

București,

pe

malul

sting al riului Argeșul. Prin mijlocul satului trece șoseaua județeană Bucureşti-Olteniţa. Spre
E., curge valea Aprozi. Această
vale

taie

şoseaua

unde

este

1

pod.

Se întinde pe o suprafaţă de
2500

hect.

Proprietatea aparţine statului,
care

cultivă prin

arendașii

săi

1860 hect. (200 hect. sterpe,
40 hect. izlaz, 400 hect. pădure).
Are o populație de 3şo suflete; 1
șină de
leştei;
rică, cu

moară cu aburi; 1 ma:
treerat cu aburi; 1 he1 pod stătător; o bischramul S-ții Vocvozi,

deservită de 1 preot și 2 cîntăreţi, care s'a zidit de MateiuBasarab și soţia sa Elena Doamna, la 1643.

Biserica

ce așezată

pe malul sting al rîului Argeșul,
lîngă şoseaua județeană București-Olteniţa ; a fost mănăstire
de călugărițe ; în 1884 s'a trecut de la stat la com.

și astă-zi

se întreţine cu spesele ei, administrindu-se de un preot îngrijitor.
Comerciul se face de 6 circiumari și 1 hangiu,.
Numărul vitelor mari e de
319 şi al celor mici de 2292,
In timpul rezbelului din.1877,

NEGOEŞTI
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divizia IV-a, comandată de d-]
general G. Manu, a ocupat acest

de com. Aprozi-Negoești, plasa
Negoești, jud. Ilfov.

sat.

Negoeşti, sa/, în jud. Neamţu,
pl. de Sus-Mijlocul, com. Talpa.
Are o populațiune de 150 su; dete;

o

biserică,

I “dascăl;

deservită

de

1 moară de apă.

Numărul
pete.

vitelor. e de 106 ca-

Negoeşti, 7ru5 de sat, în jud.
Neamţu, pl. de Sus-Mijlocul,
com. Dragomirești.
Negoeşti,

saii

Braniștea,

sas,

făcînd parte din com. rur, cu
același nume, pl. Tirgșorul, jud.
Prahova. Aci e reședința com.
Este

NEGOLUL,

situat pe loc şes, pe mar-

ginea apei Leaotul. Are o populaţie de

524 suflete;

o

bise-

„rică, fondată la 1834 de d-na
Safta Brincoveanu și reparată
în 1889, cu ajutorul locuitorilor.
Negoeșşti, fost

sat,

la

gura |pi-

riului Bădilița, com. Lespezi, jud.
Suceava,

Negoeşti, deal, jud. Gorj, pl. Amaradia, com Negoești, întinzindu-se

de la

hotarul

Negoeşti, pădure a statului,

în

întindere de 5şo hect., pendinte

de com. Negoeşti, pl. Tirgşorul,
jud. Prahova, formată din trupurile: Piatra (250 hect.) şi Găvanul (300 hect.).
Negoeşti, va/e, izvorește din Dealul-Dobricenilor și se varsă pe
țărmul stîng al rîului Otăsăul,
în raionul com. Bărbătești, plaiul
Horezul, jud. Vilcea.

Negoeşti-Poşta, sa/, făcînd parte
din com. rur. Budești, pl. Negoești, jud.

Ilfov, situat spre E.

de Budeşti, pe malul stîng al
rîului Argeșul și pe calea județeană Bucureşti-Olteniţa. E for.
mat din 2 trupuri: Negoești Şi
Poşta.

Satul

Poșta

e legat

cu

Ra-

dovanul, spre S., printr'o şosea
vecinală care trece prin niște
locuri smîrcoase.

Se întinde pe o suprafaţă de
775 hect., cu o populație degi
locuitori.

D-l
hect.

Gr.

Filipescu,

și locuitorii,

25

are

750

hect.

Poiana-

Se cultivă tot terenul afară de

lugăreasa și separind apa Giovia
de Cîlnicul. Pe dinsul sunt să-

55 hect., rezervate pentru izlaz şi 85 hect,, cari rămîn
sterpe.

Seciurile,

pănă la cătunul Că-

dite multe

vii,

Numărul vitelor mari e de 1 14

Negoeşti, moșie nelocuită, în jud.
Dimboviţa, plaiul Dimboviţa. Are
peste 65000 arii pădure.

Negoeşti, moșie particulară, jud.
Dolj, pl. Amaradia, com. Negoești, aparţinînd d-lui Leonida
Paciurea şi locuitorilor clăcași.
„Inainte aparținea în întregime

răposatului

Negoeşti,

Corniţoii

zădure

a

Brăiloiu.

statului,

de

166.

Negoești și Cenușari (Moşne-

ni-), pădure particulară, supusă
regimului silvic încă din anul
1883; pe moșia moșnenilor

Ne-

goești și Cenușari, pendinte de
com. Aricești, pl. Podgoria, jud.
Prahova,
Negoia,

da//ă,

în partea de

E.

a comunei Sălăgeni, pl. Podoleni,

în

întindere de 325 hect., pendinte

4

și al celor mici,

"jud. Fălciii,
hect.

în

suprafață de 3

Negoiasa, za/e, jud. Vilcea, com.
Cîineni, plaiul Cozia.

Negoioasa, dea/, jud. Bacău, pl.
Trotuşul, pe teritoriul com. Caşinul.

Negoiţa,
com.

vale,

în jud.

Buzăii,

Gura-Sărăţii, cătunul

Nen-

ciulești; începe din Brânzeasca
şi dă în piriul Sărata; pe. malul ei se văd ruine, cari, după
tradiție ar fi ale unui fost schit;
poartă numele de: La-Nucii-luiNegoiţă.
Negoiul,

com.

zur,

jud.

Dolj,

pl. Băilești, la 71 kil, S..V. de
Craiova

și

la

12

kil.

de

reșe-

dința plășei Băilești.
Situată pe o mică coastă, numită Măgura-Cîrstei,

Se învecinește la N. cu com.
Băilești, la S. cu Dunărea, la
E. cu com. Cătanele și la V.

cu com, Rastul.
Limita liniei de N. îincepe de:
la crîngul Brobințariul, merge cu
direcțiunea N.-E, spre S..V. pănă
la măgura Coteiașul,
|
Limita liniei de S. începe de
la pichetul Galaoana, merge de
alungul Dunărei pănă la pichetul Cătanele,

unde

se întilnește

cu linia limitei de E.
Limita liniei de E. începe de
la măgura Coteiașul, merge cu
direcţiunea N.-S. pănăla pichetul
numit Cătanele.
"Limita liniei de V. începe
de la crîngul Brobinţarul, merge
de la N: la S., pănă la pichetul
de frontieră Galaoana,
Terenul comunei este șes,
prezintind numai cîte-va măguri,

între cari: măgura Zăvelca, mă-

gura
stei.

Coteiașul

și

Măgura-Cîr-

Este udată de girla Uriţi,
ce se scurge din bălțile depe
moșia

Rastul

și

Dunăre, prin girla

se

varsă

în

numită

Zi-
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toca,

de

452

pe comuna

Cătanele,

la pichetul Cătanele. In gârla
Uriţi se scurge pe stinga giîrla
Pădureanul, la punctul numit
Intinsura (cotul girlei).
Bălţile sunt: balta Renea,
„care prin girla Uriţi, se scurge
în Dunăre; Cotlova, care prin
girla Porumbul se. scurge în
balta Renea; Lunga, Săcata, care
străbat teritoriul comunei, și se

întind de la com. Rastul la comuna Cătanele.
Comuna „Negoiul datează de
mult cînd purta numele de Uriţi,
și era situată pe grind.
„Pe la anul 1700, din cauza
inundărilor dese la care era expusă com. Uriţi, s'aii.mutat locuitorii cu casele lor la tirla
(conacul) lui Neagoe, unde se
află azi comuna și de la el (Neagoe) comuna s'a numit Negoiul.
Cătunul de reşedinţă este Negoiul.
|
Are o populație de 1397 su“flete;

o biserică,

cu

de Hagi
al moșiei
doi preo școală

mixtă, ce funcționează de la 1 $82,

frecuentată de 68 băeţi şi 7
fete.
După legea rurală din :864,
sunt 152 locuitori împăminteniţi.
Suprafaţa teritoriului comunei
este de 10721 pogoane, din cari:
7415 pogoane arabile, 1200 fineaţă, 300 izlaz, 1806 pogoane
„loc sterp, bălți și vatra satului,
Moșia de pe teritoriul comunci se numește Negoiul: din
moșie,

6415. pogoane,

„.cu un venit de 59000 lei aparţin
„d-lui
_1000

Pe marginea Dunărei se află

V. M. Teodorovici, iar
pogoane aparţin locuito-

rilor împroprietăriți după legea
"din 1864; și produce un venit
de 25000 lei, In trecut întreaga
„moșie aparţinea Principelui Mi“ loș Obrenovici al: Serbiei...

plăşei şi a comunei;

ostrovul Galaoana, în întindere
de 440 hect., acoperit cu păduri,
exploatare

din zece

în zece ani,

O moară de aburi se găseşte
pe moșia Negoiul, aparținînd
d-lui V. M. Teodorovici,
Meseriași sunt: 4 fierari, 2
lemnari, 1 cojocar și 1 cizmar.
Stine se găsesc pe moșia Negoiul, producînd brinză bună.
Prin comună sunt urme de ziduri. vechi.

Calea comunală ce duce la
Calafat şi trece prin com. are
în toată întinderea ei o lungime
de 67

kil.
o altă
;

„Vecinală

cale comunală

duce la Băilești, avind

o lungime de 24 kil..
Sunt 6 cîrciumi şi o băcănie,
Budgetul comunei e la veni-

turi de 3733,90
tueli, de

lei şi la chel-

3222,14 lei.

Vite cornute 196, oi și capre
98, porci 41,

cai

12,

Negoiul, sa?, jud. Dolj, pl. Băilești, com. Negoiul, reședința
* Primărici. Vezi,com. Negoiul,
Negoiul,

/a/7ă,

situată

la Ş, co-

munei cu același nume, pl. Băilești, jud. Dolj, în apropiere de
Dunăre.
Negoiul, dî7/ de munte, în apropiere de. frontieră, în plaiul Loviștea, jud. Argeș. Dintr'însul
purcede

Culmea - Comarnicului,

care desparte valea Argeșului
de valea 'Topologului.
Are

o înălțime

de 2547

- W'asupra nivelului Mării.
-el izvorește riul Argeșul.

m.

Din

Negoiul, dea/, în jud. Tulcea,
pl. Isaccea, pe teritoriul comu„nei Balabancea (şi al cătunului
săii Țiganca-Taiţa); arc o direcțiune generală de la N. la
S., brăzdind partea de V. a

se întinde

printre piraiele : Valea-Lupului
și Valea-Lungă, afluente ale piriului Taiţa-Țiganca; la N. are

aparținînd statului, care o dă în

hramul Sf.

Nicolae, zidită la 1816
- Enuși, fost proprietar
Negoiul, deservită de
oți şi doi cintăreți;.

această
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o prelungire,

Dealul-Ștubeilor ;

la S., se unește, în virful Almalia (370 m.), cu dealul Țiganca;
e unul din cele mai înalte dealuri din plasă și judeţ, avind
405

m.

înălțime ; e tăiat de dru-

murile comunale Greci-Taiţa și
Jijila - Balabancea; acoperit în
cea mai
seculare

mare parte cu
și nepătrunse,

păduri

Negoiul, moșie particulară, jud.
Dolj, pl. Băileşti, com. Negoiul,
în întindere de 6415 pog. Aparţine parte d-lui V. M. Teodorovici, aducind un venit anual
de

59000

lei

și parte

locuito-

rilor împroprietăriți după legea
rurală

din

1864,

cărora

le adu-

ce un venit anual de 25000 lei.
In trecut aparţinea Principelui
Miloș Obrenovici al Serbiei. Pe
partea d-lui V. M. Teodorovici
se găsește'o

moară

de aburi.

Negomirul, com. 7ur. şi sat, în
jud. Mehedinţi, pl. Văilor. Se
mărginește: la E., cu comuna
Raci; la S., cu com, Dragoteşti şi Corbăile; la V,, cu
com. Temișani și la N. cu comuna Fărcășești şi Valea-cu-

Apă din jud. Gorj. Este situată
pe vale, la 68 kil. de orașul
Turnul-Severin. Satul formează
comună cu următoarele maha. |
lale: Voineşti, Buzești, Sirbi,
Grivei-din-Dos, Grivei-din-Faţă,
Velicani,

Neguleşti,

Belgi,

To-

poliţa, Ursoaia, Oiţeşti, Popeşti,
Mișcodani și Ursoiţa, avind pes-

te tot 1300 locuitori, din cari
207 contribuabili, locuind în 266

case,
Locuitorii posedă: 40 pluguri,
69 care

cai;
ceastă

cu

boi,

7

căruțe

150 stupi. Femeile din
comună

se

ocupă

cu

a:
pe

NEGUMIRUL
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lîngă cultura cînepei și a inului,
Şi cu creşterea gindacilor de mă:
tase,

pe el se
pruni

NEGRAIA

află plantaţii

de

vii,

şi pădure.

Prin comună trece șoseaua
ce duce la com. Raci din județul Gorj; mai sunt 2 șosele
care o pun în comunicație cu
comunele Corăbiile, Dragoteşti

Negoşina, (Plopeni, Zărneasca), cătun, al com. Căneşti, jud.

şi Mătăsari.
Suat trei

Negoșina,

biserici,

deservite

de 1 preot şi 3 cintăreți; o
şcoală, condusă de un învățator
„şi frecuentată de 40
Budgetul comunei

turi de 1748 lei;

elevi.
e la veni:

iar

la

chel-

tueli, de 1347 lei.
Vite: 600 vite mari cornute,

19 cai, 500 oi și 370 rimători.
Dealuri mai principale sunt:

Dealul-Mrenei, Poiana-Grînelor,
Piscul-Tocei, Tila, Pelinășița,
Floreștilor, Viea- Mare, DealulGrivei, Velicani, Belgi,
al-Pirîului, Dealul-Stanei, Ursoaia

şi Ursoița.

Mrenei,

Vâăi sunt:

Coteliciul,

Valea.

Valea
- lui.

Semen, Valea-lui-Bot, Nene, aFintînei, Velicani, a-Piriului, a-

Porcului, a-Petrei,
Slăveiului,
suița.

a-Stanei,

Detunatele

a-

şi - Ur-

Este udată îîn lungul săii de
apa Jilţului, în care se varsă,
pe teritoriul acestei comune, ur-

mătoarele piraie : Matca-Văii-lui.

- Bot, Buzeţi,
Ogașul - Sirbilor,
Valea-Mrenei, Velicani, Nene,
a-Fintinei, a-Părului, a- Petrei,
a-Stanei, a-Slăveiului, Detuna-

tele și Ursoiţa.
Pe

teritoriul comunei

se află

cărbuni de pămînt în 6 locuri
și anume: în Valea-Mrenei,. în
Viea-Mare, în Valea-Grivei, Velicani şi în Ursoaia, în dealu-

rile despre E.

Negomirul, deal, se întinde din
spre S.-V., din com. Negomirul, pendinte de jud. Mehedinţi,
și se termină în hotarul com.
Fărcăşești, jud. Gorj, pl. Jiul;
t3157, Darele Dicţiona
r
”
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Buzău, cu 420 locuitori şi 98
case. Are sub-divizia Bondrea.

ante,

în jud. Buzăi,

com. Cănești, căt. Negoşina;
conţine sare, precum și diferite
fosile, mai cu seamă psilodoni.
Negoşina,

moșie,

în jud. Buzăi,

com. Cănești, cătunele Gonţești
şi Pirlita, proprietate a statului,
pendinte de Episcopie; are 1600
hect.,

mare

parte locuri sterpe

și pădurea Negoșina.
Negoşina,
com.

moșie, în jud. Buzăii,

Cănești, proprietatea MOȘ-

nenilor Negoșineni; are 1620
hect,, cea mai mare parte gol
şi sterp, apoi izlaz, puţine arături, livezi și pădurea Negoșina,

cam de 270 hect.
Negoşina, Pădure, în jud, Buză, com. Cănești, proprietate
a statului, pe moşia Negoşina; „are

446 hect,, și constă din 3
trupuri: Dilma, Bădiloaia şi Calugrărelul,

Negoșinei (Valea-), a/e, în jud.
Buzăi, com. Cănești, căt. Negoșina. Se mai numește şi Mir.

cea. Vezi Mircii (Izvorul-).
Negoteilor

(Valea- -,

dale,

în

scurge în riul Bisca- Chiojdului.

Negoteşti, sal, numit în partea
S.-V. Poiana, și care mai înainte
se numea Negutești, pe moșia cu
același nume, jud. Suceava, com.
Ciumulești. E așezat pe coastele
Cucoșeni,

de

13ş fa-

mul Adormirea Maicii Domnu:
lui, clădită pe

la

1763, de 24

călugări de la schitul ce a fost
mai înainte, In-Poiană, în Codrul-Mănăstirei

și care azie de-

servită de 1 preot
reți;

o

școală

și

2 cîntă-

mixtă,

înfiinţată

“în 1889, condusă de un învățător și frecuentată de 29 copii.
Vatra satului ocupă aproape
14 fălci,

Moșia e proprietatea d-lui Beriş Last, cumpărată de la Maria
“ Moruzzi, care o moștenise de la
Al. Moruzzi.
Întinderea moșiei e de 223
fălci, din cari 90 fălci. cultivabile, 125 fălci. pădure și restul
neproductiv.

Improprietăriți în 1864 sunt:
50 fruntași,

32

pălmași şi 6 co-

daşi, stăpinind 293 fălci şi 6
prăjini,
Drumuri principale sunt: la
Ciumulești (2 kil.), la Udești (3
kil.) şi la Ioneasa (1! kil.).
In 1803, Negotești.a Spătarului Bașotă, avea 34 liuzi, cari
" plăteaii bir 820 let anual,

Negoteştilor (Dealul-), Zea/, pe:
care

este așezat

satul

cu ace-

lași nume, jud. Suceava.
Negovani,

jud. Buzău, com. Calvini ; începe din muntele Teișul și se

dealurilor

Are o populație

milii, saii 594. suflete, din cari
169 contribuabili, locuind în 1 37
case; o biserică de lemn, cu hra-

ma/ha?a, în com. zur,

Samarinești, pl. Motrul-d.-s., jud.

Mehedinţi.
Negovanul,

punte,

în jud. Gorj,

plaiul Novaci, la N. com. Polovraci ; formează malul stîng al
apei Oltețului.
Negoveneasa, fa/fă, lingă satul
Pirvul-Roșu, pl. Cotmeana, jud.

Argeș.

Conţine peşte;

'Tătăreni,

Codrulși al Mănăstirei,

.

Negraia,

mahala,

com.

tur. Ro62
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eşti,. plasa
Vilcea.

Cerna-d.-s.,

judeţul

Negraşi, mai înainte Piscul, com.
rur., jud. Argeş, pl. Gălăşeşti,
la 15 kil. de com. rur. Costești,
reședința sub-prefecturei, şi la
52 kil. de Pitești. Se compune
din Adunați (Adunaţi-Negrași),
Negrași (Piscul) şi Romanați, cu
o populație de 1080 locuitori,
din cari 230 contribuabili.

Are o biserică; o școală prirurală;

4 cîrciumi,

Budgetul com.
de 2027 lei și la
2113

preună cu moșiile Ziliștea-Trestieni și Saşilor,
are 'o întindere
de 1246 hect., din cari 1046.

Negraia, /ea/, jud. Vilcea, pl.
" Cerna-d.-s., com, Coeni,

mară

NEGREÎ (DEALUL)
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e la venituri
cheltueli, de

hect. pădure şi 200 hect. pămiînt cultivabil şi fineţe. Se arendează cu 8421. lei anual,
Acest munte și Piciorul.Ciinelui ai fost date prin cartea de
schimb, iscălită la 24 Octombrie 1818, de Arhimandritul Ioachim, mănăstirei Mărgineni, luînd

în schimb muntele Piatra-Arsă.
Această carte de schimb a
fost prezentată «cinstitei jude.
cătorii a județului Prahova» de
cuviosul Paisie, Stariţul Sinaei,
cind cu delimitarea hotarelor
munţilor marelui Postelnic Filipescu,

|

lei.

Negrăiţa, zirii, jud. Vilcea, pl.
Negraşi, saţ, jud. Argeș, pl. Gălășești, făcînd parte din com.
rur. cu același nume. Are obiserică,

cu

hramul

deservită de

Sf. “Teodor,

2 preoți și 1 cîn-

tăreț.
-

Negraşi,

Cerna-d.-s.,

sa,

Coeni,

străbătîind comunele Frumușei
şi Negreni și se varsă în Amaradia, la com. Hurezani-d.-s., unde

retează Culmea-Dealului-cu-Peri.
Țărmurile "i sunt ripoase pe
alocurea, iar în alte părți dispar cu desăvirşire. Lărgimea
variază între 1 —'3 m,, îar trecerea peste dinsul se. face prin
vaduri şi pe poduri, din care
2 se găsesc în com. Negreni,
iar

1 în com.

Călmățniul. A fost înfiinţat de
Negri, care era promoșiei, Făcea parte

Frumușei.

Negreana, za/e, în jud. Gorj,
pl. Gilortul; dă scurgere apelor
piriului cu acelaşi nume; este
formată din Dealul-Negreni și
Dealul-cu-Peri, numit şi Dealulare

Scrădei;

Negrea, sat desființat, în ValeaGerului, jud. Tecuciii, comuna
Costache
prietarul

mâi înainte Piscul,

com.

plasa Gilortului, izvoreşte din
com. Licuriciul, de la MăguraMirei, curge de la N. la S,

o întindere

de

a-

proape 21 kil.; lărgimea va:
riază între 1000 şi 1500 m;
pe această vale se află situate
comunele: Frumușei, Negreni
și Licuriciul,

cu 800 locuitori, jud. Argeș, pl.

din com. Lieşti, avind şi o biserică adusă „din satul Liești,

Negreasca, 7oșie, în jud. Buzăii,

“Gălășești, pe apa cu același nume,
reședința com. rur. Negrași.

din locul numit Gura-Birladului.
Unde a fost satul și biserica,

nului, proprietate a statului, pen-

Negraşul, wa/ala,

făcînd parte

din com. rur. Teșila, pl. Peleşul, jud. Prahova. E situată la
poalele muntelui Negrașul, de
unde curg mai multe izvoare

de apă minerală.

-

Negraşul, zirîi, izvorește de la
N.

com.

Prahova;

Teşila, pl. Peleșul, jud.

curge

spre. S.-V.

şi

se varsă. în riul Doftana, pe malul sting, tot în raionul comunei Teșila,
”

Negraşul

(Muntele-),

moșie,

" proprietate a Eforiei Spitalelor
Civile din București, fost pen:

nu se mai vede astăzi de cit
o cruce; alături de ea este un
loc izolat, numit Cerdacul, unde

era casa

lui

Costache” Negri;

astăzi în aceste locuri nu sunt
de cit 2 case proprietatea moştenirei Tache Anastasiu.

Negrea, numire. dată de locuitori moșiei Slobozia - Negrea,
unde a fost. satul cu același
nume, com. Călmățuiul, jud.
Tecuciii.

Negrea-Potirnichea-Cocoraş,
loşie particulară, de 1430 hect.,

în jud.

Covurluiii, pl.

Siretul,

com. Minjina.

care, îm-

A

Simileasca,

dinte

de

mai

Au

Negreana, zirîi,

în jud.

Gorj,

Banul;

toate

căt. Odaia-Ba.
are 620

arabile

şi

hect.,

pădurea

Ștuculeasa.
Negreasca, zec/ia numire a moșiel Cotorca, jud. Ruzăii, com.

Cotorca.
Negreasca, numire ce purta a
trup din moţia Mitropoliei, pe
care

se află oraşul

şi domeniul

Alexandriei, jud. Teleorman.
Negreasca, pirîiaş, în jud. Buzăii, com. Simileasca; izvorește

din pădurea Frasinul, primeşte
viroaga Strimba, udă comuna
Maxenul

mățuiul

dinte de mănăstirea Sinaia, com,

Teșila, jud. Prahova,

com.

și se varsă în rîul Căl-

la comuna

Albeşti,

Negrei (Dealul-), ra, se în.

NEGREI (NALEA-)
- tinde în partea de S.-E.a

sa-

tului Munteni-d.-j., pl. Crasna,
jud. Vasluii ; formează un

po-

diş pe a cărui coastă e situat
satul

NEGRENI

485

Munteni.

cai, 180. boi, 65 vaci,

Dealurile principale sunt: Dealul-Negrenilor spre V. și Dealul-Gilceştilor la E.; cel d'intiiii
o desparte de albia Gilortului,
iar cel d'al doilea de. Ama-

"43

Comuna se -întinde pc o suprafață de 1875 hect.
Comerciul se
ciumari.
|
Veniturile şi

radia.

Negrei (Valea-), vafe şi piriă,
izvorește din fundul Văci-Negre,
: com, Oșești, pl. Stemnicul,

In partea de E. a comunei
este lacul Băgăul, care acoperă
o suprafață de aproape 1 hect,

face de 4

ciră

cheltuelile

co-

munale, sunt de lei de 2745,83.
Sunt două şosele: una naţi-

Vasluiii, curge spre S. şi, unindu-

onală,

se cu pîriul Heleşteul, la locul
numit Durducul, se varsă în

caţia spre, Slatina şi Piteşti și
a doua comunală, care o punc
în comunicaţie la N. cu. com.
Șuica și la S. cu com. Birci.
Tot teritoriul comunei spre
E. este un cîmp întins.

piriul Stemnicul, tot pe
riul com.

Negreni,

terito-

Oșești,

com.

rur., jud.

Gorj,

pl. Gilortul, la $. de com. Frumușei și "pe „aceeaşi vale (Negreana).
Se compune din cătunele:
Negreni,

Băleasa

și Ilăinari.

E situată pe șes, coastă și
vălcele, pe ambele țărmuri ale
piriului Negreana și are o suprafaţă de 1382 hect., din cari:
280 hect. pădure, 490 hect. arabile, 552 hect, fineţe, 37 hect,
vie, 42 hect. livezi şi pruni şi
11 hect. izlaz.
Are o populație de 243 familii, saii 925

suflete,

din

cari

137 contribuabili; 2 biserici, deservite de 1 preot și 2 cîntăreți; 1 școală, frecuentată de
35 elevi.
Pămînturile cele maibune pentru cultură sunt numai pe vale;
pe coaste sunt pometuri și vii,
Locuitorii sunt moşneni. Ei

posedă: 46 pluguri, 75 care cu
boi,

3 căruţe

cu cai;

453

'vite

mari cornute, 18 cai, 778 oi,
- 62 capre şi 266 rimători. |
Budgetul e la venituri de lei
1525, bani 85, iar la cheltueli
de lei 1375, bani 58.
Comunicaţia
în Negreni se
face prin şoseaua județeană Petrești-d.-s.-Craiova ce trece prin
comună.

In comună se găsesc: 14 pu
țuri și 19 fintîni.

ap

-

jud.

1320 oi,

porci.

Negreni, com. rur., jud. Olt, pl.
Vedea-d.-j., "compusă din 2 cătune: Negreni și Chiţeasca,
E situată pe valea. Negrișoara,
la 24 kil. de capitala județului
şi la 6 kil. de Tătulești, reședința plăşei; are o populaţie
de 333 familii, sai 1600 suflete,
din cari 360 contribuabili, locuind

în

320

E

Ni-

colae Floru şi alţii. Cea din Chițeasca s'a zidit la 1881 de Pre"otul C. Stoicănescu, Gheorghe

Cojocaru, Radu Pielaru şi alţii.
Sunt deservite de 3 preoți.
71

Are o şcoală, frecuentată de
copii.
Mai înainte, comuna a fost

pe dealuri și 'vilcele şi mai în
„urmă s'a așezat pe Valea-Negrișoarei.
Cătunul Chiţeasca se mai numeşte și Maţul.
Meseriași

sunt:

4 cizmari,

6

cojocari, 3 dulgheri și 2 zidari..
Ei desfac produsul muncei
la Slatina și Piteşti.

lor

Locuitorii sunt moșneni, afară

de 75 familii, cari s'aii împroprietărit la 1864, pe proprietatea Doamnei Maria T. Orăşanu, din care li s'aii dat 188
hect, Ei posedă: 20 iepe, 10

comuni:

de valea Negrişoara,

vălcelele: Hotaru-

lui, . Berbecului,

Sunt 3 biserici, (două în Negreni și una în Chiţeasca). Cele
din Negreni sunt fondate, una
în anul 1843 și reparată în 1881,
avind de ctitori pe Diaconul Ion
Cucu, Preotul Nicolae, Ion Negreanu și alţii, a doua 'în anul
1872, avind de ctitori pe Preotul
Diaconul

udată

în care daii

„case.

C. Alexandrescu,

care înlesnește

Gropilor,

Fa-

gului, toate în partea de-E.;
Scoarța, Neamţului, Gura- Văii, .
Părului și Isăroaia,la V.Pe valea .
Negrișoara curge apa cu același
nume, în direcția N.-S.
Negreni,

com.. rur., jud. Vlașca,

pl. Glavaciocul, compusă din că"tunele: Negreni-d.-s., Negrenid.-j. şi Osebiţi-Negreni. E situată
la extremitatea N.-V.a judeţului .
Teleorman, pe partea stingă a apei Cleniţa, la 82 kil. de Giurgii,
la 37 kil. de Obedeni, reședinţa plășei Glavaciocul-Neajlovul,
la 72 kil. de București și la 40
kil. de staţia drumului de fer
„Titu.
Are o populaţie de« 1288 Suflete, din cară 240 contribuabili.
Locuitorii sunt mai taţi moşneni.
Comuna constitue singură o
_

parohie cu numele de Negreni:
" di-j. Are: 1 biserică, făcută la E
1863 de locuitori, cu hramul
Adormirea Maicei Domnului, de-

servită de un preot și 2 cîntăreți; o şcoală

mixtă

cu 4 clase,

condusă de un învățător și fre- „cuentată de: 23 băeţi și 3 fete.

Budgetul

comunei e la ve: -

nituri de 3485
de 2487 lei.

lei și laa cheltui,

*
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Negreni, cătun, de reședinț
ă, al
comunei cu același nume, jud.
Gorj, se întinde pe o suprafață

Comerciul se face de 3 hang
ii.

170 hect. finețe, 10 hect, vie,
12 livezi,
Are o populaţie de 80
fa-

milii, sau

265

suflete,

lemn,

refăcută

din

cari

locuitori în

anul 1889, deservită de 1
preot
şi 1 cîntăreț.
Locuitorii

posedă:

dată

1 biserică de
de

sunt

moșneni.

"lea-Catii separă acest cătun
de

„Piscani,

cu

care

formează

-muna Piscani-Negreni,

co-

E situat pe malul Sting al
rîu-

“lui Doamna,

la poalele dealulu;

Piscani. Aci este reședința
com.
„Are o populație de ş1ş
]o-

cuitori;

o biserică, deservită de

„1 preot și 1 dascăl;
și o piuă,
Pănă la

I8Ş1,

forma singur

du-și primăria

căt,

o

moară
Negreni

o comună,
şi şcoala

avindeose-

bită. Școala datează de la
1840.

"De la 1851, unindu-se
cu căt,
Piscani,. s'aii unit şi școalele
, for-

mîndu-se una singură cu rcșe
dinţa în Piscani.
„Cătunul este udat del
a E,
spre V. de girlele: Chiţoaia
,
Din-Prunii-Zamfirei, Fintinei
, și
la S. de Girla-Catii, care se
varsă

în rîul Doamna, pe malul stin
g.
"In mijlocul satului e un
mic
platoi cu o vedere încîntăto
are
asupra diferitelor văi din
jurul
săi și care predomină valea
rîului Doamna.

puri, din care o parte o stă
pinca

Negrescu, iar o parte Coștea
nu.
Vite: 14 boi şi vaci, ş cai

și I1

de

2862. suflete, din

la

E. și valea Hurezani-d.-s., la
V.,

"diei.

în Valea-Amara-

vie.

Comerciul se face de 86 persoane,
Vite:

119 cai,
-

greni-d.-s.

Negreni-de-Sus, că”un, în jud.
Vlașca, pendinte de com. Ne-

greşti,

sai Osebiţi-

S. a com.

Brăteni,

în partea

jud.

N.

Gr.

luiă, înfiinţat la 1814, situ
at pe
țărmul stîng al riului Birl
adul,

de

Boto.

prințului

Negreşti, /irgușor, în centrul
com,
Negrești, pl. Funduri, jud. Vas-

sa/, care se mai nuSilișcani,

și

un singur trup de mo-

proprietatea
- Şuţu. .

Negreni, căzu, pendinte
de
com. Negreni, pl. Glavaciocul,
jud. Vlașca,

și

Valea-Mare și Cazănești,

” şie, pe o întindere de 4905
hect.,

com, și lipit cu Negreni-d.-j.

Negrescu,

1746 oi, 46 capre

rimători,

formează

situat în partea de sus a

Negreni-Osebiţi,

100

1443 vite mari cornute,

Locuitorii posedă 300 stup
i
cu albine.
Budgetul com, e la venituri
de 10098 lei și la cheltueli,
de
9490 lei.
Tirguşorul Negreşti, satul Ne.

Negreni-de-Jos, căi, pendinte
de com. Negreni, pl. Glavacio
cul, jud. Vlașca, lipit cu Ne-

mea

con-

3 mori.

Negreni, dea/, în raionul com.
Negreni, pl. Vedea-d..j;, judeţul
Olt, pe care: se cultivă 8 hect
,

greni,

cari 277

tribuabili,
Pe teritoriul com. se află o
pădure cam de 1000 hect,
Are 2 școli, una de băeţi,
şi a doua de fete; 3 biserici
;

- culmea Măgura-Mucrei, este
coprins între Valea-Licuriciului
la

și sc termină

şi reşedinţa

de-a stinga Piriului Rebricea
,
„Este formată din satelc: Negrești (Tirgușor), Negrești
(sat),
Valea-Mare și Căzănești,
pe o
suprafață de 4627 hcect,
şi cu
o populaţie de 577 familii,
sau

Negreni, Zza/, în jud. Gorj,
a:
parținind com. Licuriciul. Are
începînd

ru.

alta a rîului Birladul, care
o străbate în toată întinderea
ei şi

E situat la 1!j2 kil. de
cătunul
Mihăești, unde e şcoala,

N..S.,

cop.

plășei, pl. Fundurile, jud. Vasluiă, la 32 kil. de orașul Vasluiii, situată de o parte 'şi
de:

naţională Rimnicul-Rîul- Vadului,

direcția

porci.

Negreşti,

parte din

de N. a com. P'aci trece
calea
ferată Piatra-Rimnicul Şi șose
aua

capre, 74 rîimători,
In cătun se găsesc:-6 puțu
ri
şi.8 fîntîni,

jud. Muscel, Va-

sa/, făcînd

suflete.

Moșia e formată din două tru-

com. rur, Mihăcști, pl. Oltul-d.
-s.,

boi, 1 căruță cu cai,
133 vite
mari cornute, $ cai, 228
oi, 22

" Rîul-Doamnei,

milii, sai 48

jud. Vilcea. Are o Populaţi
e
de 254 locuitori. Cade în part
ea

Fi

şani, cu o “Suprafață de
781
hect. și o populație de ro
fa-

|

la 1872.

Negreni,

13 pluguri, 28 care cu

.. Negreni, saț, făcînd part
e din
com. zur. Piscani-Negreni,
pl.

|

Negreni, sa, făcînd parte
din
Con. rur. cu același nume,
pl.
Vedea-d.-j., jud. Olt. Areo
populaţiune de 1265 locuitori;
2
biserici, una fondată în 1843
şi
reparată la 1881 și a doua
fon.

de 476 hect., dintre cari:
100
hect. pădure, 180 hect. arab
ile,

77 contribuabili;

NEGREŞTI

|

pe un podiş înalt.
“Are o populaţie de
milii, saii 063 suflete.

I95

fa

NEGREȘŞTI
Este

4S7

reședința

comunei

și a

plășei.:

|

Are: o judecătorie de ocol;
2 companii de dorobanţi; un

NEGRI

-

Negreşti, saţ, în jud. Neamţu,
pl. Piatra-Muntele, com. Dobreni,
situat pe valea pîriului cu aceMuncelul.şi Negrești.
+
Are o populaţie de 1057 su-

fiinţată la 1865, frecuentată de
46 elevi şi a doua de fete, în-

flete, cari locuesc în 235 case;

' ființată la 1871, frecuentate de
28 eleve; o biserică de lemn,

şi 2 dascăli; o școală, frecuentată de 76 elevi; 2 mori de
apă; 1 herăstrăui; 1 fierărie; 1

clădire

mare

de

piatră,

neter-

minată, al cărei zid e ridicat
pănă la ferestre, avînd o înălțime cam de 8 metri şi o grosime de mai bine 1 m.
De a dreapta rîului Birladul,
spre V.

de tirg, se află un ră-

diac numit lurcești, compus din
feluriți copaci,

evreeşti.

Tirgușorul nu e rescumpărat
și locuitorii plătesc bezmîn cătră proprietar pentru locurile ce
ocupă.

:

In zile de sărbători se fac
însemnate iarmaroace de vite,
Vite: 372 vite mari cornute,
926

oi, 59 cai, 46 capre

rimători,
Locuitorii posedă
cu albine.
Negreşti,

o biserică, deservită de 1 preot

olărie și 1 rotărie.
Vite sunt: 178 boi, 150 vaci,
300

oi, 50

şi 58

208

stupi

sa/, în jud. Mehedinţi,

pl. Ocolul-d.-s., com. rur. Husnicioara. Are 75 case.

100 rimători și

Negreşti, zumire ce se da mai
înainte satului Călugăriţa din
com.

Stănița,

pl.

Siretul-d.-s.,

jud. Roman.
Negreşti,

Are o populaţie
cuitori; o biserică

de 538
clădită

lode

locuitori.
Girla Cîrcinovul și valea Lence udă căt. Negrești,

se împreună în centrul lui.

saz,

în

jud.

Vasluii,

Negreşti, ramura muntoasă, ce
se prelungește pe hotarul dintre
com. Dobreni și com. Crăcăoani, jud. Neamţul. In partea de
V., face legătură cu ramura
Muacelul, şi spre N. de aceasta,
cu ramura .Cracăul-Negru
şi
Munţii-Horaiţei, bogaţi în cal: :
car,
Aceste

ramuri sunt acoperite

cu păduri întinse de brad,
între cari se găsește și stejar
de construcțiuni.
Negreşti, sfoară de moşie, în
jud. Buzăă, com. Pietroasa-d.-s.,
proprietate a moșnenilor Negrești;

are

110 hect.,

din

care

53 pădure.
com. Negrești, pl. Funduri, alăturea de tirgușorul Negrești,
în partea de S..E. Satul e cu | Negreşti, moșie, în jud. Neamţu,
mult mai vechii de cît tîrgul,
com Dobreni, pl. Piatra-Muncăci pe la 1814, cînd s'a înființat
tele.
tîrguşorul, satul Negreşti exista.
Are un venit anual de 23774
E aşezat pe o costișă, dea
lei.
stinga rîului Birladul, despărţit
de tirgușor prin un mic piriiaș
Negreşti, ziriă, izvorește dintre
și avînd o întindere de 225
ramurile munților Muncelul şi
hect. şi o populaţie de 134
Cuejdiul, în com. Dobreni, pl.
familii, saii 668 suflete.
-Piatra-Muntele, jud. Neamţu; curDe a dreapta riului Birladul,
ge pe o vale îngustă, formată de
pe țărm, se află o mică mahala
acele ramuri, udind satele Pocompusă din vr'o 25 familii de
" iana-Almașului, Negreşti şi DoȚigani, cari sunt stabiliți aici de
breni, care e situat aproape de
la 1864; mai "nainte locuiaii în
îmbucătura din dreapta cu plaiul
pădurea de pe teritoriul acestei
Almașul, și aproape de vărsarea
comuni; ci se ocupă cu ciubosa pe dreapta piriului Cracăul.
tăria,

Negreşti, saz, făcînd parte din
com. rur, Beleţi, pl. Podgoria,
jud. Muşcel. Cade în partea de
N. a com.

tea, după

cai,

84 junci.

ce aii o desime

de nestrăbătut,.
In tirguşor se mai află un feredeii al comunităței izraelite,
o sinagogă și mai multe școli

d.-s.

laşi nume, între ramura de deal

biuroii-poștal; un medic; o moară; 2 şcoale, una de băeţi, în-

făcută de locuitori la 1837.
In curtea bisericei se află o

Negreşti, mahala, jud. Vilcea,
com. rur. Genuneni, pl. Oltul-

etc.

Acești Țigani sunt împroprietăriți după legea rurală din
1864 şi sunt descendenţi din
desființaţii robi ai Hatmanului

Negreştilor

Nicolae

Negri,

Mavrocordat,

vechiul

proprietar al. moșiei Negrești.
Vite sunt: 22 cai, 160 vite
mari cornute,
500 oi.

34

rimători

Sunt 40 stupi cu albine.

și

(Dealul-),

Zea/

- înalt, între com. Neagra-Șarului
și Șarul-Dornci, jud. Suceava.

de
de
kil.
al

com. rur., în extremitatea

S. a jud. Roman, la 34 kil.
reședința județului și la 9
de a plășci, pe malul stîng
riului Siretul. Este așezată

parte pe şes, parte pe deal și e

.
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formată

lineşti,
şi

din satele:

Drăgești,

Ursoaica,

Bradul, Că-

Migla,

cu

Negri

reședința

satul Călinești,
Are o populaţie de 274 fa“milil, sai 1133 sufiete, locuind
în 294 case; 3 biserici: 2 de

lemn

și una de zid;

o şcoală

mixtă,

Budgetul com. e la venituri
de lei 3314,87 şila cheltueli, de
lei 3289.
Sunt 723 vite mari cornute.
Negri, saț, în jud. Roman, pl.
Fundul, com, Negri, spreS. de
orașul

Roman,

la 34 kil. de el

Negri (Valea-lui-), za/e, în jud.
Buzăii,

com.

Negrila,

va/e,

Mindreşti,

Negrileasa,

Negrileşti,

lurile Zeica

cornute,

Negri,

stație

Putna,

de

dr-df.,
com.

jud.
Or-

beni, pe linia Mărășești-Bacăii,
pusă în circulație la 13 Sept.
1872. Se află între staţiile Sascut (9.3 kil.) şi Răcăciuni (6.8
ki].). Inălţimea d'asupra nivelului
Mării

e de

114.84.

Venitul acestei stații pe anul
1896a fostde 31336 lei, 3ob.
Negri,

/ac,

jud.

Prahova,

com.

Ghirdoveni, pl. Filipești,
Negri, vale, în partea de N. a
„com. Bordeni, pl. Prahova, jud.
Prahova;

și-a luat numele de la

apa neagră, ce curge pe dinsa.
Negri
tios și

(Ripa-lui-),
acoperit

dra/ prăpăscu

pășuni,

în

jud. R.-Sărat, pl. Marginea-d.-s.,
com. Lacul-lui-Băban, în partea
de V.

E.

de

satul

Puţeni,

jud,

zirii,

izvorește de

com.

rur.,

în

pl. Vrancea,

jud.

situată

pe

malul stîng al Putnei, sub deași Babei,

la 20 kil.

de reşedinţa sub-prefecturei și
la 57 kil. de capitala judeţului.
Teritoriul comunei este udat
de piraiele Dejiul, Tiviţăul, Arseminoaia şi Petra-Lei și de
rîul Putna. Solul comunei este
accidentat,

pl. Răcăciuni,

la

com,

sub
muntele
Muncelul, com.
Mălini, jud. Suceava, şi trece în
Bucovina,
unde
se varsă în
Moldova.
!

liste așezat pe șes, Are 85 familii, locuind în 86 case. Acest

mari

începe

Tecuciii; formează limită între
jud. Covurluiii și Tecuciiă.

Putna,

dare de pămint la însurăţei și
numit ast-fel în amintirea lui
C. Negri,
Locuitorii posedă 134 vite

Mănești;

de la Risocuţa şi se scurge în
riul Slănicul.

și la 9 kil. de reședința plășei,
pe malul sting al rîului Siretul,

sat este înființat în 1879, prin
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comuna

fiind

așe-

zată pe dealuri pietroase și pe
un podiș argilos.
Se compune din cătunele:
Grumăzești,

Negrilești,

unde

e

practică

de .către 2 circiumari,

6 rotari și 1 morar.

Negrileşti, co.
pl. Nicorești,
Birlăzelului, la
tala judeţului
a plăşei.

rur., jud. Tecuciii,
situată în valea
17 kil. de: capiși la 32 Ril. de
.

Este compusă din 4 cătune:
Negrilești,
Slobozia - Băneasa,

Slobozia-Corni

și Slobozia-Tăl-

pigi.

Are o populație de 361 familii, saii 2206 suflete, din care
418 contribuabili; 2 biserici:
una în Negrilești şi a doua în
Tălpigi, deservite de 2 preoți
una în

și 4 cîntăreţi; 2 școale,

satul Negrilești, . înființată Ja
1368, frecuentată de 37 băcți,
iar alta în Tălpigi, frecuentată |
de

copii;

44

2

mori

de

apă,

I cu vapor; 4 mașini de trcerat, 7 de secerat, 1 de bătut
porumb; 2 vinturători și 1 maşină de legat snopi, toate proprietatea d-lui Iordache Giurgea,
fost prefect al județului.

Vite: 1780 vite mari cornute,
420 cai şi 2073 oi,
Veniturile și cheltuelile comunci se urcă la 8306 lei și

și primăria, și Vrîncioara,
Are o populație de 225

fa-

5o bani.

milii,

bi:

Prin comună trece șoseaua
comunală care vine din șoseaua

sait

1004

suflete;

o

serică parohială, cu hramul S-ţii
Voevozi, în căt. Negrilești; o
şcoală mixtă, frecuentată de 1ş
copii.

În anul 1886 eraii 205 contribuabili, iar în anul 1869 erai
182.
Budgetul comunei e la venituri de 1783,74 lei şi la chel.
tueli, de 1699,06 lei.
Totalul pămînturilor de cultură e de 1020 hect.
Locuitorii posedă: 30 pluguri
de lemn, 1 de fier și 4 mori
de apă; 46 cai, 288 boi, 366
vaci, 103 porci, 2256 o! și 32

capre;

227 stupi cu albine.

„ Industria

şi

comerciul

se

:

naţională Tecuciii-Birlad și trece
prin satele: Ţigănești-Noi, UnSlobozia-Blăneasa, NeSlobozia-Corni și sc ter-

gureni,
grilești,

|
mină în satul Tălpigi.
Se mărginește la N. cu piriul
Birlăzelul-Vechiiă, la S. cu piriul
Blăneasa, Ja E. cu dealul Tălpigi şi la V. cu pădurea Cirligul.
Negrilești,
același

căfuz, în comuna

nume,

cu

pl. Vrancea, jud,

Putna, situat pe malul sting al
Putnei,

sub

dealurile

Zeica

și

Babei și străbătut de
piriul
Bahna.
„Are.o biserică parohială, cu

hramul Sf. Voevozi;
mixtă frecuentată de

1 școală
15 copii.

Negrileşti, saz, făcînd parte din
comuna cu același nume, jud.
Tecucii, situat pe valea Birladului. Aici este reședința co_munei.

„

Are o populație-de

195

fa-

milii, sai 700 suflete; o biserică cu hramul Sf. Nicolae, făcută din cărămidă în 1854 ce

defunctul Iancu Giurgea, tatăl
d-lui Giurgea.
Comerţul se face de 4 circiumari,

Negrileşti, saii Catalina, căzan,
pendinte de com. Scurtul, pl.
Glavaciocul, jud. Vlașca.
Negrilești, parohie,
cu același

nume,

în
pl.

comuna
Vrancea,

jud. Putna, avind 1 biserică
parohială, cu hramul Sf. Voevozi, în cătunul Negrilești.

Negrileşti, /oc îzolaţ, la S. satului

Porcăreţul,

jud.

nume

i sa

dat de un

Negrişoara, ziriii, se formează
în partea de V. a comunei
Spineni, pl. Vedea-d.-j., județul
şi se varsă

în riul

Vedea.

Negrişoara, zirii, izvorind

de:

la $. com. Şuica, trece prin
centrul comunei Negreni, plasa
- Vedea-d.-j., jud.

recția de la N.

Olt,

la

avind

S.

Hotarului,
Gropilor,

Scoarța,
Piriului,

Beliţa şi Isăroaia. Se varsă în
Plapcea-Mare, la S.-E. de co:
muna Bălțați.

40 boi, 8 cai,

di-

și intră

10 vaci,

5 bivo-

liţe, ro pluguri.
Negrişoara, zirii,

în jud.

Întinderea

Su-

ceava,. pl. Muntele;
izvorește
de sub muntele Tunzăria; face

hotar între comunele: Dorna
şi Șarul-Dornii, pe o lungime de
IO kil.; intră în com. Broșteni
la. îmbucătura-i cu Toplicioara.;
străbate şi această comună pe
o întindere de 6!:p kil. și, după
ce a învirtit un herăstrăii și o
morişcă și a format un iaz pen:

tru hait, se varsă în NcagraBroştenilor. Primește din stinga:
Piriul-Sihăstriei, Păltinişul, “Toplicioara, Piriul-Pinului, Piriul-

Paltinului, şi din dreapta: Catrinarul,

Piriul-Bradului, Piriul-Op-

cioarei, Jumalţul, Piriul-lui-Bitan
şi Dărmoxul, mărit cu PirîulScorușului.
Negrişoarei

(Dealul-),

gez/, în

jud. Gorj, plaiul Novaci, începe
din muntele Florile-Albe, spre
E. de comuna
mină d'asupra

Radoşi și se teracestei comune.

Negrişori,

muna
zul,

vale, jud. Vilcea, co-

Fometești,

plaiul

Hore-

Negrita, deal, jud. Mușcel, plasa
Argeșelul, com.

Pucheni.

Negrita, zale, jud. Vilcea, plasa
Cerna-d.-s.,

com.

Broşteni,

iz-

voreşte de la V. comunei, udă
cătunul Șerbăneşti și se varsă
" în riul Cerna, tot în raionul comunei

Broşteni.

Negriţeşti, saz, în jud. Neamţu,
pl. Bistriţa, com.

Roznovul,

totală a moșiei

e

de 1000 hect., din care o parte
s'a dat locuitorilor împroprietăriți, din satul Negriţeşti, la
1864.

Negru

(Dealul-), zî/ al man

felu:

Monteorul,

pl.

Vrancea,

jud. Putna.
Negru

(Dealul-),

Vilcea,

lo-

gofăt al săi Negrilă,
”
Astă-zi pe această localitate
se face cultură de cereale. Cînd
“se ară adînc cu plugul, se scot
cărămizi și pietre de format
mare.

Olt,

Berbecului,
Neamţului,

(PinluL.)

Negriţeşti, moșie, în jud. Neamţul, pl. Bistriţa, com. Roznovul,
proprietatea d-lui Anton Gh.
Pruncu,
Are un venit anual de 23000
lei. Proprietatea mai posedă:

în com. Birci. În acest piriii
se varsă văile : Fagului, Popilor,

Vasluiii,

plasa Racova, com. Doagele.
Se zice că în această localitate
ar fi fost din vechime un tirguşor,: numit Negrilești, de pe
timpul -lui Ștefan-cel-Mare, și
care
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mea,

judeţul

pl. Cozia, com. Robești,

numit ast-fel după multele piîrjoale ce sufere din cauză că
produce multe ferigi și locuitorii sunt siliți a le arde mai
în toţi anii.
'

Negru

(Lacul-), /ac, în județul

R.„Sărat, pl. Orașului, com. Cotești, în partea de V.; conţine
caracudă măruntă,
sumă de locuitori.

ce

se

con-

Negru (Lacul-), baltă și mlaşfină, în jud. R.-Sărat, pl. Marginea-d.-j., com. Bălești, formată
de revărsările riur. Slimnicul

și

Coţatcul ; este acoperită cu stuf.
Negru
căi,

(Piriul-), Zizi, jud. Bapl. Trotușul,

com.

Mănăs-

tirea-Cașinul; curge prin lunca
Brădetul şi se varsă d'a dreapta
Cașinului, după ce sa mărit
cu piriiaşul Tartoiul.

Negru

(Pirîul-), ziriă, iese de

pe moșia Piriul-Negru, jud. Dorohoiii, com. Dersca, pl. Berhometele, şi se varsă în piriul
Molniţa.

a:

vînd o populaţie de 24 familii.

Negru

(Pirîul-), zîrîx, izvorește

NEGRU
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(PÎRIUL.-)

pădurea

190

cu

același

nume,

conescu
Iunie,

și

La dreapta, d'asupra ușei,
sunt zugrăviți Radu Negru Voe-

străbate căt. Vlădești-Păminteni,
pl. Rîurile, jud.

Muşcel,

varsă în rîul Bratia, pe

se

țărmul

drept.

Negru

(Pîriul-), ziziiaş, în jud.

Neamţu,

pl. de

Sus- Mijlocul,

com. Vinători-Neamţul, numit
ast-fel din cauza apelor sale,
care colorează în negru sati
ruginiii pietrele din albia lui, cu
pulberea adusă probabil din vreun teren feruginos, situat împrejurul schitului Sihăstria.
Negru-Vodă, sai Radu-Vodă,
Jost schit mic, scobit în piatră,
comuna Bădeni-Pămînteni, plaiul
Dimboviţa, jud. Mușcel, situat
în una din cele mai admirabile
pozițiuni, pe ţărmul stîng al rîului Dimboviţa și pe creasta unui
munte măreț de piatră, unde
nu poţi urca de
anevoinţă. Acest

cit cu multă
schit, care da.

tează din timpul lui Radu Negru Voevod, este înconjurat cu
„ prăpăstii şi munți

acoperiți

cu

păduri seculare și livezi frumoa-

sc, străbătute de Dimboviţa.
In partea stîngă a schitului,

se vede o scobitură în piatră,
unde, spune tradiţia, în timpul
serviciului

divin

'şi făcea rugă-

ciunea Doamna,

soția .lui Radu

Negru,

fiind

catolică,

Biserica

cra despărțită în două: o parte
pentru Doamna Ana și alta pentru Radu-Negru.
Sub același acoperemint, doi
preoţi,

de rituri diferite,

citea

Evanghelia, unul în limba latină și altul în cea națională.
D'asupra uşei din mijloc, despre tindă, se găsește următoa-

rea înscripțiune:

Acest sfint schit s'a preinoit în
Prea Inaltului Prinţ Alexandru Ioan
fiind Mitropolit Prea sf. sa Nifon,
osirdia și cheltuiala d-lor părintele
Sin popa Ene, Bucur Apostol, G,

NEGRUL

zilele
L-iai,
prin
Ioan
Dia-

și Nicolae Sin Bucur, la 1$ș0,

vod și Nicolae Alexandru Voevod; restul este stricat; iar la

stînga sunt zugrăviți 2 bărbaţi
şi 2 femei ale căror nume s'a
şters,

In mijlocul altarului este preastolul (dintr'o bucată de piatră),
cioplit frumos, și în zid, jos, în
partea din lăuntru a altarului,
curg

4 izvoare

cari izvoresc tot

prin altar, și de unde femeile
iaii apă spre a tămădui pe suferinzi de diferite boale.
La intrarea în schit este o
chilie de birne. Aci ședea un
pustnic care, une ori, servea li-

turgia și vespera. Pănă la 1871
s'a oficiat aci sfinta liturgie de
preoţii din Cetăţeni-din-Vale.
In toate verile este vizitat de
un numeros public, M. S. Regele Carol L-iii Pa vizitat în două
rînduri.
Cetatea

lui

Negru-Vodă dela Stoeneşti,
Jostă cetate, acum loc izolat, pe
malul Dimboviţei, jud. Muşcel,
com. Bădeni. Are trei colți înalți
în trei direcțiuni opuse și în loc
de şanţuri, are abize

adinci, pe

la poalele cărora curge rîul Dim-

citadelă

cava-

lerească, ce încununează culmea

munților, era înconjurată de un
zid gros de piatră gresie, ale
cărui ruine

dovic

se văd

și acum,

Spre a face lesnicioasă urcarea în Cetatea-lui-Negru, s'aii
săpat în piatră niște scări.
Apa în cetate o ridica (locuitorii păstrează încă tradiția), cu
scripeți, dintr'o vălcea, despre E.
Se zice că Citadela. lui Negru-Vodă de la Stoeneşti este
ridicată pe ruinele veri-unei citadele romane saii dace. Aci s'ai
găsit multe monede de bronz.

L-iă,

care

sub

comanda

lui Nicolae Garan și Simion
Megheșel năvălise în Țară. Aceşti
duci unguri căzură morți în acea bătălie, (N. Bălcescu, «Ist. Rom.
sub Mihaiii-Viteazul»).

Negru-Vodă,
jud. Ilfov.

Vezi

Căscioarele,

_Negru- Vodă, pisc, spre V. de
Ripile-Turnului, de care se desparte printr'o vălcea, com. Berevoești-Pămînteni, plaiul Nucșoara, jud.

Mușcel.

Legenda spune că acolo ședea Negru-Vodă cînd se bătea
cu Tătarii. Se mai zice că Negru-Vodă cînd s'a bătut cu Tătarii a potcovit caii cu potcoavele

întoarse,

sească cind
bată,

Negru-Vodă,: sai

boviţa. Această

Acest loc mai este vestit printr'o bătălie ce cîștigă la 1342,
Dragomir, comandantul puterilor lui Ladislai-Vodă, asupra
oştirei Craiului Unguresc, Lu-

ca

sar

să

nu-i

întîmpla

ci să crează

că

gă-

să-i

s'aă

dus

de vale.

Negru-Vodă

(Cetatea-lui-),

ruine de cetate,
iul, jud. Buzăii,
pe care tradiția
Radu-Negru, de
mult mai vechi.

pe dealul Grucom. Șarînga,
le atribue lui
și par a fi
Se găsesc hir-

buri, resturi de arme,

oase.

In

apropiere e o subterană,

Negru-Vodă
oc îsolat,

(Scaunele-lui-),
în jud.

Buzăii,

com.

Brăeşti, căt. Ruginoasa, unde
valea Ruginoasa a săpat în stîncile, peste care se scurge, mai
multe scobituri în formă de scaune.
Tradiţia spune că aci sta
Negru-Vodă cu boerii, 'ca să
judece poporul.

Negrul, piuute, în jud. Mehedinţi,
plaiul Cloşani.

NEGRULEȘTI
Negruleşti, saz, făcînd parte din
com. rur. Costești, plaiul Horezul, jud. Vilcea, Cade în partea de E. a coim., la j:oalele dealului Costești. E la distanță de
peste 3 kil. de cătunul Costeşti,
unde

NEGUŞENI
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e reședința

primăriei

și

școala,

Berheciul

și

care

formează

ruești și Condrăcheşti

Negruşa,

saț, în jud. Mehedinţi,

plaiul Cerna,
are 84 case.

com. rur.

Cireşul;

li-

mita com. la E.
Locuitorii sunt parte răzeși,
parte împroprietăriți.
Se mărginește cu com. Vultureni la N., com. Corbiţa la S.,
piriul Berheciul la E., com. Hula V.

Neguleşti, saţ, cu 100 locuitori,
jud. Argeș, pl. Pitești, făcînd
parte din com. rur. Cocul-Popești.

Negruşca, za/e, în jud. Ialomiţa,
pl. Cimpului, formînd linia des-

părțitoare între jud. Ialomiţa și
Buzăii. Această vale este în comunicaţie cu valea Siliștea.
co.

rur., în jud. Te-

cuciii, pl. Berheciului,

compusă

Neguleşti, sa, cu 17 familii moș_neni, jud. Argeș, pl. Piteşti, fă.
cînd parte din com. rur. Groşi.

plasa Bistriţa,
cănul.

comuna

Masta-

din 7 cătune: Blaga, Căuia:d.-j.,
Căuia-d.-s.,

Lărgășeni,

Măldă-

rești, Neguleşti şi Răspochi. Situată pe valea Berheciului, la
50 kil. de capitala judeţului și
la 6 kil. de a plășer.
Are o populație de 377 familii, saă 1314 suflete; 4 biserici în Blaga, Lărgășeni, Mal-

dărești
una

și Răspochi,

ruinată,

în satul

afară

de

desființat

Şerboaia; o moară de apă pe
piriul Certieni.
Locuitorii posedă: 434 boi;
380 vaci, 39 cai, 2139 oi și 470
porci; 250 stupi cu albine,
Întinderea terenului cultivabil
e de 1878 hect.
|
Școala datează în com. de la
1868 şi e frecuentată de 32 copii.
Știu carte 96 bărbați și 18
femei.
Budgetul com. e la venituri
și la cheltueli, de 5782 lei.
E brăzdată de dealurile cari
se continuă de la N. la S. în
partea de V. a com., purtînd
numele

satelor

ce .sunt

aşezate.

pe coastă.
Fie-care sat este străbătut de

piriiașe,

cari toate se varsă în

C3157, Marele Dicţionar Geoprafe. Vol. 1P
în

Neguleşti, sa, făcînd parte din
com.

Neguleşti, zzoșie, în jud. Neamţu,
pl. Bistriţa, com. Mastacănul,
proprietatea d-lui Leon Bogdan.
Are: 1 casă de locuit, 2 mori,
2 cîrciume, 1 fabrică de cherestea. Venitul anual al moșiei

e de 20000 lei.
Neguleşti, pîrțiaș, în jud. Neamţu,
pl. Bistrița, com. Mastacănul ;
izvorește din dealul cu același

Neguleşti, sâ/e, în jud. Neamţu,

Neguleşti,

Bistrița. Este acoperit cu păduri
de brad.

cu

cuciii,

același nume, jud.

situat

pe

Te-

nume și se varsă pe
dreaptă a piîriului Iapa.

partea

Neguleşti, zîzii, în jud. Tecuciii,
pleacă din Fundul-Blagei, la N.
de Căpotești; curge pe o vale
frumoasă în direcție NE. ; trece
prin satul Negulești şi se varsă
în Berheciul, la E. de satul Măldăreşti.

coasta dealului

cu acelaşi nume, în partea
S. a com., la 2 kil. și 720
de reședință,
Are o populaţie de 100

de
m.

Negura, fală, pe teritoriul -satului Ghermănești, com. Gher-

fa-

măneșşti, pl. Podoleni, jud. Fălciii, în partea de E.

milii, saă 367 suflete, cari locuesc în 95 case; o biserică, cu

hramul S-ţii Voevozi, construcție
"de gard, făcută de Iancu Plitos,
la 1851, după cum se vede din
o notiță în Triod, biserică care
s'a reparat la 1880 şi se întreține de locuitori, avînd şi 81/
fălci de pămînt.
”
Comerciul se face de 3 ctrciumari.

„Neguroaei (Pirîul-), zîrîă,

iz-

vorește din 5 şipote, din fundul
văei Neguroaia, com. Scheia, pl.
Funduri, jud. Vasluiă, curge de

la N. la S$. şi se varsă în piriul
Humăria-Mare.

Neguroaei

(Valea-),

a/2,

ce

se întinde între dealurile: Hol.
mul-Mareşi

o

ramură

a dea-

lului Dupăita, din com. Scheia,
Neguleşti, mahala, în jud. Me.
hedinţi,

pl.

Văilor,

com.

rur,

pl. Funduri, jud. Vasluiii, pănă
în com. Drăgușeni.

Negomirul.

Negulești, ramură de munţi, ce
formează în parte hotarul despre com. Calul-Iapa, jud. Neamțu. In partea satului Iapa, acest
deal se numește Corhana, întin-

zindu-se de la ramura Alunișul
şi pănă în malul drept al rîului

Negușşeni, saţ, în jud. Roman,
pl. Fundul, com. Poiana-lui-lurașcu, spre E. de satul Poiana:
lui-lurașcu, pe piîriul Sasa. Are
33 familii, sai 139 suflete, din
cari 25 contribuabili, locuind în
33 case, Are o biserică de lemn.
Sunt 472 vite mari cornute,
63

NEHARNA

Neharna, mufe însemnat, în jud.
Buzăii, com. Minzălești, pe hotarul Vrancii; are 1402 m. înnălțime; e bogat în păduri și
fineaţă.

Neharnei (Izvorul-),
jud.

de

Lopătari,

S., din: muntele

Nehoiașul,

com.

în jud, Buzău,

ramificație,

rur.,

Buzăiă, plaiul Buzăi,
ambele

la

Neharna.

în . jud,

muntele Podul-Calului, de aci
în muntele Cășoca-Mare și pe

plaiii în sus

pănă

Poiana-din- Cale,

în

muntele

unde

izvorul

Surducul se varsă în rîul Bisca-Mare.
Suprafaţa sa e de 25275 hect,,
din care 287 arabile, 17234 pă- dure, 1390 fineață ş340 izlaz,
78

livezi,

1

vie și 045

sterpe.

situată pe

Propri
mai însemna
etătesunt:
ți

maluri ale rîului Buzăul,

moşiile Bota-Mare și Bota-Mică,
ale statului; Arsele, Spedișul,

la 73 kil. de capitala județului.
Limita sa, la N., începe din muntele Poiana-din-Cale, urmează li-

nia de frontieră pănă în rîul Bu- zăul şi ia pe piriul Crasnaîn sus,
pănă la gura Urlătoarei; la V.,
_se urcă în sus pe apa Urlătoarei,
pănă în muntele Feţele, trece
pe la lacul Siriului și se lasă
în jos pe izvorul Mreaja, pănă
la vărsarea sa în pîriul Siriul;
continuă pe albia Siriului pănă
în Gura-Văei-Vacii-Mari, pe care
merge pănă la Muntele-Caprei, de
unde urcă pe plaiul muntelui
_ Monteorul,

se curbează

spre E.

„şi dă în apa Nehoiului, pe care
merge pănă la Seciul-lui-Piţă, apoipe marginea hotarului Pislărești (muntele Cumpenile) pănă la
Virful-Tadului, se lasă la vale pe
Seciul-lui-Marin, pănă la Lazul.
Zburlii, apoi. urcă în muntele
Virful-Nehoiului;

la S.,

se lasă

din Virful-Nehoiului,pe la Prunir.
- Blidării, întilneşte Izvorul-Borcii,

merge pe dînsul
gerea

și de aci în

jumătatea muntelui Cășoca-Mică,
la Curmătura-Ştirigoaei, urcă în

șzvor, în

pănă

la scur-

sa în rîul Buzăul şi trece

Buzăul la comuna Bădirlegi; la
E., începînd de la Bădirlegi,
urcă 'pe Izvorul-Adinc pănă la
Virful-Strungilor, de aci trece
prin Dealul-cu-Pini, Poiana-Ver.

'zelor, urcă în Virful-Barbului,

particu-

și Lunca-Mare,

Cășoca

lare ; Jariștea,

Tehărăul,

Bisca

şi Stănila, ale moșnenilor:

Ne-

hoioșani,
şești,

Bricești, Cuţiteni, PoMănăileşti, Puricoşani și

Popești.
Terenul

este

Stupi cu albine sunt 83.

în riul Bisca-:

în Dealul-Frunţilor

cepe din muntele Neharna și
se scurge în pîrîul Risca-Mică.
Neharniţa, pate,

unde coboară

Rozilei, trece această apă și pe la
Vascu o ia pe ruptură în sus, urcă

Buzău, com. Mînzăleşti ; în-

com.

NEILOIAȘUL,

192

foarte

muntos

şi păduros, avînd pozițiuni fru. :
moase. Din substanțe minerale
are: fier, aur și mai multe izvoare
de ape minerale, din care mai în.

E formată din cătunele: Arsele, Bădirlegiul, Bisca-Rozilei,
Bonțul, Broasca, Căşoca,
Girboiul, Gura-Siriului, Inşelata, Jețul, Muşcelușa, Nehoiaşul, Lunca:
Priporului, Piţigoiul,
Prundul,

Puricoasa,
Are o

Ruptura şi Veneţişul.
populație de 3030

suflete, din cari 510 contribu.
abili, locuind în 675 case;
o
şcoală, în cătunul Priporul, frecuentată de 45 elevi; 4 biserici,
în comunele
Nehoiașul, Jeţul,

Bisca și Cășoca, cu 4 preoți și
şi 4 cîntăreți; 16
“Mescriași sunt:
tîmplar, 1 rotar,
cizmar, 7 fierari și

cîrciumi.
1 lemnar, 1
1 butnar,
1
1 brutar; mat

toți locuitorii trăesc din
rea bradului.
"Budgetul comunei
lei,

lucra:

e de 4752

Comuna
e vechie. Cătunele
Nehoiașul și Bisca-Rozilei sunt

menționate din secolul al XVILlea,

și

actele

moşnenilor

aci

stabiliți poartă date şi inai vechi.
Are o trecătoare în Transilvania,

„pe

albia

rîului

Buzăul.

Punc-

semnate sunt: Izvorul termal de
la Poeana-Berbecului, Gura-ladu.

mutat acum

lui în muntele Jariștea, Ștubeul-

demne

Burlacului, etc.
Industria e mărginită numai
la exploatarea și lucrarea bra-

vale a Buzăului, de la Priporul
și pănă la Cheea-Cordunului;

dului.

numitele sale izvoare de apă;
Arţagele și Valea-Neagră avute

o

Sunt 58

moară

de

herăstrae, apoi

apă,

16

făcae,

4

pive. Este o cășărie în muntele Siriul,
Comerțul constă în vinderea
„scîndurilor,

șiţei, donițelor,

etc.

“și în transport. ”
Are 5 tirguri: la 23 Aprilie,
21

Maiii, 20 Iulie,

tul de

vamă,

de

la Prund,

s'a

la Cheea. Ca locuri

de vizitat are: frumoasa

muntele .Poiana-din-Cale

în păstrăvi; Pruncea, azilul

cu

re-

mis-

treților din toţi munții circum.
vecini; ruinele schitului Arsele
cu ascunzătorile sale de vulpi;

frumoasa Căşoca cu
ce o înconjoară, etc.

izvoarele

15 August și

la Rusalii,
|
Căi de comunicație: șoseaua
- județeană. Buzăii-frontieră şi mai
multe drumuri naturale dificile.
Vite: 704 boi, şoo vaci, 220
viței, 25 cai, 40 iepe, 18 miînji,
4360 oi, 1732 capre şi 324 porci.

Nehoiaşul, căzu”,

al com.

Ne-

hoiașul, jud. Buzăii. Are o populație de 320 suflete, locuind
în 71

case;

o biserică de lemn

vechie, demnă de văzut pentru
portul cu care e îmbrăcat preotul ctitor .în secolul al XVII-lea.

NIEHOIAȘUL
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„ Nehoiaşul, pirîiaș,
zăii,

com.

în jud, Bu-

Nehoiaşul,

izvoarele:

format din

Gherţălăul, Seciul

și

Păstoreasa,

care, după ce se
unesc, udă com. Nehoiașul şi
se varsă în rîul Buzăul.

- Cernătești ; iese din Muchea-Să-

pocei, face hotar despre com.
Pleșcoi și se scurge în riul
„Slănicul.

jud. Buzăii, com.
căt. Nemertea,
dure și izlaz,

pe moșia Bisca-Rozilei, judeţul

cursul Dunărei.

Buzăi,

a moșnenilor

în

jud.

Buzăi,

com. Păltineni, pe munţii: Cumpenile, Spedișul-Nehoiului și Impistritul..
Are cam 1550 hect,,
din cari 70 .hect. arabile, 540
hect. pădure, 80 hect. fineaţă,
450 hect. izlaz, 30 hect. livezi
şi restul sterp. Se stăpînește în
devălmășie de moșnenii : Nehoeni, Pislari, Rădulești, Aibinari,
Boteni, Muscani și Pietreni.
Nehoiul,

zârîz,

în

jud.

Buzău,

cem. Păltineni ; începe din munţii Monteorul și Stevia ; primește
mai

în

multe

izvorașe

rîul Buzăul.

pucioasă,

și se varsă

Conţine

multă

Neicul,

căzun,

Joc

îzo-

lat și sorginte de apă minerală,

în poalele muntelui Monteorul,
jud. Buzău, de unde își ia naștere piriul Nehoiul.

pe care e și Panciul,

comunei

despărțit

de Crucea-d.-s., prin pîr. Hăulita.

Are o populațiune de 820 suflete, cari locuesc

în 211

case;

1 biserică parohială, cu hramul
Adormirea.
Zeaf, pe te-

titoriul comunelor:

Crucea-d..j.

și Crucea. d.-s,,

pl.

Zăbrăuţul,

jud. Putna, situat pe malul drept
al piriului Hăulita. Pe acest deal
sunt viile cele mat bune din
com, Crucea-d.-j.
Nelipeşti, poazș, pe teritoriul comunei Lătăi, pl. Coșula, jud.
* Botoșani, prelungire a dealului
ce se întinde între piraiele Miletinul și Prăjanul.

Păltineni, jud.

Buzău,

zzzute,

situat

în

- partea de N. a com. Brebul,
plaiul Prahova, jud. Prahova.

130 locuitori și 40 case,

Nemernicul (Muntele-), păduNehoiului

(Spedişul-),

zzute,

în jud. Buzăi, com. Păltineni,
cătunul: Fundul-Nehoiului, între

munţii Impistritul şi Cumpenile.

e particulâră, supusă regimului
silvic încă din anul 1883, pe
moşia Muntele-Nemernicul, pen-

Nei, va/e,. în

jud.

Buzăii,

com.

Gura-Teghii;

înși dă

în riul Bisca-Rozilei.

Nemira, pirizaș, jud. Bacăi, pl.
comuna

Muntelui,

„curge pe graniță,
tele

Nemira:Mare,

Dărmăneşti ;

de

la mun.

de

unde

o-

bîrșeşte, pănă la confluența sa
cu malul drept al pîrîului Beravind

o

lungime

de

ş

kilometri.
Nemira-Mare,
căi,

pl.

munte, jud.

Trotușul,

com.

Ba:
Dof.

tana, situat pe graniță pe la
izvoarele piriului Doftana. Are
o înălțime de 1000 m. Se mai
numește și Țiganca.
Nemira-Mică, munte, jud.. Ba„căii, pl. Trotușul, com. Doftana,

situat

pe graniţă, mai sus

de Nemira-Mare.
Nemoiul, cor. rur., pl. Oltul-d.-j.,
jud. Vilcea, compusă din ş că„tune:

Comanul,

Mereșeşti,

Ca-

pul-Piscului, Cetăţuia şi Racul.
E, situată pe gîrlele Nemoiul,
Peşteana

şi

Verdea

și

văile:

40

Racul, Cetăţuia şi Năvrăpiţa,
la 60 kil. de capitala judeţului
şi la 8 kil. de a plășei.
Are: o populație de 377 familii, din cari 370 contribuabili;
4 biserici: una în căt, Capul:
„ Piscului, zidită la anul 1857 şi
reparatăla 1867; a doua în

case. Are sub-diviziile: Bogzoi,
Brăgoi și Piatra-Stoinei.

„căt. Mereșeşti, reparată la anul
1865; a treia în căt. Cetăţuia,

dinte

de

com.

Brebul,

plaiul

Prahova, jud. Prahova.
Nehoiului (Virful-),' mzaute, în
jud. Buzăii, com. Păltineni, ce
„se ridică d'asupra căt. GuraNehviului. -

com.

cepe din Dealul-Nemertei

zăuțul,
(Dealul-),

Nemernicul,

Nehoiului (Fundul-), căzua, al
cu

în jud. Putna, pl.

.

Nehoiului (Fintina-),

com.

Nemertei (Valea-), za/e, în jud.

Zăbrăuţul, com. Crucea-d.-s., pe
malul Șușiţei, pe același podiș

Neicului

din

Gura-Teghii; are cam 150 hect.

Buzăii,
zpoșfe,

Gura-Teghii,

acoperită de pă-

Nemertei (Pâdurea-), pădure,

cuitori
Nehoiul,

în

(Movila-), zovi7ă, între

Zun, de reşedinţă al com. Păltineni, jud. Buzăi, cu 390 loşi 70 case.

Nemertei (Dealul-), co/iră,

Gura-Padinei şi com. Urdin pl. Balta-Oltul-d.-j., juRomanați; face parte dinşir de măgure paralel cu

Neichii

com.
zica,
deţul
tr'un

Nehoiul (Gura-Nehoiului), că-

NEMOILUL

Nemertea, căfuu de reşedinţă,
al comunei Gura-Teghii, jud.
- Buzău,

cu

200

locuitori

și

NEMOLUL
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zidită de Pirvu Cătana la anul
1750 şi reparată de Florea Cătana la anul 1848 și
în căt. Racul, fondată

a patra
la 1808.

Școala datează în comună de
la 1838. Actualul local, în stare
bună,

s'a clădit la 1884. E fre-

cuentată de 16 copii.
Locuitorii se ocupă cu cul.
tura pămîntului și a viei; iar
parte

cu

butăria,

croitoria

rile,'prin Corabia, Turnul-Măgurele, Ruși-de-Vede, Alexandria,
Caracal, etc,
posedă: 25 cai,
_ Vaci şi 1000 oi,

moșneni.

Ei

134

67

boi,

Pe piriul Peşteana și gîrlița
Nemoiul sunt 2 mori de măcinat.

În raionul comunei se vede
încă ruina bisericei Coman, fă.
cută de banditul Coman
la
1800

și distrusă de foc la 1887.

Se fabrică anual 1000—1500
decal. ţuică. Sunt mulți meri,
peri,

cireși

cu comunele: Sutești, Creţeni,
Izvorul, Nemoiul, Amărăști, Glă-

vile și Cermegești.
Veniturile comunei se urcă
la 4124 lei și cheltuelile, la 2711
lei anual,
IE brăzdată de dealurile: Mă.
Nemoiului,

Mare, Cetă-

ţeaua, de piscurile: Izvorul, Ursul,

Cucula,

particulară,

regimului silvic, aparținind de
com. Nisipi, pl. Cerna-d.-j.,
jud.
Vilcea,
Nemoșştiul, Zra/ (prival), în jud.
Ialomiţa, pl. Borcea, peteritoriul
comunei Jegălia; curge prin insula Balta.

Nemţeanca, păure
în partea de S. a
mești, jud. Tecuci.
prafață de 720 fălci,

a statului,
com. Cos:
Arc o sucu trupu-

rile: Nemţeanca, de 60 fălci; Furceni, de 60 fălci; Dealul, de 300

fălci și Lunca, de 300 fălci,
Lingă această pădure se cunoaşte

locul

unde

a

fost

„Zău, com.
Bodineşti,

Hotarul

și

Caloia- :

mai zice și Cetăţeni.
Nemţeni.
Vezi satul BoroaiaNeamţului, jud. Suceava.

Nemţeni, iii,
izvoreşte din
pădurea Nemţeni, curge de la
N. la S$., pe teritoriul comunei
pl.

Prutul, jud.

trece prin satele

Fălciu,

Leoști şi Da-

videşti

Nemoiul, Jea/, în raionul com.
Nemoiul, pl. Oltul-d.-j., jud. Vilcea, pe care se cultivă 286 hect.
50 arii vie.

”

Nemţilor (Măgura-), măgură
şi semn cadastral, făcut de Inginerii nemți la 1856 cu ocazia
triangulaţiei Țârei situată pe proprictatea Mereni - Ciohani, pl.
Glavaciocul, jud. Vlaşca.

Nemţilor

(Momiia-),

jud. R.-Sărat,
com.

plaiul

dea/,

în

Rîmnicul,

Du'mitrești, spre N., numit

austriac, la facerea hărței Muntenici, stabiliseră un punct tri-

gonometric de observaţie; e acoperit cu păşuni; are o înălcam

de

800

m.

şi din

jos de

Nemţeşti, sa/, jud.
Oltul, pendinte de
Stoileşti,

Nemţilor (Surla-), punct cu/mi.nant şi trigonometric almunte-

se unește cu piriul Rusca,

de cele arătate mai sus,
mărginește cu com. Amă:(N.), Izvorul (S.), Zăvideni
şi Gușoeni (V.).

Nemţilor (Măgura-), măgură,
pe dealul "Țundroaia, la V. de
com. Maldărul, pl. Vedea-d.-j.,
jud. Olt.

țime

nul și udată de văile: Izvorașul,
„fară
Se
răști
(E.)

Neamţul, pl. de Sus-Mijlocul, situat spre hotarul despre satul
Negriţeşti.

numire a satului Nem-

Petroșica,

Pietroasa, Omeaga, a:

de semănături.

Nemțţilor (Dealul-), deal, în jud.

în jud. Bu-

Vintilă-Vodă, cătunul
acoperită de izlaz,

țişorul, jud. Neamţu, căruia îi se

Rusca,

și o înălțime de 4 m.

ast-fel din cauză că statul major

co/ină,

şi pe vale cu fineaţă.

Nemţeni,

m.

E acoperită

bise-

rica de la Furceni. In mijlocul
pădurci se văd ruinele lagărului,
Nemţeasca,

de 25

supusă

și nuci.

Şoseaua care vine din Drăgăşani înlesnește comunicaţia

gurilor,

Seciul şi Loviştean-

ca, pădure

şi

„rotăria. Ei desfac produsul muncei lor la Drăgășani; iar vinu-

Locuitorii sunt

Nemoiul,

NEMȚIŞORUI

acest sat

Argeș, pl.
com. rur,

Nemți, mâăgură, situată în partea
de V. ateritoriului com. SeacaBelciugatele, pl. Șerbăneşti, jud.
Olt. Are o circomferinţă la bază

lui Istria, jud. Buzăiă, com. Pietroasa.
Nemţişorul, sas, în jud. Neamţu,

pl. de Sus-Mijlocul, com. Vină-

tori, situat pe valea pir. cu același nume, între Cetatea-Neam-

țului și Mănăstirea-Neamţului,
Are o întindere de 603 hect.
și 29 arii, cu o populaţie de 800
suflete, din cari 169 contribuabili; 1 biserică, cu 1 preot şi
2 eclisiarhi; 1 şcoală; 2 . mori

de apă.
33

Vite: 507 vite mari cornute,
cai, 103 mascuri.
Acest sat se mai numește şi

Cetăţeni,

și Nemţeni.

Nemţişorul, pădure,

în judeţul

NEMȚIȘORUL
Neamţu, pl. de Sus-Mijlocul, a-vind o întindere de 5325 pogoane, cuprinzindu-se și acele
depe Mănești, Secul și Viînători.

Nemţişorul, zîrîaș, în jud. Neamțu, pl. de Sus-Mijlocul, com. Vinători, izvoreşte din muntele Pleșa,
marginea despre jud. Suceava;
curge spre S,, trecind pe la Mănăstirea-Neamţului; udă satele
Nemţișorul, Debruţa, Lunca şi
Codreni

în

partea

stingă,

iar,

în dreptul satului Vinători, se
unește pe dreapta cu piriul Ozana,

curgind apoi spre E., sub

numele de piriul Neamţul.
Nemţişorul, ziriz, jud. Suceava,
izvoreşte de sub muntele Poiana-

Lungă, udă com. Mălini peo
lungime de 7 kil., şi se varsă
în Suha-Mare,

la

Podul-Munte-

„nilor,
Are de tributari: Piriul-Sigei
și Arșiţa-Nemţişorului.

a fraţilor. C. și Gr. Olinescu,
pendinte de com. Blejești, pl.
Glavaciocul, jud. Vlașca.

Nenciul (Mirceşti), căzun de re"şedinţă, al com. Lipia, jud. Bucu

120 locuitorişi

județeană Roșiori-Alexandria îi
formează limita naturală; la E.,
se învecineşte cu comunele Mavrodinul şi Buzescul; la V., cu

31 case;

are sub-divizia Ceauș-Tatu.
Nenciul, dea, în jud. Buzăi,
com. Lipia, cătunul Nenciul, a-

coperit de vie.

Nenciuleşti, comp. rur., în jud.
Teleorman, pl. Tirgului, pe Valea.
Vedei, la S.-V. com. Mavrodinul,

7

și la 44 kil. de capitala judeţului.
La S., riul Vedea şi șoseaua

Nenciuleşti,

com.

rur.,

în jud.

com. Albești; iar la N. cu un

Vilcea,

din

vrodinului și are alipit și cătunul Părul-Rotund, situat pe a-

la 74 kil. de capitala județului.
Are o populație de 703 locui-

ceeași

coastă cu comuna,
com,

se găsesc

250

locuitori,

dintre

în

Nenciuleşti, '

pe o întindere de 832 hect. și
47 în cătunul Părul-Rotund, pe
o întindere de 186 hect.
Sunt și 94! hect. vii.
Terenul este puţin accidentat,
Populaţia comunei

cu

a că-

tunului este de 1321 suflete, din
cari 285 contribuabili.
Numărul vitelor este de 3824

capete, din cari:
cai,

168 vite mari
2356

oi

și

comunei e de 9878

lei, 30 bani, la venituri și de
5031 lei, 45 bani, la cheltueli.
Are o școală frecuentată de

15 elevi; 2 biserici,una
tunul Nenciulești,. cu un
și un cîntăreț, și a doua în
Rotund, cu 1 preot și 1
reț. Pe riul Vedea este o

în căpreot
Părulcîntămoară

de măcinat.
Căile de 'comunicaţiune sunt:
“soseaua Roşiori-Alexandria şi
"prin
spre

situate pe valea

și

Șeasa,

cești şi orașul Craiova.

Totalul pămînturilor
tură e de

şoo

de cul-

hect.

!

Locuitorii sunt moșneni. Eipo-

nisipos.

Budgetul

formată

Șeasa

vechi, reparate pe la 1830.
Locuitorii, pe lîngă agricultură, se mai ocupă cu dulghe-ria și rotăria. Ei desfac produsul muncei lor la tirgul Băl-

Pe teritoriul

şi cam

Budele,

mahalale:

tori, din cari 149 contribuabili,
locuind în 200 case; 2 biserici

împroprietăriți
cari 203

pl. Cerna-d.-j.,

două

la 1!f

kil. spre V.

căile vecinale spre com. Albești,

Nenciuleasa, pare dată părții
de moșie, posedată de moșneni
în moșia Brinzeasca, com. GuraSărăţii, jud. Buzău.

rînd în tabloul întocmit la 1741,
sub domnia lui Mavrocordat.

deal, numit al-Viilor.
Este situată pe domeniul Ma-

cornute, 228
172 porci.

Nemţiul sai Blejeşti, proprietate

zăi,

NENCIULEȘTI-MOȘNENI
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cătunul Părul- Rotund
și
com. Mavrodinul cu care

se leagă printrun pod
piriul Tinoasa.
Cătunul Părul-Rotund
comună osebită pănă în
1884, cînd a fost alipit la

peste
forma
anul
com.

Nenciulești,

Satul
numirea

Nenciulești poartă și
de Vătășani. Il găsim,

tot sub

numirea de Nenciuleşti,

printre sătele mai însemnate, Aigu-

sedă: 15 cai, 100 boi, 300 vaci,
100 capre şi 250 oi.

Pe riul Şeasa, în raionul com.
sunt 4 mori.
Veniturile și cheltuelile com.,

se. urcă la 1209 lei anual.
O şosea comunală o leagă cu
comuna Crăpăturile.
Nenciuleşti, saz, în jud. Ialomiţa,

pl. Borcea, pendinte de com.
Ulmul. E situat pe ţărmul de
E. al lacului Mostiştea și unit
cu satul Ulmul. Îi mai zice şi

Chirnogi.
Are o populaţie de 45 familii; o biserică, deservită -de
preotul «din satul Ulmul.
Locuitorii posedă: 60 cai, 66
boi, 30 bivoli, 190 oi, 7 capre,
2 asiui și 120 rîmători.

Nenciuleşti, dea/, în raionul comunei Nenciulești, pl. Cernad.-j., jud. Vilcea, pe care se
cultivă 36 hect. și 50 -arii vie,
Nenciuleşti-Bogdana, moșie, a
statului, în jud. Teleorman, pl.
Tirgului.

Nenciuleşti - Moşneni

(Puri-

:

NIENCIULEŞTI-SĂRATA

NEREJUL-MARE
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.

Teritoriul com. este brăzdat
de piraiele: Zăbala, Zirna, Va-

ceşti), cătun al com. Gura-Să.

prăzi în toate părţile, apucă fuga

răței, jud. Buzăii, cu 220 locuitori şi 5o case. Are sub-divizia
Brinzeşti.

cu călărimea și ianicerii, lăsînd
pe mîna lui Mateiii corturile,

lea-Boului,

carele

Hulturul,

cu

munițiuni

și bagaje

şi tunurile, cu toată pedestrimea.

Nenciuleşti
- Sărata,

sai

Peste 8ooo numai de Tătati rămaseră morți pe cîmpul de luptă. Această bătălie s'a întimplat

Bu-

gheni, căzuu, al com. Monteo.rul, jud. Buzău, cu
tori şi 236 case,

Nenciului

840

locui-

în Decembrie,

(Piscul-), pisc,

Muşcel, pl. Riul-Doamnci,
Racoviţa.

Neniceanca,

1639.

In amintirea izbîndei ciștigate
la Nenișori, Mateiii-Vodă zidi
în 1641 o biserică în satul Gherghiţa, jud. Prahova, cu numele
mucenicului Procopie, pe care-l
luase într'ajutor de biruință în-

jud.
com.

za/e, pe moșia Zanume,

tr această luptă, precum se află în

pl. Berhometele, jud. Dorohoiii.

inscripţiunea de la uşa bisericei:

mostia,

com.

Nenişoaia,

cu

același

«Această sfintă și Dumnezeească biserică din temelia ci ziditu-o-am că, robul lui Dumuezeă loan Mateiii Basarab

proprietate a statului,

în jud. Buzăii, com. Boziorul,
încorporată cu Vatra-SchituluiGăvanele. Are şo hect. pădure
și fineaţă.

Voevod, întru numele marelui a lui Chris-

tos Mucenic Procopie, de care lucru întimplindu-se domnici mele a avea războiii
la Nenişori pre Ialomiţa, cu vrăjmașul
domnici

Nenişori, numire vechie a satului Armâșeşti, pl. Cimpului, jud.
Ialomiţa.
In această localitate a fost o
luptă decizivă între Vasile Lupu,

luat-am domnia mea într'ajutur de biruință pe marele mucenic Procopie Și cu
vrerea milostivului Dumnezeii și cu ajutorul sfintului Mucenic, supus-am vrăjmașii sub picioarele domniei-mele și i-am
rușinat și t-am gonit din pămintul țării
şi am ridicat această sfintă biserică pentru

Domnul Moldovei, şi Mateiă-Basarab, Domnul Munteniei. Isto-

stăruința

o armată

intră în Muntenia
numeroasă,

cu

între care

şi 15000 Tătari și un corp de
ianiceră. Ajungînd la riul Pra“hova,

îşi așeză tabăra

la

satul

cea de

și a puternicului

vitejie

marelui Dumnezeii și într'ajutorul sfintului Mucenic Procopie, ca să fie domnici mele pomană nesăvirşit în vecie, luna

ria ne spune că Vasile Lupu,
dorind a se face Domn în Muntenia și în îndeplinirea acestui
plan, fiind în înțelegere şi cu
Sultanul,

mele și al ţărci, cu Vasile-Vodă,

Maiii

|

26,

din anul

(eIst. Rom.>,
cilescu.)

7149

(1641).

de Gr. G. To-

Drăguţoiul, Piriul - Chinului și
Nerejul-Mic.
Pămiîntul pe dealuri este pictros, iar pe podiș argilos. Munţii: Monteorul, Țipăul şi PoeneleSărei, situați in această comună,
conţin sare.
SE

Se compune din cătunele Nerejul-Mare (unde e primăria com.)
şi Nerejul-Mic.
Are o populaţie de 354 familiă, sau, 1498 suflete, din cari
289 contribuabili, locuind în 349
case; 2 biserică, una parohială,
cu hramul S-ţii Voevozi, în căt.

Nerejul-Mic și a doua filială, cu
hramul S-ții Vocvozi, în căt. Nerejul-Mare; o şcoală mixtă, construită de com. şi frecuentată

de 34 copii.
Budgetul:com. e la venituri
de 3207.74 lei şi la cheltueli, de
2889.74 lei.
Totalul pămînturilor de cultură: 760 hect.
Locuitorii posedă: 1 piuă și
10 herăstrae; 70 pluguri de
lemn; 8 mori de apă; 450 boi,
Soo vaci, 150 cai, 3200 oi, 350

”
capre şi 250 porci.
Industria şi comerciul se practică de 4 cîrciumari, 6 morari,
3 rotari,'40

dogari.

Parte din locuitori se ocupă

Nenişori-de-Jos,

7ru/ al moşiei

jud.

plasa

Armășești,

Lapoșul, Cremenea,
Monteorul, Iurjuiul,

Ialomiţa,

Cimpul, com. Armășești,
Ojogeni, la gura Teleajenului,
|
jud.
marginea
în apropiere de
Ialomiţa. După cinci zile de; Nenişori-de-Sus, țru/ a/ moşiei
Armășești, jud. Ialomița, plasa
hărțuială, Mateii trece în timpul
Cimpul, com. Armășești.
nopții Prahova, tot călăreţul
luînd cu sine pe cal cite un pedestraș, şi cu toată oastea se . Nerejul, com. rur., în jud. Putna,
pl. Vrancea, situată pe ambele
aruncă asupra armatei moldomaluri ale piriului Zăbala, la 4
vene. Bătălia se dete la Nenikil, de Spulberul, la 40 Kil. de
şori, numit acum Armășești, nu
sub-prefectura plășci și la 77
departe de Ojogeni. Vasile Lukil. de capitala județului.
pu, avind oștile risipite după

cu exploatarea
unii, cu cultura

pădurilor,
oilor.

iar

Nerejul, piriz, ce izvorește din
Poiana-Ascunsă şi se varsă în

Dejul, jud. Putna.

Nerejul-Mare, că/mu de reşedinţă al com. cu acelaşi nume,
pl. Vrancea,

pe

Zăbala,

jud.

situat

Putna,

la 4 kil. de Spul:

berul,

Are o populaţiune
suflete, care locuesc

de
în

900
200

NEREJUL„MIC.
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de case; o biserică filială, cu hra-

“mul

Sfţii

mixtă,

Voevoză;

o şcoală

construită de comună

și

frecuentată de 14 copii.
Nerejul-Mic, câzzu, în com. cu
același nume, pl. Vrancea, jud.
Putna,

așezat

pe piriul Zăbala

în sus de Spulberul, și străbătut
de piriul Chinul.
Are o populaţiune de 533
suflete,

locuind

în

149 case;

biserică parohială,
S-ţii Voevozi.

cu

o

hramul

Neştiutul,

NETOȚI

ziriiaș,

jud.

-Bacăi,

pl. Tazlăul-d.s.,:

com.

Schitul.

Frumoasa, care se uneşte cu
piriiașul Ghidionul, la satul Schi- tul-Frumoasa.

„jud. Neamţu;

_

desparte prin cur-

sul săii moșia Topolița de moşia Grămărești

și

se

varsă

în

piriul Topolița.
Netoeşti, moșie particulară, jud.

Netedul, munte, în jud. Neamţu,
com. Buhalniţa, pl. Piatra-Muntele.
Netedul, șes, jud. Iași, pl. Codrul,
com. Ciurea,
între dealurile:
Șeapte-T'ei, Răcea, Birsanul, Vărăticelul, Şanta, Oiţa și Bordea;

Dojj, pl. Balta, com. Valea-Stan- ciului; are un venit anual de
30000 lei.

Netotul,

ticul,

Piscul,

many?

Obirşia și O-

ai

statului,

Mușcel. Se arendează
lei anual.

cu

jud.
1300
:

e acoperit cu mult fîn,
Nerejul-Mic, zirîiaș, jud. Putna,
format din scurgerea piraielor

Netoţi,

Netezeşti,

sa/, facind parte din

de pe Ursa și Nerejul-Mic; des-

com,

parte cimpia Nerejului-Mic de
Ursa și după ce se unește. în
partea dreaptă cu piriiaşul Ber-

pl. Mostiştea, jud. Ilfov. Este
situat spre S.-E. de Nuci, pe
țărmul sting al riului Ialomiţa

căreasca,

Între sat și rii, locul e smîrcos.

se

varsă

în

Zăbala,

lingă Berzari.

Se întinde pe o suprafață de
561 hect., cu o populaţie de

Nesecul, munte, în jud. Mehedinți, plaiul Cloșani, numit și
Muntele Secul.
Nesporeşti,

sa,

în jud. Roman,

pl. Moldova, com. Botești, spre
N.-E. de satul Botești și la 3
kil.

de

el. Este

așezat

pe şes.

Are o.populaţie de 134 familii,
din

cari

113

contribuabili,

cuind în 119 case.
este compusă numai
guri. Are o biserică
Bilciii se face la 15
Se mai numește și
Locuitorii posedă
mari

rur. Meri-Petchi-Netezești,

lo-

Populaţia
din Uncatolică.
August.
Sapodia.
206 vite

378

locuitori.

Familiile Serghiescu, M. Proto- popescu și D-na Zinca Bunescu
aii 362 hect., și locuitorii, 199
hect.
,
Proprietarii cultivă 308 hect.
(54 izlaz). Locuitorii cultivă 179
hect. (20 sterpe).
Comerciul se face de 1 cir:
„ciumar și de 1 hangii.
Are

o biserică,

cu

hramul

"Sf. Nicolae, deservită de 1 preot
Şi 1 cîntăreț;

1 mașina de tree-

rat cu'aburi,
Numărul

"349

vitelor

mari

e de

şi al celor mici, de 333.

cornute,

Netezi,
Nestea, ra (prival), în insula
Balta, teritoriul comunelor Jegălia și Gildăul, pl. Borcea, jud.
Jalomiţa.
Neştiuta,

de
acum

Za//ă,

în jud.

Roman,

„pl. Siretul-d.s., com. Bira, la
N.E. de-tirgușorul Bira, la con-

fluenţa — pirîului

Călugărița

și

Pricopulcu pîr. Poenele-Oancei.

zruz

de moşie,

în jud.

Neamţu, com. Humulești, pl. de
Sus-Mijlocul, în întindere de 1
hect. 6640 m. p., fost pendinte
mănăstirea
rezervat

Văraticul,
pe

seama

iar
sta-

„tului, cu ocazia împroprietărirei
însurățeilor.
Netezi, piriiaş, pe teritoriul com...
Humulești, pl. de Sus-Mijlocul,

com.

rur.,

jud.

Prahova,

pl. Cimpul. Are o populaţie de
1216 locuitori.
Terenul

com.

e mlăștinos.

Se conipune din 3 cătune:
Netoţi, Trestieni-d.-s. şi Zănoaga.
Reşedinţa com. e în căt. Netoţi, unde se află și şcoala.
Comerciul se exercită de 4
circiumari,
|
Veniturile com. sunt de 7988
lei anual,

Netoţi, com. rur., jud. Teleorman, situată la limita despre E.
a plășei Tirgului, pe partea stîngă a riului Teleormanul.
Se învecineşte la E. cu com.
Talpa din jud. Vlaşca; la V,
cu com. Gărăgăul și Necșeşti ;
la S$., cu căt. Broşteni din com.

"Peri-Riioși;

și la N., cu com.

Deparaţi-Hirlești.
Se compune din 5 cătune:
„.Netoţi-d,-s., Netoţi-d.-j. (reședința), Moșteni, Brătășani şi Trivalea.
Pănă la 1884, Netoţi-d. -s. şi
Netoţi-d.-j. formaii comune separate

și se împărțeau

ast-fel:

Netoţi-d.-s. cu căt. Moșteni și.
Netoţi-d..j. cu căt. Brătășani.
Netoţi-d.-s. și Netoţi-d.-j. sunt situate pe dealul stîng al rîului
Teleormanul, iar cătunele Brătăşani și Trivalea, pe vale, la

2 kil. unul de altul. Căt. Mos-.
pe

:

NETOȚI
teni
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formează

un

singur

corp

cu căt. Netoţi-d.-s.
Întinderea

com.,

cu

moşiile

de pe dinsa, este cam de 2860:
hect. Proprietarii principali: Statul, cu moșia Netoţi-Trivalea în
întindere

de

$74

hect., din cari

350 hect. pădure și restul arabile. Pădurea Netoţi-Trivalea, se
împarte în mai multe trupuri:
Cîmpșorul, Ceretul, Timnica și
Bordeiul,
Moștenitorii răposatului G.
Cădescu posedă 860 hect. arabile și 120 hect. pădure, și d.
M.

Xenu are cam

220 hect., din

care o mică parte pădure.
In căt.

Brătășani

sunt

3!

hect. vie, ale proprietății.
Loc, împroprietăriți, după legea

din

1864,

sunt 210, cărora.

li Sai dat 750 hect. In 1879,
ai mai fost împroprietăriți cîți-va
însurăței pe moșia statului Trivalea, unde

ai

format căt. Tri-

valea.
Terenul comunei Netoţi este
foarte variat, parte mlăștinos și
humos, parte deluros și nisipos;

NEVESTELNIȚEI

reț, a doua în Netoţi-d.-s., deservită de 1 preot și 2 cîntăcu

I preot
Pe apa
3 mori cu
Trivalea, a

şi 1 cîntăreț.
Teleormanului sunt
făcăi, una în căt.
doua în Netoţi-d..j.

și a treia în căt.

Brătășani.

Cătunele sunt legate prin şosele vecinale. De la Netoţi-d..j.
pornește o ramură de șosea
spre com. Talpa, din județul
Vlașca;

Cătunele

Netoţi - d.- s.

și Netoțid.-j. sunt străbătute
„în toată lungimea lor de. șoseaua judeţeană Alexandria-Pitești, care le pune în comunicaţie directă cu com. Lada, din
plasa Teleormanului prin pădurea Hirleștilor. La S$. se leagă
cu comuna Peri-Riioşi prin aceiaşi șosea județeană. Tot de la
Netoţi-d.-j. pornește o ramură

alta

spre

Gă-

este

și

gari,

2202

oi şi 297

porci,

Budgetul comunei e la venituri de 9735 lei, 79 bani, iarla
cheltueli de 7oş1 lei, 10 bani.
Are:

două

școli,

una

toți-d.-s., frecuentată
levi, și a

17

e-

Vedei,

multe

scrie

1669,

Cezar

sale
am

obiecte

dat

de

Boliac,

în

arheologice
peste

bronz,

o

o

ce-

se:

ceră, un fier de plug de bronz
şi olărie foarte primitivă.
Boliac zice Netoţilor «Nedaţi» și adaugă că sai mai

descoperit aci pălăriuțe
namente

și or-

de purtat la git, ceea-

ce denotă o stare mat înaintată

de civilizaţiune în epoca domi-

doua

în

Netoţi-d.-j.,

națiunei romane

de

15

elevi;

trei

giune.

de.

Satul Brătășani se găsește
trecut în nomenclatura din se-

frecuentată
biserici,

în Ne-

de

una

în Netoţi-d.-j.,

servită de 2 preoți și

1 cîntă.

Netoţi, sa/, făcînd parte din com.
rur. Netoţi,
Prahova.

pl.

Cimpul,

jud.

Netoţi-de-Jos, cătun, în jud.
Teleorman, com. Netoţi, care,
pănă la 1884, era separat de cătunul Netoţi-d.-s. Are o populaţie de 1032 suflete, din cari
297 contribuabili.
Netoţi-de-Sus,
leorman, alipit
toți-d.-j., unde
Pănă la anul
mună osebită.

căzu, jud. Tela comuna Neeste reședința.
1884 forma coAre o populație

de 1015 suflete, din cari
contribuabili; o biserică,
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Hirlești.

tate de pămînt ocolită cu un
singur bloc larg de pămînt, de
diferite înălţimi, care după ce
fusese aşezat prin garduri şi
stinghii de lemn, s'a fost ars
de toate părţile și întărit ca o
cărămidă. De aci provin mai

mai

nu-i

Netoţi-Trivalea, moșie astatului,
jud. “Teleorman, pe teritoriul
comunei Netoţi, pe care s'a

răgăul şi o

la com.

din

comerciul de păsări domestice,
pe care le transportă la București.
Vite sunt: 395 cai, 16 mă-

însă

In preajma comunei Netoţi
S'aii făcut importante descoperiri arheologice. «Pe malurile

vecinală

nea căt. Netoţi-d.-s. curg pîriia-

ră de agricultură,

Netoţi

trecuți.

comuna

șosea

şele Răcica şi Teleormănelul,
Populaţiunea com. este de

Ocupaţiunea locuitorilor, afa- |

trecut;

Netoţi-Moşteni, căzun, pendinte
de cătunul Netoţi-d.-s., jud. Te.
leorman.

de

excursiunile

tribuabili.

vedem

reți și a treia în căt. Brătășani,

partea de șes despre E. comu.
nei este productivă. La margi-

1786 suflete, din cari 382 con.

colul

(VALEA-)

în această
,

re-

împroprietărit,

în

1880,

un

nu-

măr de însurăţei, Are o pădure
cam de 350 hect..
Neţeşti,

cătun,

Oltul, făcînd

jud.

Argeş, pl.

parte din com. rur.

Urși.

Nevesile

(Muntele-),

pădure,

în întindere de 2145 hect,, situată pe teritoriul comunei Păuleşti, pl. Vrancea, jud. Putna,
și aparţinind în indiviziune locuitorilor din sus zisa comună.
Nevesteasca,

saţ,

făcînd

parte

din com. rur. Podeni-Noi, pl.
Podgoria, jud. Prahova.
Nevestelniţei (Valea-), iris, în
“jud. Tulcea, pl. Isaccea, pe teritoriul com. rur, Tuncaviţa ; iz-

vorește din poalele orientale a. . ”

NEVOIA
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dealului Sevastiul; se îndreaptă
spre N., avind o direcțiune ge-

nerală de ja S. spre N., brăz„ dează partea de N.-V. a plăşei
şi V.

a comunei,

făcînd

în tot

cursul ei limita între comunele
Văcăreni și Luncaviţa; trece
; pe la poalele Movilei-Mari, şi,
după un curs de 4 kil., se varsă
în girla Ciulneţul sai Luncavița,

pe

dreapta;

taie drumul

județean Isaccea-Măcin; malurile-sale sunt joase și acoperite
cu verdeață.

Nevoia,
ionul

ziriii, izvoreşte
com.

din ra-

Rijleţul-Vieroș,

pl.

Vedea-d.-s., jud. Olt, și se varsă
în girla Ciorîca, în cercul com.
Rîjlețul-Govora.

pele-d.-j. Are o populațiune
303 suflete.

cel,

com.

Vlădești,

din

coasta

căreia

pl. Riurile,
izvoreşte

Va.

lea-Nevrinţului.

Nichita, pîrfzaș, jud. Băcăi, pl.
Tazlăul-dj., com. Drăgugeşti,
care se scurge în piriul Helegiul,
Nichiteni,

sa,

pe

moşia

Muscel; izvorește din coastele
pădurei cu același nume; stră-

bate satul Vlădești.d.s.,
pl.
Rîurile, în partea de N.-E. și
se varsă în rîul Bratia, pe ţăr-

“mul sting.

a-

Proprietatea

moșiei.

este a

d-lui Matei Rosetti. Calitatea pămintului e bună. Locuitorii îm33

hect.,

30

arii pămînt,
iar proprietarul,
1268 hect.,98 arii cîmp. Sunt
3 iazuri, vie în

întindere

de

este Bodronul.

Drumuri

sunt:

acel

de

"Berhometele, jud. Dorohoiii.
dea,

pe

moşia

la

Darabani la Săveni, acel.de la
Mitocul la Dorohoiii și acel de
la Coţușca la Botoșani.
Moșia se hotărește cu: Bo-

şi

pl.

Berhometele, jud. Dorohoiii.

com,

Pănătăul. Vezi

Coasta-Ba:

Nichiforeni,
râd,
pe moșia
Zamostia, com. cu același nume,
pl. Berhometele, jud. Dorohoiii.

Nichita, căfuu, în jud. Teleorman, pl. Tirgului, com. Vîrtoa€3157, Jarele Dicţionar Geografic. Vol, IV.
.
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Nicoliţelul, cor.

rur.,

situată în

partea N. a jud. Tulcea și cea
centrală a plășei Isaceea, la S.E. de orășelul Isaccea.
Se crede a fi fost aci orașul
roman Traianopolis, după nu-

meroasele ruine de . valuri și lagăre

ce se găsesc

pe teritoriul

com.
|
Se mărginește la N.cu Isaccea și Dunărea; la V., cu Ba-!
labancea; la S$., cu Maidan-Chioi.
și la E., cu com. Parcheșul și
Teliţa.
Relieful solului

ast-fel găsim

e accidentat;.

la V.

dealurile:

Bădila, Hoţilor, Breazul, Cocoşul, 'Țugulea, Piatra-Roșie; la
$., dealurile Nicoliţel, Girlița,
Izvoarelor, Dealul-mare; la E.

dealul Sarica, acoperit cu vii, .
iar cele-l'alte acoperite numai cu
păduri şi pășuni; aii o înălțime de

2—300

m,

Ape sunt: Valea-Morilor sai

Girliţa la V., Va-

-lea-Cărbunelor la S., valea Ca. .
paclia la .N.-V., Valea-Plopilor la E.,

Dunărea

la N.

Nicolaeşti, sas, făcînd parte din
com. tur. Micloșani, pl. Argeşelul, jud. Muscel.
Nicolei (Balta-), Za/ră, jud. Dolj,
pl. Ocolul, com. Malul-Mare, în
V. com. Se scurge în rîul Jiul.

_gur comuna.

Nicoleşti. Vezi AWculeşti.

lițelul și "Țugulea, formează sinIntinderea comunei e de 3153
hect., din cari 76 hect. vatra . satului, 2677 hect. ale locuitorilor, 400

Nicolina, pîrî4, izvorește de sub
dealul Bordea, din pădurea Birnova,

com. Buciumi, pl. Codrul,

|. |

ce primește în stinga afluenții:
Pietrosul, Bolohanul și Roșa, din
c
com. Ciurea,

Bălți sunt: Sauna, Capaclia,
Teliţa. Cătunul de. reședință, Nico“liţelul, așezat pe Valea-Cărbunelor, la poalele dealului Nico-

Nicioaia, zădure, în jud. Buzăti,
bețului,

în Bahluiii, dincolo de bariera
Trei-Calici a orașului Iași, după

Teliţa la S.,
Nicoglava, dea/, în partea de
E. a com, rur. Ilovăţul, plaiul
Cerna, jud. Mehedinţi.

Zamo-

cu același nume,

jud. Iași, trece prin comunele:
Ciurea şi Galata, pe sub dealurile
Hlincea și Cetăţuia și se varsă.

6

|

dronul, Puţureni, Drăgușeni
Coţușca.

Nicani,
săzuc. Vezi .Zamostia,
sat, com. cu același nume, pl.

stia, com.

cu

celași nume, com. Drăgușeni, pl.
Bașeul, jud. Dorohoi. Are o
populație de 65 familii, sai 235
suflete.

pogoane, şi livadă cu fructieri.
Pîrîul principal ce trece pe moșie

Nevrinţului (Valea-), vaze, jud.

Nicani,

de:

Nichita, zoșie, în jud. Teleorman, pl. Tirgului, situată în raza
cătunului Nichita din com, Vîrtoapele-d..j.

proprietăriți ai

Nevrinţul, zădure, în jud. Mus-

NICOLIŢELUIL

hect. pădurile Statului,

Are o populaţie

de 340

fa-

milii, sai 1167 suflete, din cari
336 contribuabili; 2 biserici, una
4

NICOLIŢELUL

NICOREȘTI

Fr

500

foarte vechie, făcută pe ruinele

colițelul;

unui

duri întinse

templu

roman,

a doua zi-

dită de

locuitori

hramul

Sf. Paraschiva,

în

1890,

este acoperit

cu

pă-

şi frumoase,

Are 21 școli,

din

care

19 de

băcţi și 2 de fete.
In această plasă s'a făcut ur-

cu

ambele

Nicoliţelul, zîrîă, în jud. Tulcea,

deservite de 2 preoți și 2 cîntăreți; o școală, condusă de 2
învățători, fondată în 1881 de
locuitori, frecuentată de 170
copii.

pl. Isaccea, pe teritoriul com.
rur. Nicolițelul; izvorește din
dealul "Țugulea ; curge spre E.,
pe la poalele dealului Nicoliţelul; trece prin satul Nicolițelul,

Locuitorii posedă: 115 pluguri
de fier; 200 cai și iepe, 400

unde primește pe dreapta afluentul Valea-Cărbunelor; de aci

1 preot paroh și 2 cintăreți.
Parohia Vizureşti, compusă
din satele: Braniștea, Hinţești

se îndreaptă spre N., avind o
direcțiune generală de la S.-V.
spre N.-E.; trece prin păduri;
este tăiat de șoseaua naţională

și Vizurești, cu biserica parohi-.
ală S-ţii Voivozi, cu 3 biserici,
deservite de 2 preoți și 4 cîntăreți.

„boi,

200

vaci,

300

capre,

oi și

2300

,

Meseriași sunt:
5 fierari, 4 dogari,

cizmari,

6 lemnari,
3 zidari, 8

1 brutar,

Comerciul

1 cojocar.

constă

în

import

de coloniale și manufactură, și
export vin, vite și cereale.
Budgetul comunei e de 6770
lei la venituri şi de 6538 lei,
la cheltueli.
Drumurile

sunt:

șoseaua na-

țională “Fulcea-Isaccea

la N. şi

drumuri comunale ce duc la
Cocoșul, Balabancea, Teliţa, Par-

cheșul și Sanova.
Nicoliţelul, gea/, în jud. Tulcea,
pl. Isaccea, pe teritoriul com.
Nicolițelul; prelungire sud-ori-!
-entală a dealului 'Țugulea, se îndreaptă spre

S$., avind

o direc-

țiune generală de la N.-V. spre
S..E.; brăzdează partea centrală
a com.

și cea de

N.

a plășei;

se întinde de-alungul rîului Nicoliţelul ;. ultimele sale ramificațiuni sudice

se

termină

pe ma-

lul de N. al piriului Teliţa; la
cele de E. se află situat satul
Nicoliţelul; lasă spre S. două
prelungiri numite Dealul-Mare
şi Dealul-Izvorului; la poalele
sale occidentale se văd niște
ruine ale unui castru roman,

numit de popor cetate și de la
care pleacă în sus și în jos niște
valuri în ruine, numite de popor
Valul-lui-Traian; din panta orientală izvorește piriul ValeaCărbunelor,

afluent al văci

Ni-

Tulcea
- Isaccea,

la locul

Podul-Ghenei și, după un

curs

pe partea sa

Nicopoli, saţ, în jud. Tutova, pl.
Corodul,

com.

Fundeanu,

rica parohială S-ţii Voevozi, compusă din satele: Argea, Buciumeni și Tecucelul-Sec, deservită

de

In-.com.

numit

de 8 kil., brăzdind partea de
N. a plășei și a com., se varsă

în balta Capaclia,
de S$.

mătoarea împărţire bisericească:
Parohia Buciumeni, cu bise-

spre

S. de satul Fundeanu. Are o
populaţie de 108 locuitori și 30
case. Este fundat în 1878 de
către însurăţei împroprietăriți
pe moșia Statului în memoria
luptătorilor de la Nicopoli.

Nicorești, 4/asă. situat în centrul

rohii:

una

hramul

Corodul

sunt 2 pa-

în satul Corodul,

cu

Cuvioasa Paraschiva,

și

a doua, cu hramul AdormireaMaicei-Domnului, deservite de

3 preoți şi 5 cintăreți.
Parohia Blinzi, cu biserica parohială Adormirea-Maicei-Domnului, compusă din satele: Blinzi

şi Brătuleşti.

|

Parohia Cozmești, cu biserica
parohială
Adormirea . Maicei -

Domnului, compusă din satele:
Băltăreţul, Cozmeşti-Noi și Cozmești- Vechi.
Parohia Furceni,

cu

parohială Sf. Nicolae,

biserica

compusă

județului “Tecuciii. Și-a luat numele de la tirgul cu același nume,
Se mărginește la N. cu plă-

din satele: Furceni și Satul-Noi,
Parohia Ionășești, cu biserica
parohială S-ţii Vocvozi, deser.

şile: Berheciul şi Zeletinul ; la
S., cu pl. Birladul; la E, cu.

vită de

jud. Covurluiii și la V., cu rîul
Siretul.
Se compune din 12 comune:

avind biserica parohială Sf. Ni-

Buciumeni, Corodul, Cosmeşti,
Ionășești, Matca, Negrilești, Ni" corești, Poiana, Puţeni, Tecuciul,

Țepul și Țigănești. Cătune sunt
40.
Reședința sub-prefecturei este
în tirgul. Nicorești,
Această plasă, pănă la 1892,
a fost unită cu pl. Birladul.
Suprataţa com. e de 626 hect.,
cu o populație de 22165 suflete.

1 preot şi

Parohia
colac,

Matca,

deservită

2
satul

de

cîntăreți.
Matca,

3 preoţi

şi

4 cintăreți.
Parohia Negrilești, cu biserica
parohială Sf. Nicolac, compusă
din:

Negrileşti

și

Slobozia-Blă-

neasa, deservită de. 1 preot pa:
roh şi 3 cîntăreţi.

Parohia Tălpigi (com. Negrileşti), cu biserica parohială S-ţii
Voevozi, compusă din Slobozia:
Corni şi Slobozia-Tălpigi, deservită de un preot paroh și 3
dascăli,
Parohia Nicorești, cu biserica

NICOREȘTI
parohială Sf. Nicolae, compusă

mătoarele comune: Corodul, 161

din Nicorești

și Grozăvești, de-

hect., 75 arii; Matca, 20 hect,,

mai frumoase și productive lo-

servită de 2 preoţi și 4 cîntă-

şo arii; Buciumeni, 625 hect,,
5o arii; Cosmeşti, 43 hect., 25
arii; Negrilești, 41 hect.; Nico-

curi pentru

reți.,

Parohia Coasta-Lupei, cu biserica parohială Intrarea-în-Biserică, compusă din Coasta-L.upului și Piscul-Corbului, deser: vită de 2 preoți şi 3 cîntăreți.
Parohia Fintînelele, cu biserica

parohială Cuvioasa

compusă

din

Paraschiva,
1 preot

și 2 cîntăreți.
Parohia

Dobrineşti,

cu

bise-

și Sirbi.

Parohia
parohială

Poiana, cu biserica
Adormirea - Maicei -

Domnului, compusă din satele
Diaconi, Huleşti și Poiana, de:

servită de 2 preoți și 3 cîntăreți,
Parohia Homocea, cu biserica

parohială

Sf.

pusă

Homocea.şi

din

Gheorghe,

com-

Lespezi,

deservită de 2 preoţi şi 3 cîn" tăreți,

Parohia Puţeni, cu biserica
parohială Nașterea-Maicei-Domnului, compusă din Puţeni și
Mindrești, deservită de 2 preoți
și 4 cîntăreți.
”
Parohia "Țepul, cu biserica parohială Sf. Nicolae, compusă din
Țepul-d.-s. și “Țepul-d.-j., deser„vită de 2 preoți și 4 cîntăreţi,
Parohia Munteni, com. Ţigănești,

cu

biserica Buna-Vestire,

deservită de

1 preot

și 3 cîn-

tăreți.

Parohia Țigănești, cu biserica
parohială Schimbarea - la : Faţă,
compusă din Țigănești și Un-

gureni, deservită de 1 preot pa-

roh şi 2 cîntăreți.
Agricultura

se practică

pe

o

scară întinsă.
„_ Viea se cultivă mai mult ca
în cele-l'alte plăși, avind şi pămînt prielnic și o întindere mai
mare.

Sunt

1437 hect.,

Nicoreşti,
celași

rica parohială Cuvioasa Paraschiva, compusă din satele Dobrinești

rești,

75

arii;

Io-

nășeşti, 123 hect., 50 arii; Poiana, 79 hect., 50 arii; Puţeni,
115 hect., 75 arii; Tecucii,. 13
hect., 75 arii; 'Ţepul, 176 hect.;
Țigănești, 26 hect., şo arii.

Nicorești-d.-s.. şi

Fintinelele, deservită de

„_
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frumoase

vii în ur-

com. rur., în pl. cu a-

nume,

jud.

Tecuciii,

for-

mată din 7 cătune: Nicorești,
Coasta-Lupei, Piscul- Corbului,
Fintinelele, Sîrbi, Grozăvești şi
Dobrinești,la 15 kil. spre N.-V.

de Tecuriu. Aici este reședința
plășei și a comunei,
Are o populaţie de 945 familii, saii 3869

„ici:

suflete;

9 bise-

Com.

mare

Nicorești,

avind

viticultură,

comerț

de

vinuri,

cele

face un
nu

nu-

mai în ţară, dar și în străinătate.
Podgoriile de la Piscul-Corbului
şi Coasta-Lupei produc un vin
negru, de o calitate care poate
„rivaliza cu vinurile cele mai bune
din străinătate,
Nicorești este situat pe un
loc accidentat și ridicat. E brăzdat de mai multe dealuri, care

poartă numele satelor pe lingă

care sunt așezate.
--E străbătut de piriul Tecucelul în partea de E., și de o
mulțime de rîpi, pîriiaşe și văi,
cari ai izvoare.cu

apă.

Este străbătut de șoseaua
judeţeană care vine din Tecuciă,
merge: la

Poiana,

Buciumeni,

3 în Nicorești, și cîte una

spre N.; şoseaua comunală din

în fie-care din cătunele: CoastaLupei, Dobrineşti, Fiîntînelele,
Piscul-Corbului, Sirbi și în așa
„zişii Nicorerti-d,-s., deservite de
6 preoți și 11 cîntăreţi; 3 şcoli,
2 în Nicorești, una de băcţiși
a doua de fete, și una mixtă

Nicorești, care se desface în
mai multe ramuri, la Coasta-Lu.
pei, Ionășești și Piscul-Corbului; de mai multe drumuri na-

în Coasta-lLupei.
din

Nicorești,

Cea de băeţi
datează

de

la

turale.
|
Se mărgineşte la N. cu com;
Poiana; la S., cu com. Cozmeşti; la E. cu com. lonășești
și la V., cu com. Buciumeni,

1864 și e frecuentată de 70 copii; a doua de fete, înfiinţată la
1867, şi frecuentată de ŞI fete;

a treia,.în

Coasta-Lupei,

da-

tează din 1868 şi e frecuentată
de 83 copii.

Vite sunt: 760 boi, 894 vaci,
532 cai, 149 iepe, 14 capre,
1045 oi și 670 porci.
Întinderea terenului cultiva:
bil e de 1216 hect,, iar viile ati

o suprafață de 1437 hect., cari
anual produc în mediii 70000
hectol. vin alb şi 30000 hectol.
vin roșu.

brică

Cazanele de rachiii fa-

de asemenea

cîte 1300

hectol. de rachiti anual.
Veniturile și cheltuelile

sunt de
nual.

Nicorești, '/îre, făcînd parte „din
com. cu același nume, jud. Tecuciii. Situat în centrul comu-

-nei, pe coastă și pe vale. Are
o vechime de 400 ani. Şi-a luat
numele de la Nicoară, mare Vornical "Țărei-de-jos.
Aici se află reşedinţa subprefecturei care pănă la 1892 era .
unită cu plasa Birladul, avind un

singur subprefect cu

Are o populaţie de 296 familii, sai 951 suflete,
„Sunt 4 biserici. Una cu bramul
Sf. Nicolae,

com.

19314 lei și 66 bani a-

reședința

- în veşti.

numită

şi Mănăsti-

rea, se întreține de stat. Este făcută la 1807 de Nicolae Banu,
închinată după moartea lui Mă-

năstirei-Neamțului. A avut călugări pănă la 1868. Este înconjurată și astă-zi de un zid, avind
şi chilii de jur împrejur. S'a reparat în 1892. Se mai numește
şi Banul. A doua, cu hramul

Nicorești,

treia,

A

darul.

și bi-

numită

de
la

scrica Cenușă, este rezidită
Pitarul Zamfir Săndulescu

Octombrie, după cum

20

1851,

se vede din inscripție. In locul
ci a fost alta făcută de Ursu
Cenuşă;

pe un po-

se vede de

com.

Bacău,

pl.

Bogdănești,

si-

tuat pe Dealul-Nicoreştilor, la 5
kil. de satul Bogdănești. Are
o populaţie de 29 familii, sati
135 suflete.
Vite: 89 vite mari cornute,
S porci și 12 capre.

Ser-

Manolache

oare-care

sa/, jud.

Trotușul,

Maicei . Domnului,
Adormirea
spune tradiția, este făcută de

un
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în

melnic care se păstrează şi

Nicoreşti, Zea/, jud. Bacău, pl.
Trotuşul, com. Bogdănești, care:
face parte din șira dealurilor
ce despart Slănicul de Oituzul.
Nicoreşti-de-Sus, mahala, în
partea de sus a Nicoreștilor,
jud. 'Tecuciii,

căruia este pus Cenușă,

fruntea

car fi zidită pe la 7285 (1777).
A patra, cu hramul Sf. Gheorghe, este făcută la 1820 de familia Ghelţu, după cum ne a-

devereşte inscripţia de pe mormint. S'a reparat la 1865 şi
1884. Se întreţine de locuitori.
Are 2 școale, una de băeți
și a doua de fete; cea de băcţi
înființată la 1864 şi frecuentată
"de 60 băeți, iar cea de fete
înființată la

1867

și frecuentată.

Nicoriţa, sfoară de moşie,
dinte de com. Valea-Rea,
- Tecuci,

la N. de satul

serviciul

de

telefon,

de lei

4741,

bani

21;

Cincu, înființat la

1892,

ţinut de donator,
Cincu; o farmacie.

d-l

spitalul

între.

Nicoriţa, pădure, situată în _raionul com. Valea-Rea, jud. Tecuciii, parte

proprietatea răzeşi-

și

par-

din Vladnicul.

Nicoriţa, pădure, în jud. Tutova,
pl. Corodul, com. 'undeanul,
" proprietatea statului,

Anton

Tirgul Nicorești a ars de 3
ori, aproape în întregime.
Relativ la Nicorești, găsim un
Uric din anul 1677 dat de Ion
Antonie
Ruset Voivod, prin
care întărește pe Mușat și Ivanc,

pe a patra parte din Nicoreştid.-s. și Nicoreşti-d.-j., ca fiind
proprii lor de la moși-strămoși.

(Acest uric se află la dl

Pa.

padopol-Calimah și a fost publicat de d-l V. A. Urechiă în
«Opere complecte, Miron Costin>, tom. I, pag. 221).

Nicşeni, saf, în centrul comunei
Costeşti, pl. Tirgul, jud. Botoșani, cu o populație de 250
familii, sai 1390 suflete, din
cari 241 contribuabili,
Aci este reședința primărici
comunei

Costești.

Are

1

bise-

rică, deservită de

1 preot şi 2

cintăreţi;

mixtă,

o şcoală

con-

dusă de 1 învățător, frecuentată
de 49 elevi; 4 cîrciumi; ş comercianţi

și 3 meseriaşi.

Vite sunt: 576 boi şi vaci,
108 cai, 1167 oi, 8 bivoli şi
280 porci,
Stupi cu albine stint 160,

Nicoriţa, zii,
izvorește

din

jud. “Tecuciului,
ripa

cu

același

nume și se varsă în partea dreap"tă

a Berheciului.

Nicovala, mahala, în jud. Me:
hedinţi, pl. Ocolul-d.-s.; com.
rur. Hinova.
Nicovanul,

munte,

jud.

Buzăii,

com. și căt, Cislăul, acoperit de
vie şi livezi. Masivul

conglomerat
Nicşana,

com.

zur.,

în jud. Bu-

zăă, plaiul Slănicul, situat pe am-

al cărui ve-

nit pe anul fin.:1896—97 afost

nume,

Niculeşti,

vindut
și Va-

lea-Rea.

te a răzeşilor

cu

același

la 1862; de atunci s'a
locuitorilor din Gohorul

lor din satul Galbenul

1882),

cu

Niculeasca, pzumire ce se mai
dă moşiei Udaţi-Mari, din com.
Albești, jud. Buzăii.

de 54 fete; un oficiii telegrafola

Goho-

com.

rul; mai înainte a fost proprietatea mănăstirei Răchitoasa, pănă

poștal

(înființat

penjud.

cheni,

pl. Coșula, jud. Dorohoiii.

săii e

un

de ceriți.

vale, pe

moşia

bele maluri ale rîului
mita,

la

N, începe

din

dealul

Bodineşti și se lasă pe slemne
pănă în Dealul-Liliecilor, trece
riul Slănicul și urcă pe plaiă la
muchia Frasinul, și alături de
moșia Cimpulungeanca, dă în
hotarul jud. Rîmnicul-Sărat; la
E., merge în jos pe hotarul județului Rimnicul, prin dealurile:
Ciîmpulungeanca și Ilomocioaia,
pănă în hotarul moșici Dimiana; la S., continuă pe hotarul
Dimieni și Asăneasca, trece Sla-

nicul și urcă în Muchia-Tocilei:
la Groapa-Părului; la V., din
Muchia- Tocilei,

urcă

în

linie

dreaptă, pe plaiul Băligoși, trece pe la Deleni, tot în linie
dreaptă,

merge

în muchia mun-

telui Umbrărelul, de aci pe plaiul care limitează (la S.) pădurile: Mavru

Dimă-

Slănicul,

la 37 kil. de orașul Buzăul. Li-

şi

Bodineasca,

și

urcă în dealul Bodineşti.
Suprafaţa sa e de 3547 hect.,
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din care

1028 arabile, 316

pă-

dure, 629 fineață, 930 .izlaz, 60
livezi, 20 vie și 564 sterpe.
Proprietăţi
mai
însemnate

sunt: .Cîmpulungeanca,

astăzi numele de Coca, Numirile de Coca-Merei, Coca-Nicu-

căleşti,

lești, ete. sunt mai din urmă
împrumutate de la proprietari,

torul, deservită de 1 preot și
I cîntăreț, ambele fondate de

I cîntăreț, a doua,
cu hramul

Homo-

ce posedaii părți din teritoriul

cioaia, Petrăcheşti, Niculeşti, Ver-

comună

acestei comune, Dionisie Fotino

ncasca, Coca-Schei (particulare),
Coca-Mereească' (sfoară a statului), apoi Coca-Merei, Gurgu-

băeţi, fondată

înumără

cuitori, condusă

ești, Strechioaea, ale cetelor de
moșneni: Berhuleşti, Gurguești,

și Mereeşti, derivate cîte trele
diu vechia ceată Berhoiul,
Terenul e accidentat, dar propri culturei, Din punctul de
vedere geologic, teritoriul acestei comune
bit interes.

prezintă

un

deose-

Din minerale are: multă lignită,

ozocherită,

cură,

etc.

urme

de

pă

a ţuicei

Comuna

Petrăcheşti,

următoarele

sate:

Podul-Muncii, Cîm-

pulungeanca și Coca. Cele-l'alte
cătune

sai subdiviziuni sunt din

timpi foarte apropiaţi.
Niculeşti, com. rur., în jud. R.Sărat, pl. Gradiștea, pe malul
drept al riului Rîmnicul-Sărat.
Este așezată în partea de E.
a județului, la 15 kil. spre E.
de

orașul

R.-Sărat,

și în partea

de N. a plășei, la 26 kil. spre

- Comunele

şi în trans-

e formată din cătu-

nel: Coca-Antemirească, CocaNiculești,
Petrăcheşti,
PodulMuncii şi Merei,

re|

învecinate sunt: Pu-

ești, la 1 kil.; Macrina, la 3kil.;
Ciorăști, la 3 kil. și Băbeşti, la
5 ki.

Se mărginește la N. cu com.

Are o populaţiede 1790 su.

Băleşti; la E., cu com. Ciorăşti;
la V., cu com. Păești și la S,,
cu com. Boldul.

flete, locuind în 406 case; o
şcoală în căt. Podul-Muncii, fre-

pe teritoriul săi, afară de malul

cuentată de 89 elevi și 7 eleve;
4 biserici,

deservite

de 2 preoți

“și 3 cintăreţi și din

care

drala e cea cu hramul
tru și Pavel;

cate-

Sf.

Pe-

3 circiumi; 2 mori

de apă.
Meseriași sunt: 6 lemnari,

1

căruțaş,

şi

4 fierari, 6 cojocari

I brutar.
Are 3 tirguri: Ta Ispas, la 29
Iunie și la 14 Octombrie.
*
Căi de comunicație are: șoscaua Săpoca-Lopătari şi alte
drumuri naturale.
Vite sunt:

36 viței,
epe,

2

270 boi, 250 vaci,

bivoli,

15 minji,

2860

17

cai,

36

oi, 166 ca-

pre și 265 porci.

Stupi cu albine sunt 306.
Comuna

e foarte vechie

a păstrat din vechime

și-și

și pănă

Este

înalt al

o

com.

de

cîmp,

Rimnicului,

avînd

numai

şi 48 puțuri (10—15 m. adincime).
Cătunele cari o compun sunt:
" Nicoleşti, reședința la V.; Dăs..
călești, Ja E.

Suprafața com. este de 1946
hect.

şcoală de

1$71

de lo-

de un învăță-!

tor şi frecuentată

de 61

elevi.

Locuitorii posedă: 210
guri; 707 boi, 327 vaci,

Comerciul

plu301

oi, 52 capre

constă

în import

de țesături, postavuri, coloniale,

spirtoase și în export de cereale. Transportul se face prin
gara R.-Sărat, Sunt 11 comer- cianți,

din cari 5 cîrciumari.

Căile de comunicaţie sunt:
calea județeană Rimnicul-Măicănești,

ce trece.prin

comună;

spre Pueşti ; spre Boldul și spre
Vălcele-Gradiștea-d.-s.
a
Budgetul com. e la venituri
de 5637 lei, 70 bani și la cheltueli, de

5444

lei, 23

bani.

Niculeşti, sa, pe malul stîng al
Oltului, jud. Argeș, pl. Oltul,
făcînd parte din com. rur. Olanul. Are o biserică.
Niculeşti, căzu, pendinte de com.

Rîul R.-Sărat o udă la V.,
de la S.-V. la N.E. Mai sunt

40

o

în

ct-

- te-va movile risipite.

hect., din cari

1888;

Ioan Boteză-

cai, 132 iepe, 329
și 60 rîmători.

N. de com. Gradiştea-d.-s,,
ședința plășei,

Comerţul constă în desfacerea
cerealelor,
porturi.

aci

în

în căt. Dăs-

Ianca, jud. Brăila, situat la X.-V. |

de-com.,la 4 kil. Are o populaţie de 136 suflete. S'a înființat la 1882 și poartă numele
proprietarului moșiei.
Niculeşti, saz, în jud. Ialomiţa,
pl. Ialomiţa-Balta, pendinte de

vatra

com.

Miloșești,

situat la'1 kil.

comunei, 856 hect. ale locuitorilor, 1950 hect, ale proprietății
particulare. Din acestea: 850

spre

N.-V.

satul

hect.

lii; o şcoală

arabile,

150 hect. imaș, și

5o hect. neproductiv.
Are o populație de

310 fa-

milii, sau 1428 suflete; 2 biserici: una în “căt, Nicolești, cu
hramul Adormirea Maicei Dom-

nului, deservită de .2 preoți și

de

de

reșe-:

dinţă.

Are o populaţie de 63 famimixtă, condusă de

un învățător.
Locuitorii posedă: 120 cai,
295 boi, 345 oi și 150 porci.
Niculeşti, sa, în jud. Ialomiţa,
pl. lalomița-Balta, pendinte de
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com. Țindărei, situat la 7 kil.
spre N. de satul de reședință.

Urgoaia ; are vii, fîneţe și piatră ; proprietate moșnenească.

Niculeşti, saţ, în jud. R.-Sărat,.

Nifon, schit de călugări, în com.
și căt. Măgura, jud. Buzăi, situat pe un frumos pisc, de

pl. Giadiștea, căt. de reședință
al com,

Niculeşti,

I., pe malul

așezat

drept

spre

al Rimni-

cului. Arc o întindere de 25
hect., cu o populație de 165 familii, sai 743 suflete, din cari
208 contribuabili; o biserică şi
o școală, .

Niculeşti-Coca (Coca-Seacă),
cătun, de reşedinţă
culești, jud. Buzăii,

al com. Nicu 270 lo-

cuitori și 69 case. Are sub-divizia Berhoiul.

Niculeşti-Coca,

moșie,

particu-

lară, în jud. Buzăii, com, Niculești. Are cam 200 hect,, încorporată cu moșia Coca-Scheii, cu
care face un singur corp.

Niculeşti-de-Munte, saț, în jud.
R.Sărat,

plaiul

Rimnicul,

com. Chiojdeni, așezat
Riîmnicul,

pe

căt.

riul

Niculi, îusu/ă, pe Dunăre, în jud.
Ialomița, pl. Ialomița-Balta, com.
Feteşti, în care se află pădurea
cu

același nume.

Niculi, zâzure, în insula cu același nume, pe Dunăre,

în plasa

Ialomiţa-Balta, jud. Ialomiţa, de

100 hect., populată cu salcie și
plop.

unde

se desfășură

ochilor

una

din cele mai frumoase priveliști.
„ Acestschita fost fondat la 1811
de Ierodiaconul

Nifon,

care

a

Trotușul,

com.

se

în

varsă

Doftana,

piriul

care

Valea-Co-

“drului.

ral

aju-

reale

tat de starițul Constantie, l-a
zidit din noii, după cum se vede
aztă-zi, Biserica Cimitirului s'a
zidit 1860 tot de Nicolae Picleanu și soția sa Casandra.
Frontispiicile sunt acestea:

tene.

1842,

"Intru

Nicolae

slava

celui

Picleanu

în

treime

D-zeii:

Nicuţari, colină, în jud. Buzăii,
com. Vispești, în apropiere de

se

recruta

elevii

semina-

căzut ; instalația băilor s'a ruinat; școala s'a mutat la mănăstirea Berca; călugării s'au împrăștiat, abia mai rămiind 11.
Statul a instalat aci spitalul ru-

In

Nifon,

care

întregei

aduce

populații

foloase

mun-

:

Nifon, dă? minerale,

în jud. Bu-

zăi, căt. com. Măgura, lîngă schitul: Nifon, situate într'o roman-

tică pozițiune înconjurată de
dealuri umbrite de pomi şi pă-

a Tatălui, a Fiului și a Sf, Duh, s'a clă-

dure.

dit acest

dență pe 7 izvoare, din care
unele se întrebuințează pentru
băut, iar altele pentru scăldat.
Puțin la vale se reunesc toate
într'un basin de .piatră, avind

Sf. schit și bisericuță

cu hramul
haştri

cu

de lemn

Sf, Nicolae, pentru părinţi siviața

de obște,

să fie în

veci

slobod nesupus la nimeni, de Icrodiaco- nul Nifon, pe pămîntul dăruit de d-l
Vătaf Niţu Fintescu la 111. Jar această
biserică cu hramul
muccnicul
melie

la

Izvorul

Pantelimon,
1$42

din

o temperatură de + 60. Elementele ce conțin sunt: sulf în abundenţă, iod şi puțină sare. Se

de marele Clucer Nicolae

tora; şi s'a isprăvit la leatul 1545 Moembre 9, în zilele Mărici Sale Domnului

Gheorghe Bibescu, Episcop Eparhiei BuD.

D.

Chesarie,

1556, Aprilie

temelia

această

stariţ cuvioșia
prea

Inălţatului

Episcop

26, .s'a

biserică
sa

Buzăii

zidit

cimitirul,

Constantie;

în

fiind

spitalului, din care 3 hect. ara-

D.

Filutel;

și s'a is-

Alexandru
fiind D,

1;
D.

mandritul Dionisie, stariţ fiind
Iliodor;

fondator

D.

D.

Niculae

Picleanu

cu

soţia

iunie

sa

lucoArchi-

cuviosul

Marele

71t0-

zilele

Alexandru Ghica,

D.

(Vatra-Schitului-),

șie, în jud. Buzău, com. Măgura, proprietate a statului, pendinte de schitul Nifon; are 22
hect., fără locul de băi și al

din

1omn

Principatelor Unite
tenent al Eparhiei

întrebuințează pentru reumatism
boale de piele, răni, scrofulc,
etc.

Nifon

Frontispiciul bisericei Cimitirului :
La

curge cu mare abun-

și

Pielea și de smertilu starițul Constantie
cu tot sborul și cu ajutorul a mat mul-

zău

Apa

te-

tămăduirei

s'a zidit

Și cu ajutorul mai multora.

Niculiţele, /ac, în insula Balta,
com. Stelnica, pl. alomiţa-Balta,
jud. Ialomiţa.

cari

riști. Cu moartea sa, totul a de-

ridicat aci o bisericuţă de lemn.

prăvitîn zilele prea Inălţatului Domn al

Niculiţă, piriiaș, jud. Bacăii, pl.

sulfuroase, și înființarea unci
şcoli primare, unde venea fiii
de săteni ca să înveţe și din

bile, $ hect. fineață, ş hect. livede, restul izlaz și higiii.
Nighiuţi, dea/, în jud. Mehedinţi,
com. rur. Orzeşti, plaiul Cloşani.

Clucer
Casandra

Anul

1860,

2$.

Episcopul Dionisie la avut
în de aproape priveghiere și la
ridicat la apogeul săii, atit prin
ordinea și curăţenia schitului,
cît și prin organizarea băilor

Nihocul, șir de dealuri, jud.
Bacăii, pl. Tazlăul-d.-s., de pe
hotarul comunelor Băsăști și
Schitul-Frumoasa.
Nimirceni,
fost punct vamal, în
jud. Suceava, com. Pleșești. Pe
aci se făcea mai înainte trecerea

NIMIRCIENI
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de la Fălticeni spre Suceava, în
Bucovina.

Nimirceni, Zea/ cultivabil, în jud.
Suceava,

com. Pleșești.

Dejoiul, la S. cu Virleni, la LI.
„cu dealul Nemoiul, şi la V. cu
com. Dozeșşti.
E brăzdată de dealurile : Ne-

moiul, Cernei, Nisipi și Cioponea, pe

Nineasa,

va/e şi ziriă, jud. Ba-

căii, pl. Trotușul,

NISIPURILIE

com. Doftana,

care

se

găsesc

vii,

a

cătunului

comuna

de

reședință

din

e udată de văile: Seciul, Lovișteanca, Valea-Rea și Selci.

pe care se cultivă 100 hect., 5o
arii vie.

Nisipoasa, sas, făcînd parte din
com. rur. Hirsa, pl. Podgoria,
jud. Prahova. Are o populaţie
de 240 locuitori; o biserică, cu
hramul Adormirea și Sf. Nicolae,

fondată de locuitori, la anul 1874.
Nisipi, com. rar., jud. Vilcea,
pl. Cerna-d.-j., compusă din 4 cătune: Cioponești, Mijlocul, Girnicetul şi Seciul. Situată pe valea
rîului Cerna, lingă șoseaua județeană, la 40 kil. de capitala județului și la 15 kil.de a plășei.
Are o populație de 772 locuitori,

din

cari

118

contribu-

Nisipoasa, ma/a/a, com. ValeaLungă, plaiul Prahova, jud. Prahova.
Nisipoasa, săfuc, în jud.
hedinţi, pl. Blahniţa.

Me-

abili, locuind în 189 case; 3 biserici: una, în cătunul Ciopo-

Nisipoasa, dea/, cu vii, în jud.
" Mehedinţi, pl. Blahniţa, com.
rur. Vinjul-Mare. .

nești, fondată la anul 1851; a
doua, în cătunul Mijlocul, fon-

Nisipoasa, fise, jud. Mușcel, pl.

dată la anul
cătunul

1861

Seciul,

și atreia, în

fondată

1860.
cu agricultura și parte cu lemnăria. Ei desfac produsul muncei
lor la Craiova și Drăgășani.
Vite sunt: 15 cai, 200 boi,
140 vaci, 22 capre, 108 porci,
360

Riurile,

com.

Mihăeşti,

oi.

Țuică se fabrică aproximativ
2800 decalitri anual.
Comuna se întinde pe 365
hect. în care întră și izlazul.
In comună se află meri, peri,
nuci și cireși.
|

7

Veniturile și cheltuelile se
urcă la 1309 lei anual.
Se mărginește la N. cu com.

cătunul

pl. Oltul-d.-s., jud. Vilcea, şi se
varsă în riul Oltul, mai spre S.
de cătunul

Scaioşi,

Nisipul, căfuu, al com. ValeaTeancului, jud. Buzăi, cu 380

Nisipoasa, proprietate a Eforiei
Spitalelor Civile din București,
- jud. Prahova, care se arendează,
împreună cu trupurile ValeaMantii și Pantazi, cu 3612 lei
anual, Aii fost pendinte de mănăstirea Poiana și țin de com.
Hirsa, pl. Podgoria. Întinderea
lor totală e de 937 hect., din

cari
durită

471 hect. suprafață împăși 466

diviziunlie Ciobănoaia

și Pirlita.

Nisipul, căzu (fîrlă), în jud. Ialomița, pl. Borcea, com. 'Tonea,
pe cimpul Bărăgan.

Nisipul, va/e, com. urb. OcneleMari,

pl. Ocolul, jud.
se varsă în Riîul-Sărat.

Vilcea;

Nisipul-Roşu, dea, la s. com.
Zăvideni, pl. Oltul-d..s., jud.

Vilcea.

Nisipului (Piscul-), zise, com.
Berbești, pl.
Vilcea

Olteţul-d..s.,

jud.

Nisipului (Plaiul-), dea/, jud.
Prahova, pl. Prahova, com. Prahoviţa-d.-j., numit ast-fel pentrucă terenul săi e foarte nisipos.
E acoperit cu pădure măruntă
și la poalele
lui sunt livezi, izla-

zuri, pomi şi se cultivă porumb.

la anul

“Locuitorii moșneni, se ocupă

udă

locuitori și 101 case. Are sub.
Nisipi, dea/, în raionul comunei
Nisipi, pl. Cerna-d.-j.,
jud. Vilcea,

Racovița.

Nisipeni-Văceni, arie din /acul Văceni, ce aparține com.
Nisipuri, pl. Rimnicul-d.-j., jud.
R.. Sărat,

za,

- Valea.Bisericei, din com. Orleşti,

și

care se varsă în pîriul Doftana.
Nisipeni, sa, în jud. R.-Sărat,
pl. Rimnicul-d.-s., sub-diviziune

Nisipoasa,

hect. pămînt

cul-

Nisipului (Valea-), vaze, curge
de la poalele muntelui Gurga,
jud.

Prahova,

com. Breaza-d.-j.,

plaiul Prahova, de la V. spre
S-E. şi apoi se varsă în riul
Sunătoarea,

Nisipului

(Valea-).

Vezi

Por-

cilor (Dealul-), Zea/, continuare
a munților Arnota și Buila, jud.
Vilcea.

tivabil și finețe.
Nisipoasa,

za/e, în jud.

Buzăi,

com. Grăjdana; începe din Muchia-Cerbului și se scurge în
rîul Nişcovul.

Nisipurile, con. zur., în judeţul
R.-Sărat, pl. Rîmnicul-d.-j., pe
malul drept al riului Buzăul.
Şi-a luat numele de la albia
nisipoasă a Buzăului,

NISIPURILI,
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Este așezată în partea de S,
a jud., la 35 kil. spre S.-E. de
oraşul R.Sărat, și în partea de
S. a plășei, la 18 kil. spre S.E. de Bălăceanu, reședința plăşei,

Comune

învecinate sunt:

Jir.

Se mărginește la N. cu

Jir-

„ lăul;la V., cu Găvănești (jud. Buzăii); la E.,.cu Vişani; la S.,cu

"Vizireni (jud. Brăila), de care se
desparte prin rîul Buzăul.
E o comună de cîmp ; nu are
alt acident de teren de cît malul
stîng al Buzăului şi cite-va mo.
vile ca: Secetoasa, Buga, Preotcasa,

etc.

Are şi 66 puțuri (5—8 m. adîncime) și lacul Băltişul, la V.
Cătunele cari o compun sunt:
Nisipuri, reşedinţa, la E.; Moşeşti-Vechi și Moșești-Noi, la V,

Suprafața comunei este de
3286 hect,, din cari: 18 hect.
vatra comunei, 1065 hect. ale
“locuitorilor, 2203 hect. ale proprictăței particulare. Din acestea: 3000 hect. arabile, 120
hect. imaș, 150 hect. păduri,

110 hect. neproductive,
Are o populaţie de 314 familii, sai 1302 suflete, din cari
298 contribuabili; 2 biserici: una,
în căt. Nisipuri, cu hramul Sf,
Nicolae, zidită în 1851, reparată

în 1890 de locuitori,
de 1 preot, 1 dascăl

deservită
și 1 pa-

racliser; a doua, în căt. Moșeşti-Vechi, cu hramul Sf. Niculae, zidităîn 185ş de locuideservită

de

1

preot,

dascăl și 1 cîntăreț; 2. școli,
fondate de comună, una, în Nisipuri și a doua, în Moșești, con-

duse de 2 învățători și frecuentate de 34 elevi; 10 cîrciumi,
L.ocuitorii posedă: 92 plu-

guri; 1 moară cu aburi; 2 ma-

1

Nisipurile, pichet de graniță, la
marginea Dunărei,

dănii, și în exportul cerealelor,

Transportul se face prin gara
„ Făurei (jud. Buzău), la S kil.
spre S.
:
Căile de comunicaţie sunt:
drumul vecinal Rîmnicul-SăratFăurei; spre Vișani-Ciineni ; spre
Jirlău-Drog-A mara-Balta-Albă.
Budgetul comunei e. la venituri de 5530 lei, iar la chel:
tueli, de 5420 lei.

sat, jud.

Nisipurile, Zune de nisipuri), cari
încep la S. de pădurea Torceşti,
com. Torceşti, jud. Tecuciii, con-

tinuă spre S. paralel cu calea
ferată Ivești-Hanul-Conachi,
pănă
în pădurea Hanul-Conachi, trece
calea ferată, apucă spre S.-V.,
pe lingă viile Braniștea, pănă în
malul Siretului, în fața tirgului
Nămoloasa.
”
Pe aceste dune cresc diferiți

Dimboviţa,
căt, com.

pomi:

Nisipurile, saf, în jud. R.Sărat,
pl. Rîmnicul-d.-j., cătunul de reședință al comunei Nisipurile,
așezat spre E., pe malul sting
al riului Buzăul. Are 6 hect. întindere; o populaţie de 160 familii, saii 602 suflete, din cari
152 contribuabili; o biserică și
o şcoală.

Nisipurile, saii
tuu,

Urecheşti,

al comunei

că-

un

|

salcimi,

sălcii, plopi, etc.

D-l Gr. Ștefănescu, în tratatul săi de Geologie, zice că
aici trebue să fi fost un fluvii
mare; alt-fel nu se poate explica
aceste enorme mase de nisipuri.
Aztăzi se găsesc în aceste
nisipuri:
nearse,

cremene,

săgeți,

oale

etc,

În raionul satului Șerbăneşti
există o pădure mare de sălcii,
proprietatea domnului [. Gheorghiade.

Dobrotești, pl.

Balta-Oltul-d.-j., jud. Romanați,
situat pe

Mehe-

Nisipurile, cîmpie, cam de 3000
pog., acoperită cu nisip, în județul Mehedinţi, pl. Blahniţa,
com. Crivina.

spirtoase, marchi-

„pl. Dealul-Dimboviţa,
Colanul.

jud.

dinţi.

capre și So rimători.
Comerciul constă în importul

Nisipurile,

Riul Buzăul o udă la S., de
la V.la E.; Apa-Coastei, la V.

tori,

șini de semănat, 1 de treerat,
1 de secerat; 580 boi, 640 vaci,
225 cai, 230 iepe, 2800 oi, 2

de coloniale,

lăul și Vişani, la 7 kil,; Drogul,
la 11 kil.; Galbenul, la 2r kil.

NISTOLUI,

teren nisipos,

nu-

„mit astfel pentru că pe aci sunt
dune de nisip mișcător. Altitudinea terenului d'asupra nive„ului Mării este de 110 m. Se
află situat la 24 kil. de Caracal
şi la 34 kil. de Corabia.
Are o populaţie de 130 familii, sai 413 suflete; o biserică, cu hramul Adormirea Mai:
cei Domnului, cu un preot ŞI

2 cîntăreți,

Nisipurile, zzzute mare, la N. de
comuna Nucșoara, plaiul Nucşoara, jud. Muşcel, pe linia graniței,

Nisipurile, va/e
Brăila,

care

mează
vara

jud.

se întinde între mo-

şiile Domnița,
Miresei.

nisipoasă,

Pe

Esna şi Movila-

această

vale sc for-

mai multe lacuri

primă-

și toamna.

Nisipurilor

(Dealul-),

dza/,

la

E. de Mindrești, se întinde din
Valea-Macurelor piină în Dealul.
Hudei,

com. Puţeni, pl. Nicoreşti, jud. 'Tecuciii. Formează
valea cu același nume.

Nistoiul, sa, pendinte
tur, Tălpașul,

plasa

de

com.

Amaradia,

jud. Dolj, situat pe dreapta piriului Plosca, la 2 kil. de “Tal-

NISTOLUL

paşul, cătunul de

reședință

al

comunei,

Are o populaţie de 75 familii,
saii 320 suflete, cari locuesc în
|

78 case.

Comunicaţia se face prin șoşeaua comunală, care pune co:muna în legătură: la S,, cu Soceni, iar la N., cu Zăicoiul,
In vechime făcea parte din
com. Zăicoiul.

Nistoiul, /ac, jud. Dolj, pl. Amaradia, com. Tălpașul, cu o
suprafață de 800 m. p. (20 m.
lățime și 40 lungime),

adînc de

IO m.

lul Leul, jud. Dolj, pl. Amacomuna

Zăicoiul;

curge

printr'o vale coprinsă între dealul Leui

şi

dealul

Dănciulești,

chiar pe limita acestei comune
către com. Băcești (Gorj), pănă
în punctul unde se termină dea-

lul leul, apoi pătrunde pe
ritoriul

com.

Tălpașul,

te-

tot din

pl. Amaradia, unde se varsă pe
stînga rîului Plosca,

Nistoiului (Dealul-), zza7, jud.
Dolj, pl. Amaradia, com. Tălpașul, prin care trece limita de
N. către com. Zăicoiul.
Nistor, 4774, jud. Brăila, la S.-E.
de satul Ulmul și Feașca, şi la
S. de tîrla Militari,

Nistor, zirfiaș, jud. Bacâii, pl.
Trotușul, com. Hîrja, care se
scurge pe dreapta pir. Oituzul,

Nistora, dza/, cultivabil şi huceaguri, între vălcelele NistoraMare

în Culeșa, avînd o lungime

și Nistora-Mică,

jud.

Su:

ceava, com, Drăgănești.
Nistora, zirizaş, în jud. Suceava,
com. Drăgăneşti; izvorește de

sub Dealul-Țiganilor și se varsă
63157. dlarele Dieţlonar

(ieograne.

vel, IV.

de

kil.

8—9

Nistora-Mare, vaze, în jud. Su.
ceava,

com.

Drăgănești,

parte

cultivabilă, parte stearpă.

Nistora-Mică, :za/e, în jud. Suceava,

com.

cultivabilă,

Drugănești, parte
parte stearpă,

Nistorani, ma/hala, în com. rur.
Jegujani, pl. Motrul-d.-s,, jud.
Mchedinţi.

Nistoreşti, co. rur., în judeţul
Putna,

Nistoiul, zîrîz, izvorește din dearadia,

NIȘCOVELUL
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pl.

Vrancea,

așezată

cu

același

go locuitori

Nistoreşti, sa, jud. Dimboviţa,
plaiul Ialomița-Dimboviţa, căt.
com. Bela.
Nistoreşti, sa, făcînd parte din
com. rur. Breaza-d.-s., jud. și
pl. Prahova. Are o populaţie
de 311 suflete. Cade în partea
de E.a comunei
și eudat de văile:
Temnicul, Văcăreaţa, Bradul,
Smeurătul, Plopișul, Motroșoaia
şi Fiarele, și de rîul Prahova,

care îl străbate în partea de V.

pe

malul pîriului Năruja și la poalele dealului

tia, jud. Buzăii, cu
Şi 15 case.

nume,

la 23 kil. de sub-prefectura plăşei și la 60 kil. de capitala județului,

Nistoreşti, căfun, în com. cu același nume, pl. Vrancea, jud.
Putna, aşezat pe piriul Năruja
și sub poalele dealului cu același nume.

Se compune
cătune:

din următoarele

Bătcari, Găinari, Nisto-

rești (unde e și primăria com.),
Ogoarele, Rebegari și Rominești, toate așezate pe malul
Nărujei,

Este udată de piriul Năruja
şi de piriiașele : Valea-Rea, Co-

Are o biserică parohială,
hramul Sf. Nicolae.

Nistoreşti, ma/ala,

cu

în jud. VIil-

cea, pl. Olteţul-d.-s., com. Greci,
Este udată de valea Vlădoaia
și de vălceaua Cazanul.

cîrcilul şi Măgura.
Solul în mare parte e pietros.
Are o populaţie de 232 fa-

Nistoreşti, pute, jud. Prahova,
plaiul Prahova, com. Breaza-d,-s.

milii, saii 1402 suflete, din cari
„201
contribuabili, locuind în
253 case; o biserică parohială,

Nistra, sa, în jud. Roman, pl.
Siretul-d.-s., com, Boghicea, spre
E. de satul Boghicea și la ş kil.
- de el,
|

cu hramul

Sf. Nicolae,

Locuitorii, care se ocupă mai
mult cu păstoritul, posedă: 43
pluguri de lemn ; 5 mori de apă;
390 boi, 411 vaci, 58 cai, 2250
oi, 134 capre şi 110 porci.

Sunt în comună: 3 comercianți de băuturi spirtoase, 3
fierari,

răstrae

4

rotari;

1 pivă,

6 he-

și 6 fabrici de rachiu

de tescovină.

Are o populaţie de 70 familii,
sati 243 suflete, din cari 46 con-.

tribuabili,

locuind

Locuitoril posedă
de vite mari.

în

59
59

case,
capete

Nistrii (Dealul-), dza/, pe teritoriul com. Tăbălăeşti, pl. Crasna, jud. Fălciii.

|

Budgctul com. e la venituri
de 1664 lei şi la cheltueli, de
-1598 lei,
Nistoreşti, cătun, al com. Tres-

Nisuleşti,
hedinţi,

ma/ala,

în jud. Me-

plasa Motrul-d.-s.,

com.

rur. Peștenuţa.
Nişcovelul,

numire

dată

65

une?

|
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Zăr]i 'din pădurea moşnenilor
din com. Lipia, jud. Buzăi, situată pe muntele Chilmiziul.
Nişcovelul, vaze, în jud. Buzăii,
com. Nișcovul, căt. Săseni-Vechi;

începe din muntele Chilmiziul
și se scurge în riul Nișcovul.

Nișcovul

(Nişcovul-Adunat),

cătun, al com. Gura-Nișcovul,
jud. Buzăi, cu 210 locuitori şi

”

53 case,

com. Gura-Nișcovului, căt. Să.
seni-Vechi; are 670 hect., din
care 260 hect. arabile și vie,
restul pădure,

Sărata.

7îz, în jud. Buzăii, pl.
Izvorește

în

com.

La-

poșul din două izvoare, care ies
din pădurile Podul- Ștefului şi
Podiacul

şi se

reunesc

în

Va.

lea-Unghiului, zisă şi Fundul:
Nișcovului, udă apoi în curmeziş comunele Tisăul, Grăjdana,
Gura-Nișcovului și se varsă în
-riul Buzăul, în comuna
Vernești. Malurile sale fiind nisi-

poase, apa se înfiltră în pămînt,
scăzindu-i

din ce în ce volumul,

care atinge maximul, după ce |
primește piriul 'Tisăul; iar la
Fintina- Dracului, în apropiere
de Mierea, dispare cu desăvirşire sub. maluri. Numai în timp

de ploae, undele sale ajung în
„ riul Buzăul
ciune.

Se

cu

o

mare

crede .că

tea dreaptă, sunt: Valea-Caprii,
Putineiul, Tisa, Valea-Rea, Valea-Barbului, Salcia, Ismana. și

Leurda ; iar pe

stînga:

toarea,

Pietrosul,

Ti-

Valea-Seacă,

Ha-

Stupina,

săul, Țogoia,

nate sunt:

(păduri

Mură-

repezi:
Nișcovul,

după ce dispare, iese la suprafaţă pe teritoriul com. Lipia,
“sub forme de. mici bălți, care
se rcunesc la Crăcănata şi dati

naştere rîului Călmățuiul. Cursul
săii e în genere lin. Intre căt.
Tisăul' şi căt. Glodul are as. pectul mat mult al unei bălți,

avind albia plină de richită și
trestie. Nişcovul are mai mulți
afluenţi. Mai însemnați, pe par-

(GURA-)

Mierea și Produlcasa

ale

Vechi,

statului),

Săseni-

Gura-Izvorului,

Săseni-

Noi (particulare); Cîrlomănești,
Bălțați și Tircoveanca ale cetelor de moşneni:

leșul, Mierioara, Borul, Bărbuleanca şi Mierea. Nișcovul, la sor-

Cirlomănești,

gintea sa, e crezut de locuitori

Tircoveni și Moșneni după vale,
numiți: Bleveşti și Ghivețeșşti.
“Terenul e accidentat de nu-

ca apa cea mai
a vindeca unele

meroase dealuri, din care Săseni şi Cîrlomăneşti sunt renu-

eficace
boale.

pentru

mit? prin viile ce le acoperă şi
cantitatea vinului ce produc;

Nişcovul-de-peste-Girlă, cătun,

Nişcovul, moșie, în jud. Buzăi,

Nişcovul,

NIŞCOVULUI

al

com.

Buzăi,

Gura-Nișcovului,
cu

230

locuitori

jud.
și

cele

mai

multe

însă sunt

conglomerate

45

case.

sterpe

saii acoperite

de păduri.

Are renumit: fîntîni cu
Nişcovului (Gura-), com. rur., în

N.,

începînd

de

la

apă

bună de băut și în mareabundență; se disting însă: Dișca,

jud. Buzăiă, pl. Sărata, situată
pe ambele maluri ale riului Nişcovul și la distanță de capitala jud., de 17 kil. Limita sa,
la

niște

argilo-nisipoase,

Pleșea și Heleșteul.
Comerciul constă în desfacerea producţiunilor şi în transporturi, mai cu seamă lemne de foc,
ce se consumă în orașul Buzăul.

Pietriș,

merge pe valea Tina-Neagră,
de unde se urcă în muchia Țiata și de aci în muchia Solniţele;
la V., din muchia Solniţele merge
în Podul-Adincatei, se lasă pe

Cai de comunicaţie are şoselele: Buzăul-frontiera, VerneştiTisăul,

prin

Nişcovul

și

Mizil-

la Lacul-cu-Zălogi, o ia pe

Nișcovul prin Sărata (Drumul:
Dealului).
Locuitorii posedă: 566 boi,

Valea-Nișcovelului, dă în fintîna
Produleasa, şi de aci în Fintîna- Piclelor; la S., din Fintina-Pi-

128 vaci, 78 “viței, 4 bivoli, 28
cai, 17 iepe, 4 minji, 1040 oi,
20 capre şi 320 porci,

valea

„urcă

Mirea,

trece rîul Nişcovul,

clelor, apucă pe matca Văii-Tean-

Stupi sunt 93.
Comuna e formată din cătu-

cului și apoi pe drumul tirgului
Valea-Teancului, pe care merge

nele: Cirlomănești, Mierea, Nişcovul, Nișcovul - de-peste-Girlă,
Poșircești, Săseni-Noi, SăseniVechi și Valea-Siiseni-Noi, zisă
şi Valea-Teancului.

pănăîn cătunul Săseni-Noi; la E.,

din marginea cătunului Săseni.Noi, urcă

în

Malul-Ciairului,

se

lasă în marginea cătunului ValeaNișcovului, întîlneşte matca

Are o populaţie de 2100 sufle-

rîu-

lui Nişcovul, continuă puţin pe

te,

cotul

cari locuesc în 491

ce'l

face aci, apoi,

spre N., ajunge iar în căt,
- măneşti,

la

sub-divizia

urcind

Cirlonumită“

Pietrișul.
Suprafaţa com. este de 4250
hect., din care 458 hect. arabile,
1653 hect. pădure, ş2 hect. fineaţă, 280 hect. izlaz, 117 hcct.

livezi, 630 hect. vieși 760 hect.
- loc sterp, Proprietăţi mai însem-

din

cari

414

contribuabili,

case.

Meseriaşi sunt: 24 lemnari,
timplari, 5 rotari, 40 butnari,

-3
2

croitori,

2

cizmari,

1

fierar,

2 cojocari, 1 brutar şi 2 vărari.
Budgetul com. e de 3840 lei.
Are

o şcoală

frecuentată

de

48 elevi; 4 biserici în cătunele
Nişcovanul-Adunat,

Săseni-Noi,

Săseni-Vechi și Cîrlomănești, de.

NOGEA-RUNCUL

ca
e
>

NIȘCOVULUI (VALEA)

servite de 3 preoți, 3 cîntăreţi !
și 4 paracliseri. Catedrala e cea

cu hramul Sf. Voevozi,
Sunt 11 cîrciumi,

ranul, Ciolanul
și Bradul, din care
unele înconjurate de ziduri tari,
arme și ghiulele, ce se găsesc
prin

Comuna e vechie, Cătunele
care se găsesc menționate în secolul al-XVII-lea sunt: Nicşovul
şi Săsceni, unde a fost adusă o co-

'lonie de Sași, azi rominizaţi.
Ca locuri demne de văzut are:

Dealul-Pandurului, unde în 1821
a fost o crincenă luptă între

Turci şi Eteriști. Sub dinsul se
găsesc multe hîrburi nearse. Ce.
tățuia, în Cîrlomănești, un îmens

depozit de oale de diferite forme,
atit din perioada dacă, cît din
cea

cumană-tătară. Aci a trebuit să fie un cimitir,
De la 1806—1812, Gura-Niș-

covului a servit ca tîrgal întregului judeţ, fiind-că oraşul Bu-

zăii fusese ars şi orășenii se
refugiaseră aci, în Nicşovul-Adunat, precum şi ca centru de

cultură, de la 1823—1834, cînd
a fost aci renumita școală a lui

păduri, etc., rezumă

secole

întregi, care ne amintesc de
timpii de invazii, de glorie și
de decadențăa trecutului nostru.
Totul arată că pe această vale
a trebuit să se fi dat lupte
crincene.
Nu mai puțin plăcută este şi
pentru excursiuni, mergînd ore
întregi, mai cu seamă de la Tisăul pănă la Glodul, numai sub
umbra ștejarilor seculari, avind
de văzut: faimosul plop (plută)
din comuna Strejeni, a cărui
grosime de 9.67 m. în periferie
(la jumătatea trunchiului), îl face
a fi, poate,

cel mai mare arbore

din Țară; muntele Faţa-Inaltă cu
avutele și fortele sale ape minerale; Virful-Glodului, de unde
se desfășură una din cele mai

frumoase priveliști, etc.

„semnată, în pl. Sărăţi, jud. Buzăi, prin mijlocul căreia curge
riul Nişcovul. Ea începe de la
obirșia Nișcovului, cu o deschidere de 6 m. şi merge din ce

Niţeni, rup de sat, în jud. Neamţu,

Nişcovului (Valea-),

va/e în-

în ce lărgindu-se, pănă la com.
Gura-Nișcovului, avînd pe partea
stîngă muntele Predealul-Buzău„lui,

acoperit

de

vaste

Şi . secu-

lare păduri, iar pe partea dreaptă
stincoasa Istriţa și Chilmiziul, a-

pl. Piatra-Muntele,

aproape
Niţenilor
Bistriţei,
Suceava,

sebit interes.

Cirlomănești,

tu-

mulul Cetatea, șanțul Tătarilor,
nenumăratele fortificaţii, ce se
„văd pe virful, dealurilor ce o
domină,

cetăţi în ruine, mănăs.

tirile: Grăjdana,

Barbul,

Izvo-

pâriiaș,

jud.

Niţului (Şesul-), șes, între satele
Iezerelul și Valea-Onei, com. Coșești, pl. Racova, jud. Vasluiii,

prin care trece piîriul Racova.
Niul, jazşe, jud. Brăila, din care.
O

ramură

se

varsă

Pusdercul; iar spre
iezerul Terteleţul.

în

iezerul

S. alta

în

Noapteşa, saț, în jud. Mehedinţi,
pl. Motrul-d.-s., com. tur. Sisești-d.-j.; are 5o case,

Noapteşa, zirîz,

în jud.

dinți, pl. Motrul-d.-s.,

Mehe-

com. rur,

|

Noapteşul, sa, pe. malul

drept

al rîului Argeșul, la ş kil., spre

$. de Curtea-de-Argeș, jud. și
pl.. Argeș, com. rur. Tutana.

“Are o populaţie de 308 suflete
și o biserică cu

Ingeri, făcută de
servită
tăreţ.

de un

hramul

Sfinţii

locuitori, de-

preot

şi

un

cîn-

(Piriul-),

a/ucut

Nogea, dra/, jud. Bacăii, pl. Mun-

al

telui, com. Văsteşti,. de pe
ritoriul satului Leorda,

te-

Nogea, pădure foioasă, jud.

Ba-

Broșteni, jud.

coperiți asemeni parte de păduri,

parte de livezi și vii. Terenul.
ci este argilo-nisipos. Din punct
de vedere istoric și arheologic,
această vale prezintă un deo-

(Pirîul-),

Bacău, pl. Muntelui, com. Brusturoasa, care se varsă în Pirtul.Scăricicăi,

com. Vaduri,

de satul Oanţul.

în cum,

Niţului

Jegujani.

Niţă, pârizaş, în jud. Neamţu,pl.
de Sus-Mlijlocul, com. Vînători,
izvorește din ramura despre S.
a dealului Oglinzi (Neamţu) și
se varsă pe partea stîngă a piriului Neimţișorul, aproape de satul Debruţa.

" Codru.

două table de piatră:ce "i servesc ca inscripţie.

Niţuleşti, sa/, făcînd parte din
com. rur, Vaţa, pl. Vedea-d.-s.,
jud. Olt. Este contopit cu cătunul Ciurești. Cade în partea
de E. a comunei,
Are o populaţie de 266 locuitori; o biserică vechie, construită din lemne

groase de stejar, adusă aci din
cătunul Chiriţești la anul 1834,
după cum se poate constata din

căi, pl. Muntelui, com. Văstești;

are o întindere de 99. hect. și
aparține răzeșilor din comună.
Nogea, firiiaș, jud. Bacăi, pl.
Muntelui, com. Văsiești, care izvorește

de sub dealul cu acelaşi

nume și se varsă în

pîriul Ur.

menișul.

Nogea-Runcul, zăzure foioasă,

NOIIAL

510

jud. Buzău, pl. Muntele, com.
Văsiești, proprietatea răzeşilor
din comună; este supusă regimului silvic.

com.

NOVAC (BRAZDA-LUI-)

rur. 'Turcoaia;

se desface

din Dunăre, la 2 kil. mai jos
de Ostrovul-lui-Moș-Dobre; se
îndreptă spre N., avind o direcțiune generală de la S.-V,
spre N.-E.; brăzdează partea
V. a plășei și pe cea S.-V. a

“Noua-Văcărească,

Nohai, rovilă, în jud. Buzău, com.
Cotul-Ciorii, pe hotarul despre
Vizireni, din jud. Brăila.

comunei,

Noi, foreut, trece prin căt. Vijoeşti,

4 ih kil. se varsă iar în Dunăre, la 1 kil. mai jos de sa-

494 locuitori.

com. Tetoiul, pl. Mijlocul, jud.
Vilcea, şi se varsă în riul Olteţul.

tul Turcoaia ; închide între el
şi Dunăre o insulă de 300 hect.,

hect.

Noianul, /ac mare, jud. Brăila, la
I kil. de satul Ciacirul, sub mu-

chea platoului; e unit cu lacul
Groapele,

din

com.

Gropeni,

prin privalul Noian.

Noianul, /ac, pe țărmul stîng al

și,

după

un

curs

de

„acoperită cu păduri, pe jumătate exploatate; prin gîrla, numită Apa-Redeluia, comunică cu
girla Apa-Bălanul, închizînd, între ele și Dunăre, un grind pietros de 100 hect.

Noroiul-Mare,

:ezer, cam

de 1

canalului Lata, jud.: Brăila, com.

kil., în jud.

Chiscani,

peni, între privalul Arimăneasa *
şi Gingărășoaia,

între

satul

Chiscani

și căt. Vărsătura, la 1 kil. spre
N. de satul Chiscani.

Brăila,

com.

Nona, fost sat, jud.
vălceaua

Nona,

Ilfov, lîngii

numit azi Stra-

hovi. Se află în partea de N.E.
a com. Afumaţi.
Nona, zarea vechie a vălce.
Je Strahovi, judeţul Ilfov,

tindere de 22 hect., jud. Vilcea, care, impreună cu trupurile:
Verdea (20 hect.), Tătărei (216
hect.), Părăscști (885 hect.), Dobrușa (76 hect.) și Mitrofani
(125 hect.), ţine de comunele:
Drăgășani, Ștefănești și Creţeni,
pl. Oltul-d.-j.
Notarului (Viroaga-),

“jud.
Noroaiele, /r/ă, în jud. Brăila,
com. Gropeni, între canalul Vilciul

și .Dunărea-Vechie,

unde

privalul Lata se uneşte cu privalul Gingărășoaia.
Norocelul,

ea/,

în jud. Iaşi, pl.

Bahluiul, com. Birleşti, avind trei
ramuri : Moșinoael, Poştei și Mo-

rei, pe care se întinde moșia cu
satul Spinoasa, de la N. spre
S., pănă în malul stîng al Bahluiului.

Noroioasă (Apa-), gir/ă, în jud.
Tulcea,

pl. Măcin,

pe teritoriul

Brăila,

care

viroagă,

pleacă

din

rîul Buzăul, de la E, satului Vizireni, ocolind spre E., intră în

com. Strimbul, unde sc uneşte
cu viroaga Făurei, la stînga drumului de fier Brâila-Buzăă,

Notinului

(Valea-),

D-l

T.

Urlățeanu

prietarul cultivă
izlaz).
Are

are

4800

şi locuitorii, 200 hect. Pro-

175

o biserică,

hect.

(25

cu hramul Sf.

Nicolae, deservită de 1 preot și
1 cintăreţ; 1 baltă.
Comerciul
ciumari.

se face

de

Numărul vitelor mari
317 şi al celor mici, de

4

cîr-

e de
1295.

Gro-

Noropiţa, sâdure a statului, în înNomoale. Vezi Nămoalc, Nămoloasa, etc.
:

(Pupăza),

sat, făcînd parte din com. rur.
Frăsinetul, pl. Olteniţa, județul
Ilfov. Este situat la E. de Frăsinetul, pe malul stîng al girlei
Mostiştea.
Se întinde pe o suprafață de
5000 hect., cu o populaţie de

za/e, jud.

Olt, pl. Vedea-d.-s., com. Fata;
se varsă în Girla-Boului, în raionul com. Fata.

Noii (Satul), sub-diviste a cătunului Benga, jud. Buzău, com.
Mărunţișul, formată din însurăţel. Îi mar zice şi Haimanale.
Vezi Mănăstirea.

Nouă-Funii, în/undătură, formată din împreunarea a doua
culmi ale dealului Tătărăni, com.

Telejna, pl. Mijlocul, jud. Vasluiii. Puțin mai la vale de această înfundătură e așezat satul Tătărani,

Nomoalelor (Valea-),za/e, com.
Racoviţa, plaiul Nucşoara,
Mușcel,

jud.

Novac (Brazda-lui-), zrme de
val de pămînt, adică şanţ mare,
cu o ridicătură cam de 3 m.
Aceste fortificațiuni militare ai
fost studiate de d. prcfesor Gr.
G. Tocilescu,

şi rezultatul

cer-

cetărilor sale se pot rezuma
ast-fel: Se deosibesc în Țara Romi-

nească 2 asemenea valuri:
1. Valul sai lirnesul de Word,
care, plecind de la Dunăre, de

la Hinova în Sud de Turnul-Severin,

trece

prin

Craiova,

Pun-

tea-de-Greci, pe lingă gara Ploești, și ajunge la cel-l'alt punct
al Dunării, cite-va kil. spre S.
de Brăila.
O atare uriașă fortificație mi-

NOVAC (PIETRELE-LUI-)

bl

litară, taie Țara Romînească în
două :părți, despărțind regiunea
cîmpielor de regiunea munților,
Poporul o numește, în limbagiul
săi

figurat,

Brasda-lut- Novac

saii Calea-lui- Traian,
Frontul valului este
tat către N,
2.

îndrep-

Valul saii /imesul de Sud,

cu frontul îndreptat tot spre N,,
situat la S. de primul val, dar
mai puţin lung de cit acela.
EI leagă două puncte ale Dunării: unul la V., numit Cetatea,
la N. de Calafat, altul la E,
numit Zrasinul, la N. de Giur.

giă, trecînd pe lingă orașul Alexandria, jud. Teleorman.
D-l

Tocilescu

recunoaşte

în

amîndouă aceste lucrări fortificatorice primele etape ale dominaţiunei romane la Nordul
Dunărei, adică în epoca anterioară cuceririi Daciei

de către

Traian, din care epocă datează
şi

Maunicipiun

Plavium

Dro-

betta (Turnul-Severin). Vezi opera sa: /ouzlles et nouvelles
vecherches archeologigues, Bu:
carest,

1901,

p.

118.

Legenda spune că prima brazdă ar fi fost făcută de un uriaș

anume Novac, cu un plug tras
de doi bivoli albi. Alții cred că
a fost croită de
în fuga lui, cînd

şarpele-balaur,
era urmărit de

Iorgovan, care Pa tăiat în bucăți pănă la Orșova, unde i-a.
rămas numai capul, din care
iese primăvara musca

cea

otră-

vitoare pentru vite,

de piatră, în interiorul căt. Zăhărești,
Buzăii,

Novac

com.

Mărunțișul,

(Valea-lui-),

va/e,

com. rur. Siseşti-d.-j., pl.
* trul-d.s., jud. Mehedinți.

Novaci, p/aiă, în jud.

tuat în partea de NE. a judeţului. Pănă la 1883, forma sin-

denumirea

com. Piţicul și trece pe la Zorlești, Poenari, Ciuperceni, de
unde intră în Vilcea.
Şoselele jud. sunt:
1. Șoseaua care pleacă din
comuna Bumbești-de-]ii şi trece prin următoarele localităţi:

de pl. Novaci-Amaradia, cu reşedinţaîn căt. Hirişești, pendinte

Berlești, Tetila, Gruiul-d.-j., Muşetești, Drăgoeşti, Crasna, unde

gur o

Gorj,

jud,

în
Mo-

administrativă,

și formează o singură diviziune
administrativă

sub

de com. Novaci,
Se mărginește la N. cu Carpaţi, ce'l despart de Austro-

se desparte în două, o ramură
apucînd spre Surpaţi, unde intră
în pl. Amaradia, iar alta mergînd

Vul-

spre Cărpeniși, Aniniși, Hirişești, pe unde o ramură apucă

care

can, de
rîul Jiul;

se

plaiul

desparte prin

la S., cu vechia plasă

Amaradia
Ocolul,

cu

la V.,

Ungaria;

şi cu

parte

din

pl.

şi la E., cu jud. Vilcea.

Pămiîntul plaiului este muntos.
Limita munţilor atinge următoarele localități: Bumbești-de-]ii,
Drăgăoeşti, Radoși, Novaci, Cernădia și Polovraci.

Culmile mai importante ce se
detașează sunt: Culmea-Sadului,
a-Moldovișului, a-Corneșului și
masivul dintre Gilortul și Olte-

țul, saii culmea Zănoaga, toate
avind mai multe ramificațiuni
de dealuri importante.
Văile cari despică solul pla:
iului Novaci sunt, începînd de
la V. la E.: Valea-Jiului, a-Sadului, a-Crasnei, a-Curpenișului,
a- Gilortului, a- Galbenului sati
Baia-de-Fier şi a-Olteţului, străbătute de rîurile cu același nume;

precum
de un

și alte
ordin

mai

multe

inferior,

sale

muntoase,

văi

deschise

de afluenții lor.
Solul plaiului, din cauza
nu

naeste

productiv. Sunt 32869 hect. pădure.

Șoselele din acest plaiii sunt:
1. Şoseaua națională, care întră
în această plasă puţin mai la
S. de com. Ciineni, trece pe la
Bumbești-de-Jii, intră în defileul
Lainici,
pănă

si-

diviziune

cu reședința la Novaci, dar de
atunci s'a unit cu pl. Amaradia

turei

Novac (Pietrele-lui-), roy stânci,

NOVACI

urmînd acest
la frontieră.

defileă

2. Şoseaua judeţeană T..]iăVilcea, care intră în această pl. la

spre S. spre Huluba, Ciocădia,
unde întră în plasa Amaradia,
iar cea-l'altă ramură merge spre
Novaci, Cernădia, Baia-de-Fier
şi Polovraci, de unde intră în

Vilcea.
Șoselele com. sunt:
I. Șoseaua care pleacă din
com, Tetila şi trece pe la Ciineni şi Sofrăceni, de unde întră în plasa Ocolul.
2. Şoseaua, care duce de la
Turbaţi la Drăgoești.
3. Şoseaua care pleacă din
cătunul Huluba și trece prin
Pociovaliștea,

Siteşti

și Piţicul,

de unde întră în pl. Amaradia,
In plasă, este o judecătorie
de ocol, cu reședința în Cărbuneşti, o companie de doro-

banți, cu reședința

în Novaci.

Locuri istorice sunt: La Bumbești-de-Jii şi la Mușetești-deJii, Tetila, Cîineni, Gruiul-d..j.,
Mușetești,
Ohaba,
Drăgoești,
Turbaţi, Crasna, Cărpinișul, Radoşi, Aninișul, Surupaţi, Ciocădia, Pociovaliştea, Novaci, Cernadia, Bumbeşti-Piţicul, Poenari,

Baia-de-Tierși Polovraci. (v.a.n.).
Centre de desfacere sunt:
Bumbești-Piţicul cu bilciii mare
de vite,

odată

pe an,

la z4Fe-

bruarie.

In plaiul Novaci sunt: 9 pichete; o trecătoare la Lainici, şi
poteci la fie-care din pichetele
respective.

.
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Are o populație de 4872 familii, saii 17529 suflete, din cari
3273

contribuabili;

16. şcoale,

frecuentate de 471

copil.

Novaci, com. rur.; în jud. Gorj,
plaiul Novaci, situată pe ambele țărmuri ale rîului Gilortul,
la E. de Aniniși. Se compune
din

4

cătune:

Novaci-Străini,

Novaci-Romini, Hirişeşti și Ghebani,

Numele se crede că'i vine de
la Baba-Novac, general al lui
Mihaiii- Viteazul

şi întemeietorul

com. pe la 159ş.
Are o suprafaţă cam de 7900

Comunicaţia

seaua

vecinală

NOVACI

se face prin

șo-

Polovraci și calea vecinală Cio- cădia-Hirișești. Comunicaţia cu

cele-l'alte comune

se face

prin

poteci și drumuri de care. Din
comună mai pleacă o potecă
de cai, care merge în Transilvania pe la muntele Piatra-Albă
(vama austro-ungară), iar de
aci se ramifică în diferite direcții ale Transilvaniei.
In privința potecilor ce pleacă
din această com., vezi pichetul
Bora.
Sucursala vămei romîneşti are

mo-

„reşedinţa iarna la Novaci și vara
la Timpa.

şia statului, 3800 hect. ale moșnenilor, 3000 hect. ale proprietarilor și 1000 hect. ale împro'prietăriților. Jumătate din toată

Novaci, com. rur., jud. Vlașca,
pl. Cilniștea, situată pe coasta
dreaptă a Argeşului, din jos de

hect.,

din

cari:

100

hect.

suprafaţa e pădure.

Limita

cestei suprafeţe este: spre

a.
E,,

muntele Corneşiul; la V., pîriul
Aninişul; la N, o linie paralelă

cu frontiera, linie care trece prin
muntele Redeiul (lingă Corneși);
la S., com.

Are

Pociovaliştea,

o populație

milii, sai

1484

de

468

fa-

suflete, din cari

305 contribuabili; o școală de
băeţi, frecuentată de 45 elevi
și 1 de fete, frecuentată de 12
eleve; 5 biserici, deservite 'de

3 preoți şi 3 cîntăreţi; 48 fîntîni, 8 mori pe apa Gilortului;
9 piue; 12 joagăre; ş cîrciumi,
Comerciul se face de zi persoane,
Locuitorii posedă: 100 pluguri, 139 care cu boi, 72 căruţe cu cai; 1209 vite mari cornute, 311 cai, 901 oi, 370 ca-

pre, 26 măgari și 645 rimători;
92 stupi cu albine.

Venitul com. este de 2550
lei, iar cheltuelile, de 2447 lei,

92 bani.
Prin com. trece rîul
şi

Gilorţelul-de-Est.

Mihălești,

la extremitatea N..I,

a plășei, despre jud. Ilfov, la 24
kil.

de

București, la 5ş

kil. de

Giurgiu, prin Călugăreni, .şi la
21 kil. de Ghimpați, reședința
plășei.
Are o populaţie de 633 suflete, din cari 158 contribua.
bili; o biserică,-deservită de un
preot

și

2

dascăli;

o

școală

mixtă cu 3 clase, condusă de
o învățătoare și frecuentată de
30 băeţi și 10 fete,
Budgetul com. e la venituri
de 28709 lei şi la cheltueli, de
2824
Novaci,

lei.
saț, așezat

în partea de

S..V. a com. Zlătunoaia, pl. Miletinul, jud.

Botoşani,

și

dealului Căcaina, prin valea căruia trece piriul Răcea (Novaci).
Suprafaţa teritoriului e de
1934 hect., cu o populaţie de
120 familii, sai 497 suflete, din
cari 80 contribuabili.
Are o biserică, fondată pe la
1680. Se presupune a fi făcută
de

către

un

cioban,

pentru

că,

la reparațiunea ce i s'a făcut,
s'a găsit, sub pragul ușci de la
intrare, un băț păstoresc, bine
lucrat,

în

forma.

obicinuită,

Novaci. Moșia, în întindere de
7407 hect., e proprietatea printului Gr. M. Sturdza,
Are o populaţie de 20 familii,
sai 71 suflete; o fabrică de spirt
(velniţă), care produce 50000 de
decalitri anual.

Novaci, saf, în partea S.V. a
com. Duda, pl. Podoleni, jud.

și

care băț s'a așezat iar în locul
unde a fost găsit, spre a servi
de document, în lipsă de alte
dovezi, Biserica e deservită de

1 preot și 1 dascăl,

-

Proprietatea moșiei, pe care
se află satul, este a statului,

In privința numirci și înființărei satului, legenda spune că
un haiduc, cu numele de BabaNovac, s'a așezat aci din ve-

chime, într'o poeniță din codrul
nestrăbătut, ce se află în această
localitate, unde a trăit multă

vreme; pe lingă el s'aii strîns
mulți refugiaţi, cari umblai pribegind prin Țară de răul Tătarilor și, sub

ocrotirea

lui, for-

mînd bordee și, tăindu-se pădurea împrejurul bordeelor, după
" mortea lui, s'a format satul, dindu-i-se numele de Novaci, urmași de-ai lui Novac.

Novaci,

cîmpie, jud. Vilcea, pl.

Olteţul-d.-j.,

com.

Laloşul.

în valea

Gilortuj

piraiele Gilorţelul-de-Vest

Fălciu, la 4 kil. de satul de reședință, Duda, situat pe coasta

Bumbești-de.]ii-

Novaci, /odiș, jud. Botoșani, care
se întinde în dreapta piriului
Sicna,

la N.

de

satul

Novaci,

între piraiele Novaci şi Prăjanul.
Novaci, /iri. Vezi Răcea, pirii,
com. Duda, pl. Podoleni, jud.
Fălciu.

Novaci,

firii,

pe

teritoriul

sa-
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tului Oneşti, com. Șipotele, pl.
Bahluiul, jud.

Iași; se varsă

în

piriul Miletinul.

Novaci, za/e, prin care curge piriul Novaci, jud. Botoșani, com.
Zlătunoaia, în partea de S. a
' comunci,
Novaci, zirîi, jud. Botoșani ; izvoreşte din coasta de S. a podişului Novaci, com. Zlătunoaia;

formează iazul Novaci; curge
spre E. şi se varsă în Miletin.
Novaci, za/e, pe moşia Zahoreni, com. Avrămeni, pl. Ba-

şeul, jud. Dorohoiii.
Novaci-Romini, căfun, al com.
Novaci, jud. Gorj, situat pe malul drept al Gilortului, în plaiul
Novaci.
Are o suprafață de şoo hect.,
cu o populație de 121 familii,
sali 458 suflete, din cari 83 contribuabili; 1 biserică, deservită

de 1 preot și 1 dascăl; 10 joa„găre; 7 pive;
și 8 fîntîni.

Locuitorii

7

mori

posedă:

pe apă

23

plu-

guri, 44. care cu boi; 240 vite
mari cornule, 95 cai, 120 oi,
150 capre şi 120 porci,

Novaci-Străini, căzu, al com,
Novaci, jud. Gorj, situat pe ma:
lul stîng al Gilortului, Se numește ast-fel, pentru că locuitorii sunt veniți din Transilvania,

Are o suprafață de ş25 hect.,
cu o populaţie de 141 familii,
saii 560 suflete,

din

cari

112

contribuabili; 1 biserică, deser.
vită de preotul și cîntăreţul din
căt. Novaci-Romini; 1 şcoală
de băeți şi 1 de fete; 1 joagăr;
2 mori pe apă și 13 fîntîni.
Locuitorii posedă: 31 plucu

cai;

care cu boi, 72 căruțe
418

vite

mari

cornute,

7

guri, 40

185
340

cai, 8601
porci.

Novacilor

oi,

160

capre

și

(Valea-),

va/e,

for.

Dolj, pl. Jiul-

d.-s., com. Argetoaia, Are o poîn

44

case: și
|

10

bor-

Copiii din sat urmează la școalele din satul Argetoaia-d.-s,, ce
este la 21/ kil,
Novacul, dea, pe moşia Domoşani, com. Manoleasa, pl. Bașeul,

jud. Dorohoii.

Novacul, pri, începe de pe Liveni-Mitropoliei, com. Manoleasa, pl. Bașeul, jud. Dorohoii,

Și .

se varsă în Volovăţ, la Hriţeni.

Novacului (Dealul-), zea/, jud.
„Dolj, pl. Jiul-d.-s., com. Argetoaia, înalt de aproape 150 m.
Se lasă din Dealul-Poroinei (Mehedinţi).
Novo-Seliţa.

Vezi

Păsatul,

sat,

com. Buda, pl. Herţa, jud. Dorohoiii,

Nucari-Mănăstirei, saz, făcînd
parte

din

com.

rur;

Copăceni-

Mogoșești, pl. Sabarul, jud. Ilfov.
Se întinde pe o suprafață de 677
hect., cu o populaţie pe 733 sufete. Aci este reşedinţa primă.
riei,
Moșia,

proprietate a statului,

are 277 hect., din cari se cultivă
187 hect. Locuitorii
ati 400 hect.

şi le cultivă pe toate.
Areo

biserică, cu hramul

A-

dormirea, deservită de 2 preoţi
și 2 cîntăreți,
Comerciul se face de 2 cîr_ciumari,

Nucarilor

(Valea-), piriă,

în

jud. și pl. Tulcea, pe teritoriul
„com.

Sari-Ghiol:

prelungirile
lui- Mare,

sa, jud.

pulaţie de 280: suflete, cari locuesc
dee.

Numărul vitelor mari e de 232

şi al celor mici, de 376.

mată din prelungirea dealului
Novaci, jud. Iași, pl. Bahluiul,
com. Șipotele.
Novacul,

NUCILUL,
initia

izvorește

de
sub

E.

din

ale Dealu-

numele

de

Sa-

ri-Ghiol; se îndreaptă spre S$,,
avînd o direcție generală de la
N.-V. spre S.-E.; curge prin dealurile

Iacob-Mog,

Imalac,

Cia-

tal-Tepe, Taușan-Tepe și Calica;
primeşte pe stînga Valea-Viilor;
trece prin mijlocul satelor Sari-Ghiol și Calica, şi, după un |

curs de 10 kil., se varsă în lacul Razelm; puţin mai jos: de
satul Calica,

pe valea lui, mer-

ge drumul vecinal Malcoci-SariGhiol,

Nuceteanca, pădure de 15000
arii, pe teritoriul moșiilor Plopul
și Titu, pl. Bolintinul, jud. Dim-

boviţa,
Nuceteanca, piriă, izvoreşte din
poalele dealului Nucetul, com.

Gornetul-Cuib, pl. Podgoria, jud.
Prahova, curge de la N, spre
S., primind în dreapta valea Beni

și pîriul Turburea,

și

se varsă

în piriul Sărăţelul, tot în raionul com. Gornetul-Cuib.
Nucetul, sa/, făcînd parte din
com. rur. Gornetul-Cuib, pl. Pod.
goria, jud. Prahova. Este situat

"pe culmea dealului Nucetul, în
partea de N.-E. a com. Are
o populație de 295 loc.; o bise-

rică construită de lemn, fondată

la 1814, deservită de un preot,
In partea deN.-E. a căt. Nucetul, în localitatea numită Valea - Sălciei, se află în pămînt
multă sare.
Se zice că biserica din acest

“sat a fost adusă

la

1814 din

căt, Izești, unde
una de zid.

se

construise

-

NUCETUL
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Satul ar fi înființat pe la 1714.
In apropiere se află metohul
Episcopiei de Buzău, ale cărui
urme se văd și azi. Legenda
spune că pe culmea dealului,.
pe care se stabiliseră primii locuitori, călugării plantaseră nuci,
de unde s'a dat satului numele
de

Nucetul.

Nucetul,

mănăstire

şi sat, jud.

Dimboviţa, pl. Dealul-Dimboviţa,
com. Cazaci, pe malul stîng al
riului Dimboviţa, la 25 kil. spre
S-E. de Tirgoviște, lingă calea
ferată Tirgoviște-Titu. Mănăstirea se întreține de stat, Pe moşiile
ci se află instalată herghelia statului. La 1821, în timpul zaverei, Turcii ai bătut în două rinduri pe Greci în Nucet. Lîngă această mănăstire și lingă

grajdurile și cazărmile

herghe-

liei de la Nucet se află gara
Nucetul. Imprejurul mănăstireise
mai

află un

mare

tot

Nucetul,

care

cătun, numit
ține

de

com.

Cazaci.
In cătunul Nucetul se află o
școală condusă de un învățător
plătit de stat. (Vezi Cazaci şi
Broşteni).
Din

hrisovul

cu

anul

7010

al Radului Voevod pronumit cel
mare,

se

stirea

Nucetul

de

dovedește

a

că

mănă-

fost fondată

pircălabul Gherghina

satul..,.,

sov al acestui Radu-Voevod-celMare,

încă

din

de la

zilele

lui

Vlad Voevod cel mare, și pusă
de numitul fondator sub protecția (hramul) Sf. Gheorghe,
patronul zilei sale onomastice.
Tot acest Gherghina a înzestrat-o atit cu moșia

Nucetul,

cu

osebitele sale numiri și trupuri,
precum și cu moșia Bădeșşti.
Cu toate acestea, din alt hri-

tot cu data 7010,

se face

netăgăduită încredințare

că

la

întemeierea și înzestrarea acestei
mănăstiri, a contribuit mult și
Vlad al V-lea, tatăl săă, find:
că atit hrisovul acesta, ce vor-

bește de moșia Topoloveni, făcută

Nucetul, sat, făcînd parte din
com. rar. Chiojdeanca, pl. Pod:
goria, jud. Prahova. Are o populație de 549 locuitori.

NUCETUL

danie

mănăstirei

de

către

Vlad Voevod, cît și cela al lui
Neagoe Basarab Voevod, cu anul
7014, cu care întăreşte
nirca mănăstirei asupra

stăpinumi-

tului ce i-a făcut danie tot Vlad
al V-lea, îl numeşte şi pe el
(pe acest Vlad al V-lea), fondator

al

mănăstirei.

Așa

atit pîrcălabul Gherghina
Viad

al V-lea,

dar,

cit şi

sunt cei d'intiiii

fondatori ai acestor mănăstiri.
Donaţii de moșii i s'a făcut
mai

în urmă,

nu

numai

de

ur-

mașii pircălabului Gherghina,
dar și de alți particulari: astfel moșia
'Topșani
sa făcut
danie acestei mănăstiri de co-

misul Vlaicu de la Văleni (hrisovul lui Alexandru Voevod la

anul 7077); moșia Mărcești, de
Jupineasa Grăjdana, sora Banului Udrea de la Văleni (hotărnicia a 6 boeti, cu anul 7124);
moșia

Culcaţi,

de

Radu,

fiul

Voinei (cartea acestui Radu, cu
anul 7154); moșia Cacaleţi, de
Ioan

Văcărescu,

ce s'a

înmor-

miîntat la mănăstire (cartea cu
anul 7248, a Badii Văcărescu),
Din hrisovul lui Mateiă BaSarab,

cu anul

7148,

vede că închinarea
năstiri la cea numită

Maiii,

se

acestei măDuşca de

la paza regulelor bisericei și a
sf. slujbe, mărginindu'l a nu trimite

mănăstirei Dușca mai mult

de 20000
1;==3

bani (1 leii=40 par.;

bani, de

unde 20000 bani

=—66662/; parale=166%] let) pe
an din venitul mănăstirei Nucetul, și ordonînd ca să păzească
nestrămutat aceste tocmeli. Mai
tirziii, zice bătrînul Mateiii Voevod, în hrisovul citat, făcînd

anchetă la toate mănăstirile de
modul

închinătrilor,

mai multe aii fost

fiind-că cele

prin

făcute

mituire, fără voia şi ştirea fondatorilor lor, a venit cu rîndul
şi la această mănăstire Nucetul,

și întrebînd pe postelnicul Gheorghe,

fiul vornicului Ivașcu și pe

Preda,

slujerul

clucerului

fiul

Bucincă, i s'a dat răspuns

că în

adevăr a fost închinată de părinții lor; și în virtutea acestei
declarări, întărește şi Mateiii Basarab această închinare la măDușca,

năstirea
suma

de

bani

regulat și fără
adaos

cu

ca

condiție

să trimită pe tot anul

egumenul

mai

sus

nici un

scăzămint,

saii

arătată

fel

de

spre

a-

jutorul călugărilor de la Duşca
şi pomenirea fondatorilor.
Metohul Panaghia s'a fondat
şi s'a înzestrat cu mai multe
“proprietăţi, intre care şi moşia

Racoviţa, de

banul

Udrea

de

la Băleni, ceea ce se dovedeşte
atit din testamentul acestuia, cu

anul 7106, cit și din cartea lui
Grigore și a frăţine-seii Ivașcu
Bălciii, cu anul 7200, prin care
închinînd această mănăstire la

peste Dunăre, s'a făcut de Radu

mănăstirea

Voevod, fiul Mihnei Voevod, la
7III, cu voia urmașilor fon-

această din urmă se ţine tot
de: la neamul lor. (Vezi Ion Brezoianu, <Mănăstirile “Țărei»).

datorului Gherghina, anume Vornicul Ivașcu

Nucetul,

zic

că

şi

și Clucerul Vucina,

cu condiţie ca egumenul să trimeată d'acolo om înţelept, cu:
vios și cu bune purtări, capabil
de a administra trebile acestei
mănăstiri Nucetul, și a veghea

Nucetul.

Vezi

Cozia,

mănăstire,

jud. Vilcea.

Nucetul, ea/, spre E. de com.
Chiojdeanca, pl. Podgoria, jud.

|
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Prahova, pe care se află vir.
furile Chirila și Capul-Mielului.
Servesc pentru pășunat.
Nucetul,

zea?,

Nucetului (Virful-), of de deal,
la

N.

de

de

S..

com.

Gornetul-Cuib,

pl. Podgoria, jud. Prahova. Este
acoperit

în partea

NUCȘOARA

cu vii și este cel

mai

înalt virfde pe culmea dealului

V. a com. Păcureți, pl. Podgoria,
jud. Prahova. Ara "direcția de
la N. la S. A fost plantat cu

Nuci, saz, făcînd parte din com.

Astă-zi dealurile com. Păcureţi
servă parte pentru pășunatul vitelor, parte pentru cultura po-

Mostiștea, jud. Ilfov. Este situat
la N. de București, pe malul
stîng al rîului Ialomiţa. Aci este

vii, care S'aii distrus de filoxeră.

rumbului,
Nucetul,

în sus de Moroeni, pe partea
dreaptă, pe matca Ialomiţei ;

este acoperit
Brindușile,

zor,

cu

pădure,

în jud.

Vezi

Buzăi,

com. Mlăjetul, cătunul Topilele,
format din izvorașele: Mosorul,

Pacioaga și Zămoaia, care, după
ce

se

reunesc,

se

iazul riului Buzăul.

scurge

în

Nucetul, gir/ă, izvorește din poalele dealului Piatra,

com.

Opă-

riţi, plaiul Teleajenul, jud. Prahova; curge de la V. spre E.
și se varsă în girla Sărățelul, în
apropiere de com. Păcureți, pl.
Podgoria.
Nucetul (Valea-) și Rogojasca,
moşii ale statului, . pendinți de
biserica Sf. Ioan

din București,

jud. Prahova. Se arendează
1900 lei anual.
”

cu

Nucetul, stafie de Zr-af., jud.
Dimboviţa, pl. Dealului-Dîmbovița, căt, Cazaci, pe linia TituTîrgovişte,

pusă

în circulaţie la

2 Ianuarie 1884. Se află între
staţiile Titu (15.3 kil.) şi Văcărești (9.1 kil.). Inălţimea d'asupra nivelului Mării, de 199.64,
Venitul acestei stații, pe anul
1896, a fost de 58438 lei, go
bani.
63157,
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primăriei.

Se întinde pe o suprafață de
538 hect,, cu o populaţie de 350

locuitori.
D-

C.

Deşliii are

250

hect.

şi locuitorii, 288 hect. Proprietarul cultivă 220 hect. (30 izlaz),
Locuitorii cultivă 218 hect, (80
izlaz).
Are

o biserică, cu hramul Sf

Impărați, deservită de 1 preot
şi 1 cîntăreț;

o

școală

mixtă,

frecuentată de 37 copii și al cărui local s'a oferit gratuit de
D-l C. Deșliu.
|
Comerciul se face de 1 cîrciumar și 1: hangii.
Numărul vitelor mari e de
384 şi al celor mici, de 393.

Nuci, dea/, în jud. R.-Sărat,
Marginea-d.-s.,

com.

pl.

Bordești ;

se desface din dealul Streaja;
se întinde printre afluenții Rimnci și ai Slimnicului ; brăzdează

partea de V. a com.; este acoperit cu păduri, în care predomină

nucii.

Nuci-lui-Baltag, /oca/itate, în
jud. Prahova, plasa Teleajenul,
com. Drajna-d.-j., ceva mai sus
de Valea-Stăneştilor, unde se
„găsește stînci de sare, acoperite

cu un mic strat de pămînt,
Nuci-şi- Arhimandrita, pădure.
Vezi Arhimandrita.

Nucilor

Tulcea, pl. Măcin, pe teritoriul
comunelor rurale Văcăreni şi Jijila ; izvorește din poalele de V.
ale

Dealului- Cărărilor;

se

în-

dreaptă spre V., avind o direc-

țiune generală de la E. spre V.,

rur, Meri-Petchi-Netezeşti, plasa

reședința

vzuute, jud. Dimboviţa,

Nucetul,

Nucetul,

(PLALUY)

(Valea-), ziriă, în
jud.

brăzdînd partea de N. a com.
Jijila şi pe cea de S. a com.
Văcăreni, făcîndu-le şi pe o oare-care întindere
- Părțitor; curge
vii, ceea-ce îi face
de 3 kil. frumos

și hotarul desnumai printre
micul săti curs
şi plăcut; se

aruncă în balta Jijilei, la Soo
metri mai sus de Jijila, după
ce mai întiiii a scăldat picioarele ruinelor Cetățuei Gherma ;
pe valea sa merge un drum comunal : Jijila-Văcăreni ; este .tăiat

de

drumul

comunal

Azacliul.

Jijila-

Nucilor (Valea-), pri, în jud,
Tulcea, pl. Babadag, pe teritoriul com. urb. Babadag; izvorește din poalele sud-orientale
ale

dealului

Balta-Bair,

se

în-

dreaptă spre N., avind o direcţiune generală de la S. spre N,,
brăzdind partea de N. a plășei
și centrală a com,; curge printre dealurile Balta-Bair, CanaraBair, Culaculac-Bair şi Molfa,
nu departe de orașul Babadag ;

curge mai întîi prin păduri, apoi printre dealuri acoperite cu

verdeață, și, după un curs de ş

kil., se aruncă
dag, în partea

în Iezerul Babade S., la poalele

dealului Sultan-Tepe; pe valea
lui merge drumul comunal Babadag-urilovca ; este tăiat de
drumurile vecinale Babadag-Vistenca

și Babadag-Enișala,

Nucşoara, p/aii, în jud. Mușcel,
"avind reşedinţa subprefecturei
în orașul Cimpulung; coprinde
partea de N.-V..a județului; are
forma unui dreptunghii; este
acum contopit cu pl. Dîmbo- .
vița,
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Se mărginește la N. cu Transilvania, de care se desparte prin
culmea munţilor Carpaţi ; la V.,
cu jud. Argeș, separindu-se de
acest județ printr'o linie ce trece
pe la Vestul comunelor: Nucşoara,

Corbi,

Poenărei,

Dom.

nești și Petroșani; la S., cu pl.
Rîurile, de care se desparte printr'o linie ce trece pe la S. de
comunele:

Petroșani,

Bădeşti,

Aninoasa și Capul-Piscului ; iar
la E. cu plaiul Dimboviţa, de
care se desparte prin Riul-Tirgului,
Numele-i vine de la muntele
Nucșoara.

Se compune din orașul Cimpulung

şi din

33 sate, etc.

cari

formează 16 comune rurale: Nucșoara, Poenărei, Corbi, Corbşori, Stănești, Domnești, Petro- șani, Bădești, Aninoasa, Slănicul,

Berevoești-Ungureni, BerevoestiPămînteni,

Godeni,

Coteşti, Ca-

pul-Piscului și Schitul-Goleşti.
Vechia împărțire a plaiulu).
— In secolul XVIII-lea, plaiul
Nucșoara era mai mic în întindereşi era administrat de 2

zapcii.

P'atunci,

din comunele;

se

compunea

Nucșoara,

Slănicul - Ungureni,

Corbi,

Berevoești-

Ungureni, Berevoești-Pămînteni,
Albeşti, Corbșori, Poenărei, Cir.

stieni şi -Slănicul-Pămînteni.
La 1845, s'a lipit de acest
- plaiii partea de la Bădești pănă
la Domnești, de la BerevoeștiUngureni pănă la Aninoasa, de
la Godeni pănă la Capul-Piscului, împreună cu Schitul-Goleşti.

Orografia.

Din

munții

Car-

paţi, pornesc

spre S. un şir mic
de munţi, numit Moldoveanul, a:

şi ramura Moldoveanul,
care se
îndreaptează în jud. Argeș, iar
a doua ramură, Galbina, continuă

spre

S.

prin

plaiul

Lespezi și Clăbucetul, din care
apoi coborim în satul Nucşoara,
comuna cea mai de N. a plaiului Nucşoara.

De pornim din muntele Gal:
bina spre E., dăm în munții
Valea-Rea,

Băndea,

Zir-

plaiii, ce poartă numele muntelul. Adesea
acesta e mic,
și mare un nume bine cunoscut
de toți.

Dacă pornim din muntele Bindea, spre S.; dăm în munții
Nisipi, Fărfuescul şi Malița, apoi
muchiile acestuia sc contopesc
în munții Valea-Lungă și Moformînd

un

singur

șir

ce

se continuă sub numele de Basa.
/liarosrafia. Principalele rîuri
ale plaiului Nucșoara sunt:
Riul

Doamna; care

izvorește

"din munții Valea-Rea și Băndea,

curge pe lingă munţii Nisipi,
Fărfuescul, Valea- Lungă, Mo„vrea,
"cetul,
Corbi,
neşti,
dești,
șești,
bași,

Basa, Lespezi și Clăbuudă comunele: Nucşoara,
Poenărei, Corbşori, StăDomnești, Petroșani, Bă-:
Retevoești, Lăicești, Co.
Dirmonești, Piscani, ColiCiumeşti şi Mărăcineni,

lilești și Băjești,

Riul Bughea,

puțin mai mare

ca Slănicul, şi mai mic ca Bra.
tia, udă comunele Bughea, Go-

deni și Capul-Piscului și se varsă în Riul-Tirgului, pe teritoriul
comunei Mihăești, din pl. Riurile.
Rîul - Tirgului,

numit

ast-fel,

pentru-că trece prin tirgul Cimpulung, udă partea de E. a
plaiului şi formează limita între
plaiul Nucşoara și plaiul Dim:
boviţa.
|
Căile de comunicaţie. Plaiul
Nucşoara este străbătut în partea de V. de șoscaua națională
Pit- eșt
Cimpulun
ig,
care trece
prin comunele: Mărăcineni, Ciumeșşti, Piscani, Livezeni, Stilpeni,

Rădești, Valca-Popii (pl. Riurile) și Schitul-Goleşti.
De șoseaua judeţeană Cimpulung-Curte-de
a - Argeș, care
pleacă din şoseaua naţională,
de la S. de com. Godeni și
trece prin comunele BerevoeștiUngureni, Slănicul și Domnești.
De calea județeană Riul-Doamna, care începe din calea naținală Piteşti-Cîmpulung și se
termină

cînd

în com.

Nucșoara,

prin comunele:

tre-

Ciumești,

Purcăreni, Dirmonești, Coșeşti,
Leiceşti, Retevoeşti, Petroșani,
Domnești,
Stănești,
Corbşori,
Corbi

şi Nucșoara.

toate dia jud. Muşcel, și după
ce primește: Riul-Tirgului la co-

In partea de-E. trece calea
ferată Goleşti-Cimpulung.
Pe lingă acestea sunt mai

afluenți

multe șosele comunale și vecinale, cari înlesnesc comunicaţia

muna Colibași, afară de cei-L'alți
torenţioși,

riul Argeș

se

varsă

foarte aproape

iului şi se varsă

culmea

la S. de comuna

“cea mai înaltă în N.-V. plaiului Nucşoara. După o cale de
două ceasuri, spre S. se despică

Dara,

na, Ludișorul și Brătila, toți pe
lingă graniță. Mai fie-care din
acești munți are la poale un

vrea,

udă în cursul săi comunele:
Aninoasa, Vlădești, Golești, Bă-

Nucșoara

unde dăm de munții : Scărișoara,
Valea - Lungă, Movrea,
Basa,

vindo direcțiune aproape perpendiculară pe aceasta. Se. întinde spre S., printre jud, Arseş și Mușcel, -formînd

NUCSOARA (PLAI)

în

spre

N. de orașul Piteşti, jud. Argeș.

Rîul Slănicul udă N.-V.

Riul Bratia,

pla-

în riul Bratia,

Anincasa.

care se varsă în

Rîul-Tirgului, din

jos de

com.

Băjești, la locul numit Intilnituri,

între sate.

Ocupaţia locuitorilor.
cluimalele domestice. Pămintul acestui plaiă nu este nici îndestul
de fertil, nici îndestulător pentru
întreaga populație. De aceea,
locuitorii se îndeletnicesc cu
comerciul ca și cei din plaiul
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„ Dimboviţa și în special cu creșterea. vitelor.
Comerciul plaiului constă în
exploatarea lemnelor sub diferite forme: șiță, scînduri, lemne

mici și mari. Desfacerea rachiului de prune încă se face pe
o scară întinsă. Apoi comerciul cu vitele domestice, mai
ales cu oi, boi, vaci și porci;
cu lina, ţesăturile, brinza, etc.

Dintre

oi şi de

animale
aci

multă

sunt

multe

lină,

brînză,

caşcaval, unt. Oile sunt de rasă
„proprie munteană, căci se deo-

sebesc

de

cîmpeană

cele

din

regiunea

a Ţării. Nu sunt de-

generate și aii iînă moaleșilungă,
nu însă așa de moale ca a oi-

lor dela cîmp. Oile de regiunca cîmpeană nu pot trăi la
munte, din cauza asprimei climei.

Judeţele

Dolj,

Teleorman,

Dimbovița, caută berbeci. aici
pentru îmbunătăţirea rasei oilor
de acolo.

Rasa vitelor mari cornute a
degenerat. Chiar cele bine îngrijite sunt mărunte la corp
(dar pline de carne), cu forma
„ rotunzită, avind picioarele scurte,
corpul gros, gitul scurt, coarnele
scurte și groase. Soiul acesta de
„vite a provenit din douărase: Ungurească (coprinzind vite mari,
osoase, picioarele subțiri lungi,

capul șui (subţirel), coarnele mari
şi în formă de liră cu părul de
obiceiii alb), și Moldovenească
(în care intră vitele de felul
celor

descrise,

dar

nedegene-

Caii din plaiul Nucşoara for-.

7

Culte.

In

fie-

din plaiă este o
mixtă, Vezi Muş-

„cel, jud.

In plaiă sunt 24 biserici, deservite de 30 preoți și 32 das-

căli.

In

fie-care

una saii două

comună

biserici,

sunt

sai

cite

unul sai mai mulți preoți.
Producțiuni. Plaiul Nucşoara,
la N. (cam pe unde este comuna Nucșoara), din cauza climei

aspre nu produce de cît finețuri

„bune.
coc

Rare-ori
fără

semănăturile

a fi brumate,

dar

se
pu-

țin mai la Sud produce porumb,
cînepă, fasole, secară și mazăre.
Dintre toate acestea, porumbul
ocupă primul loc, |
Între producțiunile plaiului
mai cităm:

prunele,

rele și nucile,

merele,

1 mașină

de treerat cu manej, 1 mașină
„de vinturat, 3 mașini de bătut
porumb

cu manivelă,

912

plu-

guri de lemn, 55 pluguri de fier,
31 Scarificatoare, 2 grape de
fier, 54 mori cu apă.
Plaiul Nucşoara în anul 7836.

an găsim

1150

că plaiul

lei; 6 dirste cu

lei;

5 piue

870 lei;

22 poverne

de 2960

lei.

cu

cu

-

femei,

cu 2133
|

neam, 25 mazili, 1708 contribuabili romîni, cari plătea 15244

lei vechi

și

113

contribuabili

țigani cari plăteaii 5650 lei vechi.

Pentru proprietățile locuite și
nelocuite și contribuţia drumurilor se plâtea după regula stabi.
lită atunci 37045 lei și 4 parale,
In
care
și 4
Care

plaiul Nucșoara erai 108
cu 4 boi, 4 care cu 8,6
cai, 486 care cu 2 boi, 2
cu 3 și 2 cai, 2057 vaci

și viței. In ceea ce priveşte armata, acest plaiii avea: 21 militari,30 dorobanţi şi 116 grăniceri.

"

Plaiul producea
rumb,

1625 kile po-

iar în magazinele

de re-

zervă eraii 1044 kile porumb
și 1 baniță.
Copii altoiţi 203, născuţi 338,
morți 226.
“Capitalurile

în ființă: 1531

cutiilor

săteşti,

lei și 13 parale;

iar ridicaţi de visterie la

1854,

cu No. 3207, lei 6425 şi
parale. (C. D. Aricescu).

10

pe-

care se exportă.

„ “Locuitorii posedă:

și. 5010
familie.

verni “pentru fabricatul rachiului
pentru

Instrucție şi

care comună
școală rurală

venit

venit

Populaţia plaiului era de 9768
“locuitori, din cari 4758. bărbaţi

se află po-

teascuri

fe-

meia 'și lucrează Singură și cu
deosebită îndemănare, îmbrăcămintea casei şi a familiei,

venit

se cultivă mai de loc,

apoi

mai mult ca

părți ale județului,

» cu venit 2530

Albinele se cresc pe o scară
mică; gîndacii de 'mătase nu

prune,

În plaiul acesta,

în alte

Nucșoara
are 69 moșii, cari
-daii un venit de 109356 lei
vechi anual; 46 herăstrae, cu
venit anual 12600 lei;21 mori,

mează o rasă deosebită a localităţei; sunt foarte mici, dar ageri.

de

„ extragerea uleiului din nuci, semințe de in, cînepa și dovleac.

In acest

: rate).

In fie-care comună

NUCŞOARA

capi de
.

"- Avea 17 sate, 24 biserici, 32
"preoți, 2 diaconi, 11 boerj de

Nucşoara, com. rur., plaiul Nucşoara,

jud.

Mușcel,

la

N.

de

Cîmpulung, . așezată pe malul
drept al riului Doamna, la 35
kil. de Cimpulung. Drumul «
șoseluit în cea mai mare parte
și trece prin comunele Godeni,
Berevoești-Pămînteni și Ungureni, Slănicul,
şori și Corbi,

Stănești,

Corb-

Se compune din 3. cătune:
Nucșoara, Slatina și Secăturile şi se mărginește la N. cu munții
comunei (pănă la frontieră nu
mai

e nici o comună); la S,, cu

com. Corbi; la E., cu rîul Doamna și la V., cu jud. Argeș.
Are o populație de 180 fa:
milii, sai 777 suflete, din cari
139 contribuabili; o biserică, clă-

dită la 1881 prin îndemnul reposatului preot Petre . Arnăuțoiă ; o școală, frecuentată de 31
copii. .
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Știi carte 183 bărbaţi și 27
femei,
Locuitorii comunei se ocupă
mai mult cu facerea cherestelei
din brad și molift și puţină agricultură. Produsul muncei îl
desfac la Pitești și alte tîrguri
periodice.
Vite sunt: 203 boi, 259 vaci,
60 cai și 2117 oi.
Veniturile

şi cheltuelile

com.

sunt de 1489 lei 36 bani.
In jurul comunei sunt în a-

bondenţă livezi, dealuri și păduri de fag. In părțile
se găsește brad.

de

sus

urci și scobori mai multe

mus-

Aci este sucursala vămei Giuvala,

numită

Nucşoara,

Nucșoara.

S.-V., şi, la locul

plaiul

Telea-

Nucşoara,
Nucşoara, sa/, făcînd parte din
com. tur, cu acelaşi nume, plaiul
reședința comunei.

Are

Valea-Bradului

şi Valea-Seacă,

izvorăsc de la N. com. Pe riul
Doamna sunt 5 herăstrae și 3
mori; iar pe riul Vilsanul sunt
2 mori și 1 herăstrăi,
De această comună aparțin
munții: Clăbucetul,
Lespezile,

Dobroneagul, Căpăţina,
Mălureni şi Nisipurile,
a
„Parte din locuitori s'aii 1mproprietărit pe moșia d-lor Nae
și Alexandru

Iorgulescu, iar cei

din satul Secăturile s'a improprietărit în trupul moşiei statului,

Corbi,

numit

Alunișul,

pe 100 hect.
“În raionul comunei sunt mai
multe stine și înțărcători. Inţărcători sunt: Gruiul, Negrul, Rusul, Slatina, Ulmul, etc.

O şosea comunală leagă Nucşoara

cu

com.

piatră

de

var,

care

sc

și o școală

întrebu-

ințează la necesităţile locuitorilor.
.
Pozițiunea aci este foarte frumoasă (situată pe o muchie
înaltă de deal). Casă mergi la
Nucșoara, de la comuna Corbi,

mixtă,

Nucul, căzan, al com. Boziorul,
„jud. Buzăi, cu 270 locuitori şi
54 case; de dinsul se alipește

Este situat pe malul drept al
riului Doamna

și

străbătut

de

Valea-Morii, Valea-Bradului și
Valea-Seacă.
Locuitorii cătunului s'aii împroprietărit pe moșia fraţilor
Iorgulescu,

“şi cătunașul

nul, jud.

Prahova,

cu

maradia, com. Albeni, trece prin-

tre cătunele Prunești și Albeni
şi formează malul sting al Cilnicului,

Nucul, fo/ază, jud. Neamţu, pl.
Bistriţa, com. Tazlăul, situată pe
piriiașul Cociorva,

o popu-

laţie de 803 locuitori.
Are

două

biserici,

una

Sf. Gheorghe.

Nucul, gea?, în jud. Gorj, pl. A-

Nucşoara, sa/, făcînd parte din
com. rur. Rincezi, pl. 'Teleaje-

fon-

dată în anul 1840, cu inscripția
următuare:

Nucul,

zzoște, în jud. Buzăii, com.

Merei; are cam 1070 hect. ară-

Biserică sunt cii sfinţită, pentru slava
Ghica,

turi şi vii, livezi, etc., împărțită

domnia; Chesarie, Episcopia.
Prin osîrdia Nucșorenilor şi a Lpu-

în sfori de diferite mărimi și posedate de deosebiți proprietari,

lui Dumnezeii

menulut

zidită.

Motrenilor,

Alexandru

arhimandritului

E-

frosin Poteca, născut în satul acesta, in
vecY să fie pomeniţi,

Nucul (Cantacuzino), zăure,
în jud. Buzăă, com. Boziorul, căt,
Nucul; are cam 3000 hect.; e
formată din trupurile: Băleanca,

A doua biserică s'a zidit la
anul 1875, avind de ctitori pe

Gheorghe

Corbi,

In cercul comunei se găsește

silvania, jud. Mușcel. Aci e un
biuroii vamal, sucursală a vămei
Giuvala.

o po-

serică

zichet de graniță şi

trecătoare peste munţi spre Tran-

jud. Mușcel. Aci este

bate de la N. spre S. In el se

şi care udă Nucșoara în partea
de V. și $. Toate aceste văi

Gura-

jenul, jud. Prahova.

Nucșoara,

formată din

numit

Rincezi, se unește cu piriul Rîncezi ; se varsă în riul Ogretinul, com. Ogretinul.

numire ce se mai dă

comunei Rincezi,

pulație de 432 locuitori; o bi-

Valea-Morii,

Nucşoara, gi+/ă, izvorește din
com. Rîncezi, pl. Teleajenul, jud.
Prahova ; curge de la N.-E. spre

lui,

Riul Doamna, ce formează hotarul de E. al comunei, o străvarsă

căt. Nucșoara de căt. Rîncezi;
e plantat cu pomi roditori: meri,
pruni, nuci, cireși, etc.

cele, cari prezintă ochiului o
privelişte din cele mai frumoase.
In mijlocul comunei este lacul Invirtita care 'şi are legenda

Rada,

Salaoru

Nicolae

şi soția sa

Ionescu

cu

Bursucăria, Hinsarul și Tainiţa.

so-

Nucului (Dealul-). Vezi Dealul-

ţia sa Rada, și alți locuitori din
comună.

Nucului, com. Bozia, pl. Prutul, ”
jud. Fălciu.

Nucşoara,sai Cărpinişul, 4/ază,
se întinde dela N. spre S., prin
centrul com. Rîncezi, plaiul Teleajenul, jud, “Prahova; separă

Nucului (Dealul-), dea/, în partea de E. a satului Bazga,
|.

cu același nume,

pl.

com.

Podoleni,
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jud. Fălciii, paralel cu DealulGorgului, și formînd Valea-Baz-

găi.

Buzău,

com.

NURSUS-CEAIR

Pleșcoi,

căt. Urlă-

tori, izvorește din Muchia-Săpocei și se scurge în riul Buzăul.

Este acoperit cu vii, între cari

desfăcîindu-

A

se, cea d'intiiă din
ale dealului

poalele Ss.

Sopo-Bair,

şi cea-

Taltă, din poalele N. ale dealului
Garvan-Bair, de pe teritoriul bul:

a Că-

Nucului (Valea-), za/e, în jud.

minarului, vestită prin calitatea
de vin ce produce.

Buzăi, com. Nișcovului, căt. Mie-

găresc

rea ; se scurge în riul Nișcovul.

împreună, după ce aii trecut
hotarul Dobrogei spre Bulgaria,
la poalele N.-V. ale dealului
Garvan ; de aci se îndreaptă
spre V., păstrind o direcțiune
generală de la S..E.spre N-V;
după ce face un mare înconjur
ce poartă numele de Tasli-BurunCeair, străbate partea de V.: și
S. a plășei, pe cea N.-V. a comunei Garvan și pe cea S.-E.
a comunei Girliţa; după un

se află

și aceea

numită

Nucului (Dealul-), zea/, jud.
Cerna,

Vilcea, pl.
lari.
Nucului

com.

Mădu-

Nucului (Valea-), vaze, în jud.
Buzăi, com. Beceni; începe din

Piscul-Nucului și se
“valea Ocea.

scurge

în

(Piciorul-), deal, în jud.

R.-Sărat, pl. Orașului, com. Odobasca;

se desface din culmea

Scorușului;

se întinde

printre

rîul Rîmna și afluentul săi
riul Mahriul,

și se

pi-

sfirșeşte

Nucului (Valea-), ae, în jud.
Buzău, com. Cernătești, căt. Mă-

lăeşti ; se scurge
cului,

în

Valea-La-

în

riul Rîmna; este acoperit cu păduri și puține pășuni.

Nucului (Valea-), za/e, izvoreşte de la E. de com. Praho-

vița-d.-j., pl. Prahova, jud. Pra-

Nucului
în jud.

(Piscul-Văei-),

dea/,

Buzăă, com. Beceni, căt,

Ocea, acoperită de pădure.

Nucului (Plaiul-), căzua, al com.

hova,

și se varsă

în rîul Pra-

hoviţa, tot in raionul com.
hovița-d.-j.

Nucului (Valea-), va/e,

Pra-

ce se

Goidești, jud. Buzău, cu 210l0cuitori și 43 case; de dinsul se

varsă în gîrla Doftăneţul, în ra-

alipeşte cătunașul Pistritul,

plaiul Vărbilăul,

Nucului (Valea-), vec/ie numire
a cătunului Criveleşti, com. Tres-

ionul

comunei

Cocorăști-Mislii,

jud.

Prahova.

Nucului
moșia

com.

(Valea-), pădure,
Pirlăteasca

sai

pe

Zărnești,

Cernătești, jud. Buzău,

7

Nucului (Valea-), za/e, în jud.

drum

al comunei

de

Ocolul,

com.

Vilcea,

pl.

Smeurătul.

Nursus-Ceair, va/e însemnată,
în jud. Constanţa, pl. SilistraNouă, pe teritoriul comunelor
rurale Garvan și Girliţa ; este
formată din două văi mai mici
şi anume: Cuiugic-Ceair și De-

vre-o

Garvan;

12

kil.,

se

se

deschide în valea Ese-ChioiCeair, pe partea dreaptă, aproape

de intrarea

acesteia

în

satul Girliţa; malurile sale sunt
potrivite, în partea mijlocie acoperite cu păduri, iar în cea
superioară și inferioară, cu tufărișuri şi pășuni; teritoriul străbătut de această vale:și adiacentele sale, este coprins între

dealurile
Nugroşul, zise, jud.

tioara, -jud. Buzăi,

-

mecican-Cula-Ceair,

Cuiugiuc - Iolu - Bair,

Cara-Burum-Bair la dreapta,
Versat-Sirti, Regene-Bair, Ceatal-

Iolu-Bair pe stînga, Garvan-Bair
la S. și iezerul Oltuia la N.;e
tăiată de drumul judeţean Os„trov-Lipniţa și serveşte unei
însemnate

căi comunale ce duce

de la Girliţa la
nargi în Bulgaria.

Cuciuc-Cai-

.

O
Oacheşe (Viile-), podgorie însemnată, în jud. Tulcea, plasa
Isaccea, pe teritoriul com. rurale Nicoliţelul, situate în partea
de N. a com. și a plășei; continuație de V. a viilor însem.
nate,

numite

Sarica;

sunt

si-

tuate la Estul satului Nicolițelul
şi cuprinse între șoseaua jude-

ţeană Tulcea - Isaccea - Babadag,

“ drumul comunal Nicoliţelul-Parcheșul,

viile

Sarica; sunt

așe-

zate pe poalele Dealului-Mare,
mai în jos de ruinele unui val
roman,

numit

Valul-lui-Traian;

produce mult vin negru, de unde

Oaia, vă/cea, începe din

dealu-

jud. Olt, şi se varsă în CungreaMică, pe teritoriul com. Otești..
d.-j.

Oaiei (Balta-), /ac,în jud. Tulcea,
pe teritoriul

pe lingă

com.

Oaiei (Grindul-), rind, saă loc
ridicat deasupra stufului înconjurător, în jud. Tulcea, pl. Măcin, pe teritoriul comunei ur* bane Măcin și pe al cătunului
săii Ghecet;

are o formă

lun-

guiaţă, îndreptindu-se de la S.-V.
spre N.-V., punînd în comuni-

tuat în partea de N.-V, a plășei;
de vre-o revărsare
cu care. acum co-

munică prin o giriță; are 70
hect. întindere; este înconjurat
numai cu stuf.

Oaiei(Drumul-),
ra natural, în
înlocuit pe

Clecea-Mare;

are

o

întin-

dere de 8 hect. neproductive;
prin el trece girla ce uneşte
Balta-Oaiei cu Dunărea.

Oaiei (Movila-),

căluu, al com.

Colibia, jud. Buzăi,
cuitori și 114 case.

cu

a-

arabile, puțin smîre și stufăriş și
20 hect.

crivină.

Oaiei (Vadul-), /recătoare peste .
pîrîul
com.

Bisca-Mică,

jud.

Buzăii,

Goidești,

Oalelor (Grindul-), griud, sai
loc ridicat deasupra stufului înconjurător, în jud. Tulcea, pl.
Măcin, pe teritoriul com. rur.
Pisica şi pe al cătunului săi Azacliul ; este situat în partea de

N.-V. a plășei şi în cea de V.

a comunei; pleacă de pe malul

Dunărei şi se îndreaptă spre E. ;
are o formă lunguiaţă; la V.,,
stă în legătură cu Grindul-Vaălcanului; la S., e mărginit de
balta Combra; are o întindere

de 40 hect.; cu pămîntul de pe
el se fac oale de locuitorii din
- Azacliă,

560 lo-

com.

"rar. Jijila și orașului Măcin, si-

jud. Teleorman,

şi merge

Șegarcea.din-Deal pănă în dreptul com. Liţa.

„dul

rile com. Albești, pl. Oltul-d.-s.,

este format
a Dunărei,

banțul

cație Grindul-Pietroiului cu grin-

și numele săii,

“pl. Măcinul,

locurea prin șosele vecinale. Vine
de la munte, intră în judeţ printre comunele Cringeni-Bășești,
apucă pe cimpia moșiei Doro-

Oaiei (Movila-), pz0o;7ă, în jud.
Buzăă, com. Cilibia, pe care e
zidită biserica cătunului Movila:
Oaiei,

Oaiei (Movila-), moșie, în jud.
Buzăii, com. Cilibia, căt. Movila-Oaiei, formată din două tru-

puri: Movila-Oaiei și Sforile-Banului; are 1400 hect., mare parte

Oalelor (Valea-), zirîz, în jud.
R.-Sărat, pl. Orașul, com. Faraoanele; izvorește din Dealul-

Caprei; trece prin mijlocul
udă cătunul de reședință
varsă în riul Milcovul, pe
ta lui.

com.;
şi se
dreapa

Oanca,

sat, în jud. Tutova, pl.
Corodul, com. Rădești, spre S.-V.

de satul Rădești. Pe lingă acest
sat, care

este

cel

mai

din

mar-

-

be
te

ca

OANCEA

ginca de S.-E. a jud,, trece Șo-

seaua județeană Birlad - Galaţi,
trecind

de aici la Bursucani, în

jud. Covurluiii.
Oancea,
vurluiii,

mună

com. vur., în jud.
pl. Prutul,

a jud.

Co-

a cincea co-

Covurluiii

malul Prutului. Numirea

de

pe

sa vine

de la piriiaşul Oancea, ce-o străbate. Se află la 58 kil. de Galaţi,
în dreptul orașului basarabean
Cahul. Se mărginește la N. cu
com. Rogojeni; la E., cu Prutul; la S.-V,, cu teritoriul com.
Vlădești. Este formată din două
cătune: Oancea (reședința) și

Slobozia-Oancea sati Onești, întiiul la vr'o 4 kil. spre N. de
al doilea. Oancea locuită numai
de răzăși, iar locuitorii din Slobozia-Oancea sunt foști clâcași

împroprietăriți.
Satul Oancea are

înfățișarea

unui orășel și servește ca mic
port pe Prut şi ca trecătoare
în Basarabia, avînd Şi biuroti
vamal, sucursală a biuroului Galaţi. Are o populație de 555 familii, sai 2231 suflete, din cari
407 - contribuabili;. 2 biserici,

una, în partea din valea a Oancei, cu hramul Sf. Arhangheli,
de lut și: învelită cu stuf, vechie de peste 100 aniși a doua,

în partea din

deal, cu

hramul .

A dormirea-Maicei-Domnului,

de

piatră, construită de vr'o 70 ani
de

familia Onu,

constituind am-

bele o parohie, cu catedrala Adormirea, avînd un preot paroh,
un preot ajutor și 4 cîntăreți;

2

școli, una de băeţi și a doua de
fete, cea de băeţi înființată la
1865, condusă de 2 învățători
şi frecuentată

de

119

elevi

și

cea de fete înființată în 1869
şi frecuentate de 32 eleve. Pen-

tru ambele școli s'a clădit în anii

1889—9o un local dublu din
fondul de şoooo ruble, hărăzit
în acest scop de către filantro-

OANCEA

pii soţi Stroescu, Romîni basarabeni din Odesa.
In Oancea, proprietatea mare
e reprezintată prin moșiile Slobozia-Oancea a d-lui Mihail Onu,

ambasador al Rusiei

la

Atena

(Romin băștinaș din Oancea, năs-

cut pe la 1834-35, din părinții
medelnicerul

Constantin Onu

și

soția sa Elena, născută Străjescu), şi moșia Oancea, împărțită în
trei trupuri mici; iar proprietatea mică e a răzășilor și foștilor

clăcași împroprietăriți la 1864.
Ocupaţia de căpetenie a locuitorilor e agricultura și creșterea

vitelor;

se

face

însă

capete,

Veniturile comunale se ridică
la 15768 lei și 83 bani și cheltuelile, la go41 Iei şi 42 bani.
Vechimea Oancei este depărtată. Cu privire la formarea acestui sat, iatăce se spune într'un suret de la Ștefănița-Vodă
(cel-Tinăr), Domnul Moldovei:
Facem înştiinţare precum aii venit
Înaintea noastră și inaintea tuturor boerilor noștri, slugile noastre: Barbul și cu
frate-săii Şerban, feccorii lui Ivașcu Plop
de nimeni siliți și ai împărţit între sine
a lor drepte ocine și aii rămas împăcate
slugele noastre. Barbului partea lui, satul anume Sirbi, în gura Oancei, unde
a șezut Judjula și pre din sus de Scheca
şi cu jumătate de Ezurcani şi jumătate
din sat de Grăpeni pe Horincea ; iar din
partea frăţi-ne-săă slugei noastre, lui
Șerban,

a rămas

satul anume

Dănești şi

la Prut Sovireani și jumătate din sat
de Grăpeni pe IIorincea și jumătate de
Ezureani, Deci noi văzind a lor bună
învoială și împărțiată, aşișderea și de la
noi am dat și am întărit slugci noastre
Barbului, pe cele de mai sus arătate, a-

nume:

Sirbi

în

satul

Oancea,

unde

a

șezut Judjula și pre din sus de Scheca
şi cu jumătate de Ezureani şi pre jumătate de sat din Grăpeni pe Ilorincea, ca

să fie lui de

la noi uric

cu tot venitul,

lui și copiilor lui, nepoților și strănepoților și tot ncamul ce se va alege mai
aproape, nerășluit nici-o-dată în veci. Iar

acelor sate ce s'aii zis sus, anume

umblat

din

fi Domn
noastră

veci.

“Țărci
danie

Pentru

aceștia

aceca,

să

cine

nu

și întăritură,

va

strice

a |

ci mai vîrtos

să dea și să întărească, de vreme ce le
am dat și le am întărit, pentru a lor
dreaptă și încredinţată slujbă, şi pentru
întărirea

a celor de

mai

sus scrise,

am

poruncit domnului credinciosului boerul
nostru

Trotușauu,

vel

și a noastră pecete
să o lege,

logofăt,

câtre

să seric,

această

carte

Anul Creaţiunci 7029 (1521 d, Christ.),

Aprilie, 20,

și

puțin negoț ; femeile cultivă peo
scară întinsă viermii de mătase.
Numărul total al vitelor e de
1343

hotarul

Sirbi la gura Oancei şi cea mai de sus
Schcee, și cea jumătate de lizureani și
jumătate de sat din Grăpeni pe Ilorincea, să le fie lor de pe toate părţile
după hotarul cel vechii, pe unde aii

Oancea, sa/, la E. de com. Șuțeşti pe drumul Șuțești-MovilaMiresei, jud. Brăila, la ş kil.

spre S. de satul Șuţeşti.

Are 15 case, cu 73 locuitori,
cari aii 149 vite mari cornute,
80 cai, 650 oi și 49 rimători,

Oancea, sa/ răzăşesc şi reședința
comunei

cu

același

nume,

pl.

Prutul, jud. Covurluiii, mic port
pe Prut şi trecătoare în Basarabia, cu biuroii vamal, sucursală a celui din Galaţi. Are 409

familii, sai

1835

suflete; 2 bi-

serici și 2 şcoli.

Oancea, moșie particulară, în trei
trupuri, com. Oancea, pl.

Pru-

tul, jud. Covurluiii, mai înainte
unite la un loc, din cari unul

de 170 hect., al doilea de 146
și al treilea de

150 hect.

Oancea, pădure, jud. Neamţu,
în întindere de 290 pog. (vezi
Ocea-Blebea).

Oancea, ziriiaș, jud. Bacău, pl.
Muntelui, com. Grozeşti,
se varsă în Piriul-Sărat,

care

Oancea, Ziriiaș, ce trece prin
satul Oancea, jud. Covuzrluiiă,
și se varsă în Prut.

_"OANCII (VALEA-)

OBEDEANCA
. Oancei (Valea- -), vale, izvorește
” de la locul numit Poiana-Mare,

"com. Salcia, pl. Podgoria, jud.
Prahova; se impreună în raza
comunei cu izvoarele: Ciuciurul, Bilcilor,

Ciinelui,

Păcurei,

Stupina-Popii, Burlacul și Vulpea, și formează gîrla Salcia.
Oanţul,

sat, în jud. Neamţu, pl.

Piatra-Muntele,

com.

488

suflete,

în 129 case;

cari

locuese

1 moară și 1 piuă.

Locuitorii se ocupă

cu

agri-

cultura și plutăria.
Oanţul, pirîiaș, în jud. Neamţu,
pl. Piatra-Muntele, com. Vadudurile ; izvorește dintre Culmea-.
Tarcăului şi a Harmanului ; se
varsă pe partea dreaptă a riu-

lui Bistriţa, lîngă satul cu același nume.

N

Oarba, sa/, făcînd” parte din comuna rurală Zătreni, pl. Mijlocul, jud. Vilcea. Are o populaţiune

Oarba,

de 295

locuitori,

pisc, ce se lasă din Dea-

lul-Olteţului,

în partea

de E.a

com. Zătreni, pl. Mijlocul, jud.
Vilcea. Se unmește ast-fel pen" tru-că mai înainte erat aci pă:
duri dese, grele de străbătut.

Oarba,. deal,

la. V.

conwunei Slă-

tioara, plaiul Horezul, jud. Vil„:cea, numit âst-fel de la pădu. rile dese
existat

şi întunecoase. ce

ai

“iul :şi Viile, jud. Covurluiii,. pl.
-:- Horincea, com. . Rogojeni, și se

varsă în jos de Rogojeni (la mar. ginea sudică a satului), în piHorincea,

"63157,

Oarzele,

com.

Rogojeni,

zru de moșie, a moş-

tenilor Coșoești, pl. Glavaciocul,
jud. Vlașca,

Oarzelor

(Dealul), zea?, jud.

Tecuciii,

la E. de satul Crăești.

Oasele, sas, jud. Covurlui, BI
Siretul, com. Cuca, la 4 kil.
partea de N.-V. de reședința comunală. E satul cel mai mare

Alarele

Dicționar
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po

desface
anume

din
din

Dealul-Turculuj și
virful Deocea-V.;

se îndreptează spre S., avînd
“0 direcție generală de la N.-V,
către S.-E.; merge printre văile
|
Geaba:Culac, spre N.-E. şi Oba. .
Culac, spre S., pănă la satul Ci- libi-Chioi ; înălțimea sa este de
126 m.,

în

virful

Maiac- Oba ; |

este așezată în partea de N.V. a -plășei, cea de E.acomunci Cernavoda şi cea de
S.-V. a com. Tortoman; este
acoperită cu păşuni și fineţuri,

Are 182 case, 209 familii, saii
586 suflete; o biserică ȘI O școa-

Obădăria, arte din șesul Şomuzului-Mare, în'mijlocul satului

și însurăţei împroprietăriți.

lă, situate în valea şi pe coasta

ce vine

despre N., de la Băleni,

către S$., spre Pechea. Are

un

teritoriii în întindere de 4560
hect., din cari 2431 arabile, 514
hect. 80 arii pădure, 715 imaș
și restul vii și vatra satului.

Terenul
nisipos

săi e în

mare

parte

și clisos.

Legenda spune că numele de
Oasele ar veni dela un război
întîmplat

„aă

murit

aice,

mai

căror rămășițe
mîntate

în

urma

căruia

mulți oșteni,

aii

fost

ale

înmor-

în acest loc.

Oasele, moşie a statului, fostă pendinte de mănăstirea Sf, Sava,
jud. Covurlui, pl. Siretul, com.

Cuca. Are o întindere de 1350

hect. și se arendează cu 20600
lei anual,

Oasele, /ac, pe proprietatea
Stă.
neşti, pl. Marginea, jud. Vlașca,
de unde încep vilcelele 'Tutunarul, Sgirciţilor și Ciungului.

Oasele, Pichet pe Dunăre, cu: No.

„13, jud. Ilfov, lâ S, de -Olte.- nița,

Geogranic.

Oba-Bair, dea? însemnat, în jud,
Constanţa, pl. Medjidia, pe teritoriul comunelor Cernavoda (urb.) și Teleorman (rur.); se

din com. și format din puțin
Tăzeşi, mai mulți foşti clăcași

aci.

Oarba, piriiaş, ce izvorește din
:“trei locuri: văile Carpeni, Gru-

riul

Horincea,

Vadurile,

situat pe malul drept al riului
- Bistriţa,
Are o populaţie de 128 fam.,
saii

Oarbei, sati Chirileştitor (Valea-), za/e, pe care se află satul Chirilești, jud. Covurlui, pl.

;

i

|

Dolhești, jud. Suceava,

Obcina, 4/ază, jud. Bacăii, pl. Tazlăul-d.-j., de pe teritoriul com.
Schitul-Frumoasa.
Obeada, căzuu

(tîrlă), în jud.. Ia-

lomiţa, pl. Ialomița-Balta,

pen-

dinte de com. Sudiţi, situat pe
cîmpul Bărăgan.
Obedeanca, 7îz. Izvoreşte din
jud. Mehedinţi, din mici izvoare.
Pătrunde în jud. Dolj prin pl.
Dumbrava-d.-s. și se varsă pe
malul drept al rîului Jiul, în com.
- Breasta după ce udă, afară de
" Breasta, comunele: “Țiul, Cernătești, Rasnicul, Predești. In cursul

săă superior, este format din tref
mici pîraie, care curgînd de la V.
spre E., către com. Beloţul, 'se
unesc, în apropiere de com. Predeleşti, cu gîrlă ce trece prin
com. Țiul,. Cernăteşti şi Rasni-cul, dînd naştere riului. Obe-

deanca. Cele trei piraie ce for.
mează cursul superior al acestui
rii sunt: Gogoșul, Ștefănelul |
și Beloţul. Cu aceste piraie se

„ mai unesc.și acele din comuna
67

-

“ OBEDEANU .

.

Șopotul: Valea-Recea și Șopotul. In com. Țiul, rîul Obedeanca
este cunoscut sub numele de Valea-Corzului. De aci trecînd în
com.

Cernătești,

curge prin va-

lea Cernătești și se încarcă pe
stînga cu piriul Cernătești. Udă
com.

Rasnicul,

unde

se încarcă

pe stinga cu pirtul .Rasnicul.
Pănă în dreptul acestei comune
-*. aredirecţiunea dela V.-E.; de aci
se lasă în jos către com. Beloţul,
„unde se încarcă cu piraiele de
"mai sus, Trece în com. Predești,

de unde se încarcă pe dreap"ta cu piriul Mereţelul și în
fine întră pe. teritoriul comunei
Breasta, unde primește pîriul
Breasta,

cătunele din această
este de 4!j2 kil.

Ocolul,
la 1821

com. : Cernelile, zidită
de Petrache Obedeanu

şi rezidită la 1893 de d-na Eliza
„- Opran.

„Se
955

întinde pe o suprafaţă de
hectare,

cu

o populaţie

de

_655 locuitori.
D-nii frați Obedenaru aii
hect. şi locuitorii, 270 hect.
prietarii . cultivă 610 hect.
izlaz, 20 vie, 15 pădure).
cuitorii cultivă. 252 hect.
sterpe, restul vie),

685
Pro(40
Lo(15

o biserică, cu hramul Sf.

Gheorghe, deservită de 1 preot
și 1 cîntăreț; 1 moară cu apă;
I maşină de treerat
2 poduri stătătoare,

cu

aburi;

Comerciul se face de

5 cîr-

"valea

cu -acelașt

din sus de

nume,

ce vine

Corbi-Ciungi, la 32

kil. de București

șila 56kil.

Giurgiu. Aci dă
în Neajlov.

Drimbovnicul

Are

o populaţie

de 1279

de

su-

flete, din cari 269 contribuabili;
o biserică, cu hramul Adormirea Maicel Domnului, ţinind de

parohia Obedeanca, deservită de
1 preot și 2 dascăli; o școală
-. Mixtă, cu 4 clase, frecuentată

de 44 băcţi și 3 fete.
Budgetul com. e la venituri
de

11787

lei şi la cheltueli,

de

„7019 lei.
.S'a

arat în

această

comună

(1894) o suprafață de 1480 hect.,.
cu diferite cereale.
Cea mai mare depărtare între

Numărul
392

vitelor

mari

e de

şi al celor mici, de 721.

Obedeni, sai Obedeanca, cătun,
pendinte de “com. cu același
nume, jud. Vlaşca, pl. Neajlovului, situat în valea Neajlovului
unde

este

gura

văii

aci este reședința

plășei

Neajlovul, azi unită cu a Glavaciocului, și reședința judecătoriei
„de. ocol.

zid, pentru sub-

Case

pentru proprietar, pătule, magazii

bune şi îndestulătoare; o moară
cu turbină pe apa Neajlovului.
Locuitorii posedă vite multe
şi în special oi și rimători.
Obedeni.

Vezi

Ciocoveni,

Ilfov.

Obedinul,
sa, jud. Dolj, pl.
Doljul-d.-s., com. Breasta,cu SI
locuitori şi 37 case. Copiii din
sat urmează la școala mixtă

satil Breasta, ce

din

este la 2 kil.

Obeni,
sa/, făcînd parte din
com. rur. Ionești-Mincului, pl.
Oltul-d.-s., jud. Vilcea. Are o
populație de 322 locuitori; o
„școală, frecuentată de 29 copii;
zidită

la anul

1842

de Duţu Comănoiii. Cade în
centrul comunei. Este străbătut
la E. de calea

ferată şi şoseaua

națională.
Obiala-Mare, prozilă, jud. Briă- .
ila, situată în pl. Ianca, spre N.
de com.

Cireșul,

în drumul

de

la Cireșul la Filipeşti.

Drimbov-

„nicului. Proprietate a d-lui Ghiţă
Niculescu, cumpărată din trupul
cel mareal moșiei Clejani. Acest
trup merge pănă la Coşoaia, de
care o desparte apa Milcovului,
Are o suprafață de 1300 hect,
„Sa dat la 102 locuitori foşti
clăcași o suprafață de 306 hect.
Are un venit anual de - 20000
lei.
„In cătun este o școală și o
biserică,
.
Tot

tot de

prefectură și judecătoriă.

o biserică,

ciumari,

Obedeni, saii Obedeanca, co.
rur. şi reședința pl. GlavacioculNeajovul, jud. Vlașca. Se compune din: Anghelești, Bucșani-d.-j.,
Obedeanca, Pirlita și VadulLat, situate în pl. Neajlovului, pe

pe 1896--97 a fost de'lci 5754,
bani 98; un han mare de zid;
o casă,

Obedeni, sa/, făcind parte din
com, rur. Vărăști-Obedeni, pl.
Sabarul, jud. Iifov. Este situat
la S. de Vărăști, pe malul stîng
al riului Sabarul. La S. e înconjurat de pădure. Aci țărmul
drept al Sabarului e smircos,

__„ Are

Obedeanu, fiufină, jud. Dolj, pl.

parohie

OBIDIȚI!

:

Are un oficiii telegrafo-poştal
înființat în 1882 şi al cărui venit

Obiala-Mică,

mov:/ă,

situată în

pl. Ianca, jud. Brăila, spre N.
de com. Cireșul, în drumul de

la Cireşul. către Filipești.

Obidiţi, com. rur.,

în jud.

R.-

Sărat,pl. Rimnicul-d.-s., pe malul
drept al riului Rimnicul-Sărat.
: Şi-a luat numele de la moșia
Obidijţi.
Este așezată în partea de E.
a judeţului, la 4 kil. spre E.
de orașul Rimnicul-Sărat și în
partea de E, a plășei,la 8 kil.
spre E. de com. Sgirciţi, reșe:
dinţa plăşei. Comunele învecinate .
sunt: Ștubei, la 5 kil. şi Bălțați,
tot la ş Ril.

|
.
-

Se mărgineşte laN.-E. cu com.
- Ştubei; la S.,cu com. Costienid..j.; la V., cu com. Bălțați.
“Este o comună de cîmp, ncavind alt accident de teren afară de malurile Rimnicului.
Riul _Riîmnicul-Sărat o udă
“în partea de N., dela V. laE.;
Iazul-Morilor, la $. Mai sunt şi
I1 puțuri (1—12 m. adincime).
- Cătunele careo compun sunt:
Obidiţi, reşedinţa, la V., și Mă
răcini-Grecului, la E.
Suprafața comunei este de
2563

hect.,

vatra

din

cari

200

hect.

comunei,

363

hect,

ale

locuitorilor, 2000 hect. ale particularilor. Din acestea: 1368 hect.
arabile,

400

“hect. păduri,
345

„OBILEȘTI-NOI

ex
DN
a

OBIDIȚI

hect.

imaș,

150 hect.

100

finețe,

hect. neproductiv.

Are o. populaţie de

189

fa-

milii, sai 771 suflete; o biserică,- cu hramul S-ţii Vocvezi,

zidită la 1857 de preoţii Ion
şi Mihalcea, deservită de 1 preot

hect., cu o populaţie de '10ş
familii, sati 447 suflete, din cari

93 contribuabili; o biserică

şi |

o şcoală.

învățător

Obielei (Valea-), va/e, izvorește
de la poalele de E. ale munte:
"lui Pleşuva-Mare, curge de la
V. spre E. și se varsă în riul
Prahova,

pe țărmul

drept,

în

Se mărgineștela N. cu com.
Gologanul ; la V., cu com. Slo-

Piriul Bălanul e singurul care
o udă prin mijloc. La E..c rîul
R.-Sărat.. Mai sunt și 54 puțuri
(7—10 metri adincime).
Cătunele cari o compun sunt:
Obilești, reședința, la N., Bor-

boi,

112

vaci,

105

cai, 60

-mercianți,

din cari 4 cîrciumari,

Căile de comunicaţie sunt:
- calea județeană Rimnicul-Măicăncști,

ce

trece

prin

comună;

- calea spre Sălcioara-GhergheasaAmara.
- Budgetul comunei e la venituri
de

zooo

lei, iar la cheltueli, de

2796 lei.

cu. Rîm-

niceni și la S$., cu Mărtinești.

deasca,

şi drumurile spre: Mărtinești,
Rîmniceni, Maluri, Bogza-Voe.

tinul-R.Sărat, gara
Budgetul

com.

e

la

venituri!

de 6482 lei, iar la cheltueli, de
6444 lei. :

la 5,

Suprafaţa com. este de 5357
hect., din care 2224 hect. ale
locuitorilor, 120 hect. vatra com.

şi 4133

hect. ale particularilor.

Din acestea: 4311 hect. arabile,
1400 hect. imaș, 21 hect. pădure, 65 hect. vii, 600 hect.

fineţe.
Are o populaţie
milii, sait
rii, una

de

371

fa-

1600 suflete; 2 biseîn căt. Obilești, cu

1573 de preotul Andrei
„Rîmnicul-d.-s.,

cătunul

de reșe-

- dinţă al com. Obidiţi, așezat pe
la E.-.com.:Are 130

cu

-

Gugești.

Obilești,
|.

sat,

în

jud.

R.-Sărat,

“pl. Marginea-d.-s., cătunul de
reşedinţă al com. Obilești. Arc
4857 hect. întindere; o populaţie de 202 familii, sai 847 suflete, din cari 252 contribuabili;

o biserică și o școală.
Obileşti, fostă stație de cal de
"poştă la 1836, pe drumul între
București şi Călărași, jud. Ilfov.

hramul S-ţii Voevozi, zidită în

Obidiţi, sas, în jud. R.-Sărat, pl.

- Rimnicul,

manufacturi, și în exportul
cereale și vite; transportul
face prin stația Gugeşti la
kil. spre V.
Sunt 13 comercianți; din cari
1 băcan, 8 circiumari și 1 marchidan ; 2 cojocari, 2 potcovari,
1 plăpămar, 1 tîmplar, 1 măcelar, 1 geamgiii și 1 bogasier.
Căile de : comunicație sunt:
calea județeană Vîrteșcoi-Brăila

și Slobo-

dusă de 1 învățător și frecuentată
de 27 elevi.
Locuitorii posedă: 60 pluguri;
230

de coloniale, spirtoase, bumbac. -

și
de
se
20

la 8 kil.

bozia-Ciorăști; la E.,

102

232 îepe, 3 măgari, 2528 oi, 2
capre și 280 rimători,
Comerciul constă în importul *

nele învecinate sunt: Mărtinești,
zia-Mihălceni,

de

şină de semănat și 1 de sece.
rat; 760 boi, 466 vaci, 100 cai,

Obileşti, com. rur., în jud. R.-Sărat, pl. Marginea-d.-j., pe piriul
Valea-lui-Bălan.
Este așezat în Nordul județului, la 32 kil. spre N.-E.. de
oraşul R.-Sărat și în Vestul plăşei, la'.15 'kil. spre V. de Mzăicăncști, reşedinţa plășei. Comula 7 kil.; Gologanul

și frecuentată

elevi,
Calitatea pămîntului este bună, acesta fiind negru și argilo-nisipos.
“Locuitorii posedă: 280 pluguri; 1 moară-cu aburi, 1 ma-

raionul com. Comarnicul, plaiul
Peleșul, jud. Prahova.

și 1 cîntăreț;oșcoală de băeţi,
fondată în 1876 de stat, con-

iepe, 484 oi, 9 capre și 110
rimători. Comerciul constă în importul de coloniale, ţesături,
spirtoase şi în exportul de cereale; transportul se face prin
gara Rîmnicul-Sărat. Sunt 7 co-

lui, zidită în 1873 de locuitori,
„deservită de 1 preot, 1 cîntăreţ
şi 1 paracliser; o școală-mixtă,
fundată în 1878, condusă de 1 -

locuitorii

și deservită

Chiru
de

preot, 1 cîntăreţ și 1 paracliser;
și a doua în căt, Bordeasca, cu
hramul Nașterea Maicei Domnu-

1

Obilești, /ac, în jud. Ilfov, plasa
Mostiştea, format de Valea-Mos- :
tiștea și Valea-Cioranilor,.

“Obileşti-Noi, 'comp.: rur.,-în jud.

.

OBILEȘTI-NOY

526

Ilfov, -pl. Negoeşti, situată la'E.
de București, lîngă
lești, la 66 kil. de

lacul Obi.
București.

- Stă în legătură cu com. Frăsi-.
netul şi Obilești-Vechi prin șosele vecinale.
Se compune din satele: Buzoeni, Orâșani și Obileşti-Noi,
cu o populație de 1688'suflete, din

hect.

“Suprafaţa totală a com. este
hect,

ai

3983

Are

locui-

și

hect.

Aci se fac 3 tirguri.

“Budgetul com. e la venituri
de 7232 lei și la cheltueli, de
6260 lei.
Dintre locuitori, 369 sunt plu$ sunt industriași,

16

ai

„diferite profesiuni.
" Locuitorii posedă: -177 pluguri: 24 cu boi și.153 cu cai;

230 care și căruţe:

27 cu boi

și 203 cu cai; 785 cai și tepe,
8 armăsari, 218 boi, 661 vaci
şi viței, 7 tauri, 73 bivolițe, 31.

capre, 2327 oi şi 168 porci,
Comerciul se face de 10 circiumari şi 2 hangii.
Locuitorii împroprictăriţi sunt”
176 şi. neîmproprietăriți, 229.
La 1821, Turcii sub conducerea lui Chehaia-Bei, venind
de la Silistra spre Bucureşti, aii

poposit la Obilești.
Obileşti-Noi,

saz, pl.

Negoești,

„jud. Ilfov, făcînd parte din com.

2 școale, una de

frecu-

treerat; 1 heleșteă; 1 pod.
In fie-care an se fac aci trei
tîrguri de vite, obiecte și băuturi spirtoase, la 25 Martie, 21
Maiii și 6 August,
Comerciul se face de 9 circiumari și 2 hangii.
Numărul vitelor mari e de
1407

şi al celor mici,

de 1677.

Obileşti-Vechi (Siliştea), co.
Tur. jud.

Ilfov,

pl.

Negoeşti,

așezată la E. de București, între Valea-Argovei și malul de

N. al lacului Obilești, la 69 kil.
de București. Populaţia comunei este de 941 suflete, din cari
176 contribuabili, locuind în 191
case şi 2 bordee. Stă în legă-

tură cu com. Obileşti-Noi prin
o şosea

vecinală.

Această comună este însemnată în istoria Țărei prin lupta
ce se dete aci între Turci, Ruși
şi Romini la anul 1807.
Aci se face în bun comerț
cu peștele ce se scoate din lacul Obilești și cu lemnele din

pădurile vecine, .
Suprafaţa totală
e de

1500

Bibescu

Argovei şi malul de E.

torii, 615

ja-.

2 preoţi

entate de .32 elevi şi 23 eleve;
1 moară cu apă; 2 mașini de

rur. cu același nume. E așezat
la E. de București, între Valea-

al

de

băeţi şi a doua de fete,

.

i

Are: o biserică; 2 școale; 1
moară cu apă; 2 mașini de treerat; 1 heleșteii; 1 pod stătător.

deservită

“Și 2 cintăreţi;

lor, rezervă pentru izlaz 57 hec-

tare.

o biserică, cu hramul Sf.

Nicolae,

torii, 777 hect. Proprietarul cultivă tot terenul, .rezervind pentru
izlaz. 200 hect. (400 hect. pădure). Locuitorii, din pămîntul

gari,

sunt pădure.. Locuitorii ati

şi ci 57 hect. izlaz.

Moștenitorii Principelui N. Bibescu

cului Obilești. Aci este reşedința primăriei,
|
Suprafața totală a satului e
de 4760 hect. (împreună cu cătunele Buzoeni și Orășani), cu o
populaţie de 1391 locuitori.
Moștenitorii
Principelui N.
Bibescu ai 3983 hect. și locuitorii, 777 hect, Pentru izlaz

S'ai rezervat 200 hect., iar 400

cari 301 contribuabili,. cari
locuesc în 314 case.
de 4760

OBISLAVI

comunei

hect.

Moștenitorii
ai

a

885

Principelui
hect.

şi

N.
locui-

hect. Proprietarul cul-

tivă 545 hect. (30 izlaz, 10pădure). Locuitorii rezervă
75
hect. pentru fineţe.
|
Are

o biserică, cu hramul Sf. -

Nicolae,' deservită de

2 preoți

şi 1 cîntăreţ; o şcoală mixtă,
frecuentată de 25 copii; 1 heleşteii, pe proprietatea familiei

Bibescu.
.
Budgetul com. e de 2989; lei
la. venituri şi de 2937 lei, la cheltueli,
o
Dintre locuitori, 211 sunt plu-

gari, 41 aă diferite "profesiuni,
Ei posedă: 110 pluguri: 12
cu boi şi 9S

și căruțe:

cu

cai;

142

care

17 cu boi şi 125.cu

cai; 540 cai şi iepe, 52 armăsari, 105 boi, 302 vaci şi viței,
57 tauri, 20 bivoli, 45 bivoliţe,
28 capre, 335 porci, 979 oi.
Comerciul se face de ş circiumari.

Improprietăriți sunt

126

lo-

cuitori și neîmproprietăriţi, 141,

Pe teritoriul acestei
este Dealul.-Beciului,

comune
numit

ast-

fel pentru că pe el a avut ConStantin Brîncoveanu palat la
1712 după ducerea lui Brincoveanu la Constantinopole, palatul căzut în ruine şi a rămas numai beciul de sub palat ale cărui urme

se văd

și

azi.

Pe

a-

cest deal Brincoveanu a avut
observator de unde privea în
București,

Această comună

este străbă-

tută de văile: Gura-Văii, Valea.
Cotului, Palanga, Valea-Viei,
Valea-Cocorului, pe care se cul:

tivă tot felul de cereale. Afară
de acestea

mai

sunt

văile ; Mi-

lotina și Ciorani, prin cari trec
mici piraie, ce poartă aceste
nume,
Obislavi, com. rur., pl. Neajlovul, jud. Vlașca, situată la ex-

tremitatea N, a plășei, pe riul
Obislavi, la hotarul spre jud.
Dimboviţa. Proprietate
a statu:

„ OBISLAVUL

+ 597

lui, fostă. a mănăstirei Mitropo- ,
- ici, se arendează cu „Crovul, cu
15400 lei anual.
Intînderea moșiei e de 1800

hect. S'a dat 'la 200

locuitori

OBIRŞIA

* Veniturile şi cheltuelile co- munei se urcăla 1130 lei anual.

E brăzdată de dealurile: Muerei,

Urzici, ““Țuţurul, Măgura

foşti clăcași o suprafață de 600

- şi: udată
'de văile: Obislavul, Edera și Valea-Stinei.. Locurile

hect. Are o pădure în 3 pil.
„cură, în suprafață de 1099 hect.

din jurul comunei se numesc:
Obislavul, Moșteni şi Hotarul.

„Are

o populaţie de 1248 su-

flete, din cari 249 contribuabili ;
o biserică, deservită de 1 preot

şi 2 dascăli, ţinind de parohia
- Fundul-Părului;

o școală mixtă,

condusă de 1 învățător, și fre.
cuentată de 21 copii; 3 cîrciumi.
Budgetul comunei e la venituri de 7125

lei și la cheltueli,

de 6608 lei.

Giurgiii, de

52 kil., de Obedeni, reședința
plășei, de 9 kil.; de București,

„de 48 kil. și de stația drumului
fer Titu,

de

18 kil.

Are o şosea judeţeană, ce duce
la Pitești, apoi pe Valea-Neajlovului, la București, pe la PopaNae.

|

cătune: Diaconești, Linia

şi Ţu-

țurul. Este situată pe riul Obis„lavul, între Dealul-Muerei și Urkil.

de

reședința

județului și la 5 kil. de a subprefecturei.
Pănă

la

anul

Obislavul era
muna

“lina,

1875,

comuna

întrupată
iar

dela

dată s'a separat.
Are o populație

de

la coaceastă

781

su-

flete, din cari 158 contribuabili,
cari locuesc în 230 case; o bi-

serică reparată, la anul 1852,
Locuitorii se ocupă mai mult
cu plugăria. Ei posedă: 27 cai,
300 boi, 235 vaci, 80 capre,
270 oi, 380 porci; mulți meri,
peri,.

nuci

și cireși.

“Toţi locuitorii sunt
.

825 nelucrătoare și 2 hect. livezi
de pruni.

Comerciul se face de 3 persoane.
Se mai numește și Obirșeni-

com. Obislavul,

pl. Olteţul-d.-s., jud. Vilcea. Se
varsă în Olteţul. .

Boerești.

Obirşeni-Răzășşi,

Obiţa, ziriă,în com. rur. Vidi„mireşti, plaiul Cloșani, jud. Mehedinți, formată din pîraiele Rudina şi Șovernele; are mori pe
dinsa și se varsă în riul Iupca
la Popeşti,
Obirşa,

zane, comuna

Obirșeni) cu

Iezerului (Lingurari), avind o po-

pusă regimului silvic, în jud.
Vilcea, pl. : Olteţul-d.-s., com.
Obislavul.
vale,

(com.

pulaţie de 484 suflete, din cari
85 contribuabili și 140 case,
Are 14,25 hect. vie, din cari.

Obislavul, păzre particulară, su-

Obislavul,

comună

cătunul Obirșeni-Răzăși și Valea-

şi pl.

Tutova,

sa/,
com.

în

jud.

Obirşeni,

lingă satul Obirşeni-Clăcași.. Are
o populaţie de 87. locuitori și

27 case,
Obirşia, com.
a
rur., pl. Siretul-d.-s.,
jud. Bacăi, situată pe dealşi în
valea superioară a piriului Berheciul, care obirșeşte pe terito. -

Albeşti,

riul ei, din dealul Raiul, de unde
Obirşeni,

com.

rar.

şi

saț,

în

jud. Tutova, pl. Tirgul, spre S.E. și la 19 kil. de Birlad, la"
- marginea jud., pe pir. Jeravăţul.
Formează o comună (com. Obirșeni) cu căt. Pleșa. In toată com.
sunt 528 locuitori, din cari 179
contribuabili, locuind în 149
case. Satul are o populaţie de
126 locuitori şi şş case.
Are
eţi;

o școală primară

2 biserici ; o

moară

Obirșia,

cu va-

milii, sai 1220 suflete, din cari
641 agricultori, 8 meseriași, 2

comercianți, 14 cu profesiuni libere, 107 muncitori și 35 servitori, locuind în 328 case; o şcoală

în-

în

satul

Băimacul;

2

biserici,-

una în satul Obirşia, a doua în:
cătunul Băimacul, deservite de

mătase.

face de 6 per-

Obirşeni-Boereşti. Vezi. Obir„șeni-Clăcași, saz, "jud. Tutova.

”

Glodurile.
|
Are: o populaţie de 321 fa...

trebuințează de femei la țesutul
pînzei. Se cultivă gîndacii' de
Comerciul se
soane.

și Băimacul.

Colţeşti, jud. 'Tecucii;la N., -cu
com. Odobești; la V., cu com.
Mărăşti și la S., cu com. Tirgul-

de bă-

ce se

reședință,

Se mărginește la E. cu com.

pori.
Se cultivă viea peo suprafaţă
de 39,50 hect. Se lucrează rotăria și se fac spete,

-

"i vine și com. numelede Obirşia. .
In „vechime purta numele de
Naforniţa-lui-Conachi.
Este alcătuită din 2 cătune:

1 preot și 4 cîntăreți.
La Băimacul, sătenii Romini,

moșneni,

Cu izlaz comuna are 878 hect.
pămînt.

o

pl. Dimboviţa, jud. Muşcel.

Obislavul, com. rur., jud. Vilcea,
“pl. Olteţul-d..s., formată din 3

ziceni, la 70

de sorgintea sa. -Satul formează

-

Este departe de

de

Obirşeni-Clăcaşi, com. ru. și sat,
în jud: și pl. Tutova, spre N.V.:
de oraș pe pir. lezerul și aproape

: lucrează.

|

cobze,

foarte

.

căutate

şi răspîndite în toată ţara.
Budgetul comunei e la

ve. ..

OBÎRȘIA

nituri de lci 5395, .bani 93

posedă: 45 pluguri, '54 carccu

şi

la cheltueli, de lei 1835, bani 7.
"Totalul păminturilor de cul-:
tură este de 850,85 hect.
Teritoriul comunei are o întindere de aproape

boi, :2 căruțe cu cai; 160
mari

1317 hect.

turi de lei 768,

„posedă 5589 hect.; Familia Ciuchi, 340,80 hect.; Pr, 1. Știrbei,

35,10 hect,
* Viile ati o întindere de 25.45
__hect,
mari

cornute,

- capre și 322 oi.

porci,

drumuri

* Odobeşti,

27

kil.;

Mărăști

Ja

com.

comunei

" Rădineşti, pe valea Plosca, va:
lea cea mai despre E. a plăşei

Izimșea; iar
- Comuna

E

situat pe coaste

saii

540

cu

tribuabili,

locuind

Ocupaţiunea
agricultura

şi

în 250

suflete, din

cari

și 2 cîntăreți,

Locuitorii sunt moșneni. îi

cu

cizmăria și
|

de

la numearc,

și

la E. cu co-

tr'un singur sat

și este comuna

cea

în munte din-

mai ascunsă

tre com. județului Mehedinţi,
cu drumuri grele de practicat.
"Are o populațiune de 700
suflete, din care 70 contribuabilă, cari locuesc în 130 case.
Locuitorii, pe lingă agricul-

vite-

aba:-

tură, se ocupă mai cu scamă
cu cultura albinelor, fiind sin-

gura comună din judeţul Mchedinţi, ai cărei locuitori po-"
sedă mulți stupi; alți locuitori
se ocupă cu facerea șindrilei.
Ei posedă: $ pluguri, 2 care:
cu boi şi 1 căruță cu cai; 80
stupi cu albine,
„Are o biserică, deservită „de
“1 preot şi 3 cîntăreţi, . -

Prin comună trece șoseaua
care duce de la Severin la Ca:
lafat.
"
Are o biserică, deservită de
I preot şi 2 cintăreţi;
o școală,

condusă de 1 învățător, frecuentată de 31 copii.
Budgetul comunei e la venituri de 6479) Iei, iar la cheltuieli,

„2685 lei.

'Turnul-Severin.

numele

muna Mărășești; la $., cu co:
muna Siliştea; spre V., cu comuna Izverna; iar.la N.,cu riul
Cerna. Obirșia este formată din-

Locuitorii posedă: 80 pluguri, 139 care cu boi, 26 căruţe
cu cai; 80 stupi.

_ de

orașul

Se mărgineşte:

case.

se ocupă
geria.

de

roasele văi (obirșii) ce
pe care este așezată,

sin-

și vilcele

129 contribuabili; o biserică de
lemn, făcută de locuitori la anul
„1652 şi deservită de I _preut

kil.

Şi-a luat

locuitorilor este
creșterea

fost bătuţi

Obirşia,. com. rur., în jud. Mehedinţi, plaiul Cloșani, la 72

Salcia,

e formată dintr'un

aă

cumplit de Turci.

cu

lor; unii dintre ci se ocupă
și cu facerea; rogojinelor ; alții

” și e formată dintr'un singur sat.
Are o suprafață de 374 hec:,
" din cari: 74 hect. pădure, 100
-hect. arabile, 150 hect. fineţe,
10 hect. vie, 15 hect, livezi de
"pruni şi 25 hect. izlaz, locurile
„ fiind cam rîpoase.
Are o populaţie de 138 fa„milii,

la S.,

V.,

Rădinești

şi Piscoiul-de-Gorj.
"-

spre

.

măcinat.

„Rușii, la 1854,

gur sat, avînd. o populaţie de
1400 suflete, din cari 206 con-

"Gilortului. Este numită ast-fel
“pentru-că este așezată 'la obirșia văei Plosca, între județul
comunele

pu-

în jud. Me-:

Oprişorul;

de

al doilea la Inălțarea Domnului

ginește: la E., cu com. Guneni;
spre N.-E., cu Dirvari-d.-j.; spre
cu

iz- -

şi al treilea la 6 August (Schimbarea la faţă).
Loc istoric în comună sunt
niște ridicături de pămînt, unde

şi riul cu același nume, Se măr-

„- Obirşia, com. rur., în pl, Gilor-

și

la

partea despre S., pe valea numită a Obirşiei, pe unde curge

N.,

din

Se fac trei bilciuri anuale şi
anume: unul la Sf, Teodor, -

mele de la frumoasele izvoare
și numeroasele fîntîni ce are în

plășci, 9 kil,

"Vilcea.

3

ce se formează

află şi mori

pe deal și cîmpie. Și-a luat nu-

și

-kil.; la com. Tirgul-Gloduzile, 7
kil. şi la com. Secueni, reședința

la N.

duc

Obirşia

voarele comunei şi pe care sc

hedinți, pl. Cîmpul, la 64 kil.
de orașul Turnul-Severin, situată

5 kil.; la Mărăști, 4

tul, jud. Gorj,

care

Obiîrşia, com. -rur.,

Secueni,

iar la

ţuri și 6 fîntîni,

” . Glodurile, ptin căi vecinale,.
Distanţele: la Bacăii, capitala
„districtului,

ordinare,

762 vite mari cornute, -

Dealul-Bilciului și Dealul-Obir- şiei, care se află spre.S. de riul
Obirşia, Valea-Ivașcului; piriul

20

„Stupi cu albine sunt 73.
„„ Com. Obirșia este legată cu
comunele:

bani go,

" Vite:

"700 oi,..60 cai şi: 669 'rimătotri..
In comună sunt: .2 dealuri: .

so: „capre,

alte cătune.
In Obirşia se găsesc:

cai, 861 -vite
373

6 cai,

cheltueli, de lei: 762.
Comunicaţia se face printr'o
șosea comunală, care pune comuna în comunicaţie la S. cu
com. Rădinești, precum și prin

” Proprietari sunt: C, Șendrea,

Vite sunt: 77

cornute,

vite

85 oi și 170 rimători.
Budgetul comunei e la veni-

Pădurea Bulăul ocupă o su.
“prafaţă de 65 hect,

1

"OBIRȘIA ,

"598

E

Budgetul comunei « la veni- ,
tură de 546 lei, iar la cheltueli,
de 453 Ică.. =:

"OBIKŞIA

|

59

Vite

595. site. mari i cârnute,. ”

- 460 oi, 900 . capre, a
„469. rimători.

cai și

„Are o șosea, care leagă cen:
„+

teul comunei

cu comuna Mără-

”. şeşti,
Dealuri

mai

principale. în co-

mună sunt: la S., Dealul-Paharnicului; la N., Culmea-Obirșiei,
Virful-Inalt şi Poiana-Obirșiei ;

iar spre V., Dealul-Godeanului.
Ape: Cerna, ce formează hotarul spre N,, între Austro-Ungatia şi Țara-Romiînească; ptraiele: -Brebina, Ogașul-Gheciului,

Bradului,

Șderului,

unde

Dragne,

începe

și

Valea-Seacă

Piscul-luiși

Valea-

Șderului.
Obirşia, com. rur., în mijlocul
plăşei Balta-Oltul-d.-j., jud. Romanaţi, formată din satul cu același nume și din căt. Coteni
și Pislari. Mai înainte a fost re-

- ședința subprefecturei pl. Balta.
Se învecinește la V. cu moşia
Sadova; la S., cu com. Urzica
„ spre S.-V,, cu Vădastra și Vădăstrița și spre N.-E. cu Brastavă-

.ţul. Se. află la 24 kil. de Caracal și la 17 kil. de Corabia.

Are o populație de 263

fa-

milif, sai 1020 suflete, din cari
225 contribuabili;. 2 biserici,

Adormirea
Maicei Domnului
. (1867) în Obirșia şi Sf. Dumitru în

Coteni,

deservite

de

1

- preot și 2 cîntăreți; o școală,
„ frecuentată de 13 copii; 7 cîr„ ciumi, _

|

-

comunei

e la ve-

_nituri de 3977 lei și la cheltueli,
„de 3939. lei,
“Obi, sat, jud,

Bac,

pl. Si

„“retul-d..s.,

reședința” com,

| „cu

niume,, situat

același

înconjurat de dealurile: Godo-:
“vanul, Raiul şi Băimacul. Are o
populaţie

de

180

familii,

669 suflete ; o biserică, clădită
la 1875 de obștia locuitorilor,

deservită de 1 preot şi
tăreți; 2 circiumi,
Vite sunt:
mari cornute,
porci.

Obirşia,

pl.

2 cîn-

:rur.

în vale,

„_ticul, mnaajZai statului, jud. Muş-

cel, arendaţi cu :1300 lei anual.
Obirtul, cătunaș, în jud. Teleorman, pl. Teleormanului, com,

Lada, aproape la un loc cu comuna,

46 cai, 468
6 capre și

vite
100

Obleagul, pzzuze, acoperit cu pă- .
„dure

ma/a/a,

Brădetul,

Obirşia, Piscul, Netotul și O-

sai

în com.

Văilor,

rur,

jud.

seculară,

în com.

rur, Ilo-

vățul, plaiul Cerna, jud. Mehedinți,

Me-

hedinți.

Obirşia, ma/a/a, făcînd parte din
com. rur. Mădulari, pl. Cernad.s., jud. Vilcea. Are o populaţie de 250 locuitori; o biserică, fondată la 1802. Cade în
partea de N. a comunei și este
udată de riul Cernişoara.

Obleagul, vâ/cea, care se formează la capul de E., al teritoriului com. Perieți, pl. Siul-d.s., jud. Olt; curge mai întîi.
paralel cu Vălceaua-Vediţei, apoi,
trecînd pe teritoriul com. Mier.
lești, se împreună cu âceastă
vălcea

și se varsă în gîrla Do-

rofeiul,

Obirşia, mute, jud. Dimboviţa,
aproape de graniţă; în virful
săi se află Omul, pisc înalt și
ascuțit lingă Bucegi.

Oboga, com, rur., în pl. OlteţulOltul-d.-s., jud. Romanați. Se
compune din satele: Oboga-d.-s.
(464 locuitori), Oboga-de-Mijloc.

Obirşia,

măria și Oboga-d.-j. (218 locui:
tori), așezate lingă apa Olteţul,
în partea dreaptă, la 7 kil., spre
„N. de Balş şi la 37 kil. de Ca-

(400 locuitori),
moșie,

jud. Bacăi,

pl.

Tazlăul-d.-j., comuna Berzunțul,
făcind parte din moșia Ber„Zunțul.

unde e și pri-

„_ racal, Altitudinea terenului e de
Obirşia,

moșze

Romanați,

a statului, în jud.

arendată anual cu
împreună cu trupu-.

86440 lei,
rile Arvăteşti,

și Pra-

250 de contribuabili; 3 biserici :

S-f. Dumitru (1814), Sf. Niculae (1859) și Sf. Niculae în Oboga-d.-s. (1846), deservite de
3 preoți şi 6 cîntăreți; o şcoală,

„com,

Rotunda

190 m. d'asupra nivelului Mării.
Are o populație de 257 familii, sai 1082 suflete, din cari

porul. Aceste trupuri aii 733
pog. pădure, sunt pendinte de
mănăstirea Brîncoveni, și ţin de
Obirșia.

-

Ma

Vite mari sunt 773, vite mici
2100 şi rimători 437.

Budgetul

la obirşia piriului „Berheciul. E

Răm-

nuța-Mare și Rămnuţa-Mică.
Văi sunt: Valea-lui-Dragne,

„de

OBOGA

.

condusă de un învățător şi freObirşia, fădure

a statului, în în-

cuentată de 20 elevi,

„tindere de 250 hect., plaiul Nuc„__şoara, jud.

Mușcel.

Obirşia, potecă, jud. Mehedinţi,
care merge peste Cerna în munte
„şi peste graniţă în Austria, a-

jungînd la satul. Cereneva
Banatul Temișoarei, .

din

Budgetul

com.

este de

:
5509

leila venituri şi de 4491 lei
la cheltueli. Locuitorii se ocupă cu

agricultura

ȘI creșterea

Vi.

telor.
„_
Vite mari sunt 559, vite mici
960 şi rimători: 360.
Aci se fac, pe proprietatea

.

OBOGA

particulară, 2 . bilciuri, -unul la
24 Iulie şi al doilea la 15 Au-|:
gust; ţin cite o zi; se“face co.|

merț de vite mari şi mici, ce-:
reale și alte producte ale în-.
dustriei

Oboga,

domestice.

„-

Oboga;.

pen-

dinte de schitul Șerbănești din

Vilcea, proprietatea Eforiei Spitalelor Civile din București ; are
o întindere 'de 630 .pogoane,
din „care 460 pog. pădure.
Oboga,

deal, situat pe teritoriul

com. Coteana, pl. Siul-d.-s., jud.
"Olt, în partea de N.-V., cu di-

recțiunea N.-S., cam paralel cu
Vâlea-Oltului și Dealul-Brebe- nilor şi: în lungime de aproape
4 RIL. E acoperit cu .arături.

va/e, în jud.

Olt,

între

dealul Oboga și Brebeni, pe care
curge

piriul

cu același

nume.

Incepe de la N. de Fintîna-Turcului; udă Ordorești și se varsă
în

Olt,-la S. de. Ipotești, după

ce parcurge c distanță de 6—8
.

il.

Oboga- de- Jos, câtun al 'com,
Oboga, pl. Olteţul- Oltul-d.-j. „jud.
Romanați, la 1 kil. spre S. de

„Oboga-de-Mijloc, situat pe 'ma-

lul drept al apei Oltețului; are
: 218 locuitori.

Oboga- de- Mijloc, sat, în care se
află primăria coni. Oboga, jud.
Romanăţi, situat lîngă Olteţul,

la'7

kil. spre N.:de Balș; are

400 locuitori şi o biserică:

Oboga-de-Sus, câfun al comunei
Oboga, pl. „Olteţul - Oltul- d.-s.,
jud. Românaţi, situat lingă riul
Olteţul, la 1 kil. spre. N. de
* Oboga-din-]Mijloc; ate -464. lo-cuitori și-o

„Sf,

biserică, cu hramul

Nicolae (1846). ':

-

Oboarele, nunte, în “jud. “Dim.
boviţa, care se mai numeşte și
muntele Pietroșița. Se află în

-.

“eleştieni, spre
S. de satul Heieştieni, la 3 kil. “de el şi la N.

“de șatul- Oboroceni-d.-j. și ală. turea cu el. liste așezat pe deal.
matca Ialomiţei, Pe -virful mun- | "Are. o biserică de zid. liste
telui se află Virful-tu-Dof.. A: * “legat prin șosea: cu. oraşul Ro-!
cest virf este vara plin de. fori
man. Prin sat trece şoseaua jufrumoase și - mirositoare . și de
„dețeană Piatra- -Tupilaţi- Tirgal-

sus de Moroeni, în dreapta, pe.|

moşie, în jud. Romanați, '

pl.. Olteţul, - com.

"Oboga,

OBREJA *

Da

pe el se poate privi în: depărtare spre Plocești' și Prahova,

Coastele acestui munte sunt pline .de păduri mari și bătrine.
Oboarele,

Pădure,

, Frumos- laşi, î0
:
„_ Locuitorii.: posedă.
mari

i:

Oborul- -Bilciului, vale, -în: “jud
- Dolj, pl. „Jiul-d.-s,, com. Arge-.

nenilor Berevoești - Pămînteni,.
plaiul . Nucşoara, jud. Muşcel,

- toaia, pe care este situată com.

avînd, împreună cu pădurile Nă..
vrapul și Pipăruși, o întindere.
3000

„In “ce priveşte: populaţia, vezi Sa
Oboroceni: -d. je

suprisă- regi:

mului silvic; proprietatea moș-

de

238 vite-

cornute.

Oborul- lui Bilbie,. poiană, ua
" Mușcel, plaiul Dimboviţa, com.
:, Bădeni- Ungureni. |

hect.

Oboarele-Mari, înjărtătoare, în |!
jud, Mușcel, plaiul Nucșoara,. Obraji, zrup desat, in jud, Neamţu, .
com. Berevoești-Ungureni.
pl: de Sus Mijlocul, com. Rău-

Oboarele-Mici, zădure, în jud;.| -

- feşti,

Mușcel. Vezi Plaiul-Lung. ...

- Obraţele- de- pe:-Sfoara-Pre| -- dealul, rup de pădure, al statu-.Oboroceni-de -]Jos, sas, în jud.
- lui, jud. Prahova, îîn întindere de:
- Roman,

plasa Siretul-d.-s.; com. : ".* 25 hect.,

care, împreună cu tmu-*

Heleștieni, spre S. de satul He- Fi purile: Poiana- -Lacului (13 hect.), .
” leştieni și la 3 kil. de el, pe pi-:
Valea-Gardului și Cotul:cu-Plopi
riul Caracașul. Este aşezat. pe
- (62 hect.), Bughea-d.-s. (45 hect.) .
vale. Are o populaţie împreună
“și Runcul (40.. hect. ) fornicază
cu Oboroceni-d.-s., de. 137 fapădurea, Văleni. -

- milii, sai 585 suflete,
din cari
158 contribuabili; o.biserică or.
-todoxă, de zid, şi una
de lemn, „la - care. vin

catolică,
Ungurii

| “ “din acest sat, ce ţine: de. „parohia:
-. catolică Butea; o şcoală primară
mixtă, frecuentată de: 24'elevi..
Se mai numește și Caracașul.
- Acest sat, : impreună . ci - satele

a.

Obrajeasca; moşie;. în: jud. Bu- .
Zăă, com. Grăjdâna a moşnenilor:

” Obrăjeşti, Are cam 1700 hect.,
- cea mai mare parte pădure.își
puţin teren arabil..*Se împarte,

- îni “sforile: „Cirlovoaia,

Măceşul,

NE Potlogeasca, Stroeşti, biţigoaica
“şi

Ulmul,

"Oboroceni-d.-s. -și Volintireşti,
forma înainte de 18860 .com.
separată, com. Oboroceni, iar

de la această dată s'a âlipit la
com. Heleștieni.
: ...-:.
a

Oboroceni-de-Sus, saz, în jud.
„ Roman, pl; Siretul-d.-s.; com.

Obreja, “deal, situat în , partea de.
E: a: orașului T.Jiul, jud. Gorj.
* Aci'se fac 2 bilciuri pe an,
“unul la: Inălţare şi al. doilea Ja:
„Cuvioasa Paraschiva ;- tot aci *
„>: se face tirg săptămărial în toate:

„.Joile, Pe acest deâl seiaflă şi.o

grădină

a

Primăriei,

hala

de

- instrucţie a regimentului de dorobanţi, casarma regimentului

OCEA-BLEBEA

=

e

OBREJA (TRUPUL)
„aproape 6 il. p. (600 _hect.),
aparținind. comunei Cara -Orman; conține pește în mare can-

tina, jud. Olt, situată în partea
de N., prelungindu-se pe valea
Oltului, pănă

de dorobanţi și a escadronu:
titate, care se exportă prin Calui de călăraşi, cimpul de tras |.
ra-Orman la Tulcea şi Mahmula semn; o fabrică de cărămi„dia, şi de aci la Galaţi.

dă; cîte-va magazii pentru griii
„Şi porumb; un obor pentru porci;
cimitirele orașului, unul

romîn și

“altul catolic,
Obreja

(Trupul-),

moşioară

a

statului de 12 stînjeni, jud. Covurluiii,pl. Zimbrul,
daibi, arendată cu

com.

_ Obrejeni, căzu,

Cu-

la locul numit Zmăul, curge
pe teritoriul satului Obrijeni,

al com. -Polo-

com.

vraci, plaiul Novaci, jud. Gorj,
“situat la S$. comunei și pe cîmpia Polovraci. Are o populaţie
de

17

familii,

sati 52

N.

suflete,

2, căruțe cu cai, 10 care cu boi;
vite mari cornute, 6 cai, 65
Comunicaţia

|

dintre cătun şi

comuna sa se face prin drumuri
ordinare,

„In Obrejani se găsesc 7 fîntîni.
Obrejiţa, sa4, în jud. R.-Sărat,
pl. Marginca-d.-s., căt. com.
Slobozia,

așezat la E.; pe piriul

pănă

Bahlucţul,

în

se varsă

în

partea

de

a comunei.

Obrijeni, sa, în jud. Iaşi, pl.
Cirligătura, com. Popeşti, situat

- Locuitorii posedă: ş pluguri,
ci, 37 capre şi 42 porci.

Popești,

pirtul

din cari 20 contribuabili.
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Podobiţa și Mohoriţa, făcînd hotarul dintre comunele : Sineşti
şi Popești, pl. Cîrligătura ; de-

178 lei anual.

căt.
de reşedinţă.

Are

30 hect,,

„din cari
biserică,

100

contribuabili;

Obretinul, baltă,
cea, pl. Sulina,
“con,

rur.

ăo

în jud. Tulpe teritoriul

Cara-Orman,

situată:

în partea de V. a plășei și a
comunei; este formată de revărsare anterioară a braţului
„Sulina, cu care acum comunică

prin două giîrle;

mai

comuni-

că şi cu lacul Fortuna

prin

o

gârliță ; are o lungime de aproa- pe 5 Kil. și o lărgime medie de
5- kil.; întinderea totală este de
63157,

AMarels

Diclionar

Gisografie.

'

N

Yol, 2V.

Ocea, saț, în jud. Neamţu, pl. de
Sus-Mijlocul, com. : Humulești,
avind o întindere de 765 hect,,

cu o populaţie de 162 locuitori,
|

din cari 82 contribuabili.
Vite: 137 vite mari cornute,
12 cai, 23 porci, 105 oi și 24

_junci,

-

Acest

sat se află în

aceeași

linie cu satul Topolița.
Ocea,

dra/ al comunei

Pocegeni,

jud. Gorj. Este întorsătura Dealului-lui-Bran, din partea despre
E., care urmează malul drept al
rîului Blahniţa, dînd naștere spre
S. dealului Boia.

pe dealul Obrijeni,.pe marginea
căruia curge piriul Obrijanca.

Ocea, zîziii, ce curge prin pl.
Fundul, com. Oniceni, jud. Ro:

Are o întindere de 1216 hect,,
din cari 214 hect. sunt ale locuitorilor, iar restul, pe care se află

man ; izvorește puţin mai la N.
de satul Fundul-Ocei; curge de
la N. la S.; udăsatele Fundul-

și 214 hect. pădure; este proprietatea d-lui Ghica. Are o populaţie de 95 familii, sati 496 suflete ; o biserică de lemn, făcută
la 1825.
Vite : 154 vite mari cornute,

15 cai, 326 oi

şi 32 rimători.

Slimnicul, la 1650 m. spre E. de

"cu 135 familii, sai 490 suflete,

+

Obrijanca, piriă, jud. Iași, izvoreşte din pădurea Obrijeni, de
sub Dealul-Mare, trece. prin șesurile: Hertezul, Constandachi,

la Valea-Muerei.

Obrijeni, gea/, jud. Iaşi, pl. Cîrligătura,

com.

Sinești;

începe

" din șesul Constandachi, cu ra_mificările +. Mohoriţa şi Rața, ce

se prelungesc pe de-asupra satului Cotirgaci; se întinde spre
N., formînd un întins podiș, pe
cari se face semănături de cereale,

Obrijeni, dea/, pe care e situat
satul Obrijeni, com. Popeşti, pl.
Cirligătura, jud. Iași; pe coasta

lui se află o vie, în. întindere

cam de

18 hect.

Obrocari, mahala a orașului Sla-

„Oceiși Ciorneiul şi, puţin mai
spre N. de acest din urmă sat,
se varsă în rîul Birlad, pe dreapta:
Valea sa este mărginită de. dealuri foarte înalte.
Ocea,

zale însemnată,

în

jud.

Buzăii, com. Beceni; începe din
Valea-Puţului și primește izvoarele: Gherghina, Ghinea, Diţa,
Bordeiul-lui-Vlad, Lacurile, Nu-

cul, Pietrele, 'Țiganul, Ulmul,
etc. și se varsă în rîul Slănicul,

la dreapta, în fața comunei Beceni, între colinele

Berhanacea

şi Dărdăușul; în timp de ploae
e mare

și foarte

violentă.

Ocea-Blebea, zpoșiz, care a fost
pendinte de Mănăstirea-Neamțului, jud. Neamţu, iar acum e
proprietatea statului. Se află pe
teritoriul com. Humulești,

plasa

de Sus-Mijlocul.
Arenda anuală: 2000 lei.
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OCEŢUL
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Oceţul, zârî, jud. Bacăă, pl.
Tazlăul-d.-j., com. Ripile, care
se varsă

în Trotuș,

Ocheni, saț, făcînd parte din com.
Condrăchjud.
eşti
Tecuciii,
, situat

pe dealul cu acelaşi nume, înconjurat de toate părțile de văi,
la 2 kil. de reședința comunei,

“spre N.
Are o.populaţie de 88 familii,
Saii 440 suflete, locuind în S4
case;

o biserică, cu- hramul S-ţii

Apostoli. făcută la 1780, după
cum se vede scris în Mineii.
A fost. reparată de două ori,
în urmă

S'a

ruinat

şi

în

anul

1894 s'a zidit alta cu spesele
d-lui Teodor Sturdza, proprieturul satului

Ocheni, "și

cu

a-

" jutorul obștei locuitorilor. Are
o Evanghelie și sfinte vase donate de Maria, fiica lui Alexandru

Moruzzi, Domnul Moldovei.
- Comerciul se face de 2 cîrciumari.

In partea de E. și V. a satu:
lui, pe vale, se găsesc izvoare
„cu apă de băut.
Locuitorii,

foști

clăcași,

s'aii

împroprietărit la 1864.
Teritoriul satului este de 663
hect., din cari locuitorii stă.

* pinese

230

Sturdza,

hect., iar

dl

Th.

restul.

separă com, de tirgușorul
.
ceana.
sas, făcînd

Găi-

parte din

com. Corbiţa, pl. Zeletinul, jud.
Tecuciii, format în anul 1893:
E situat pe ambele laturi ale
șoselei ce duce din Tecuciii la
Podul-Turcului,
Are o populație de 14 familii,

în

Ocheşeşti, fost sat, pe malul Birladului, jud.

“Tecucii,

ai

cărui

locuitori, după desfiinţarea satului, s'a așezat în „mahalaua Cernicari și Peri, pendinte de orașul
Tecuciii.
:
“Satul

a

existat

pănă cînd;

nu

se

ştie

la 1663, .Coceala și

femeea sa Grăjdeana, vînd satul
Țigănești şi Ocheșești lui Eus-

tațiu Dabija.

|

Ocheșeşti, Jea/, situat pe malul
sting al Birladului și făcînd parte
din com: Țigănești, pl. Nicorești,

jud. Tecuciii. Pe
fost satul

cu

acest deal

același

saă 50 suflete, cari locuese

10 case,

Locuitorii sunt veniţi din co.
munele din apropiere.

a

Ocheşti, /ar/e din comuna 7lotești, jud. Teleorman,

Ocheşti,
man, pl.
Zlotești.
Ochi-Albi

moșie,

în

jad.

com.

(Vălceaua-lui-), ra-

Ochia, pirţiaş, format pe teritoriul
com. Ierăstrăul, pl. “Vrancea,
- jud. Putna, şi care se varsă în

6a//ă, formată din văr-

Ochiota, ac, jud. Dolj, pl. Băicom.

în Dunăre

Rastul,

sa,

jud.

Dolj,

pl.

" Siul-d,-s., com. Braloștiţa. Are
o populație de 420 suflete,

“Copiii
şcoala

din

sat

mixtă

din

urmează
satul

tița, ce este la 600 m.

la

Braloş-

Ochişorul, numire vechie a sazului Matia, jud. Prahova,
Podgoria, com. Păcureți.

pl.

Ochişorul, 6a//ă, formată din văr
sarea Prutului, lingă satul Șendreni, com. Sculeni, pl. Braniștea, jud. Iaşi.
Ochiul, dea, în partea de E. a
com. Păhnești, pl. Podoleni, jud,
Fălciă, în valea căruia se află
așezat satul Păhnești. Pe el sunt

plantate vii, cari produc un vii
renumit.

Ochiul, girlă,

ce sc scurge

printr'un canal.

Ochişori, moşie particulară, jud.
Dolj, pl. Jiul-d.-s.,' com. Braloştița, aparținînd principelui Gr. C.
Ghica. Pe ca se găsește pădure.

Ochişori, pădure particulară,
jud.
Dolj, pl. Jiui-d.-s., com. Braloș-

în

partea

de N.

a com.
Gura-Bohotinului,
pl.
Podoleni, jud. Fălciu, numită ast-

fel de
Ochiul,

sarea Prutului, la E. de satul
Costuleni, com. Costuleni, pl.
Braniștea, jud. Iaşi.

lești,

Ochişorul,

Teleor-

Telcormanului,

mificaţie din Valea-Bucovului,
jud. “Teleorman; trece prin pădurea Bucovului, aproape de comuna Tătăreşti-d,-s.

Ochinca,

tița, în întindere de 30 hect.
Se află pe moșia Ochişori și
aparţine principelui Gr. C. Ghi- ca. E populată cu stejar, cer,
fag și girniţă. .

nume,

Năruja.

Ocheni, Zza/, jud. Tecuciii, se întinde la N: de satul Ocheni, și

Ocheşeşti,

OCHIUL

la adîncimea sa.
/a/ă,

la S. conmi.

Desa,

pl. Cimpul, jud. Dolj, cu 6 suprafață de 10 hect.
Ochiul,

fa/7ă,

în jud.

Dolj, pl.

Jiul-d.-j., com. Roziștea, pe moşia bisericei Maica Domnului

Dudu. Intr'insa se scurg bălțile: Strimba, Metiţa, Ocrugli,
Seaca,

Groșeţul,

Lunga,

Tres-

tina și Jieţul. Această baltă, printr'un canal făcut de fostul proprietar Barbu Golfineanu, dă în
riul Jiul, la punctul numit Clocotici.
Ochiul,

ochii

de apă, spre E. de

Balta-Orbejăi, pe moșia Pomirla,

„OCHIUL “com.
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cu același

nume,

tul-d.-s., jud.
_ foarte

situat în partea de S.-l:. a com.

pl. Pru-

Dorohoiii.

Liste

adîncşi coloarea

apei

e

neagră. Scurgerea apei formează.
un piriiaș.

Se

crede

că

OCoGI

neni; 120

toşani.

la

acest

Ochiurile,
pe moșia

sub-terană cu Bolborosita, o bal-

3 bălți sai

oc/iuri,

Salcea,

Salcea,

com.

pl. Siretul, jud. Botoșani, 'cu o
suprafață de. 7 hect., formate
din izvoare; conţin pește.

„tă de pe Hilişeul-Curt. Iarna nu
“ înghiaţă dc cît atunci cînd sunt
geruri foarte mari.

Ochiul, pirii, jud. Lălciu, pl. Po„tere

din'

Păhnești;

izvorul

ia

numit

naș

com.

Păhnești; mărit cu

Ocia,

trece

Duda.

cătun.

Vezi

Girceni,

Schitul

şi

tori

Zavati,

Sasca,

plaiul

case.

Peleșul.

Parte

este

N

«ea/, în jud. Ia-

* lomiţa, pl. Cîmpului, com. Jilavele,
Ochiul-Boului, /ac, în jud. Iacom. Jila:

vele.

lingă

Satul

Jac, în lunca de

Leurdeni,

pl.

Dim-

boviţa, jud. Ilfov.

Se

compune

cuind

în 290

mători,

Țuică se fabrică anual
la 3600

pănă

decal.

2

de

3 cîrciumari.

|

Budgetul ce la venituri de 2446
Iei şi: la cheltueli, de
In com. e o-șosea
care o leagă cu 'com.

2444 lei.
vecinală,
Breaza și

Bezdeadul, jud. Dîmboviţa.
E brăzdată de dealurile: Mă:
pului, Sultanul și Virful-Stirminilor.
Afară de riul Prahoviţa, mai
de

Valea-Bradului,

şi un izvor cu apă

de pucioasă.

Se mărginește cu comunele:
„Valea - Tirsei, Prahoviţa-d.-s.,
Breaza-d.-s,, Talea şi jud. Dimboviţa.
Toată com. are o suprafaţă
de 750 hect.

din 3 cătune:
Ocina, moșie a statului, pe care
la 1864 s'ai împroprietărit locuitorii din com. Ocina, plaiul
Peleșul, jud. Prahova.

case.

fondată

în 1881, de către obştea locuitorilor și a doua, cu hramul A-

dormirea, începută de preotul
Ioan și terminată cu zugrăveala
_de

D-nul Radu Novian şi Cucoana Anica State; o școală, în:
ființată la 1850, şi frecuentată
de 60 copii.

Ocupaţia de căpetenie a locuitorilor este dogăria. Ei desfac produsul muncei lor la oraşele Ploeşti

Ochiul-lui-Damaschin, /ac, sati
ochii, format din izvoare pro-prii, cu o: suprafață de 29 m. p.,

așe-

Valea-Bradului, Adunaţi-Prahoviței și Băltişul, cu o populaţie
de 270 familii, sati 1342 suflete,
“din cari 253 contribuabili, loAre 2 biserici: una

Ochiul- Boului,

din

miînt. Ei posedă: 85 cai, 15 iepe,
_29L vaci, 385 capre şi 160 ri-

e străbătută

zată pe albia piriului Prahovița,
- iar parte pe valea numită ValeaBradului, la 55 kil. de capitala
județului și la 22 kil. de reşedința plaiului.

formînd

Ochiul-Boului, sa, jud. Dim„boviţa, pl. Ialomiţa, căt. com.
Cătunul,

şi 40

Ocina, com. rur., în jud. Prahova,

for-

un lac în suprafață de 2 stj. p.
Din cl se formează un piriiaș ce
dă în Șomuzul-Mare —al-Băci.

lomiţa, pl. Cimpului,

Ocina,

Valea-Bisericei și Băltișul și are

Ochiul- Bolătăului, 2svor, în jud.
com.

împroprietărit

moșia

gura, Virful-Moșului, Virful-Stil-

Ocii (Gura-), căzun al com. Beceni, jud.. Buzăii, cu 190 locul.

mează piriul Broșteni,

Ochiul-Boului,

sat,

-jud. Vasluiii,

şi, în unire cu piraele: Druslă-!

Suceava,

Gorj,

"

Ochiul, firii, jud. Tecucii, ia
naştere dintre viile de pe dea:
lurile dimprejurul orașului Huși
văţul,:

în jud.

$. de com, formată din rîul
Jiul, acoperă o suprafaţă de !/
hect., și: conține mult pește,

Ochiul,

afluentul săi Fundătura,
“în

da//ă,

"pl. Jiului, com. Urdari-d.-j., spre

de la poalele dealului cu ace:
lași nume; se află în partea de
S. a.satului

sai
pe

Comerciul se exercită în com.

Ochiurile,
com.

1864,

care li sai dat 420 hect. pă-

ochiii de apă ar fi în- legătură

- doleni,

Parte din locuitori?sunt moș-

Fintînelele, pl. Siretul, jud. Bo-

și București.

In raionul com. sunt 2 mori:
una pe riul Prahoviţa și a doua
pe vălceaua Valea-Bradului.

Ocina, zsvor de apă minerală, si- tuat pe un loc muntos, în căt,
Adunați,

com. Ocina, plaiul. Pc-

leșul, jud. Prahova, proprietatea
d-nei Anica State. -Se află în'
apropiere de centrul com. și co-:

municația se face aci cu înlesnire. Izvorul conține sare și pucioasă.

Tot

în

acest

căt. mai:

este un izvor de apă minerală,
pe proprietatea d-lui Ion 1. Anca.
Ociogi,

cătun,

spre

E.

și Ja 3

kil. de com. Brîncoveni, din care
face parte, pl. Oltul-Olteţul-d.-s,,

jud. Romanați,

situat între Ol:

UOCNA-MARE

=
_

Ce

OCNA
7

tişorul şi Oltul, unde albia a“cestui din urmă riăare 113 m.
altitudine d'asupra nivelului Mării; are 40

de locuitori.

Ocna. Vezi Ocnele-Mari, județul
Vilcea,

Ocna. Vezi Pochiţa, sat, judeţul
Bacăi,

Ocna,

mahala,

numită și Maha-

laua Ocnenilor, în plaiul Cloșani,

jud. Mehedinți, comuna
Baia-de-Aramă.

urbană

Ocna, ssaii Cracul-Ocnei, dea/,
jud. Mehedinți, pe care este așezată mahalaua Ocna, din comuna urb. Baia-de-Aramă. Este
acoperit cu pădure de gorun.
Ocna, dea, în raionul comunei
Ocna, pl. Ocolul, jud. Vilcea,
pe care se cultivă 48 hect., so
arii vie.

7

Besdeadul,

în partea

de

Ocna, saii Riul-Sărat, rii, jud,
Vileca, izvorește de sub poalele
dealului Teiuși,

com. Titireciul,

curge de la N.-V. câtre S.E.
și sc varsă în Olt aproape de
Rîureni.

este

Udă

In

Apa
sa
Tirgul:-Ocna.

sărată.

valea

se află Salinele-Mari

sa,

și șoseaua

ce leagă Rîmnicul cu Tirgu-Jiii.
Rîul Ocna primește pe stînga
piraiele: Pîrîul din căt. Lunca,
Valea-Goii,

Valea-Sărată,

giulești

Creţulești;

și

Gin:

iar

lui-Mogoș, valea Nisipi

și

Va.

Ocna (Tirgul-), com. ură. jud,
Bacăii. Vezi Tirgul-Ocna.

Buneşti, jud. Vilcea. Dintre acest deal și dealul Sohorătul,

Ocna (Tirgul-), stăfie de drd -f,,
jud. Bacăiă. Vezi Tirgul-Ocna.

ziuă, în

jud.

Mehedinţi,

plaiul. Cloșani, de unde odinioară s'a scos aramă, Vezi Baia.
de-Aramă.

Ocna. Vezi Salinele,
sare, jud. Bacău,

Ocna (Tirgul-), păzure, judeţul
Bacăii. Vezi Tirgul-Ocna.

Ocna-de-la- Baican, a parra
ură

de ocnă, ce s'a deschis în

com.

Slănicul,

jud. Prahova,

ze

de
i

Ocna, mine de sare, jud. Vilcea,
com. Ocnele-Mari. Vezi Ocna:
Mare.

“Ocna, szor cu apă minerală,
jud. Dimboviţa, avind gustul de
pucioasă și conținînd mare cantitate de sare amară, Se aflăpe
Virful- Voinei îin raionul comunei

plasa

Vărbilăul,

după ce s'a

pă-

răsit gura Cărbuneanu. Această

ocnă a fost alături de Cărbu.neanu, la 60—80 m. N'a fost toc:
mai adincă. Azi totul s'a distrus aci de o vălcea,

ce

curge

pe locul unde a fost mina.

Ocna-Mare,
Ocnele-Mari,

jud.

cantitate

Vezi

comună.

Ocna-Mare, (Ocnele - Mari),
mine de sare, jud. Vileca, com.

aci

o

sare, cu care

se alimentează mare parte

din

condamnaţi

la

muncă

silnică şi

în număr de peste, 200.
“In Sulzer (1781), găsim că
- cea mai productivă salină din
Muntenia se află dincolo de Olt,

aproape de Rimnic, reşedinţa
Episcopului, în localitatea care
din cauza aceasta se „numește
| Ocna-Mare.
Raicewici,

în

descrierea

a călătoriei, făcută în

sa

1789, în

Principatele-Romine, descric ast-

fel modul
minelor

cum se fac săpăturile

de sare:

«Se sapă aceste mine foarte
adinc;

minerii

fac

două

des-

chizături, una perpendiculară şi
alta oblică. Se pune la oarecare adincime, în gura celci
d'intiiă, un grătar de fier pe
care

se arde o mare

cantitate

de lemne, pentru a schimba și
purifica aerul din mină ; cea-l'altă
servește pentru ceşirea lucrătorilor. Lucrătorii sunt de două
feluri; unii sunt oameni liberi,
cari exercită această meserie
. prin ereditate; cei-l'alţi, criminali,
cari sunt condamnaţi la muncă

pentru grave delicte. Existenţa
acestor. feluri

de oameni

este

de mică durată și coloarea feței lor este un indicii al sănă„tăţei lor rele. Ei taie bucăţi pătrate de sare minerală de greutatea

unui

- prin

quintal

deschizătura

ce

se scoate

perpendicu-

lară, prin ajutorul unor funii legate de o piele de boi foarte
tare.

Vilcea.

de

Rominia, Serbia şi Bulgaria şi
care aduce un venit însemnat
statului. Sarea se taic și se scoate din mine de către criminali,

pe

dreapta: Ocniţa, Cosota, ValeaFîntinei sai. Ruginoasa, Valea-

Ocna, culme de deal, care este
o prelungire a culmei Smcurătul şi care începe de la com.

Ocna,

mare

Ocna, ziră, ce izvorește din poala Cracului-Ocnelor, jud. Mehedinți, și se varsă în apa Bulba.
Are o apă galbenă.

lea-Adiîncă.

ia naștere riul Ocniţa (Sărata),
afluent al Oltului,

Ocnele-Mari. Se găseşte

E,, și

„în apropiere de com. Ocina, din
plaiul şi jud. Prahova.

|

«Minerii, ca să lucreze în excavațiuni, fac drumuri foarte
vaste, susținute de stilpi, pe
care

timpul

învățat

și

experiența

construcţiunea.

Se

i-ati

în-

OCNELIE-MARI

tîmplă adesea,

că ei

întilnesc

un izvor de apă, care face mina
sati

incomodă

bilă,

și

- odată

saii

nepractica-

inundaţiunea:

este

cite

așa de repede, că minerii

_m'aă timpul de a fugi; dar ea:
este de obiceiii precedată de
un.

Sgomot

subteran,

care

apă,

care

cu

timpul

se - trans-

formă în sare, după cum pretind ei. Aceasta este cu atît
mai adevărat, cu cit se întîlnesc
adesea în sare oase, unelte de
ficr şi alte scule ordinare ale

" lucrătorilor».
In colecțiunea de documente
IHurmuzaki, privitoare la Istoria
Rominilor, volumul IX, partea
I, găsim publicat un raport al
unui ofiţer al armatei austriace
(1718-1730), în carese pomenește
pe scurt despre Ocnele-Mari şi
sc spune că acestea se arendaii

pe timpul dominaţiunei turceşti
Cu '40000 fiorini,

Ocnele-Mari,
nele- Mari,

numită şi SaliOcna,

Tîrgul

Ocna, com. urâ., jud. Vilcea, ce
și-a luat

numele

dela ocnele ce

sunt în localitate, precum și de
la Ocnele-Vechi, părăsite astă-zi,

-. cari se exploataii
Acest

oraș

de. Romani,

este

două lanţuri de

situat

între

dealuri:

unul

la N., numit
S., numit

Licura și altul
Dealul-Ocnei,

la

Are o populație de 1020 fa-

milii, sai 4059 suflete, din cări
"1174

contribuabili,

Se compune din 14 cătune:
Ocnele-Mari (cu Trăistari, Cărpenișul și - Goroneni), Ocniţa,
Slătioarele, Lunca, Țeica, Casota, Făcăi, Buda, Copăcelul,
_Braviţa, Stolniceni, Rîureni, Răstoaca și Valea-Răii.
E situată la 7 kil. de reșe.

dința județului și se mărginește
la N..cu

orașul Rimnic, de care

sc separă 'prin culmea Inătești,
şi cu com. Vlădești, de care
se separă prin culmea eica;

“hrisovul Mărici sale și ale altor
-

Suprafaţa

comunei

este

1978 -hect. în care intră şi vatra.

s'au

legea

împroprietărit

din

1864,

iar cu zugrăveala la leatul 7226
(1718)».
Din inscripția unei pictre pusă
„la Fintina-Domnească din localitate, pe care a ridicat-o d-l
Gr. G. Tocilescu și a depus-o
în colecția Muzeului, se constată
că biserica domnească Sf. Gheorghe, care sa surpat, a fost făcută în secolul al XIVilea de

după

cînd li! s'aă

dat 964 hect., pe moșiile statului din Valea-Răii, Rîureni, Co-

păcelul, Slătioarele,

pe moşia

Eforiei, Schitul. Titireciul și pe
alte proprietăţi.
Ei se ocupă pe lingă agricultură

și cu

.

vodă, % aii îndemnat Dumnezeii
și ai cheltuit de au zugrăvit
biserica și altarul. Insă. temelia
sai pus la .leatul 7185 (1677),

de

“- orașului, cu izlazul de 363 hect.
Locuitorii sunt moșneni, iar
314

Domni.

| «Neputiridu- -se_ să. se zugrăvească aii rămas, iar acum fiind
cămăraș Jupîn Duca de la Sinop și Jupan Statie de la Cerna-

la S., cu comunele. Căzăneşti și
Govora, de care se separă prin
„culmea Slătioară; la E., cu rîul
Oltul și la V., cu com. Titireciul.

îi

previne cu o zi saii două înainte; toată groapa se- umple de

«n

SS

Ca
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cizmăria, croitoria

şi brutăria, și desfac produsul
muncei lor în piața orașului, la

Alexandru Basarab și de atunci
se numește Domnească. Sfinta
masă de la biserica cea vechic

Riîmnicul, și toamna la Rîurâni.

Riul-Sărat curge de la E.
spre V., trece prin centrul orașului şi se varsă în Olt la punc:
tul Rîureni.
Sunt 3 şcoale, două de băeți

„s'a închis cu zid.de jur împre-

și una de fete, frecuentate de
169 copii...
Ştii carte 622 bărbați și 349
femei.
In toată comuna sunt 13 bi.
serici, iar la reședința comunei

cu stăruința părintelui Silion Egumenul la: Oto-Titireciul și terminată de Panait Rusu, la 1362.

sunt: a) Biserica Domnească,

„dită de marele

tie
lui:
rul
- cut

zi-

boer Jupan Sta-

«întru cinstea și lauda maremucenic Gheorghe, purtătode biruință», iar turla s'a fă.
cu cheltuiala Visteriei și

Sai miluit cu
precum arată

mertic de sare,
hrisoavele Dom:

nilor “Țărei, și cu casele în care
şade cămărașul ; deci cu ce se
ia și cu mertic
chivernisească

de sare
această

să. se
sfintă

jur şi pe dinsa se face sfințirea
apei la ocazii.
d) Biserica din Mahalaua Trăistarilor,

|:

preînoită

la anul

1856,

€) Biserica, cu hramul Maica
Domnului, zidită de ispravnicul

- judeţului Constantin Fiotu și
soţia sa Casandra, în zilele lui
Ion

Constantin Nicolae Voevod,

la 1746.

,

d) Biserica din Broșteni, cu
hramul Sf. Ion Slataost, s'a re-

zidit în anul 1793 de Popa Chera,
Popa Radu și Dinu Lupu.
Această sf. biserică
s'a fondat
înainte

de 7105 (1597) şi aceasta

se . adevereşte prin următorul
„zapis de cumpărătoare:

casă, însă fiind şi altă biserică
domnească și învechindu-se s'ai |”
Surpat, iat feciorul Constantin.

Să se știe cum am cumpărat ci jupiu
Nan diu Bunești-d.-j., din Păuleni, dela
Stanciu și frate-săi: Bran 3 fălet în deal

Basarab Voevod aii socotit'o şi
ati numit'o'a fi această biserică
domnească, precuin adevercază

la Brustureţu şi 2 în vale, una înghiul
Ciîrstei și alta în manco
(mai încoa),
derept aspri 270 și lea
vindut acești

oameni

ce's sus

scrii

de a

lor

bună

.
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voie și cu știrea tutulor megiașilor și
din sus și din jos și din crucișul locului și a pus mărturie pop Stanciul din
Stanciul din Buncști şi dela Ocnă anume
popa Stanciul, pop Gonstantiu, i starița
din

Slătioare

pe anume

Mariia, i Săr..a

şi o aii dat jupan Nan acele fălci sfintei
mănăstiri la sfeti Ion Zlataustu (gură de
aur) de la Ocna cea mare, ca să fie
pomeană

și lui

și feciorilor

lui,

așa

să

se știe: scris în luna Iulie 3 zile și ai
fost

trecuți ani dela Adam pănă acum
7105. (Dumnezeului nostru slavă în veci

și

amin),

€) Biserica Bradul, zidită
anul

1844

la

de Eromonahul Nec-

„ tarie. În curtea bisericel se află
doi brazi mari. Unul era mai
vechii, de la care și-a luat numele

biserica.
|
Budgetul comunei e la venituri şi.la cheltueli, de 9361 lei.
Locuitorii posedă: 53 pluguri .
de fier, 2 mașini de vînturat;
436 boi, 375 vaci, 297 viței,
9 bivoli, 177 cai, 1055 oi, 17
„capre, 793 porci; 184 stupi cu
albine.

Sunt de remarcat aci cele 3
bălți mari cu apă sărată, în cari
pătimașii fac băi pentru diverse
"boale

şi

din

care

se

scotea

|

sarea,

Apa lacului salifer din gura
Ocnei-Vechi de lingă tîrg, se încălzește în Iulie, pe cînd a celor-V'alte este caldă

Iunie.

Adîncimea

în Maiii

și

ei trece peste

120 m...
Pe la E, comunei, trece drumul Roman
sai drumul
lui

Traiau,

pe

Valea-Oltului,

In

raionul comunei, în cătunul Rîureni se face vestitul tirg Riureni,
Locuri demne de amintit sunt:
Cetatea Ruconium, Cirstoagele,
L.acul-Doamnei, culmea Licura,
Slătioarele, Titireciul şi fintîna
Dobromir, astăzi în ruină, aproa-

pe

de

altarul

bisericei

Maica

Domnului, făcută de Dobromir
Creţulescu, la anul 1590.
Se zice că în această comună

a fost și un

rezbel

numit

Scoarța Plaiul-Salinelor- Vechi,
- Bleajul şi Barzul; iar văile sunt:

Cir-

jalia cu Turcii, cînd ai ars și
o biserică dela Căpăţina, în dealul Licura, pe la inceputul anului

-

|

1802.

Gorgota,
Valca - Dulce,
și Sărătura.

Prin

In orașul Ocnele-Mari, este
„reședința subprefecturei Ocolul.
de dorobanţi, însărcinată cu paza
” criminalilor, şi care are o frumoa.

să cazarmă pusă pe una din cele
mai frumoase coline; un penicriminali.

Căile de comunicație
șoseaua

ulițe:

sunt:

națională d'alungul Ol-

salină

și

dă

în

curg

pi-

Rușăţul,

Linia,

Scoarța,

Gorgota şi Panaghia.
“In raionul com. sunt trei „pă-

tului, care trece prin capitala
judeţului; șoseaua care pleacă
dela

com.

Slănicul- Sărat şi Valea.

Gorgotei, fiind un poduleţ peste
Slănicul-Sărat şi alt poduleţ peste riul Vechei-Gorgote.
Se compune din două cătune:
Ocniţa şi Gorgota, cu o populaţie de 3946 locuitori. Are cinci

Otăsăul; reședința unci companii

tenciar pentru

centrul

raiele

Linia

duri: una, de 300000 arii, a doua,
de 80000 arii şi a treia, de 45000
arii. Pămîntul com. conține sare

şoseaua

naţională; șoseaua . comunală,
care trece prin cătunele ValeaRăii şi Copăcelul spre comunele

multă. Se zice chiar că pe timpul lui Mircea-cel-Mare aci eraii
Salinele-cele-mari ale Țărer, Pă-

din plasa Ocolul şi şoseaua dela

cura

Ocnița la Govora.
Are şi o stație de drum de
fer a liniei Riureni-Ocnele-Mari.

deja sunt cîte-va puțuri în exploatare. Numele comunei vine
dela ocna de sare care a fost

Dealuri sunt: Titireciul, Vorcţul, Zaria, Coasta-Brașoveni-

lor, "Țeica şi culmea Licura.

Vinerea se ţine la reședința
comunei un tirg săptămînal,
O -nele-Mari, stație de dr.-d.f.,
jud. R.-Vilcea, pl. Ocolul, com.
Ocnele-Mari,

pe

linia

află

“ în vechime

la

bași; la V.,

com.

deni

și

la E. cu Coli-

cu Viforita;

Valea-Lungă
la

unde

aci,

Se mărginește
cu

Ocniţa,

S.,

cu

la N.,

și Glo-

com.

Gura:

Ocniţei. De toate aceste comune

se desparte
perite

cu

prin

dealuri

aco-

vii şi păduri.

Riureni-

Ocnele-Mari, pusă în circulație
la 15 Iulie 1888. Seafiă la 1.8
kil. la Ocniţa stația cea mai apropiată. Inălțimea d'asupra ni-.
velului Mării de 281 m. 25. Ve.
nitul acestei stații pe anul 1896
a fost de 41035 lei, 65 bani.

Ocniţa, căzuu, com.

Ocnele
- Mici, /oc izolat, între
riul Sărat şi cătunele: Carpinişul,

Inătești și Buda, com. OcneleMari, pl. Ocolul, județul Vilcea.
Ocniţa, com. rur., jud. Dimbovița, pl. Dealul-Dimboviţa, la
10 kil. spre N.-E. de Tirgovişte,
situată parte pe dealuri şi parte
Rușeţul,

Ocnele-Mari,

pl. Ocolul
jud. Vilcea,
, situat spre
E.

com.

și udat de Piriul-Sărat,

Aci este un lac sărat în care se
face băi şi un laccu apă dulce
în apropiere. Tot aci e GuraOcnei

Are

pe văi, Dealurile sunt:

se

hramul

din

care

se scoate

o biserică,
Sf.

sare.

de lemn, cu

Voevozi,

zidită

de

unul Brătescu și alții,
Bilciul ce se ține azi la Riureni se ţinea înainte vreme pe
locul unde este Ocniţa, dar fiind
în mai multe rînduri jefuit de
Turci, borfași din Vidin, s'a mutat.

Ocniţa, sfajie de dr.-d./., jud. R.-

=.
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Vilcea, pl. Ocolul, com. Ocnele"Mari, pe linia Riuren
- Ocnelei
Mari, pusă în circulaţie la 1ş
Iulie

1888.

Se. află

între sta-

țiile Riureni (4.7 kil.) şi Ocnele-

Mari (1.5 _kil.). Inălțimea d'asu-

-pra nivelului Mării, de 201.35 m.

Ochiţa, pârîă; jud. Vilcea, pl. Ocolul, com. Ocnele-Mari, care
se varsă în Pirtul-Sărat, tot- în.
raionul

acestei

comune.

Ochniţei (Gura-), com rur., jud.
Dimboviţa,

pe o

vale

pl.

Dealul,

situată

între

două

dealuri:

Dealul-Crucilor și Dealul-Fintînei

(Piţigoiul). Se află spre N.E.
de Tirgovişte, puțin mai la S.

de Ocniţa, tot pe Valea-Slănicului. Apa

Slănicului

rată fiind-că izvorește,

este

să-

dintr'un

deal cu sare, din com. Ocniţa.
In com. este un pod peste
Slănicul, făcut de locuitori, .

Are o populaţie de 840 locuitori; o-biserică și o şcoală.
Se învecinește: la E., cu Adinca; la V.,, cu Răsvadul; la
N., cu Ocniţași la S., cu Să-

cueni, despărțindu-se de Ocniţa
prin pădure, iar de cele-l'alte

prin cîmpie și unindu-se cu toate:
prin drumuri practice Neșoseluite,
Are o pădure cam de 25000

hsct.

Ocniţele, măsură, la NE. com.
Bogdana, jud. Teleorman,
dealul numit Heria.

Ocoalelor (Pirîul-),

a/uent

pe

al

Siretului (3 kil.), în jud. Suceava,
com.

Pașcani.

Are

de

tributar

Pîrîul- Secului,
Ocolul, plasă, în jud. Gorj, situată în centrul județului, prelungindu-se de la V. spre N.-E.
și coprinsă între 2 lanțuri de

înălţimi. Pănă la anul 1883, își

avea

reședința

în

T.]iul,

“can,

cu

reședința în

Brădiceni.

Numirea de Ocolul şi-a luat-o
de la orașul:'T.-Jiul, ca fiind pl.
mărginește

care

lojani,

Rasova, Ursăţei, Lelești
și Turcinești; la V., cu judeţul
cu care se

atinge

A
comunele Vădeni, Șişești,
oraşul T.-Jiul, com. Romanești,
Iaşi, Drăgutești,. Ciaurul, Bală-

ceşti-d.-s. puţin mai la S. de
Bălăcești, în dreptul cătunului
Poiana, intră în plasa Jiului.

oraş:

acest

Se mărginește la N, cu plaiul Vulcan; cu care se atinge
“prin următoarele puncte luate
de la V. spre E.: Teleşti, Sto-

Mehedinţi; -la S., cu

Sul Jiul, care intră în această
. lingă cătunul Turcinești și

dar

„de atunci s'a unit cu plaiul Vulcan, cu care formează 9 singură
plasă sub numirea de Ocolul-Vul-

pl. Jiului,
prin

urmă.

toarele puncte: Pinoasa, Stejerei, Poiana, Tilvești, Bratuia și

Riîul

Tismana,

care

întră

în .

această plasă ceva mai laN.V.
de com.

Bistriţa,

Hodorasca,

Sohodolul

Jaleşul, Șuşiţa,
și Slasciul,

unit

cu

Amaradia- Mică

Șoselele din plasă sunt:
Şoseaua nâțională ce vine de
la Filiași, intră în această plasă

la

Poiana,

urmează

Valea-

Creţeşti ; la E., cu pl. Amaradia,
cu care se atinge prin punctele:

“Jiuluiși trece prin următoarele
localități: Drăguţeşti, Iași, Ro-

Petrești d.-s,,

manești, T.-Jiul, Şișești, Vădeni,
intră în defileul Lainici și merge pănă la fruntarie,

Comănești,

Rugi,

Scoarța, Copăcioasa și Ohaba..
Solul acestei plăși este puțin ondulat și brăzdat de cîteva piraie, cari curg din Dealul:
lui-Bran, ramificație din CulmeaMoldovișului,

|

-

Dealuri mai însemnate în pl.
„sunt: Dealul-Bujorăscului, prelungire a celui din Vulcan; Dea.-

lul-lui-Bran, Dealul-Strajei şi Dea-lul-Peptani în com. Hodorasca;
dealurile din com. Stejerei numite : al-Pinoasei și al-Vîrfului, şi
dealul Cuca din com. Băleşti.
Văi sunt: Valea -Răstăcioa„sei, a-Pinoasei, a-Tismanei, în

com. Stejerei; Valea-Cirstei, aDumbravei și. a-Corbului în comuna Corbași;.Valea-riului-Jiul.
__Pe teritoriul pl. sunt: 17885

“hect. pădure.
Pămîntul în general este fer.

til; albia Jiului îl desparte

în

două părți, ast-fel că cîmpiile
- lăsațe între dînsa și ramificaţiile
dealurilor între care este copriusă, au pămînt foarte rodi| tor, produce tot felul de cereale,
dar
mai cu
seamă porumb,
gri

și orz.

Rîurile ce străbat plasa sunt:

Şoselele judeţene:
1. Șoseaua judeţeană T.Jiul.
Vilcea, trece pe lîngă Moneşti,
Petrești, prin Pișteşti
în plasa Amaradia.

și intră

2. Şoseaua judeţeană T.-JiulMehedinţi, trece pe la SloboziaMare, Voiniceşti, Rălești, Copăceni, Buduhala, Șomănești, Cilnicul, Ciuperceni, și apoi intră

în jud. Mehedinți.
Şoselele vecinale:
I. Şoseaua vecinală, care plea„că

din șoseaua

T.-Jiul-Vilcea și

trece prin următoarele localități:
Viezuri, Pişteşti-din-Deal, Bălănești și Voitești-din- Vale, de.

unde întră în plasa Amaradia.
2. Șoseaua vecinală, care plea-'
că din, comuna Slobozia-Mare,
trece prin Slobozia-Mică pe lîngă Bărsești și, mal jos de Urseței, intră în plasa Vulcanul.
3. Şoseaua vecinală care pleacă din șoseaua judeţeană T..JiulMehedinţi, din căt. Copăceni, și
din care o ramură apucă către

Telești-d.-j., iar alta către
diceni, în plaiul Vulcan,

Bră-

.
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Șoseaua vecinală care pleacă din com. Șomănești şi trece
prin

Bălăcești-d.-s., de unde mai

la S$. intră în pl. Jiii.
Şoselele. comunale:
I. Șoseaua comunală, care
„ pleacă din com, Bălăcești-d.-s., și
trece prin Stejerei, de unde o
ramură
merge spre Cilnicul,
iar alta spre Hodorasca, amindouă aceste ramuri atingind şoseaua județeană T.-Jiul - Mehe:
dinţi-Bălăcești-d.-s. Această șoseca

trece

Ciaurul

și duce

ia-

răși la șoseaua judeţeană T..JiulMehedinți,
2, Șoseaua comunală, care
"pleacă din com. Şomărești, trece
prin Teleşti-d.-j., și intră în pl.
Vulcan. .
3. Şoseaua comunală, care
pleacă din cătunul Copăceni și
trece prin Cornești, de unde

şeşti

E

și iarăși pănă

în

şoseaua

națională.
.
$. Șoseaua comunală Dănești-

Brătuia.
9. Şoseaua comunală
In plasă este:
de

ocol

o judecătorie

și un tribunal,

lui şi 26 comune și anume:
Peşteana, Ciuperceni, Ilodorasca, Strejerei, Cilnicul, Șomănești, Telești, Cornești, Ceaurul, Bălăcești, Bălești, Slobozia,
Romanești, Iași, Cărbeşti, Ure:
chești, Dănești, Brătuia, Șasa,
Budieni,
Bălănești,
Voeteşti,
Curtişoara, Vădceni, Petrești-deVărsături,

Are o populație de 7qrr
70i4

frecuentatede 698 copii.

trece prin

și

de. se

desparte

Urseţei, un-

în două

ramuri,

întrind în plaiul Vulcan.
5. Șoseaua comunală, care
pleacă din com. Vădeni, trece
prin

'Turcinești

şi, la Cartiul, in-

tră în plaiul Vulcan.
6. Din şoseaua naţională pleacă o şosea comunală care trece
prin Curtișoara-d.-s., de unde
întră în plaiul Novaci.

7. Din șoseaua judeţeană T.Jiul-Vilcea, pleacă o șosea comunală, care trece prin Budieni, Șasa și aci se desparte în
două: oramură apucînd prin Bucureasa spre Tirgul-Jiul, iar alta
ducind

la:

Dănești,

Urechești, unde
parte,

o ramură

Văcarea,

iarăşi se desducind

spre

Iaşi, iar alta spre Cărbeşti, pănă
în

Şoseaua

naţională

contribuabili;

18

şcoale,

Stro-

ești-d.-j. și intră în plaiul Vulcan,
4. Şoseaua comunală, care
„pleacă din com. Slobozia-Mică,
Birsești,

fa-

milii, saii 32700 suflete, din. cari

iar alta

prin

ambele

cu reședința în T.-Jiul,
Are un oraș, Tirgul-Jiul, reședința plășei și capitala județu-

intră în plaiul Vulcan,

trece

Roma:

neşti-Botorogi.

o ramură, mai jos de Găvănești,
Tălpășești

„OCOLUL

și Baălă-

Ocolul,

plasă,

jud.

Dolj,

com-

pusă din comunele
și satele
care fac ocolulorașului Craiova,

capitala judeţului.
Forma ci, abstracţie făcînd de!
cotituri, este a unui paralelogram
alungit de la N.-V. spre S-E,
în care latura de V. este formată
de riul Jiul.
|
Se învecinește la N. cu plăşile
Amaradia şi Jiul-d.-s. printr'o
linie convențională. Limita acestei linii începe din dreptul
comunei

Băzgărăi,

merge

spre

Secuiul,

plasa

(PLASĂ)

Ocolul.

De

aci

începe limita de S., către plasa
„Jiul-de.Jos,

care

merge

spre

E.

„pănă în dreptul com. Leul din
jud. Romanați. Limita liniei de
I,, către jud. Romanați, începe
din dreptul com. Goeşti și ţine
tot pănă în dreptul comunei
Leul, jud. Romanați.
.
Incepind din limita de E.
către Romanați, terenul plășei

se înclină

încetul

cu

încetul

pănă în malul sting al Jiului,
unde pe alocurea are înălțimea
cam de 25 m., cum de exemplu
în com.' Malul-Mare. Teritoriul
acestei plăși se poate împărți
în următoarele regiuni: regiunea
dealurilor

E. şi

de N., a dealurilor de

spre

Dealurile

S.-V.

șesul Jiului.

sunt acoperite

parte

cu păduri, iar parte cu- vii,
fineţe și grădini de lemne și
de pomi roditori.
Este udată de riul Jiul, care
intră prin dreptul com. Işalniţa,
curge de la N.-V.—S.E., pănă

„în dreptul

comunei

Calopărul.

Pe stinga primește pîriul A maradia,

ce

curge

cu

direcțiunea

spre S. pănă se varsă în Jiul,
în dreptul com. Cernelile, cătunul Troaca. Pe dreapta primește Obedeanul
şi Breasta,
cari se varsă mai sus de com.
Breasta şi Leamna, care se varsă

la Bucovăţul, în dreptul orașului

Craiova, de pe malul stîng.
Este formată din 17 comune

V., pănă dă în rîul Amaradia,
care face limita acestei plăși

şi anume: Balta-Verde, Cernelile, Coşoveni-d.-s., Coșoveni-d..j.,
Craiova, reședința plăşei şi ca-

pănă în dreptul comunei Izvorul,

pitala județului Dolj, Ghercești,

din

Ghindeni,
Işalniţa, Izvorul, MalulMare, Mălăești, Mischi, Motoci,

plasa

Jiul-d.-s.,

Ocolul,
apoi

îar

către

plasa

spre

S.-V.

pănă în dreptul comunei Işalniţa,
plasa Ocolul, de unde începe
limita de V. Limita de V. este
formată de apa rîului Jiul, care
în tot lungul săi face o mul-

comune. Vezi pl. Amaradia.

țime de cotituri, pănă în dreptul
cătunului “Teascul, din comuna

sunt:

Pieleşti, Preajba, Secuiul și Şimnicul. Inainte coprindea, împreună cu pl. Amaradia, cu care
forma pl. Ocolul-Amaradia, 30

Locuri

insemnate

în

plasă,

-

,

OCOLUL, (PLASĂ)

Craiova, oraș vechii, situat în
apropiere de malul stîng al Jiu-.

lui, într'o poziţiune plăcută. In
vechime

era capitala

banâtului

Olteniei și reşedinţa Banilor.
Azi e capitala județului Dolj,
reședința prefecturei. județului,
a tribunalului, a unei curți de
apel şi a curții cu juraţi. In

centrul Craiovei se văd și pănă

astăzi rămășițele
din ruinele
Hanului-Nemţilor, pronumit Zidul-Baraţilor, unde era citadela

- înălțată de Austriaci,
ocupaii

Oltenia,

pe cînd

acum

ani.
In Craiova e

vre-o 80

catedrala,

nu-

mită Madona-Dudu, căci e zidită

Craiova,

spre

V., se gă-

sește balta Craioviţa.După otradiţiune locală,

se zice că în ve-

chime forma o. mahala a orașului
Craiova, dar prin vre-un cutremur S'ar fi scufundat pămîntul cu
„locuitorii împreună şi cu o bi„serică, Astăzi

crește

trestie

ŞI

papură în ea.
In plasă se găsesce o mulțime de movile sai măguri,
grupate sait izolate, și mai dese
în regiunea șesului. Aceste movile sunt înălțate de mîna o-

mului, unele din epoca
- torică a

preis-

Dacilor şi unele

din.

epoca romană,
- Osebit de “Craiova, mai sunt
staţiuni de drum de fier la: Ișalnița, Pieleşti și cătunul Circea,

care leagă

T.-Severin

cu

Bu-

cureşti. In: com. Balta-Verde,
cătunul Braniştea, se află mănăstirea Jiteanul, zidită din ve-

„chime și prefăcută în 1657 de
Doamna Bălașa, soția lui Constantin

Vite

Brincoveanu-Cîrnul, .

Are o populație de 8812

fa-

milii, sai 33270 suflete; 56 biserici, deservite de .74 preoți ;

"40 şcoale, frecuentate de 2960
„copii,
9157. Marele Dictionar

Geografie.

Vot. Iv.

SS

sunt:

2588 “cai, 16177

vite

mari cornute, 24336
1007 capre, 6364 porci. |

oi,

Această plasă, una din cele
mai mici din judeţ, se întinde
pe malul stîng al rîului Jiul,
„care o străbate de la N. la S.
și se numește ast-fel pentru-că
comunele cari o compun, în-,
conjoară orașul Craiova de jur
împrejur.
Solul acestei plăși are spre
N.

multe

păduri,

dealuri,

livezi,

acoperite

vii şi pomi

cu

rodi-

tori; iar spre E.. are cîmpii'întinse,

pe locul unui dud, în care s'ar
fi găsit icoana Maicei Domnului.
Lingă

"OCOLUL (PLASĂ)
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văi, lunci

și

șesuri,

pe

cari rodesc .tot felul de cereale.
Pe lingă comunele Preajba,
Circea,

Coșoveni,

în jurul Craiovei
cu

vin

vii

Șimnicul

sunt

frumoase,

şi

dealuri

care produc

de bună calitate.
Căi. de comunicaţie sunt: Ca-

lea ferată Craiova-Severin și Cra-

iova-Tîrgul-Jiul,

care trece prin

stația Işalniţa; calea ferată Cra-

iova-Bucureşti, care

trece

prin

Circea și Pieleşti; șos. naţionale:

Craiova-Bechet,

Craiova-Tirgul-

Jiului, Craiova
- Bucureşti ; căile

judeţeane: Craiova-Negoești spre
Căpreni, Craiova-Livezile.Cala-

"fat, Craiova-Breasta prin

Cer-

nelile, Craiova-Bucovăţ-Leamna,
Craiova-Bistrețul, Craiova-Cara-

cal prin Coșoveni, Craiova-Tirgul-Jiul prin Șimnicul și Izvorul,
precum și o mulțime de căi
comunale ce unesc între ele mai
toate comunele.

Ocolul, plasă, compusă

din

co-

munele și satele care fac ocolul

oraşului Caracal, capitala județului Romanați și reședința subprefecturei plășei. Ocupă partea
mijlocie a jud. și are forma unui paralelogram, divizat în 3
plăși, prin 2 linii aproape paralele la bază, care e formată de
cursul Dunărei. E formată din.
“cîmpii vaste, căci din regiunea

- dealurilor abia străbat cite-va
ramificațiuni, între spaţiul dintre „Tesluiulși Olteţul, ramificațiuni
care se termină la N. de Cara„cal.

La Sudul acestei plăși se tae-

al 44-lea grad de lat. boreală *
cu al 22-lea grad de longit. orientală,
Forma ei, abstracţie făcînd de
cotituri, este a unui trapez,

2 laturi paralele,

cu

adică limita |

dinspre Dolj cu cursul fluviului
Oltul.
„. Se învecinește la E. cu jud.
Olt, 'de care e despărțită printr'un hotar natural, rîul Ol; la

S., cu pl. Balta-Oltul-d.-j. (Romanați); la V., cu “jud. Dolj;
la N., cu pl. Olteţul-Oltul-d.-s.
„In aceste din urmă trei părți
hotarul este format de o linie

„ imaginară, determinată prin îm“părțirea administrativă
nelor.

a comu-

Plasa Ocolul are 8372 hect.
saii 170000 pog,, din 333660
hect. ale întregului județ. Se
întinde de la S. către N., pe o
distanță de 30 kil., socotită pe
- şoseaua Corabia-R,-Vadului, de

la com. Vişina pănă la „podul
peste Olteţul; iar de la E. spre
“V., pe o distanță de' 32 kil.,
socotită

pe

șoseaua

pănă la Zănoaga

Stoeneşti

.

prin Caracal,

- sai de 45 kil. de la Stoeneşti
pănă la Leul din aceeași șosea.

Făcînd parte din regiunea
“cîmpului, înclinarea terenului
spre Dunăre este mică, dar e
superioară.

unui

metru

(1.03)

pe kil.; dar fiind-că între Tes.
luiul și Oltețul străbat și cîte.va ramificații din regiunea dealu-.
rilor, în partea de N. a plășei
avem

0

înclinație

mai

mare

a

solului. Altitudinea terenului. d'a-"
supra nivelului: Mării: Dealul
Bobul, 144.44 altitudine; Caracalul, 138m. d'asupra nive:
- ului Mării; spre V. de com.

69
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Cacaleţi, 170.37; la V. de Leul,

Pănă la com. Viișoara, se podin

re-

afară

de

pentru dorobanţi şi călărași, etc.
Vezi Caracal.
|
Locuitorii, pe lingă agricul-

punctele deluroase, restul plășei

tura şi creşterea vitelor, se mai

unde șoseaua Caracal- Corabia
ese din Romanați, 178.28,

goară

Teritoriul plășei se poate împărți în. trei regiuni: a) ValeaOltului, formată de un mare șes,

care se continuă

„de la N. spre S., de la vărsarea Oltețului pănă la hotarul

de

S.

al plășei;

dintre Tesluiul

4) regiunea

și

rei și dealului Bobul și c) regiumarelui

şes, care

cuprinde

partea. de S.V. a plăşci, la| S.
de Tesluiul.
Afară de dealurile expuse, o
mulțime de altele mai mici formează

partea accidentată

renului, împreună

a te-

cu alte multe

movile saii măgure, grupate saă

izolate și mai dese în regiunea
șesului.

Acest

curios

accident

e înălțat de mîna omului, unele
din epoca preistorică a Dacilor
şi unele din epoca romană.
Mai multe sunt la: Cacaleţi,
Leul, Reşca, Hotărani etc. Unele

din ele s'a găsit a fi morminte;
altele, neconţinînd cadavre, ai
servit de călăuze popoarelor ce
S'aii resfirat peste aceste locuri;
altele aii servit ca puncte strategice

de observare,

etc.

Cursurile de apă care udă această plasă sunt:

La

E., Oltul

sistemul

giunea

pliocen

colinelor

și

e format din terenuri cuartenare

pănă

în

Du-

Plasa Ocolul « formată din
comuna urbană Caracalul, capitala județului și reședința subprefecturei plășei, şi 27 comune
rurale

și anume:

Băbiciul (1646

loc.), Boșoteni și Cacaleţi (1966
„loc.), Cezieni (1664 lvc.), Clocănești,

Deveselul,

Dioști,

Do-

brosloveni, Drăghiceni, Drăgotești, Fălcoiul, Fărcașele, Gos-

tavăţul, FHotărani și Leul (3400
loc.), Oşica-Mică (de jos), Preajba-de-Pădure, Radomirul şi Predea (3232 loc.), Reșca, Scări:
șoara, Slăveni, Stoeneşti, Strimba-Țerţelul, Viişoara, Vlădiia Și
Zănoaga.

Are o populaţie de 32518 su„flete,

din

cari

8473

contribua-

bili, locuind în 1699 case și 5694
bordee;

8 hanuri,

95

cîrciume

Caracalul își ia nașLiiceni, ese din eY. orașului Caracal
în Olt la com. Slă-

veni. Mai sunt
mici,

care

alte multe

formează

ape

fie-care va-

lea sa adesea strimtă. La S.
de Caracal, e Iuacul-Turcului şi,
între Leul şi Zănoaga, Laculcu-Cirligele.

industrii

tăbăcăria,

brută-

proprietari
|
|

Sunt: ş10oş hect. pămînt arabil; 2842 hect. izlaz şi pășune ;
1500 hect. livezi şi fin; 178 hect.
livezi şi pruni; 293 hect. grădi- -

"nării; 2144 hect. vii; 5223 hect.
păduri şi 28 bălți cu o suprafaţă
de 83 hect.
Vite mari sunt 26423, vite
mici 35672 şi rimători 10383,

Agricultura de alt-fel este
foarte dezvoltată. Se întrebuințează foarte multe maşini agricole,
Bilciuri sunt la Caracal şi la
Băbiciul,
Agricultorii îşi transportă productelela Tirgal-Caracalului, saă
le

îndrumează

pentru
„este

spre

înlesnirea

Corabia;

transportului

o linie ferată și şosele.

Linia ferată Corabia-Rîmnicul- -

și 13 alte stabilimente comerciale; 65 cazane de spirt, 123

Vilcea, intră în pl. Ocolul la
gara Vlădila, trece la Caracal,

de

spre IE. de oraș şi merge spre
Romula şi Piatra (Olt),
Şosele: Şoseaua naţională Co-

făcut

rachiu,

o

cărămidărie,

_5 mori de aburi şi 37 de apă;
52 biserici, deservite de ş7 pre-

oți, 64 cîntăreți și

multe piraie.
tere de la
leștaele din
“şi se varsă

diferite

prietari mari şi 8061
mici,

Clima e dulce şi plăcută.

seri ; 23 şcoale, din cari 4 mixte

de la com. Drăgotești, trecînd
pe lingă Reșca și vărsîndu-se în
Oltul la comuna Stoeneşti, după
ce a strins în cursul săi mal

cu

oști, etc. pănă în Olt,

Tesluiul,

N. plăşei, începînd

şi

cojocăria,

ria, etc.
In plasa Ocolul sunt 107 pro-

şi Olteţul aproape de gura sa.
la

ocupă
„ca:

năre şi se observă la com. Viişoara, Ciocăneşti, Zănoaga, Di-

Olteţul, for-

mată din ultimele ramificaţiuni
ale dealului Balş, Dealului-Muenea

OCULUL (PLASĂ)
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16

paracli-

conduse

de 20 învățători și fre-

cuentate

de

819

copii.

Se află în Caracal o judecăto"rie de ocol, pendinte de trib.
Caracal şi deosebită de judecă-.
toria Caracalului.
In Caracal este spitalul județului şi reședința

medicului.

de

arondisment. La biuroul telegrafo-poștal din Caracal se expediază scrisorile pentru toate
comunele rurale, care apoi se
împart de primari la destinaţie.
Tot în Caracal se află cazarme

rabia-Riîul-Vadului,

tae

această

pl. în direcţia S. spre N.; şoseaua
Caracal-Craiova uneşte capitala
județului cu mai multe comune
de la V.;

șoseaua

Caracal-Ce-

zieni, care se continuă mai departe pe malul Tesluiului; Stoiencști-Reşca care calcă pe drumul roman;
Stoienești
- Scări-

șoara-Izlaz, pe lingă Olt; Stoienești-Caracal, Caracal - Rede
alte drumuri naturale.

şi

Ocolul, lasă, unită administrativ
cu pl. Otăsăul, jud. Vilcea. S'a
numit ast-fel pentru că comu:

OCOLUL, (PLASĂ)

St.

nele cari o compun formează
„un fel de ocol în jurul Rîmnicului,

oraș

de reședință.

Forma -plăşei e a unui pentagon mixtilin.

Se compune
rurale

din 12 comune

și 2 urbane

(Rimnicul

și

Ocna), şi anume: Birsești, Bogdănești, Bujoreni, Căzănești,
Frinceşti, Genuneni,
Govora,

Mănăstireni, Mihăești, Surpatele,
Titireciul şi Vlădești.
Are, împreună
34055 locuitori.

cu.

Otăsăul,

mai populate comune în

„această plasă sunt: Govora, Mihăești

Are

şi Vlădeşti.

10 şcoale

rurale

mixte,

frecuentate de 288 copii.
Sunt

Parohia; oraşului Ocna, compusă din cătunele Flăcăi, Slăti-

oarele, Lunca, Teișul-Ţeica, Buda, avind 796 familii, sati 2467:
suflete, 11 biserici, 1 preot paroh,
2 ajutoare, 1 diacon, 6 ciîntăreți,
Parohia

Ocna,

cu biserica ca-

tedrală Sf, Gheorghe, compusă
din cătunul Trăist-ri, Valea-Răi,
Riureni, Stolniceni și Căzănești,
avind 347 familii, sai 1084 su-

fete, 3 biserici 1 preot

80 biserici, afară de cele

“11 biserici din com. Ocnele-Mari,
pentru' întreţinerea cărora, co- munele înscrii în budgetele lor
anual suma de 3085 lei.
PI. .Ocolul-Otăsăul se împarte
în 21 parohii, la cari după regulamentul sfîntului Sinod, urmea-

ză să fie 21 preoți parohi, 21
preoți ajutori, 113 cîntăreți, în
“plus 10 'preoți.
- Aceste parohii fixate de la
- 1888, sunt următoarele: Parohia

Parohia

Mihăești,

paroh,

1 preot.
cu biserica

catedrală Sf. Nicolae, compusă
din cătunele Măgura, Stupăria,
Capul-Dealului, Buleta și com.
Birseşti, avînd 63$ familii, sai
2204. suflete, 5 biserici, 1 preot

avind

277

familii,

saii 871 suflete, 2 biserici, un
preot paroh, 3 'cîntăreți.
* Parohia - Vlădești, cu biserica
catedrală Naşterea-Maicii- Dom:-nului, compusă din căt. Arhan:
ghelul, -avind 417 familii, saii

1234 suflete, 3 biserici, 1 preot
paroh-cu 1 ajutor și 4 cîntăreți.

1 aju-

tor și 4 cîntăreţi,

,

Parohia Şirăneasa-Ciorăşti, cu

biserica catedrală Cuvioasa Paraschiva,

compusă

din

cătunul

"Ciorăști, avind 806 familii, saii
2729

suflete,

cu

6

biserici,

1

preot, 4 ajutoare și 9 cîntăreți.
Parohia Urşi-Cirstănești, cu
biserica catedrală Sf. [loan Bo-

tezătorul, compusă

din căt. Cu-

cești și Bogdănești, avind 343
familii, sau 1292 suflete, 4 bi-

serici, 1 preot paroh,
şi 5 cîntăreți.
Parohia

1 ajutor

Ionești-Mincului-Boc-

Vestire, compusă din com. Mar- .
cea și cătunele: Bocșani, Io-

Parohia

catedrală

Govora,

cu biserica

Sf. Nicolae, compusă

din căt. Preajba

și Curăturile,

avind 350 familii, sati 1263 suflete, 1 biserică, 1 preot paroh
şi 2 cintăreți.
Parohia Titirtciul, cu biserica

catedrală
și Pavel,

S-ţii

Apostoli Petru

compusă

neşti și Gitejești,

din

avînd

căt.

Bu-

415 fa-

milii, saii 1595 suflete, 3 biserici, 1 preot paroh cu 1 ajutor
Parohia Băbeni, cu biserica
catedrală Buna-Vestire, avind

Bogdănești,

971 suflete, 3

biserici, 1 preot paroh,

tăreți.

şi 4 cîntăreţi,

"pusă din cătunele Gura-Văei şi

236 familii, sai

paroh. cu 2 ajutoare: și 8 cîn-

Bujoreni, cu biserica catedrală

tăreţi,
Parohia Bogdănești, cu biserica catedrală Sf. Voevozi, com-

Parohia Genuneni, cu biserica

șani, cu biserica catedrală Buna-

Adormirea
Maicii
Domnului,
compusă din căt. Olteni, avind

248 familii, saii 993 suflete, 2
" biserici, 1 preot paroh, 3 cîn-

(PLASĂ)

catedrală S-ţii Trei-lerarhi, compusă din căt. Mănăilești, avind

LI paracliseri și 4 preoți în plus.

6 cîntăreți și în plus

Reşedinţa subprefecturei este
în com. Ocnele-Mari. -

„Cele

OCOLUL

|

315 familii, sai 1214 suflete, 2
biserici, 1 preot paroh cu 1 ajutor și 2 cîatăreți.
Parohia Frincești, cu biserica.
catedrală S-ţii Voevozi, compu
să din.căt. Rudari și Coşani,
avind 434 familii, saii 1434 suflete, 2 biserici, 1 preot paroh,

1 ajutor și 4 cîntăreţi.
Parohia Surpatele - Mănăstireşti, cu biserica catedrală Naș-.
terea Maicii Domnului, avind
-434 familii, sai 1000 suflete, 3.
“biserici, „IP
1
preot p paroh, 1 aju:
2)

tor și 5 cîntăreți.

nești-Govorii, Slăvitești și ValeaMare, avind 479 familii, sati
1955 suflete, 6 biserici, 1 preot

paroh, 4 ajutoare şi 9 cîntăreţi.
“Parohia

Glăvile,

cu

biserica

catedrală Sf. Voevozi, compusă
din căt. Valea-Peștenei, Aninoasa și Olteanca, avînd 796 familii
saii 2889

suflete,

6

biserici,

“preot paroh, 2 preoţi
şi

9 cîntăreți,

,

Parohia Virleni,
catedrală

1

ajutoare

Cuvioasa

cu

biserica

Paraschiva,

compusă din căt. Nisipi și com.
Stănești, avind 433 familii, sait
"1599 suflete, 8 biserici, 1 preot
paroh, 1 preot ajutor, 5 cîntăreţi, în plus un preot,
* Parohia Cermegești, cu. biserica catedrală Cuvioasa Paraschiva, compusă din căt. Şueşti,
Girnicetul, Peșştina, * Negroaia-

Peștina, avind

656

familii, sau

2554 suflete, 4 biserici, 1 preot
paroh, 2 preoţi ajutoare, 7 cîntăreţi.

Parohia

Roeşti-Băjenari,

- biserica catedrală

cu

Cuvioasa Pa-

raschiva, compusă din' cătunele

. -

OCOLUI,

549

" Băjenari, Ciocilteiul, Minosul și
Motoleşti, direcţiuni de: celealte cătune ce conipun paro-

1. Broscari,

OCOLUL.-DE-SUS

cu cătunul Bros-

cari;

2; Cacoţi, cu căt. Cacoţi.

hia, avind 302 familii, sai 1081
suflete, 4 biserici, 1 preot paroh, 5 cîntăreți.

3. Cremenea, cu cătunele : Cre.
menea-d.-j. și Cremenea-d.-s.

Parohia Găgeni-Ciumagi, cu
biserica catedrală Sf. Nicolae,
compusă din cătunul Stineșşti

_geraţi, Linia: Bocrească şi Albina.
5. Gutul, cu cătunele: Gutul,
Girniţa, Ghelmegeoaia şi Por-

şi Ciumagi,

avind

318

familii,

Saii 1172 suflete, 3 biserici, 1
“preot paroh, 1 preot ajutor și 5
cîntăreți.
Parohia Lăpușata, cu biserica

catedrală Sf. Nicolae, compusă
“din căt. Berești, Mijaţi, Săruleşti, Zărneşti, com. Măldăreşti

şi cătunul

Lădești,

avind

609

familii, sai 2225 suflete, 6 bi" serici, 1 preot paroh, 2 preoți

_ajutori, 9 cîntăreți.
Parohia

Scundul,

4. Degeraţi, cu cătunele: De-

cești.

.

6. Îgzroasa, cu cătunele : Igiroasa,

Arvătești

și Biltancle.

tunele: Fintina-Domnească, Dragotești şi Mijarea.

3. Fântinele-Negre, cu căt.
Fintinele. Negre.
9.' Izvorul-Anejştilor, cu că“tunele:

Izvorul-Aneștilor,

biserica

dul-Scundului, avind 416 familii,
"sait 1541 suflete, 3 biserici, 1
preot paroh, 1 preot ajutor şi

"5 .cîntăreți,

10. Zsvorălul,
Izvorălul, Boceni
11. Lennicul,

Porcilor

Ocolul, /ac, în jud. Gorj, pl. Gilortul, spre E. de com. Aninoasa, Acopere o suprafaţă de
2 hect.
/oc, jud. Ba-

12. Pavăţul,

cu căt. Pavăţul,

13. Peri, cu

cătunele:

Peri,

Borugea - din-

"Faţă, Biserica și Seliştea,
14. Plopi, cu cătunele:
și Colăreţul,

Plopi

de dealuri

puesc

și văi, prin

mai

multe

15. Peroina-AMlare, cu cătunele : Poroina-Mare, Novaci, Fîn-

“tîna-Mare și Șipotul.
16. Prunişorul, cu cătunele:
Prunişorul, Girniţa și Floştina.
17. Ruptura, cu cătunele:
roia-d.-s.,

Sperleşti,

cute,

Voloiecelul.
.
18. Zzmna, cu căt.; Timna,
Valea-Perilor, Gurănești și Dră-

gulani.
19. Valea-Petrei,

cari șer-

piraie, între

cari mai principale sunt:

Huş-

nița şi Cerveniţa.
Prin mijloc trece calea ferată
plasă gara Prunișorul, precum și
șoseaua națională.
Locuri istorice în această
plasă sunt: Poroina-Mare, . Fîntina-Domnească, Degeraţi, Bros-

cari şi Zăgaia.
2/asă, ce ocupă

partea despre V. a jud. Mehedinţi., Se mărginește: la N.
cu plaiul Cerna; la E., cu,pl.
Motrul-d.-s. şi pl. Ocolul-d..j.;
o desparte de

Dunărea,

care

regatul Serbiei;

iar la V., cu Banatul Temișoarei,
- de care se desparte prin munţii

Carpaţi pe o mică distanţă, la
Virciorova, prin riul Bahna. Aceasta însă numai din anul 1885,

Cotoroia
- d.-j.,

Ocolul-de-]Jos, 2/asă, situată în
partea de mijloc a jud. Mehedinţi. Se mărginește la E. cu
pl. Motrul-d.-j. şi pl. Dumbrava;
la S$., cu pl. Blahniţa;la V.,cu
pl. Ocolul-d.-s,, şi la N., cupl.
Motrul-d.-s.
|
Este formată din 21 comune
rurale și anume:

-

Este brăzdată de o mulțime

la $., cu fluviul

- nicul-d.-s.

Ruptura,

se zice, de pe timpul răz-

12 școli, conduse de 12

Ocolul-de-Sus,

cu cătunele:
şi Manul.
cu cătunele:

căi, pl. Tazlăul-d.-j., com. Ripile, cu întărituri și șanțuri, fâboaelor dintre Turci şi Nemţi.

„Are

învățători.

Petri-

Lumnicul, Lumnicul-d.-j. și Lum-

Borugea-din-Dos,
Ocolul, cîmpie. Vezi
(Dealul), jud. Vilcea.

„judiciară aparţine, parte judecătoriei ocolului Turnul-Severin,
parte ocolului Strehaia.

Virciorova-București, care are în

7. Fântina- Domnească, cu că-

șul și Valea-Hoţului.
cu

catedrală Sf. Nicolae, compusă
din căt. Blejani, Păduriţi, Fun-

Ocolul-Catanelor,

:

„. rurală Prunișori; iar în privința

Coto-

Ţiţirigi

şi

cu cătunul

Valea-Petrei.
20.
Vafea-Ursulul, cu căt.
Valea-Ursului.
21: Zăgaia, cu cătunele: Zăgaia, Bădești și Ciolanul.
Se administrează de un sub-

prefect cu reşedinţa în comună

căci adevărata limită
riul Cerna, după cum
atit din documentele
din comunele vecine,
convenţiunile făcute

vechie este
se constată
locuitorilor
cit și din
între Turci

şi Austriaci.

" Are o suprafață de 120551
hect., parte cultivabilă şi parte
acoperită cu păduri și altele.
Se compune din 18 comune,
din

cari

17

rurale

şi

1

ur-

bană,
|
I. Bafoteşti, cu cătunele: Balotești și Pirlagele.

2, Bistrița, cu cătunele: Bistrița, Ergheviţa şi Poroina.
3. Bobazfa, cu cătunele:
baița şi Şiscul-Roșu,

Bo-

4. Bresnifa, cu cătunele: Bresnița şi Magherul.

„OCRACUL

„5.

Colibașul, cu cătunul

libașul,

Co-

"şi 1 învățătoare; 6 şcoale primare

|

urbane, din cari 3 pentru băeți,

6. Dedovița, cu cătunele: Dedoviţa,

Mormanul, Poroina-Mică

și Valea-Copcei.
7. Hinova, cu

cătunele:

nova, Cirjei, Nicovala,

Hi-

Ordiştea

“şi Siliştea.
S. ZZusnictoara, cu cătunele:
Husnicioara, Cernata, Dumbră-

„vița, Negreşti, Oprăneşti și Priboești.
9. Isvorul- Bîrsel,

cu

|
cătu-

nele: Izvorul- Birzei, Halînga,
Curecea, Petolești, Răscolești,

Schinteești și Schitul Topolnița.
10, Fidoștița, cu cătunele:
Jidoştița şi Șușiţa.

11. Afalovățul, : cu cătunele:
Malovăţul și Putineiul.
12. Pitulașul, cu cătunele:
Pitulașul și Birza.

13.

ODAIA
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Schela-Cladovel,.

cu că:

tunele: Schela-Cladovei,

Duda,

şul și Gura-Văii,

-. conduse de 8 institutori și 3
- înstitutoare, şi 3 pentru fete, con:

duse de 11 institutoare;
școală profesională de fete;

o
1

că-

la Bahna,

cari dai

statului

un

- venit anual de 41700 lei,

18.

"prefecturei

a. tuturor

rităților judeţene.
Este brăzdată de
de munți, dealuri
cari şerpuesc mai
precum: 'Topolniţa,
tele. E udată ia S.

* Sunt 77 biserici;

auto-

o mulțime.
și văi, prin
multe ape,
Bahna și alde Dunăre.

11

școale

" rurale, conduse de 11 învățători

și la

V.,

E. cu

“lui numită Oltul-Mic; iar de sub

dealul pe care-se află așezată
comuna, porneşte o vilcea nu„mită Strimba, prin care adesca
curge apă vărsindu-se în Oltul.

gustă Virciorova-Minele Bahna;
şoseaua naţională Virciorova-Bu-.
cureşti, care merge paralel cu
calea ferată, șoselele judeţene
Turnul-Severin-Tirgul-]iul, Turnul-Severin-Calafat și Turnul-Severin-Dumbrava, precum și alte
șosele comunale vecinale,

Bahna, _Iloviţa , şi

și

Lunca-Oltului

Liţa;
la

Drumuri sunt: calea ferată Vir.

Pirciorova, cu cătunele :

Reședința subprefecturei e în
Turnul-Severin, unde este și reședința ocolului Turnul-Severin.
Oraşul Severin e și reședința

com.

T.-Măgurele;

ciorova-București; calea ferată în-

d.-j., jud. Vilcea. Are o populaţie de 284 locuitori.

Vîrciorova,
Moisești.:

cu

cu

tului domeniul Turnul. Partea
_ce cade în raza acestei comune
este cam de '900 hect.
Locuitori împroprietăriți sunt
232, pe o întindere de 690 hect.
Partea de V. a comunei este
udată de rîul Oltul și de ramura

Lazul

şi Stoicani.

la S.,

Statul posedă în această plasă
7 moşii, cu un venit anual de
__90298 lei și 74 bani.
In plasă se mai află și senalul
Dunărei, precum și podul de

mai multe

Oculeşti, sa, făcînd parte din
com. rur. Goruneșşti, pl. Olteţul-

tunele: Valea-Boerească,

vecinește la N. cu

viile locuitorilor Odăieni,
E așezată pe proprietatea sta-

multe

Valea-Boerească, cu

dealul din stînga Oltului. Se în-

școli.

liceii clasic și
„ private,

14. Silișteni, cu cătunul Si_lișteni.
1 Ocracul, saț, făcînd parte din
15. Șimianul, cu cătunele:
com. rur. Colțești, pl. Olteţuld.-s., jud. Vilcea. Are o popuȘimianul, Dudașul, Piatra-Albă
laţie de 380 locuitori; o biserică,
şi Tunari.
” fondată la 7303 '(1795) şi re16. 7.-Severin (oraș), cu căparată la anul 1860.
„ tunele: Turnul-Severin și Cerne.tul.
N

17.

Teleorman, lingă orașul de rcşedinţă T.-Măgurele, situată pe

Oda, pirtă, jud. Dolj, pl. Ocolul,
com. 'Mischi; se varsă pe stinga |
rîului Tesluiul între moara și
conacul
colaid.

d-lui Alexandru

D. Ni-

Odabul. Vezi Odobul, pirtă, jud.

Mic.

Viile locuitorilor, în suprafață
de

1291; hect,, sunt situate par-

te la E. comunei, spre cimitirul
orașului T.-Măgurele, parte la
V.,. de-a lungul malului Oltului.
Are o populaţie de 1346 suflete, din cari 234 contribuabili;
două şcoli, una de băeţi frecuentată de 27 elevi, și una de
fete, frecuentată

de

15 eleve; o

bisererică cu doi preoți şi doi
cîntăreți; o moară cu aburi şi,
o brutărie.
Vite:
“cornute,

147 cai, 495 vite mari
1450 vite . mici și 53

porci.
- Budgetul com,
e de lei 4242,

bani 27,la venituri și de lei 5239,
bani

73, la cheltueli.:

Este străbătută în toată lungimea de şoseaua judeţeană Turnul-Slatina .care o leagă cu com.

Liţa la N. şi cu orașul

de re-

şedinţă T.-Măgurele. La S., lo
cuitorii comunică cu cimpul prin

- Bacăii,

drumuri naturale.
Odaia. Vezi, Crivina,

com. mur

jud. Prahova.
Odaia, com. rur., la extremitatea
de S..V. a pl. Călmăţuiul, jud.

Satul Odaia, așa cum se gă:
seşte astăzi,

nu

este vechii.

El

făcea parte, pănă la desființarea
raialei Turnului, din raza Ocu-

patăde Turci.

La

fixarea

ho-

ODATA

tarelor Țării despre Dunăre, în
secolul trecut, se făcea mențiune
despre un sat desfiinţat mai jos
de satul Piscul (Liţa de astăzi),
şi care nu poate fi altul de cit
Odaia.
După desfiinţarea raialei Tur- nului, satul Odaia s'a populat
încetul

cu încetul,

cu

locuitori

veniţi de peste Olt, din jud. Romanaţi, din comunele Izlazul, Iz_biceni, Moldoveni și din alte

sate de prin prejur.
Pănă pe la jumătatea acestui
veac, satul era împărțit: jumătate era în lunca Oltului şi purta
numirea de Odăiţa; cea-l'altă
jumătate

era

tot

pe

deal, unde

e astăzi Odaia şi purta numirea
de

Fripţi,

_cuitorii

numire

pe

care

o păstrează şi

Locuitorii din

lo-

luncă s'aii mutat

pe deal, din cauza

poul, jud.

deselor

re-

Odaia, sa/, în jud. Ialomiţa, pl.
Cimpului, pendinte de com. Şte.
fănești, situat spre N. și în apropiere de satul de reședință.
numirea

şi de O.

„daia-Protopopului. Are o populaţie de 100 familii.
Vite sunt: 270 cai, 300 boi,
oi, :4 capre

Odaia,
de

4za/,

satul

se

şi

250

porci.

întinde spre S.

Larga,

com.

Movileni,

pl. Copoul, jud. Iași. Pe el se
află multe stine, fiind bogat în
pășuni.

Odaia,

zecea

jud. Iaşi; la poalele lui se află
iazul cu același nume,

nume,

numire

zas, lingă dealul cu același
com.

a

locali

tăței unde se află astăzi satul
Griviţa, jud. Tutova.

Odaia, moşie, pe teritoriul cătunului Dobrinești, pl. Nicoreşti,
-jud, Tecuciii,
în întindere de 2404

hect. şi 75 arii, proprictatea d-lui
A, Cincu.

Movileni,

pl.

Co-

Odaia-Bosie,

sas, pe coasta văci
pl.
14

" familii, saii 43 suflete.
S'a înființat de actualul proprietar, după ce a cumpărataceastă parte din trupul moșiei.

Ibăneasa,

numit

Velniceriul, de

57 hect., 29 arii întindere. Pirîul este Ibăneasa. Drum principal- acel de la Săveni ce duce
la Dorohoiii.
!

Odaia, moșie a statului, jud. Te.
cuciui, com. Negrilești. Aparţinea

Hotarele moşiei sunt cu: Ba-linți, Vorniceni, Vlăsinești și

mănăstirei Răchitoasa.
Odaia,

trup de moşie, al statului,

în partea de N. a orașului Tela locuitori,

formînd

o mahala a orașului, sub numele
de

suburbia Tecuciul-Noi.
In documentele vechi, această

Știubeeni.
Insemnat aici este familia Bosic ca mai vechie.
In 1755, găsim că Sandu Bosie vinde 'o casă ce o avea în
poarta bisericei
Sf, Spiridon din
Iași, către Episcopia de Roman.

(«Cron. Rom.», Melhisedec.)

parte de loc se numea

Odaia.

In 1758, 'Episcopul de Huşi
Ionichie, cumpără de la Con-

de-Beilic,

servea

stantin

Bosie moșia

de staţie :cind treceaii Turcii în

pentru

Episcopie;
iar la 1761,

Moldova.

cumpără de
gofăt, satul
podului de
Huşilor», «de

Odaia,

din

pădure

cauză

a

că

statului,

jud.

Tecuciii, pendinte de mănăstirea

Răchitoasa.

,

Știubecni.
Moșia e proprietatea moşte:.
nitorilor lui Vasile Bosie. Are
o întindere de 572 hect.88 arii
cîmp; un iaz format de piriul

Odaia, moșie răzăşească a locuitorilor din com. Matca, pl. Ni| _corești, jud. “Tecuciii,

Berbenţeni

la Ștefan Bosie-Lo-:
Pojorita, cu vadul
pe Nistru. -(« Cron.
Melhisedec).

"La 1822, [oniţă Sturdza-Vodă,

trimise înainte pe fiul săi BeiOdaia, ziriiaș, pe teritoriul com.
Coloneşti, jud. Tecuciii; curge
de la N. spre E. și la mijlocul
com. se varsă în dreapta Zeletinului.

zede,

cu

Armașul

Bosie,

de

a

regula ceremoniele întronărei.
(«Ist. Mold.», Drag., t. r,p. 161).
Odaia-Bran-cu-Bobul, saţ, jud.
Iași, pl. Braniștea, com. Golăeşti,

Odaia-Bogdana,

Odaia, dea/,
lingă satul Iazul:
Noii, com. Șipotele, pl. Bahluiul,

Odaia,

pește

cuciă, jud. Tecuci, În anul 1881,

Odaia, căzua (tirlă), în judeţul Ialomița, pl. Borcea, pendinte de
com. Ciocănești-Mărgineni.

600

conține

Ibăneasa,
com. Ştiubeeni,
Baseul, jud. Dorohoi, cu:

s'a împărțit

poartă

Iași;

şi raci,

aștăzi,

vărsări ale Oltului.

Mai

ODATA-BRAN-CU-BOBUL
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sa/, în centrul

com. Bozia, pl. Prutul, jud. Fălciu,
situat pe coasta de E. a dealului Marcu, Are o suprafață de
1706 hect. și o populație de 23
familii, sai

97

suflete,

10 contribuabili.
Pe teritoriul satului
jazuri.

din cari

situat pe malul riului Prutul, înconjurat de toate părţile cu păduri; avind fineţe multe. Este
format

din

trei cătune:

Locuitorii

sunt

2

Odaia,

Branul și Bobul, cu o populaţie
de 20 familii, sait 117 suflete.
mari

cornite,

16 rimători.

posedă:
42

oi,

77
20

vite
cai

şi

-

ODAIA-BURSUCANUL

Odaia-Bursucanul,

com.

rur.,

"Şi saţ, în jud. Tutova, pl. Tîrgul,
“spre S.-E. de Birlad și în apro"piere de el, Satul formează comună,

cu

cătunul

vind o populație

Griviţă,

de

1130

a-

lo-

cuitori, din cari 183 contribuabili, locuind în 322 case. Are

o

școlă primarăde

băeţi

și o

"biserică. Şe cultivă vie pe o
suprafață de 18,50 hect., din cari

50 arii nelucrătoare.
arii livezi cu pruni.

Sunt

Odaia-lui-Manolache, saș, . pe
moșia cu acelaşi nume, com.

Tulucești, pl. Siretul, jud. Co“vurluiă, în partea S$.-V. a reşe„ dinţei comunale. Are ș4 familii;

o școală

_-

statul

Zădure,

în

jud. Tutova, pl. Tirgul, com.
Odaia-Bursucanul, în întindere
tului,

hect.,

proprietatea

sta-

de: apă,

com.

Tulucești,

Siretul. +

pl.

|

moșie

a

statului, în jud. Ialomiţa, pl,
Ialomița-Balta, com. Copuzul,
fostă înainte de secularizare, pen:
dinte de mănăstirea Căldărușani.

Suprafața moşiei e de 8şo hect. ;
are și o pădure în întindere de
130 hect.
Odaia-Călugărului, zăgure, pe
moșia Bărăganul, jud. Ialomiţa,
pl. Borcea, com. Lupșani. Are
o suprafață de 20 heet., populată cu stejar. Este situată la
2 kil. de calca ferată București:
- Feteşti.
“

„Odaia-Călugărului, Joc izolat,
la S. de cătunul Răduleşti,
pl.
Mostiștea, jud. Ilfov.

|

20 boi și

vaci,. 10 cai, 20 porci...
de

715

moșie

particulară,

hect., în jud.

Covurluiii,

Odaia-Maghistan. Vezi Odaia:
Silişcani, sat, com.

Brăteni,

pl.

Ștefănești, jud. Botoșani.
Odaia-Maria, poșie particulară,
de 2864 hect., în jud. Covur-

Odaia-Sirbilor, saz, pe moșia
Hulubăţul, în partea de N. a
comunei Urdești, pl. Mijlocul,
"jud. Fălciă, așezat pe dealul
cu același nume, pe o întindere.
„cam de 720 hect. și cu o populaţie de 13 familii, sau 61
suflete.

Pechea.

Odaia-Turcului,

Este un trup din marea moșie
„ Pechea, fostă proprietate a răposatului principe Alexandru Moruzzi,

Mătăsarul. Are
18000 arii.

com.

boviţa,

saţ, jud. Dim-.

pl. Cobia,

căt, comunei

o

pădure
.

Odaia-Vechie, ziriz, pe
Odaia-Pancului, pumirece purta
mai înainte comuna și moșia
Conţești, pl. Marginea, jud. Te-

Odaia-Paşei, 1p02i7ă, jud. Brăila,
com. Nazirul, în dreptul vadului
lung, dintre viile de pe muchea
Baldovinești.

“Odaia-Pitarului.

Vezi Cîmpu-

relul, pl. Sabarul, jud. Ilfov.

Odaia-Popii, a/fă numire
tului Vameşul,

a sa-

jud. Covurluiii,

pl. “Siretul, com. Piscul,

|

moșia.

Corlăteni, com. cu același nume,

pl. Coșula, jud. Dorohoiii.
te din com. rur. Tăriceni, pl.
"Olteniţa, jud. Ilfov. Este situat
„la S. de “Tăriceni, pe malul
drept al bălței Mostiștea.

Se întinde pe o suprafață de 330 hect., cu
385

mănăstirea

Radu-

din - București.

| Odaia-Rînghileşti: Vezi Ringhi-

o. populaţie de

locuitori.

Proprietatea e a locuitorilor,
cari rezervă 30 hect. pentru izlaz.
Are o biserică, cu hramul A-

„. dormirea, deservită de
„Și 1 cîntăreț; o baltă,
Comerciul

Odaia- Protopopului, moșie a
statului, în jud. Ialomiţa, pl.
Cîmpului, com. Lebliul, fostă

„pendinte de

de

Odaia-Vlădichii, sas, făcînd par-

leorman.

Vodă

- Odaia Chirului. Vezi Portăreasa,
"jud. Ilfov.

.

Locuitorii posedă:

Mai e numită și La-Odaie.

Odaia
- Călugărului,

Odaia-Silişcani, sal, pe valea
pîriului Fundoaia, com. Brăteni,
pl. Stefăneşti, jud.
Botoşani.

particulară, de 500 hect., în jud.

luiă, pl. Siretul,
Odaia-Bursucanul,

Botoșani,

Covurluiii,

moșie

pl. Siretul, com. .Pechea.

„anual. Pe această moșie
are o livadă cu aguzi.

lești, sat, com. Rînghileşti, jud.

Are o suprafață de 772 hect,,
cu o populaţie de 36 familii, saii
118 suflete; 2 iazuri și 1 moară |

Odaia -lui - Manolache,

Odaia-Lupa,

Odaia-Bursucanul, moșie, în
jud. Tutova, pl. Tîrgul, com.
Odaia-Bursucanul, : proprietatea
statului, arendată cu 22210 lei

de 28

și o biserică,

şo

Comerciul se face de 12 persoane.

ODAIA-VLĂDICULĂ

-DÂd

1 preot

se face de

2

cir.

ciumari,
Numărul
. vitelor mari
423 şi al celor mici, de

e de
1122,

Odaia-Vlădichii, moşie a statu„lui, pendinte de

Mitropolie

Cotroceni, jud. Ilfov.

și

Se aren- -

ODĂENI

dează cu 61300 lei anual, împreună cu Tăriceni- Curăteşti,

în hotarul

moșiei

tinuînd
pe

acest hotar pănă la

afară de trupul Cotroceanca, |
care s'a vindut de veci, cu drep-

apa Brăeşti; la V., continuă în

tul pentru arendaș şi locuitorii
- din Făurei (jud. Ialomița) la adăparca vitelor în balta moşiei.
Odăeni,

saf,

făcînd

parte

din

“com. rur. “Țuţuleşti- Gălășești,
pl. Gălășești, jud. Argeş.

Are o populaţie de
milii, sai

600

120

suflete;

o

fabise-

sică,.cu hramul Inălţarea Domnului, deservită de
1 cîntăreţ.
„Odăianca,

baltă, pe

harăul,

cu

com.

i preot

moșia

acelaşi

“pl. Prutul-d.-s., jud.

și

Su-

nume,

Dorohoiii.

_"Odăiei (Dealul-), dea/, cu o în_tindere de

5 kil. 626 m,, întin-

Brăești,

Gaura-lui-Mocan
jos cursul

con-

în

apei Brăeşti

sus,

urcă

unde

în

Viîrful-

se

lasă

pe

la

Piatra-Roșie în gura izvorului
Piatra-Albă, la S$., urcă pe plaiul pănă în vârful muntelui Dilma;

la E.

începe

din

muntele

Dilma şi merge pe slemnea lui
pănă în hotarul Negoșinei, de
unde se lasă în jos pe IzvorulStrimbului, trece pe la capul
de N. al 'comunei Scorușești și
urcă în Dealul-Glodului.,
“ Suprafața sa e de 2890 hect.,
din

care 950

hect. pădure, 364 hect. fineaţă,
483 hect. izlaz, '30 hect. livezi,

Oncești,

13 hect. vie și 553 hect. sterp.
Proprietăți mai însemnate

Stănișești,

judeţul

* “Tecuciii.
Odăiei

(Valea-), va/e, jud. Te-

" sunt: Pădurea-Valea-Fintinei a
statului, Valea-Fîntînei, - Odăile

la E. de satul

(particulare) și Odăile-Posobeşti

Griviţa, spre S., pănă la OdaiaCălmăţuiul, lingă“ satul. Călmățuiul.

a moșnenilor Posobeşti.
Terenul e accidentat, cu dea-

cuciii, se întinde

luri, acoperite de. finețe aromatice, de semănături

“ Odăiei
jud.

(Virful-), zî7/ de deal,
Bacăi,

pl. Siretul-d.-j.,

co-

muna Păncești, situat .in partea
despre jud. Tecuciii. Pe acest
deal se află șanțuri adinci, fă“cute, se zice, pe la isprăvitul secolului XVIII.
Odăile, com. rur.,. în plaiul Pirscovul, jud. Buzău, situat pe valea

Murătoarea-Posobeștilor,

la

54! kil.. de Buzăi, Limita sa,
la N., începe din Dealul-Glodului (moşia Valea-Fintinei) și
se lasă pe Valea-Largă, urcă
în piscul Muşcelului (com. Trestioara) și pe la capul Mușcelului,
alături de valea Macri, merge

și livezi.

Are: 3 tîrguri anuale: la 23
Aprilie, 29 Iunie și ' 6 Decembrie.
Căi. de comunicație sunt dru
murile

naturale.

Comuna

e formată din cătu-

nele: Capul: Satului, Lacul, Odăile, Papuci, . Piatra-Albă, Sco- ruşeşti și Valea-Fintinei.

Are o populaţie de 1240 locuitori, din cari 231 contribuabili; 3 biserici, în cătunele: Qdăile,

lei,

e de
-

porci,

1470.63

Comuna e fondată de demult.

Cel mai vechii cătun e ValeaFintinei; locuitorii de aci îşi aveaii odăi, ceva mai la E., unde
„mînca vitele. Aceste odăi cu

timpul s'au transformat în sat
și ai dat naștere Odăilor, pe
care Dionisie Fotino îi menționează.-În acest cătun, probabil, a fost un vechii schit,
azi biserică de mir, dar care

păstrează încă numele

de

mă-

năstire. N'are inscripții.
Odăile (Mănăstirea-), căzu de
reşedinţă al com. Odăile, jud,
Buzăii, cu 100 locuitori și 27
case.

hect. arabile, 496

zîndu-se în direcție N-V. S.E., în partea de E. a comunei
pl.

Budgetul com.

(Sărăţe-

Cioclinului, apoi pe slemne
drept în virful muntelui MalulBreaz, de

870 oi, 21 capre şi 70
Stupi sunt 47...

unde se lasă în”

lul-Bălăneștilor), pănă în gura
izvorului Cioclinul, o ia pe îzvor

.

ODĂILE

BAG

Capul-Satului

și

Valea-

Fintinei, deservite de 1: preot,
I cîntăreț şi 2 paracliseri; 4
circiumi,

Vite sunt: 68 boi, 75

vaci,

23 viței, 4 cai, 7 tepe, 4 mînji,

Odăile (Mirceşti), cătun al com.
Merei, 'jud, Buzăii,
cuitori şi 50 case.

cu

220

lo-

Odăile, sa/, făcînd parte din com.
rur. Jilava-Merlari, pl. Sabarul,
jud. Ilfov. Este situat lingă riul
Sabarul. P'aci trece șoseaua națională Bucureşti-Giurgiii.
Se întinde pe o suprafață de
130 hect., cu o. populaţie de 224
locuitori.
Proprietatea e a locuitorilor,
“cari cultivă g4 hect. (5 hect,
sterpe și 31 izlaz).
Comerciulse face de 1 cîrciumar.

|

:

Numărul vitelor mari e de 94
şi al celor mici, de

1149.

Odăile (Podari), sa, făcînd parte din com. rur. Ileana-Suliman,
pl. Mostiștea, jud. Ilfov. Este
situat la S.-V. de Ileana, lingă

Valea-lui-Ilie.
Se întinde pe o suprafață de
1402 hect., cu o populaţie de
"263

locuitori.

D-nii Fraţi Ghermani:aă 1193

ODĂILAE

ODOBASCA

„ hect. și locuitorii, 209 hect. Pro.
„prietarii cultivă 943 hect. (75
hect. sterpe și 175 hect. izlaz).
Locuitorii

cultivă

215 hect. padurile Dilma şi Cer.
bul.
|

tot terenul.

"Comerciul

se face

de

1

ciumar.

moșnenilor

|

Numărul vitelor mari e de
"469 şi al celor mici, de 902.

Odăile, sai Odăile-lui-Brîncoveanu, sai, făcînd parte :din
com. rur. Bucoveni, pl. Znago.vul, jud. Ilfov. Cade spre E. de
Buciumeni.

Pe la

E.

trece

Posobești;

are

51o

hect. cultivabile și go hect. pădurile Dilma şi Tiţirea. |

„Odaia, jud. Teleorman, pe cînd
o parte dintr'însa se află iîn lun- ca Oltului.

„ goșoaia și Chitila, are 3507 hect.

necultivate).

Mare, care sc
Valea-Mare,

Locuitorii cultivă 650 hect,
(37 hect. sterpe). :
”
Comerciul se face de 1 cir.

varsă. în

piriul

"

brăzdată la N.

Poenilor,

Alba

și

'Tăiatul;

-la

V. de dealurile: Petreanul şi 'Ță-

IE udată de Rimna prin mij-

loc, de la NV. la S-E; şi
de

afluenții săi:

nosul,

la N.,

-V..

Ruptura

S.,

Oreavul

divoaia ; pănă. aci

era

hotarul

Oazile; deal, situat la N.-E. pe
teritoriul com. Perieți, pl. Siul-

și
și

Circeiul

cari

Odobasca,
R.-Sărat,

- ceaua-Oblegului, la E. E acoperit, pe toată întinderea lui, cu:
arături.

Odăile- de-Sus, /o: 3 colat, jud,
Ilfov, pl. Dimboviţa, com. Cucueți.
3

rur.,

în jud.

pl. Orașului,

așezată

pe rîul Rîmna, în "partea de N.
- a judeţului, la 46 kil. spre N.
de orașul R..Sărat, şi în partea
de S. a plășei, la 7 kil. spre

adincime).

Are o suprafață de 1600 hect.,

din cari: 1400 hect. ale locui200

Soo

vatra

comunei,

ticulare.

.

fa-

miliă, saii 1425 suflete; două biserici: una cu hramul Nașterea
Maicei Domnului, fondatăîn 1860
de
locuitori, deservită
de
1

„preot şi 1 cîntăreț, cea-l'altă re:
parată în 1841

de

Panait Cos:

„plăşei. Comunele învecinate sunt:
Dealul-Lung, la 6 kil.; Lacul-lui-

şi 1 cîntăreț; o şcoală mixtă,
fondată de locuitori, condusă de

_Băban

1 învăţător și frecuentată

şi Blidare, la 7 kil.; Bon-

teni, de carc'se
-

-

339

tescu, și azi deservită de 1 preot

țeşti, la Io kil.
Se mărginește la N. cu Broș-

Buzău, com. Odăile, avînd 1300
hect., arături, fineață, livede și

şi

hect. ale proprietăţei par-.

de com. Coteşti, reședința

- S-V.

Odăile - Posobeşti, moșie, jud.

com.

la

la. E.

o compun sunt:

Are o populație de

d.-s., jud. Olt. Se întinde între
- Vilceaua-Caselor, la V. şi Vil-

la

Broșteanul

fîntîni (3—6 m.

torilor,

Odoba. Vezi Hodoba, vale, jud.
Buzău.

Ti-

Odobasca, reședința, la E.; Podul-Lacului, la S.E.; Mahriul,
la N.; Petreanul, la V,

Giurgiului, înainte ca acest do-

meniii să fi fost luat de la Turci.

Mabhriul,

Valea-Neagră

Mai are: lacurile Chiriţoaia, Cocoșul şi Podul- Lacului; I puț și
57

Odivoaia, movilă mare, în județul Vlașca, pe proprietatea O-

Odăile, sa/, făcînd parte din com.
rur. Pucheni-Mici, „pl. Crivina,
jud. Prahova.

Geograjfte. rol. IV.

este

Cătunele

|

Marele Dicționar

la V., cu An-

de care se desparte prin
Petreanul; la S. cu Dealulși Lacul-lui-Băban.
ocom. din regiunea dea-

„_rușele,

Banca Rominiei (proprietara fosOaaiţa, movilă, situată la S.F,
tei proprietăţi a Principelui N.
în apropiere de cătunul PoliG. Bibescu) are 2820 hect. și
zești, pendinte de com. Berteştilocuitorii, 687 hect.
d.-j., pl. Balta, jud. Brăila.
Pe moșia proprietăţei se culAA
tivă 1000 hect. (143 hect. îzlaz,
Odiagaşul, firii, în jud, Bacău,
1600 hect. pădure, restul rămîn “plasa Bistriţa-d.-j., com. Valea-!

63157,

care se desparte prin

de dealurile: Piciorul. Nucului,
al-Cucului, al-Deleanului, ValeaDracului ; la E. de dealurile : Cor.
niţelor, Dorului,
Puturoasa și
Poiana-Crestii; la S. de dealurile:

varsă în pîriul Cracăul.
Odăiţa, vec/hia numire a comunei

de

Oreavul;

lurilor, și

Bodeşti-Precistei ; izvorește din
dealul cu același nume și se

ȘO-.

chești,

pîriul
dreași,
| dealul
Lung
Este

Odăilor (Piriul-), ziriiaș, în jud.
Neamţu, pl. Piatra-Muntele, com.

„_ seaua naţională Bucureşti- Ploești.
Are o populație de 125 locuitori. Satul, impreună cu Mo-

ciumar.

desparte prin Dealul-Corniţilor
şi Valea-Circei; la: S., cu-Ure-

Buzău, com. Odăile, proprietatea

cîr-

-

Dealul-Nucului și Dealul-Cucului; la E, "cu com, Blidare,
-Bonţeşti, Coteşti, de care se

Odăile-Posobeşti, moşie, în jud.

Are o biserică, cu hramul Sf.
Haralambie; 1 heleștei; 1 pod.

..

desparte prin

de 65

elevi.

Locuitorii posedă

"373

boi,. 230

vaci,

: şo pluguri;

10 cai,

23

|

ODUDASCĂ

iepe, 1238
rimători.

oi,

Comerciul

141

capre,
|

477

_ Zunului Palaga, jud. Buzăii, com.

Transportul se face prin stația
Coteşti, la 13 kil. spre E. In

Coteşti;

rîului Odobul, la locul de: concentrare a patru districte: Bacăii, Roman, Tutova și 'Tecuciii,
în centrul Moldovei. .
Teritoriul comunei este încon-

spre. Botești, Blidare, Faraoane;

jurat de dealuri, care
o despart

13

comercianţi.

Căi de comunicaţie sunt drumurile

vecinale:

spre

spre Andreași, pe lingă riul
Rîmna; spre Dealul-Lung, Plăinești, R.-Sărat,

„Budgetul

comunei .e la

ve-

nituri de 6367 lei, 22 bani, iar
„la cheltueli de 5887 lei, 39 bani.

Odobasca,

sa/, în jud. R.-Sărat,

pl. Orașul, cătunul de reședință
al comunei Odobasca, așezat
spre E., la poalele dealului Poenile.

Are

200 hect.

întindere,

cu o populaţie de 180 familii,
sai 728 suflete, din cari 190
contrib.;

pl. Siretul-d.-j., aşezată în valea

de

comunele

luşul;

spre

insurăței,

cu

54

fălci

64.49 hect.; El. Stamati
hect.; Ilie Dăscălescu,

35.81
75.65.

hect. şi Gh. Nichitache și :Ath.
Țirţescu cu părți de moșie.
Totalul păminturilor de cul:
tură

este

de 938.08

In comună

hect.

se găsesc

pădu.

rile foioase: Tisa-Silvestrii, Mărul-lui-Schin, Odobeşti, care o-

cupă o suprafață de 713 hect.
Este o moară de aburi pe mo-

281 şi 282),

mari

căzu,

în jud.

Te-

cu comunele Mărăști și Obirșia ;

la V., cu

senci., Are

Berbenceni,

o populaţie de 295

din cari 61 contribuabili,

Pănă la 1885, forma comună cu
cătunul Muţi şi avea numirea de
Muţi:Odobeasca. Prin legea din
7 Februarie 1885, a fost alipit
- de comuna Drăgșenci.
vechii sat, în jud. BuMăgura;

acum

des-.

fiinţat,
vecie

numire

a

că-

”

Este scăldată de piriul Odobul, care curge prin mijlocul te„ ritoriului ci de la S. spre N. și se
încarcă cu piriiașele: Glodișorul,
Tisa și al-Silvestrei pe stinga. *
Se mărgineste.la E. cu comunele Plopana (jud. Tutova)
şi Colonești (jud. Tecuciii); la $,,

leorman,
pl. Tirgului, com. Drăg-

Odobeni,

dealurile

27

pămînt în țarină.
Teritoriul com. are o intindere
de 3450 hect.
" Proprietari sunt: Al. Lupaşcu,
posedind 432.95 hect.; Eugenia
Sion, 152.61 hect.; Al. Bogici,

în jud. Roman, ocolul de jos».
(c<Uric.», Codrescu, vol. VII, pag.

Odobeasca,

com.

Mărăşti,

Godovanul și Raiul; spre Obirşia, dealurile Baimacul și Bogdana, şi spre județul Tutova, dealurile Tutova, 'Țigira și Trestia.
- Este formată din 6 cătune:
Odobeşti, reședința, Țigira, Trestia, Tisa-Silvestrii, Glodișoarele

tărit

sat, în jud. R.-Sărat,

biserică.

ză,

din

de pe moșia statului Tisa-Silvestrii, la 1879, s'aii împroprie-

Viile. ai o suprafață de 32.71 .
hect.
.
Vite sunt: 115 cai, 1132 vite

suflete, din cari 41 contribuabili;

| Odobeni,

afară

şi anume

o biserică și o școală,

pl. Orașul, cătunul comunei Cotești, așezat spre V.,, lingă comuna Odobasca, căreia aparținuse mai înaînte,. Are o su-:
prafață de 114 hect., cu o
populaţie de 49 familii, sati 203

suflete,

vecine,

spre com. Berbinceni. Spre jud.
Roman se înținde dealul Băiceni; spre Săcueni, dealul Bă-

Din această comună

şi Balușul saii Baloşul.
«La 1803, Udobeşti răzeșeşti
- şi Silvestri răzeşeşti se găseaii

Odobasca,

„o

1864,

pămînt în împroprietărire.

constă în importul

Odobeşti, cout. Tura, jud. Bacău,

sunt

După legea rurală din

s'ati dat la 102 locuitori, 261 fălci

Măgura.

de cereale, coloniale, vestminte
și in exportul de vite şi lemne.

com.

N

UDUBEŞTI
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comunele
şi

la

Secuceni
N.,

și

cu com.

Ciuturești (jud. Roman).

Are o populaţie de 394 famili, saii

1569

suflete,

din. cari

314 contribuabili; o şcoală mixtă
în satul Odobești, înființată la
1864, frecuentată de 30 copii;

2 biserici: una în satul Odobești și a doua în 'Tisa-Silvestrii, deservită de 1 preot și 1
cîntăreț. La Tisa, a fost schit
de călugări, metoc al mănăstirei
Dolgeşti (jud. Roman).

șia statului Tisa-Silvestrii,

cornute,

Budgetul
de lei 1967,
tucli, de lei
Comuna
calea

203 .porci.

com. e la -venituri
bani 56 şila chel1943, bani 63.
este străbătută de

judeţeană

Bacăii-Birlad,

care, de la Săcueni spre Odobești, pănă ese din district, este
neprunduită. Satul Baloșul, așezat pe drumul Birladului, era
vestit înainte
și dese,

pentru

hoţii mari

Distanţele : la Bacău, capitala
districtului, 24 kil.; la com. Mă- .
răști, S$ kil.; la com. Săcueni,.
reşedinșa plășii, 6 kil; la com.

Obirşia, ş kil.; la com. Berben-.
ceni,

14 Ril.

Odobeşti,
reședința

com. urb., jud. Putna,
plășii Girlele,

situată

pe malul stîng al riului Milcovul,
în partea de S. a județului.
Este înconjurată de viile ce for-

ODOBEȘTI
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mează vestitapodgorie Odobeşti,

Ioan Odob, care a trăit pe tim-:
pul lui Ștefan- cel-Mare, zice le-.

" renumită prin calitatea şi cantice produce.

tatea vinurilor

genda.

Distanţa comunei de sub-pre.fectura plăşei e de 12 kil.
Altitudinea

comunei e de 150

m. d'asupra nivelului Mării.
Se compune din cătunele: Grozești,

Odobeşti

(Tirgul-),

"

,

Are o populaţie de

162

fa-

milii, sati 698 suflete ; o şcoală;
o biserică, făcută de săteni la
1864, cu 1 preot și 2 cintăreţi;

"o

unde

e și reședința comunci, și Vinc:

ODOBEȘTI (TÎRGUL»)

circiumă,
Vite sunt:

59 cai,

566

vite

mari cornute și'120 porci.

şeşti,

Are o populaţiede 1107 familii, sai 3594 suflete, din cari
813 contribuabili, locuind în
954 case;.2 biserici parohiale,

sfajie. de dr-ddef., jud.

Sf. Cruce și 5 filiale cu hramu-

Înălțimea d'asupra nivelui Mării,

rile Intrarea în Biserică, Sf. Im-

află la (5.2

kil)_de Pă-

de

ţeşti, Staţia cea mai
134.59

m.

staţii pe anul 1896

“Gheorghe şi Sf. Apostoli, toate
în tirgul Odobești; 2 școalc, una.
de băcţi și a doua dle fete, frecuentate de 297 copii.

351758

de

107493

131631 Lei.

leişila cheltueli,
de

Locuitorii posedă:

5

mașini

de treerat (cu manej), ş de bătut “porumb (cu manivelă), 24
pluguri de lemn, 33 de fier; 4
mori

de apă.

„ Odobeşti, com. ru,

jud,

Odobeşti, sai

a fost de

beştilor), dea/, care se rami-

cu vii, care formea-

podgorie,

în

Girlele,

judeţul
com.

cu

același nume. Reputația podgorici, cîștigată încă din timpurile

un

cumpărătorii din țară, cît şi cu

pod peste Șuţa.
Are o populaţie de 1500 locuitori; o biserică;-o școală.
Se învecineşte: la E. cu Vă-

cei din. streinătate. Sunt 896
hect. de vii în Odobeşti. Incă
de pe timpul Domnului Can:

numai

-cărești de Răstoaca, la V. cu
căt. Voinești, com. Crovul, la N.
cu Cornetul și Ja S. cu Crovul.

temir,

vinurile

sas, jud. Bacău, plasa

Siretul-d.-s.,

și redința

comunci

din

bucuraii de un
Acest

“principe,

«Descriptio
Odobeşti

Odobeşti,

Odobeşti se

mare

renume.

în

scrierea-i

Moldavia»,

în al 3-lea rînd

pune
între

localitățile vinifere mai renumite
din Moldova, considerind ca

cu același nume,

situat pe riul.

mai bun vinul de Cotnari, apoi

Odobul.

întemeiat

cel de

A

fost

de

parte din com. urb. Odobeşti,
jud. Putna, situat .în partea de
S. a judeţului, pe malul sting
al Milcovului şi înconjurat de
vestita podgoria Odobeşti, re- numită prin calitatea și canti.
Distanţa tirgului de capitala, județului e de 12 kil.:
Are o populaţie de go2 fa-

din cari una cu hramul Nașterea Maicei Domnului și a doua,
cu hramul Sf. Cruce și ş filiale,

parte

vinicultori aii încheiat transacțiunile lor comerciale, atit cu

avînd

Odobeşti (Tirgul-), firg, făcînd

mare

Să renumita podgorie Odobeşti, .
compusă din comunele Odobești, Vărsătura și Jariștea.

com. Titu. Prin raionul
şi Spălăturile,

filiale,

milii, sai

cele mai vechi, se dorește bu.
nci credinţe cu care proprietarii

nei, curg piraiele Răstoaca, Șuţa

ş

fică din poalele munţilor Car“paţi, jud. Putna, acoperit în

boviţa, pl. Bolintinul, situată pe
cîmpie, la 4 kil. spre S.E. de

comu-

și

tatea vinurilor ce produce.

(Măgura-Odo-

Putoa, plasa

Dim.

acestei

lei, 70 -bani.

Odobeşti,

Vezi Odobeşti, podgorie.

apropiată.

Venitul

păraţi, Sf. loan Bogoslovul, Sf.

ce: la venituri

Domnului

toate situate în Tirgul-Odobeşti,

Putna, pl. Gîrlele, căt. Odobeşti,

pe linia Focșani-Odobeşti, pusă
„în circulaţie la 22 Sept. 1893.

Se

com.

Odobeşti, parohie, jud. Putna,
avînd 2 biserici parohiale, din .
cari una cu hramul Sf. Cruce,
şi a doua cu hramul Nașterea
Maicei

Odobeşti,

una cu hramul Nașterea Maicei
Domnului şi a doua cu hramul

Budgetul

Odobeşti, pădure foioasă, jud.
Bacău, pl. Siretul-d.-s., comuna
Odobeşti, aparține d-nei Eugenia Sion; are întindere de 61
hectare.

Huși.

3473

suflete,

locuind

în 954 case; 2 biserici parohiale, *-

cu hramurile: Intrarea în biserică, Sf. Impărați, Sf. Ioan Bogoslovul, Sf. Gheorghe și S-ţii

„ Apostoli;

'o

sinagogă;

două

școale, una de băeţi și a doua
fete, frecuentate de 297 copii;
un biuroi telegrafo-poștal, înfi-

ințat în 1878, și al cărui venit
pe 1896—97, a fost de lei 17048
bani 92; o farmacie..
In anul 1884, s'a instituit aci
o societate, cu: numele de «Caritatea» în scop de bine-facere

şi ajutoare reciproce.
Budgetul com. e de 63846 lei.
“Tirg săptăminal se face Mar- *

ea,

|

In tîrgul Odobeşti se aflăîn
garnizoană o companie a regi- mentului Putna.
Alimentarea orașului se face
tot prin primitivele cişmele și,

la neajungeri, din rîul Milcovul.

.

(ODODOALA

Industria şi comerciul se prac-

tică de 129 persoane.
|
Meseriași sunt: 30 fierari, 12
rotari,
4

20

dogari,16

morari,

50

OGLINDEŞTI

Do)

21

cizmari,

croitori,

1 pietrar,

cărăuși,

-telui Furul-Mic, între Izvorul-O-

prii şi Izvorul-Furului,

567 locuitori și două biserici.
Locuitorii lucrează lemnărie,

Odobul, friză, care udă colțul
NE. al județului Bacău, şerpuind prin com. Odobești, unde

Sunt 11 restaurante și 55 fabrice de rachiii,
a

se încarcă cu piriiașele: Glodi-

Odobeşti se bucură de o mare

ga, apoi prin com. Berbinceni
şi prin judeţul Roman unde își

vechime. Grigorie Urechie îl
pomeneşte insă sub anul 1475,
vorbind de canalul tras de Ştefan-cel-Mare din

Milcov

și care

înconjura acest tirg.
In anul 1686, un anume Mo
oc din Odobeşti, începe con„struirea mănăstirei Mira, dar

n'o isprăvește, rămiind în sarcina principelui Constantin Cantemir,

săvîrşirea

acestei lucrări.

- La 1659, sătenii
beşti vînd

ocinele

stantin
- Cantemir,

din

Odo.

lor lui
care

le

danie mănăstire Mira.
In anul 1716, cătanele

veste,

de

oastea

are confluenţa cu Siretul, la Că.-.
linești. De la satul Bălușul și

pănă la, Călinești (jud. Roman)
pe o lungime de 30 kil., curge
direct spre N., lucru foarte excepțional pentru apele noastre,
aproape

toate aii direcția

de la N.-V. spre S-E.

face

moldove-

„nească unită cu Tătarii, la Odobești,

Parte din ele sunt împrăș_ tiate, parte omorite (Nic. Muste,
«Let,>, II?, pag. 65)...
O parte din Odobeşti aparţinea altă dată visternicului Dan.
Familia Burada sc trage de

Odocheni. Vezi satul Dirmoxa,
jud. Suceava.
Odoleni,

saţ, pendinte
- de. com.

Melineşti,

plasa Amaradia,

Oeşti-Pămiînteni, saz, pe apa
Argeșului, jud, Argeș, pl. Loviştea, făcînd parte din com.
rur,

Oești.

Are o populaţie de

467

flete; o biserică vechie,

su-

cu hra-

Sf. Nicolae, deservită

de 1

Oeşti-Ungureni, sa/, pe apa Argeşului, jud. Argeș, pl. Loviştea,
pendinte

de

com.

rur.

Oeşti,

Are o populaţie de

300

su-

flete; o biserică vechie, cu hramul S-ţii Ingeri, deservită de doi

dealuri, prelungiri ale dealurilor

preoți şi un cîntăreț,

Chicoralul şi Fratoştiţa.
e
. Are o populaţie de 67 familii,
sai 2$7 suflete, locuind în: 65
case; o biserică parohială, de
lemn,

cu hramul

S-ţii: Vocvozi,

deservită de un preot paroh și
un cîntăreț,
Satul e legat de Melineşti printr'o șosea

Oful, deal, în partea de N. a
com. Dazga, pl. Podoleni, jud.
Fălciii. Virful lui se numește
Doi-Lei.
Ogarul,
girul,

vecinală.

zu

Vlașca,

de pădure,

în jud.

pl. Cilniştea, com. Tan-

pe

proprietatea

statului

Tangirul, care se numeşte Tan-

Nişte Vasilii ai avut vii pe
aci, dar le ai vindut.
Familia Nacu se trage de aci;

unul Ion Nacu a fost peste 30
de ani zapciii peste ocolul Mil-

covului-d.-s. “

.

Familia Faur, răzășească, îşi
are. aci obirșia, de asemenea
și familia Pamfilie; un Pamfiliă

" Popa a fost rinduit ca

pristav

asupra viilor, ce le-ai avut Mihai-Vodă Sturdza la Odobeşti.
Juncă,

oi, 50 capre și 64

jud. Dolj. E situat la 1 kil. S.-V.
de Melinești și e străbătut de

aci din răzeși.

Odoboaia,

56 cai, 1200

rimători,

preot şi un cîntăreţ.

rur.
nem-

şindrilă, șiță, doage, etc.
Budgetul com. e de 1853 lei
la venituri și de 1526 Ici la chel-.
" tueli.
|
Vite sunt: 301 boi și vaci,

mul

Con-

țești de sub conducerea lui
Frenţa (Ferenz), sunt lovite fără
„de

șoarele, Tisa și Silvestri pe stin-

care

Ocşti-Ungureni, avind peste tot .

în jud.

Buzăă,

com. Lopătari, la poalele mun-

Odoleni, dea/, în jud. Dolj, pl.
Amaradia,
care

este

com.
situată

Melineşti,

pe

comuna,

Odoleni, zoșie particulară, - jud.
Dolj, pl. Amaradia, com. Melinești, pe care sunt cete de moș-

neni.

Are pădure pe dinsa.

Oeşti, com. rur., pe apa Argeșului, jud. Argeş, plaiul Loviștea, la 11 kil. de com. rur. Șuici,

reşedinţa subprefecturei, şi la
46 kil. de Pitești. Se compune
din satele: Oești-Păminteni şi

girul
- Ogarul,
4000

în

suprafață

hect.; depinde

de

de ocolul

silvic Ghimpați.
Ogaşul- Mănăstirei,
locul unde a fost

pir, în
mănăstire,

com, rur. Ilovăţul, plaiul Cerna,
jud. Mehedinţi.
Ogeloaia, măgură şi punct trivonontetric de observaţie, la N.-V.
| „de Negoiul,pl. Băileşti,
jud. Dolj.
Oglindeşti.
Suceava.

Vezi

Borcești,

jud.

.

UGLINZI
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Oglinzi, saz, în jud, Neamţu, pl.
de Sus-Mijlocul, com. Răucești,
situat

în

„Neamul,

apropierea

înainte, împreună cu satul Brusturi-Răzeși, făcea parte din jud.
Neamţu.

Tirgului-

pe valea piriului Rișca

şi în drumul şoselei judeţene
Neamţul- Fălticeni, la 5 kil. spre

Oglinzi,

voare

soare

Apa

nime

'nevoiţi,

ținutul

Neamţului,

și din

- din

tot venitul

din

vatra

apă

și

nice

fineţe

ce se va alege

numită tot Slatina, pe Piriul-Săt, la

drept o sută de

ce a

fost

vornic

şi

pre acea

vornici

de

folos

din curtea Mărici sale
domnu
şi cii Vasile Corlătescul am scris
"către acest adevărat zapis și am fost
în tucmeala lor ca să se știe.

„ nostru,

”

Az “Tăutul biv logofăt,
Nestor Baltysta (iscăl, cu lif, latine).
U. las vlto 7154 Oct, S.
Buta vornic Az Ursul vornic

Az Toderaşco

biv vornic

La 7074. (1566), un oare-care
Ștefan, poreclit Mizgă, a fost,
se zice, bătut aci de către Ale-

„ xandru Lăpușneanu. ”
lui, sal,

Vezi

Brusturi-N&amţu-

în jud,

furat; temperatura:
|

c) Al

Suceava;

mai

de

340

m.

12% C.

treilea izvor

este acel

al apei cunoscută sub denumirea
de Apa-minerală-de-la-Ogliuzi.
Este cunoscut de toți local.
nicii şi este cel mai aproape de
oraș, la spatele Tirgului-N eamțu,
pe dealul numit Curugea. Localitatea

se

numeşte

Curugrea-

în-faţa- Slatinei. Apa este limpede, incoloră, cu un miros pu:
țin pronunțat de hidrogen sul-

furat; prezintă un gust foarte
sărat și prin

evaporare

lasă: un .

Apa e captată. Debit suficient

pentru 300 băi zilnic,
Apele de

la izvoarele

sub nivel, este 120,4 C., tempe.- .
ratura exterioară fiind de 23%,4 C.

Iată rezultatele analizei calculate: pentru 1000 grame de apă:
Clorură de sodii
. 252,7194
Bromură de magnezii . 0,0309
lodură de magnezii .. urme
Sulfat de sodiii . . , 1,2220
Sulfat de potasii
. . 1,2815

Sulfat de calciă .
Carbonat de litiiă
- Carbonat
de fier.

laţie modernă pentru băi. Otelul
e înconjurat de păduri frumoase,

. 3,0217
, 0,0752:

.
.

. 0,0042.
, 0,0016

Fosfat de aluminiii „. . 0,0007.
Borat

de magneziii ,

Anhidrită silicică
Suma

. 0,0006

. . 0,0067

subst. fixe

ra 4479 -

Anhid. carb. în bicarb.
Anhid. carb, liberă -

Comparind

0,0482
0,1485

analiza apelor de.

.

la Oglinzi. a d-lui P. Poni, cu
analiza apelor de la Reichenhall,
atit de cunoscute nouă, prin faptul că un număr însemnat de
Romini mergla Reichenhall,
constatăm următoarele: !
Reichenhull,

Clor. desod.

224,36

Uzlinzi

- 252,7194

„Clor.demag. 1,800
Br. de mag. - 0,030
„od. de mag.
—

—
0,0309
urme

Sulf. de sodiii 2,000

1,2229

Sulf. de potas, 0,611

1,2815

„Sulf. de mag.
—
„Sulf. de calciii 4,159
Carb. de calciii 0,1010

1,0825
3,0217
0,0752

Carb,

de

litiu

Borat de mag.

şi o insta.

.

Carbonat de calciu .

Izvoarele sunt proprietatea
com. Neamţul, care le și exploa-

Se află la Oglinzi un otel

za şi ș,

luată, la o adincime de uri metru

Carb. de fer.

„cu mai multe camere

-

aii fostanalizate de d-l Poni. Densitatea este de. 1,1889la 210.
Temperatura apei din fintină, -

deposit de sare,

tează.

>

Oglinzi,

înălțime

nu are- miros de hidrogen sul-

stupi preţuind

mulţi

o

Apa este sărată şi prin eva
porare dă un depozit considerabil de sare; este limpede și

giumătatede sat, aceca am vîndut dumisale lui Ghiorghie Roșca ce aii fost
Visternic

un mi-

de cel d'intiii, este în localitatea

și

drept o sută de lei, și ne-aii făcut dumnealui plata deplin dinaintea dumisale
"Tăutului ce aii fost logofăt și Constantin
Ciogoli Vornicul de gloată şi Buta vormicul de gloată și Ursul vornicul și Gligore Pilipochie vornicul și “Toderașco

cu

-pronunțat,. de unde şi numirea-i
de apă puturoasă; la gust este
foarte. sărată; conţine gaze.
“ 6) Al doilea izvor, nu departe

'satului şi

din

este turbure,

ros de hidrogen sulfurat, foarte

asupriţi, ce de a noastră bună voe am
vindut a. noastră dreaptă ocină și moșie
giumătate de sat de Oglinzi ce este în
“din cîmp

sărate,

turoasă ; izvorul se află la o altitudine de 350 metri.

întrun

și mărturisim cu această scride

minerale

rii numesc apa această Apa-Pu-

din 1646:

a noastră

ape

4) Izvorul cel mai depărtat
de Tirgul-Neamțu, este în -pă"dure, în sus de o poiană. nu:
mită Poiana-Dăscălița. Locuito-

Se ubo az (iată deci cii) Nistor Batişte i cncaghinea moia (şi princesa mea)
Ileana fica Dochici nepoată Mihăilescului, scriem

cu

cunoscute sub denumirea de Sla-

acestui sat este foarte

document

a-

tina şi anume::

merciul: speculind produsellor
e
mai cu deosebire vara vizitatorilor ce vin în localitate pentru
băi. minerale,
Iată ce găsim

balneară,

Neamţu. Long. E. Gr. 26%,211;
„lat. N. 470,12. Sunt aci trei iz-

Locuitorii se ocupă cu agricultura, creşterea vitelor. și co-

vechie.

stațiune

proape de Tirgul-Neamţu, jud.

tirgul Neamţul.
Are o suprafață de 736 hect.
-50 arii (515 fălci), cu o populație de 41 familii.

"Origina

OGLINZI

Fosf.

de

—

:

0,0042,

0,0007 : 0,0062

alum.—

—

0,0007

.

0,0006

Anbhidr, silicică 0,010.

0,0067

Suma sub. fixe 233,00

2694479.

Anhid. carb. în bicarb.
Anhid., carb. liberă

0,0482...
0,1455

.

ai

Din acest tabloti se vede că
apele minerale de la Oglinzi
sunt superioare celor de la Rei“ chenhall,

căci afară

de

clorură

de magneziii, sulfat de sodiii și
sulfat de calciu, toate cele-l'alte

săruri suntîn cantități mai mari
“în apele de la Oglinzi.
|

N.

comunei;

pe

OGRĂZILIE

to

OGLINZI

el

sunt

sădite

viile locuitorilor.

muna cu acelaşi nume, situat pe
țărmul stîng al rîului Ialomiţa;

Ogori, deal, la N..V. de com.
Lăicăi-Runceasa, pl. Argeșelul,
jud. Mușcel. Virful săi poartă
același nume. Este ripos și aco-

perit cu pădure și tufăriș.

Băile de la Oglinzi sunt eficace
contra:

scrofulelor,

rachitismu-

lui, în boalele uterine, boalele
pielei, ca eczeme, prurigo, etc.
In 1896, aii fost vizitate de
173 bolnavi; în 1897, de 217.
.

Oglinzi, ea, în jud. Neamţu,
pl. de Sus-Mijlocul, com. Răucești; se află în prelungirea dealurilor Neamţul,

Pleşa

și

ram.

Hălauca din jud. Suceava.

Rău-

cești; are o întindere de 354
pogoane, cuprinzindu-se şi acele
din Răucești, este proprietatea.
statului,

Oglinzi, pădure, jud. Neamţu, pe
hotarul jud. despre jud. Suceava;
are o întindere de 1285 po-

goane,
acele

în care

Ogoarele,
pl.

se' cuprind

de pe moșia

câzuu,

Vrancea,

situat pe malul
şi sub .poalele
celaşi nume.

și

Groşi.

în jud. Putna,

com.

Nistorești,

piriului Năruja
dealului cu a-

ată pe

partea

Albeni,

rami-

ficaţie din Dealul-Muerei; formează ţărmul drept al Cîlnicului şi pe o oare-care întindere
malul sting al Gilortului, în care

în

jud.

Ia-

stingă a

rîului

între comunele Bucul

şi Ţindărei,

la

63

kil.

de

Că-

lăraşi, capitala districtului.
Teritoriul comunei, în suprafață

de

6450

hect.,

din

cari

185 hect. pădure și 180 hect.
teren băltos, coprinde trei mode 1450

hect.,

Di-

mieni, de 5oo hect., proprietăţi
particulare şi Buciumeni-Frățilești, proprietate a statului, de
4500 hect., pendinte de bisericile

Sărindar și Sf. Sava din Bucu“reşti,
N
După legea rurală din 1864,
sunt împroprietăriți pe moşie
129 locuitori; neimproprietăriţi
mai

sunt

78. .-

:

Terițoriul comunei este udat
de riul. Ialomiţa și de lacurile:
Ograda și Strachina.
Se compune din satele: O.
gradași Dimieni și din

cătunul

măriei

și a

judecătoriei

comu-

nale în satul Ograda,

|

populaţie de

227 fa-

milii, saii 945 suflete, din cari
164 contribuabili; o școală mixtă
frecuentată de 32 elevi şi 8 eleve;
două

biserici,

deservite

de

doi

preoți și patru dascăli.
Locuitorii posedă: 357 cai,
260 boi, 2710 oi, 3 asini şi
405

porci.

Budgetul

comunei

e la

ve-

de 2771 lei.
af,

plaiul Vulcan,

215 boi,
porci. .

2500 oi, 3 asini și 255

Ograda, «ea/, în jud. Gorj, plaiul
Novaci, com. Polovraci, situat
între dealurile Runcul și Porcul,

pe partea stîngă a Oltețului,
Ograda, /ac, în jud. Ialomiţa, pl.
Ialomiţa-Balta, situat spre N. și.
în apropiere de satul Ograda.

“Ogrăzelei

(Pirîul-), pri,

iz-

voreşte de la locul numit DintrePoeni şi Dealul-cel-Mare, la N. de

com.

Stilpeni,

pl. Rîurile,

jud.

Mușcel; udă proprietăţile d-lor
Petre Venetopol, Sache
trescu, Stilpeanu, d-nci

DumiElena

Serafopol, şi se varsă în RiulTirgului, pe malul sting, în raionul comunei Stilpeni.
Ogrăzelele, vă/cea, ce izvorește
din com. Genuneni, pl. Oltuld.-s., jud.
în riul

Vălcea,

Bistriţa,

și

se

varsă

tot pe teritoriul

acestef comune.

Ogrăzelele-Mari,

foiană,

Vilcea, plaiul Horezul, com.
lești-d.-s.

jud.
Fo-

Ogrăzeni, comună. Veză TalpaOgrezeni, jud. Vlașca.

- nituri de 2793 lei și la cheltueli,

se şi termină,
Ogoarele,

spre E. şi N. se întinde o mică |
vale în care este lacul Ograda.
Aci este reședința primărici
şi a judecătoriei comunale.
Are o populaţie de 96 familii; o școală primară mixtă,
condusă de un învăţător; o
biserică,. deservită de un preot
și doi cîntăreți,
Locuitorii posedă: 233 cai,

Sărindăreanu, cu reședința pri-.

Are o

Ogoarele, dea?, în jud. Gorj, pl.
com.

rur.,

Ialomiţa-Balta, situ-

Ialomița,

o

Are o populaţie de 160 suflete, locuind în 31 case.

Amatadia,

com.

lomiţa, pl.

şii: Ograda,

Oglinzi, Pădure, în jud. Neamţu, |

pl. de Sus-Mijlocul, com.

Ograda,

pl. Ialomiţa-Balta, pendinte de co-

com.

Ogrăzile, cătun al com. Monteo-

Runcul,

jud. Gorj,

spre

Ograda,

sa,

în

jud, Ialomiţa,

rul, jud. Buzăti, cu 310 locuitori
ŞI 41 casc.
|

OGRĂZILE
OGREZENI

Ogrăzile, moșie, în jud. Buzăiă,
com. Monteorul, cam de 600
- hect,, încorporată acum cu Monteorul saii Hagi-Moscu.

Ogrăzilor (Valea-), a/e, în jud.
Gorj, com. Cirligei; începe de la
E. de Bălcești și Perești; prin ea
se” scurge torentul cu același
nume ce se varsă în apa Gal. benul (Baia-de-Fer), între cătuși Bălcești.

nele Pereşti

Ogrăzul, mahala, făcînd parte
din com. rur. Petrari-d.-s., pl.
Ocolul, jud. Vălcea.

Ogretinul, com:

rar, jud.

Pra-

țuicii, fabricarea cărămidei, creșterea vitelor, lemnăria, dulgheria, ziclăria şi cizmăria.

muncei îl desfac
şi Ploeşti.

milii, sai 720 suflete, din cari
135 contribuabili, locuind în 190
. case,
Biserica, care servă și pentru
locuitorii din com. Cătunul, s'a
fondat în anul

mătoarea

1817,

şi are

ur-

inscripție:

Locuitorii

bi-

serică s'a ridicat întru cinstea și slava
sf. Dimitrie și a Cuvioasei Paraschiva ;
s'aii ridicat în zilele Domnului
nostru
loan
Caragea
Voevod, fiind Episcop
Kirio IKirio Costande şi S'aii ridicat de

robii lui Dumnezeii "Radu Negusteriil
Ogretin și de Stana, soţia dumnealui
Radu, Maria, soţia Negustorului Cărbuncanu cu tot neamul lor: Popa Mihai
tot neamul,

Biserica
preot.

Lcat

e

15172.

deservită

sunt

moșneni;

56

S'ai împroprietărit la 1864 pe
„moșia “moșnenilor. Ei posedă:
13 cai și jepe, 160 vaci, 6 bivoli, 60
porci.

capre,

şoo

oi și 200

Toată comuna se întinde pe
o suprafață de 1250 hect.
“Țuică se fabrică în comună
cam la 4000

decal.

anual.

Stupi”cu albine sunt 60.
Se găsesc mulți meri, peri,
duzi, cireși și nuci.
Comerciul se exercită

de

Budgetul com. e la venituri
de 3296 lei, şi la cheltueli, de
2221.75 lei,
II

Prin centrul com. trece Șoseaua judeţeană ce merge spre
N. la com. Rincezi și spre S,
la. Drajna-d.-j. O..altă şosea vecinală merge spre Drajna d.-s.

E brăzdată de dealurile : Mir-

cea, Leurdeanul, Virful-Cornului și Virful-Roșu, acoperite cu
pășune și pădure.

de un

Are o școală înființată la 1886,
frecuentată de -37 copii.
Locuitorii din comună se o- cupă cu pomicultura, fabricarea

Vlad, al-lui-Șerban, Poiana-Părului, al-Pleșei, al-Călinei, al-Se.-

ciului, al-Cășărici, al-Călăghiei,
al-Secăturei, Șireada și Pirloagele, toate situate în partea de
V. a comunei,
Văi sunt: Purcăreţul, Ogretinul, Trestia, a-Dra gomirei,a-Podului, Călu găreasca, Valea-Rece,
Valea-Mare și Cheabali.

Se mărginește cu comunele:
Drajna-de-sus, Cerașul și Riîncezi,

Numele de Ogretinul se crede că s'a format din cuvintele
«o grădină», pentru că împre:

şi teritoriul

comunei Ogretinul, |

care s'a înființat mai tirziu.de

Dragomir
Stan

Comisul,

fratele

lui

Sutașul, ambii din neamul

Pinteștilor din Drajna.

Ogretinul, g îrlă, jud. Prahova;
izvorește

din

muntele Leurdea-

nul; curge de la N. spre S,, |
apoi de la N.-E. spre S.-V,, prin
com. Ogretinul, printre Drajna:
"ds.

şi Cătunul,

și se varsă

în

apa Drajna, în raionul comunei

Drajna-d.-s., la Moara-Bolinești-

lor. Face, îin cursul săi, zigzaguri, la Reveicul și Stan-Cioc,

5

- cîrciu mari,

Şesuri sunt: Bușa, Podul-lui-

e Această sfintă și Dumnezecască

cu

Produsul

București

In raionul comunei, pe apa
Ogretinul, sunt 2 două mori de
măcinat gri și porumb,

hova, plaiul -Teleajenul, la 39
kil, de Ploești, capitala judeţului.

Pănăla anul 1877, a fost unită cu com. Rincezi. Este situată
pe ambele maluri ale girlei Ogretinul și la poalele dealurilor
: Plopisulși Coasta, la 40 kil.
de capitala județului și la 11
kil. de a plaiului.
N'are nici -un cătun alipit.
Are o populaţie de 142 fa:

la

"jurul gîrlei Ogretinul, pănă la.
sorgintea ei, a fost grădina principală a castrului Gradiștea și
mai pe urmă a primilor moșneni Drăjneni, cari ai posedat

Ogrezeni,
rul, jud.

cop.

rur.,

pl.

Saba--

Ilfov, situată la V, de

București, pe : malul drept al
fiului Argeș, la 20 kil. de București,
. Pănăla anul 1880, acest sat
forma o com. cu căt, Bălăşoeni,
Hobaia și Bolovanul; iar de la

această dată repartizîndu-se, a
Tămas a se administra singur
sub numele de Ogrezeni. |

Se întinde pe o suprafață de
1686 hect., cu o populație. de
1475 suflete, din cari 272 contribuabili,. locuind în” 304 case.

Statului aparțin

1000

hect.

și

- locuitorilor 686 hect.

Statul cultivă prin arendașii
săi 925 hect. (74 izlaz, 1 vie).
Locuitorii cultivă 606-hect. (32
sterpe, 48 vie).
Are o biserică, cu hramul Adormirea, deservită de 2 preoți.
și 2 cîntăreți; 1 școală mixtă,
frecuentată de 12 copii.

Budgetul comunei e la veninituri de 4287 lei, iar la chel-tueli, de 4276 lei.
Vite sunt: 219 cai și iepe,. |
12 armăsari,.
337

boi,

353 vaci
7

OGhREZENI

a

UIALA

-

7

şi viței, 26 tauri, 12 bivoli și
bivoliţe, 21 capre, 217 porci,
S41 oi.

Locuitorii posedă:
guri:

88

plu-

cu boi, 48 cu cai; 244

care cu căruțe:
cu

136

149 cu boi, 95

cai.

|

194

lo-

cuitori; neimproprietăriți
sunt 146.

mai

Comerciul se face de 6 ciîrciumari,
|
Această comună datează cam
la

1806

și se numea

tori, pentru-că

cei

cari s'au stabilit

Vînă-

$ locuitori,

întiiă aci,

se

ocupaii cu vinătoarea prin pădurile cele întinse ale locului.
- Mai

tirzii, înmulțindu-se,

înce-

„pură să se ocupe 'cu cultura
pomilor fructiferi, cu deosebire
pruni (avind ogrăzi de pruni)
purtînd numele de Ogrăzi și
mai tirziii Ogrăzăni și Ogrezeni,
numele actual.

satul Parcheșul, cu

cotituri;

curge

mai

șul, străbătînd un stuf mocirlos;

săi

are

o lungime

păduri și muşchii; pe valea lui
merge drumul vecinal N icoliţelulParcheşul,
Ohaba, com. rur., jud. Gorj, pl.
Jiului, în partea despre N. a
conu, Borăscul.:
E situată parte pe vale şi
parte pe deal, în partea dreaptă
“a rîului Jilțul, pe o suprafață de
hect., din

cari

2000 hect,

pădure mare, 1000 hect. ara:
bile, finețe şi pășune, proprietate a d-lui C. Săvoiii; iar 290
hect., din cari 12 hect, vii și
23 hect. livezi de pruni ale
“ locuitorilor,

Ogrezeni, moșie a statului, pendinte de mănăstirea Mihaiii-Vodă, jud. Ilfov, arendată anual
cu 35700 lei.
-

Are o populație

de

208 fa-

milii, sai 680 suflete, din cari
143 contribuabili; 1 școală, în-

ființată la anul 1886 și frecuen-

Ilfov, pl. Sabarul,

în

întindere

lemn, făcută de locuitori pe la
anul 1739, deservită de 1 preot

Situată parte

Are o populaţie de
milii,

sai

ființată la

Ogurluiul, pri, în jud. Tulcea,
pl. Isaccea, pe teritoriul com.
rur. Parcheșul;

ia

naștere

oi şi 199 rimători; 42 stupi.
Budgetul comunei e la venituri de :1835 lei, 07 bani, iar la
cheltueli, de

1526

lei, 27

bani.

din

Comunicaţia se face printr'o

poalele de N.-V. ale pădurosului
deal Comoara; se îndreaptă spre
N., avind o direcţie generală de
la S.-V. spre N-E.; brăzdează
partea de N. a plășii şi pe cea

șosea comunală, care vine de la

centrală a comunei; cursul săti
descrie un semicerc cu întor-

din

fa-.
cari

1 școală, în-

și frecuentată

preoți, 4 cîntăreți şi 1 paracliser.
.
Locuitorii posedă: 19 pluguri,
43 care cu boi; 260 vite mari
cornute, 780 oi, 11 cai, 70
mători; 33 stupi cu albine.

Budgetul com.

ri-

e la venituri

de lei 1034 bani şş, iar la cheltueli, de lei 1000,
Amaradia,

Ogrinul, ruinele unui sat, jud.
Dolj, pl. Jiul-d.-j., com. Grindeni,
lingă care este o frumoasă fintînă,

suflete,

1882

|

1şo

de 40 elevi; 2 biserici, construite
“de locuitori, una în 1805, iar a
doua în 1830, deservite de 2

buri, a d-lui C. Săvoiii; 1 cîrciumă ; 2 puțuri și 4 fintîni.
guri, 60 care cu boi, 3 căruţe
cu boi, 3 căruțe cu cai; 435
vite mari cornute, 43 cai, 178

500

I10 contribuabili;

purile: Mihaii-Vodă (150 hect.),

plu-

Amara:

izlaz, poniet și vie și 19 hect,

Comuna

30

pe valea

vatra satului și a cimitirului.

a-

posedă:

i

din care 190 hect. arabile, 335
hect. finețe, 256 hect. pădure,

și 2 cîntârcți; 1 moară de

Locuitorii

”

diei și parte pe dealuri. E formată din 3 cătune: Ohaba, unde e și reședința Blidari, și Siîrbeşti, care înainte de 1875 făcea
parte din com. Glogeni.
Suprafaţa com. e de Soo hect.,

de 306 hect,, formată din: truBalașoeni (150 hect.) şi Țigănia
(8 hect.).

Valea-lui- Adam,

-

Ohaba, com. rur., în partea de.
spre S$.-V. a plaiului Novaci la
S. com. Muşeteşti, “jud. Gorj,

tată de 35 elevi; 1 biserică de
” Ogrezeni, Zădure a statului, jud.

Izvorul,

Chiţoiul, etc.

de

vre-o 3 kil.; malurile sale sunt
cam stincoase, și acoperite cu

3290

Ursa,

nu-

mai prin păduri, și după ce
trece pe la V. de satul Parcheşul, se varsă în balta Parchecursul

Improprietăriți sunt

de

sătura spre
„multe

bani 40.

este udată de piriul

Comunicaţia se face prin şoseaua

vecinală,

care

vine de la

Glodeni. Mai este un drum or" dinar ce trece peste dealul Larga

și

se îndreaptă

spre

com.

Turbaţi.
11

În comună
fintini,

sunt:

2 puțuriși

Dealuri mai însemnate sunt:
Dealul

Lazurile,

plantat

cu vii,

care produc
'un

vin de o bună

comuna Borăscul și străbate Oha-

calitate

pomi

ba, îndreptîndu-se spre com.
Bolboşul.
Dealuri mai însemnate sunt:
Ohaba, Menţi și Dealul-Racilor,
Printre care se formează văile

dealul Ohaba și dealul Sirbeşti,
E străbătută de valea Ohaba.

şi

cu

roditori;

Ohaba, căfun de reşedinţă al comunci Ohaba, jud. Gorj, plaiul

OITUZUL

a

ST

ca

OIIABA
4!

Novaci, situat pe valea Amara__diei, pe loc. şes.

Are o suprafață de 250 hect.,
"din cari

80 hect.

arabile,

100

hect. fineţe, 62 hect. pădure și
izlaz şi

8

hect.

cu o populație

vatra

de 102 familii,

tribuabili.
" Locuitorii posedă: 7 pluguri,
cu boi;

109

vite

mari

cornute, 4 cai, 300 oi, 30 rimători ; I0-stupi cu albinc,
Se

găseşte

mai

jud. Gorj, pl. Jiului; pe această
vale este situată partea despre
S.,a

comunei.

1

în cătun

Oileşti, câfuu, al com. Beceni,
jud. Buzăii, cu 40 locuitori și

9 case.

Oilor (Dealul-), ea, situat în
mijlocul com. Cermegeşti, pl.
„Cerna-d.-s., jud. Vilcea, şi pe
care se află piscul Măgura.

puțşi 2 fintîni.
Ohaba,

Bodăești,

situat pe

dealul Fratoștiţa, la 3 kil. NV.
de Bodăești, unde este reședința

Oilor (Drumul-), Zr, formînd
. limita între jud. Ilfov şi Ialomiţa;
începe de la căt. Drăgoești-d.-s.
- (plasa Mostiştea)

şi duce

pănă

la balta Mostiştea.

Are o populație de 639 suflete, locuind în 139 case; o bi-

Oilor (Movila-), mo2ifă, între
comunele Urzica și Vădăstrița,

serică, cu hramul Cuvioasa Pa.
raschiva, fondată de locuitori
în 1843. :

pl. Balta-Oltul-d.-j., jud. Roma-

„Copiii din sat urmează la şcoadin com.

Bodăeşti, ce

naţi; face parte

dintr'un

şir de

măgure, ce merge de la V, spre
E., în direcție paralelă cu cursul
Dunărei,

este la 1 kil.
se face prin

șo-

seaua vecinală, care o pune în
legătură la S.-E. cu Bodăești,
cătunul de reședință.

Oilor (Valea-), va/e, pe teritoriul satului Oneşti, com. Șipo„tele, pl. Bahluiul, jud. Iași.
Oinacul, co. rur., în jud. Vlașca,

în jud. Mehedinţi,
plaiul Cloșani, com. rur. Vidimisat,

„rești, avînd

117 case.

pl. Marginea, situată pe Domeniul Giurgiului, la 6 kil. de acest oraş, spre N,., și la 14 kil.
de

Stănești, reședința plăşei. In

Ohaba, deal, în com. rur, Men„fi-din-Dos, pl. Motrul-d.-j., jud.
„ Mehedinți.

vechime se numea Cidirgiul.
Are o populaţie de 1000 su-

Ohaba, moșie particulară, jud,
" Dolj, pl. Amaradia, com. Bo-

pii; o biserică, cu hramul Ador-

dăești,

- Ohaba, pădure, în jud, Mehedinţi, plaiul Cloșani, pe terito- riul satului Ohaba.
Ra Ohaba, vale, se intinde din spre
V, din jud, Mehedinţi, „de la
”

lei şi la cheltueli,

de

4935 lei. Oineşti, zame de sat vechii. Vezi
Păușești, sat, com. Păuşeşti, pl.
Cirligătura, jud. Iaşi.
”

Oineșşti, saii Iazul-Vechiii, 7az, jud. Iași.

Oituzul, masiv muntos,

în jud.

Bacăii, pl. “Trotușul, cuprins înUzul,

'Trotușul, 'Oi-

tuzul și Piriul- Negru. Culmea
principală are direcţiunea de la :
N. la S., din țărmul Uzului, pănă în

muntele

Muşatul, la sor-

gintea Oituzului.
Virfarile mai principale sunt:
Dealul-Mare,
că, Țiganca,

Farca, Nemira-MiȘandrul-Mic, Șan-

drul-Mare, Vapa (Transilvania),

. Comunicaţia

: Ohaba,

de 9107

tre: sîurile

comunei,

la mixtă

renda anuală se face pe întregul

Vezi Păuşeşti, sat, pl. Cîrligătura,

sas, jud. Dolj, pl. Ama:

radia, com.

Intinderea locurilor ce prisoseşte peste cele arătate mal sus
ăparţine domeniului Giurgiul. Adomeniii.
Budgetul com. e la venituri

satului,

„sati 315 suflete, din cari 75 con20 care

com. Costeni și se termină: la
extremitatea E. a com. Ohaba,

63617, Marele Dicţionar

Geografe.

For. ZPp.
]
Eco

fete, din cari 239 contribuatili;
o școală, frecuentată de ş1 co-

mirca Maicei Domnului, făcută
de locuitori și deservită de 1

preot și 1 cintăreț. Constitue cu
căt. Braniştea parohia Oinacul.
In 1864,s'a dat la 181 locuitori, foşti clăcași, suprafața de
726 hect. In 1882,'s'a mai.dat,
“la 3I însurăţei, o suprafaţă de
| 175 -hect.

Tarniţa

și Mușatul.

E tăiat de

Pasul-Oituzului (853 m.). Ramurile care “pleacă din acest masiv
sunt: spre E.: Culmea-Doftanei,
ce pleacă din virful Farca și
|. desparte piraiele tributare Pi“riului-Negru de acelea ale Dof.
tanei-Mici, Această culme se întinde pănă în satul Doftana.
-Culmea-Slănicului, ce pleacă din:

muntele Vapa (134 m.), merge
printre Slănicul şi Doftana-Mare
„şi se prelungeşte pănă la Tirgul-Ocna. E bogată în sorginte
minerală, Culmea-Oituzului propriă zisă. Spre V.: din virful
Şandrul-Mare pleacă Culmea-Magherușului, care apoi se îndrep-

tează

spre N. sub numele

de

Culmea - Capostanului (Transilvania) pănă în Uzul, de unde
" încep Munţii - Cicului (Transil-

. vania),

|
71 -

OITUZUL

556

OLACULUI (DRUMUL)

în jud. Putna, în-

Oituzului (Pasul-), punct vama/

tre rîul Trotuşul și pîrîul Șușiţa.

şi frecăfoare în Transilvania, în
jud. Bacăiă, pl. Trotuşul, com.

Oituzul, plaiz,

Oituzul,

zîă, în jud.

Trotușul;

Bacău,

pl.

izvorește din muntele

Hirja. Biuroul vamal de aci s'a
înființat la 1 Ianuarie 1860. Are

Muşatul (Transilvania) ; curge de

sucursalele:

la S. la N., printre Culmea-Breţ-

A adus statului în 1896--98 un
venit de lei 268535, bani 8o.
Înălțimea trecătoarei d'asupra

canilor

şi a Lipşei (jud. Putna),

pănă la frontieră, la pasul Oituzul, de unde are direcția generală spre E. pănă la confluența sa cu Trotușul la Oneşti;
udă satele Poiana-Sărată (Transilvania), Hirja, Ferăstrăul,

Gro-

zești, Bogdănești și Onești; se
îngroaşă pe dreapta cu Măciu-

Comăneşti

şi Uzul.

nivelului Mării este de 853 m.
Prin această trecătoare vencaii

oștile ungare comandate de Ma-

teii

Corvin,

care

s'a

luptat

cu Ștefan-cel-Mare la 1467. In
timpuri mai noi (1653), Keme-

culeţul

şi

Manciuca.

Această

vale, prin care șerpuește Oituzul, este în general strimtă și
înconjurată de înălțimi păduroa:
se și foarte puțin accesibile pănă
la satul Grozești, De aci se lărgeşte, spre a se uni cu văile
Trotușului şi Cașinului. Pe aci,

s'a construit calea națională Onești- Poiana - Sărată (Transilvania), pe timpul lui Gr. Al. Ghica, după 1848. Acest Domn a
însărcinat cu facerea ei pe o
companie

de

genii

austriacă.

cașul, Piriul- Morei, Piriul-Chi-

ny-lanoş, după ce ajutase pe
Gheorghe-Ștefan, să se suie pe

Oiţa.

nului, Ciocanul, Nistorul, PiriulChivei, Manaşca, Lezunţul, care
udă Iluta, Sărata, Bălcoiul, Ba-

tronul Moldovei, temîndu-se de
vre-o sminteală saii de vr'un
vicleșug, trimise toată oastea

Oiţa, piriă,

lica și Mănciucul;

ungurească înapoi în Transilvania. Ast-fel la 1653, întreaga

rile, com. Ciurea, pl. Codrul,
jud. Iaşi; după ce se uneşte cu

pedestrime

piraiele : Groşul, Şanta şi Birca,
curge spre N., prin șesul Netedul :și, din sus de Baba-Nicula,
sc varsă în piriul Nicolina, sub
numele de Roșa.

se încarcă cu

iar pe stînga

Cernica,

care

dă

în Oituzul la Poiana-Sărată, Piriul- Popii, Feşca- Mică, Feșca- Mare, Pușcașul, Pirîul-Hoţului,
Saroșul,

Iordacatul,

Bahna, care udă
- şi Galiţa.

IHeţmanul,

satele

Bahna

de

Nemţi,

seră sub comanda

ce

fuse-

lui Kemeny-

Ianoș, fu trimisă în Transilvania, pe la codrul Capoteștilor

(Transilvania), prin Cobile, drept
la poteca

Oituzului,

munți,

în jud,

Bacăii,

pl.

Tro-

tușul, dintre riurile Slănicul şi
Oituzul, despărţind basinurile
lor. Direcţia crestei munților este
de la V. spre E., începind în
muntele Lunca. Pescarului, lăsîndu-se treptat pănă ce se confundă cu șesul “Trotușului. In

această direcție prezintă virfurile: Piciorul Borvizului, I.espezi, Doroftea, Păltinișul, Șuri,
Bolovani, Saroşa, Saghinul, Muncelul, Piciorul - Porcului, Ungureana şi Croşna. Din aceşti munți

se scurg ape, prin văile transversale de pe povirnișul septentrional, în Slănicul, iar prin
văile după cel meridional în Oituzul. Această culme se poate
considera ca limită între comunele

IHirja, Grozeşti,

la S., Tir-

gul-Trotușul și Tîrgul-Ocna, la N.

te de la Șalgăii de la Ocna, în
cit au fost siliți să fugă în. toate
părţile, lăsînd și tunurile și bagajele lor prin munți. Mulţi din
Nemți ai perit şi abia o parte
aii trecut peste munţi în Ardeal
(Miron

Costin,

de sub

jud.

dealul

Iași,

izvoreşte

Bordea, între sa-

tele Piciorul-Lupului şi Curătu-

însă, prin

strimtori, Nemţii ati pătimit mul:
Oituzului (Culmea-), cu/me de

Vezi Bordea, dea, jud. Iaşi.

«L.etop. Mold.»,

I, p. 296—308).

Oiţa, za/e, la S.
de-Fi,

de

pl. Oltul-d.-s.,

com.

Vai-

jud.

Olt;

se varsă în -girla Cungrea-Mică,
pe ţărmul sting, tot în raionul
comunei Vai-de.Ei.

Ojeasca, s/oară de moşie, în județul Buzăii, com. Măgura, căt.
Unguriul,

dăruită, de clucereasa

Oituzului (Valea-), za/e, în jud.

Luxandra Lerculeasa, Episcopiei
de Buzăii și incorporată apoi cu

Bacăii, pl. Trotuşul. Incepe în
Transilvania, pătrunde în ţară
pe la trecătoarea cu același nume

singur corp cu Unguriul și Ojeasca,
|

şi, după ce străbate comunele
" Hirja, Grozești și Bogdănești,
sc sfirşeşte la Onești. Munţii de

la N. văii sunt:

Lespezile, Do-

roftea, Păltinișul, Bolovanul, Ungureana, Muncelul, Coșna (400

m.); iar cei de la S. sunt: Runcul-Alb (600 m.), Stancica, Mes-

"teacănul, Ploștina (400 m.), Măgura-Cașinului, Măgurișul, Run-

moșia

Unguriul, făcînd acum un

Olacul, sai Dealul-Olacului,
deal, în com. rur. Secul, pl.
Dumbrava, jud. Mehedinți.
Olacul-Vechiu,

ram

vechii,

în com. rur. Iablaniţa, pl. Dum:
brava, jud. Mehedinţi.

Olacului (Drumul-),sai

Dru-

OLACULUI

(MOVILA-)

557

mul-Craiovei. (Vezi descrierea judeţului Teleorman).

lă şi o biserică, cu hramul Buna-!

cai;

260

vite

Vestire,

cai,

342

oi,

deservită

de

1

preot

şi un cîntăreţ,

Olacului (Movila-), mzoo;7ă, județul Brăila, Ja 5 kil. spre N,
de satul Ciacirul pe drumul
Brăila-lalomiţa.

OLARI

Olanul, zzuuțe, în jud. Mehedinţi,

şi tufăriş.
Olandra,

din

udă

de

căt.

virful

In cătun se află 1 puț și
fîntîni.

Olanul,

zpoşie. Vezi Drăgoiul.

Olanul, com. rur., pe malul sting
al Oltului, jud. Argeș, pl. Ol-

Olanul

(Săracul),

moșie,

cu

contri-

5 cîrciumi.

Budgetul comunei e la venituri de 4529 lei și la cheltueli,
de 4429 lei.
|
Vite sunt: 1144 boi şi vaci,
37 cai, 600 oi, 50 capre şi 1200

Olanul,

sa,

cu

150

suflete,

pe

malul stingal Oltului, jud. Argeș,
pl. Oltul, făcînd parte din com.
rur.

cu

același

nume.

Aci

rul, pl. Jiului, jud. Gorj, în partea despre N.

com.

Vaţa,

saz, făcind

parte

din com.

locuitori și o biserică, fon-

Olari,

a/fă

1869.
numire

a

Mărgineni-d.s., plasa
jud. Prahova.

comunei

Filipești,

a

comunei,
lingă

si-

lanţul

Olari,

căfuu,

al com.

Pirscoveni,

pl. Olteţul-Oltul-d.-s., jud. Romanați, situat la vărsarea Burluiului (Bechetul) în Olteţul, la 4
kil. spre V. de satul. Pirscoveni,
unde terenul are 150 m. dealtitudine d'asupra nivelului Mării.

Se

mai

numește

şi

Vilsă-

de înălţimi din stînga Jiului, nu-

nești. Are o populaţie

mit și Curmătura,

locuitori; o biserică, cu hramul
Sf. Nicolae, făcută în 1821 de

Suprafaţa căt. e de: 638 hect.,
din cari 20 hect.

și

250

hect.

pădure mare,

loc

de cultură,

fineţe
şi pășune, proprietate
a statului, iar 88 hect. ale locuitorilor, din care 10 hect. vii

și 20 hect. pruni,
Are o populaţie de 8o familii,
Sai 320 suflete, din cari 77 contribuabili; o biserică de lemn,

făcută de locuitori pe
1830 şi deservită de
şi

este

reședința primăriei, Are o şcoa-

cătunului

cătun, al com. Calvini, jud.

tuat pe loc șes și

rimători.
|
Locuitorii se ocupă mult cu
plutirea pe Olt, coborind lemne,
pe plute, de la gura Lotrului
pănă la Slatina și Turnul-Măgurele,

a

|

2

rur. Ciumați, pl. Cimpul, jud.
Prahova. Are o populație de
dată la anul

Olari, cătun, al comunei Plopșo,

Olari,

de 2600 lei.

Buzău, cu 180 locuitori și 51
case; sc alipește de căt. Bisceni-d.-j.

4 biserici;o şcoală prirurală;

Plopșorul.

numire

245

Olari,

colești, Olanul, Peretul şi Stoicăneşti, cu o populaţie de 1309

mară

a/ă

tirca Cozia ; are o arendă anuală

tul, la 40 kil. de com. rur. Tig-

„Are

Olari,

sa,

o

Olanul. Vezi Săracul-Olanul, județul Olt.

veni, reședința subprefecturei,
şi la 31 kil. de Pitești. Secom„pune din 5 sate: Drăgoiul,
Ni-

-

com.

tincști şi Prodani,

intindere de 88 pog,, jud. Argeș, pl. Oltul, proprietatea sta“tului, fostă pendinte de mănăs-

Olanele. Vezi 7Zrupurif/e-ule-Pădure, jud. Muşcel,

cari.238

Pietro-

pl. Vedea-d.-s., jud. Olt.

Dumi-

rîului Motnăul.

buabili. .

națională Filiași

şani, care îl pune în legătură la
N. cu cătunul Cocoreni al comunci Peșteana-d.-s., iar la S$.

Chiţani, cu mahalalele sale Pu.

treşti-d.-s., si se varsă pe stînga

locuitori, din

seaua

cu

Puşcașul;

reședință,

125

niță,

în jud. R.-Sărat,

plaiul Rîmnic, com. Dumitreşti;
izvorește

şi

plaiul Cloşani, aproape de gra-

Olanul, pichet de graniță, în județul Mehedinţi, plaiul Cloşani.

firii,

cornute, 15

capre

- rimători.
Comunicaţia se face prin şo-

Olanul, zî7f de muute, în plaiul
„ Loviştea, jud, Argeș.

Olacului (Valea-), vale repede,
în jud. Buzăă, com. Minzăleşti,
căt. Bisceni; are în juru'i fincață

mari

37

la anul
preot

1

1 cîntăreţ.

40

care

cu

proprietarul Joitoiii, și deservită
de 1 preot și 2 cîntăreţi.
Olari,

căzu,

boi,

2

căruțe

cu

com.

urb.

orezul,

plaiul Horezul, jud. Vilcea. Aci
sunt 2 biserici.

Una,

cu hramul

Sf. Voevozi și S-ţii Impărați,
«zidită în zilele Prea Inălțatului Domn Grigore Dumitru Voevod, cu blagoslovenia Episcopului nostru Neofit la anul 1826».
Inainte.de

Locuitorii posedă : 20 pluguri,

de 544

acest
lemn,

1826,

a fost

pe

loc o altă bisericuță de
pe cari fondatorii celei

:

OLARI

- OLĂNEŞTI

actuale

ai “dăruit?o; la niște fini

Armășeşti,

ai.

din

Vilcea ; are direcţia E. spre V.

lor

comuna

Slătioara,

cătunul Olari, unde funcționează

pl. Cerna-d.-s., jud.

şi se varsă

în

riul

şi azi.

A doua biserică s'a înălțat
în timpul Domniei lui Grigore
Ghica

Voevod, cu blagoslovenia
P. S. S. Părintelui Kir Neofit,
de Simion sin Mihaii Nanes şi

|

alții.

com. rur. Slătioara, plaiul Ilorezul, jud. Vilcea. Cade în partea
de N. a comunei și este udată
de văile:

Omului,

vrii şi Predei.

Olarilor, Mo-

Aci e

primăria

și şcoala.

Olari, sai Mărgineni-de-jos
și Brătăşanca, /rup de moşii
ale statului, jud. Prahova,

zaz,

Isăcescu,

pe
com,

moșia UngureniUngureni,

pl.

Jijia, jud. Botoșani,

Olari, vale, ce se varsă în gârla
Doftăneţul, în raionul com. Co-

corăști-Mislii, plaiul

Vărbilăul,

jud. Prahova.

Olariţa, căra (tirlă), în județul
Ialomiţa, pl. Ialomiţa-Balta, teritoriul comunci Bora, situat pe
cimpul Bărăgan.

Olarul, “iri, pe moşia Buda,
com. cu același nume, pl. Herţa,
jud. Dorohoiii.

Olarul, [iriiaş, izvorește din partea de E. a satului Călinești,
com.

Călinești,

și se varsă în
“com. Brehuești.

jud.

piriul

Botoșani,

Bahna,

Cirstănești

şi Lăicăi-Run-

ceasa, pl. Argeșul, jud. Muşcel.
Se mai numeşte şi Ciocoaica.
Virful săi poartă același nume.

acoperit

cu

pă:

și tufăriș.

dure

Olarului
ce

(Drumul-),

conduce

și

Olănelul, fost pichet de Franiță,
în jud. Mehedinți, plaiul Cloșani.
Olăneşti,

Zr, jud.

de

la

Craiova

tune:

milii, sai

Calafat şi care trece prin centrul

380

Olăneasca,

Beceni,

jud.

saz, în jud. R.-Sărat,

pl. Marginea-d.-j., cătunul com.
Gulianca, așezat în partea de
E,

în

cîmp,

la

2!

kil,

suflete,

din

cari

50 contribuabili.
Olăneasca, moșie a statului, fostă
a d-lui G. Olănescu, situată în

com. Olănești, plaiul Cozia, jud.
Vilcea, în întindere de 50 hec-

tare,

Olâneasca, /ădure supusă _regimului silvic, jud. Muşcel, proprietate a moșnenilor Dragospendinte

Dragoslavele,
600

hect.,

nante:

în

avind

de

comuna

întindere
esențe

de

domi-

fag și brad spre virf.

Se învecinește la N. cu muntele Algiiul; la S., cu comuna

durea

Priseaca

la V., cu pă-

şi la E,

cu riul

Dimboviţa,
Olănelul,

mute,

la

1459 suflete,

contribuabili,

din

cari

locuind

în

case.
Sf.

Nicolae,

anul

1551

de Drăgici şi G. O-

în jud. Mehe-

fondată

la

lănescu; a doua, cu hramul Sf.
Ion Botezătorul, fondată la anul
1751 de vătaful Alexe și a treia,

cu hramul Sf. Gheorghe, fondată
la anul 1881 de frații G. şi B.
Cormoşi.
Are

o şcoală frecuentată

de

36 copii,
Veniturile

și

cheltuelile

co-

munci sc 'urcă la 1704 lei.
Locuitorii pe lingă agricultură
se mai ocupă şi cu dulgheria,
dogăria și rotăria. Produsul mun„cei îl desfac la Rimnicul-Vilcea
şi Riureni.

Vite sunt: 48 cai, 310 boi,
370 vaci, 4 bivcli, 160 . capre,
420

loveni,

ambele

Olăneşti,

mul

spre

E. de căt. de reședință, Gulianca. Are o suprafață de 10
hect., cu o populație de 46 familii, saii 207

rîului

Mosoroasa

ps

“Sunt 3 biserici: una cu hra-

Olarului (Ograda-). Vezi Laculcom.

ale

situată

Vilcea,

din 4 că-

19 kil. de reşedinţa județului.
Are o populație de 299 fa375

Cocoanei,
"Buzăi.

rur., jud.

“Tisa, Livadia,

"şi Olăneşti,

la

moșiei Galiciuica.

com.

plaiul Cozia, compusă

maluri

Dolj, pl. Băileşti, com. Galiciuica,

Bădeni-Ungureni;

Olarul, ziriă, izvorește dela locul
numit Piscul-Inalt, dintre dea.

lurile comunelor

între

pen-

dinţi de mănăstirea Mărgineni.
De la 1891 sa vindut de veci,
Olari,

Văleni

Este ripos și

Olari, mahala, făcînd: parte din

Cernișoara.

Olarului (Dealul-), 7ea7,
comunele

hedinți, plaiul Cloşani, aproape
de graniță.

oi și 190 porci.

Suprafaţa com. e de
hect., din cari 300 hect.
satului.
Locuitorii

sunt

moșneni;

1250
vatra
iar

9I S'aii împroprietărit la 1864,
cu 210 hect., 'din moșia d-lor
Petre Munteanu şi Iordache Olănescu,
Riul Olăneşti udă comuna de

la N. spre S. Intr'insul se varsă
văile: Ripuroasa, Ursului, Racului, Brănești, IDosului,
Mosoroasa, Tiși și Moasa. Pe acest
rii, în raionul
comunei, sunt
4 mori și o piuă,.

OLĂNEŞTI

Se mărginește la N, cu munții
comunei,
răcincști,

la S. cu comuna Săla E. cu com. Mu-

creasca-d.-s. și de-jos şi la V,
cu com. Cheia.
La N. comunei sunt munții
Gerea,

Folea

şi Căprăreaţa,

în

cari se fabrică brînză.
“Locuitorii posedă 100 stupi
cu albine. Aci se fabrică anual
pănă la 10000 litri ţuică, în ter.
men mijlociă.
Are o şosea care înlesneşte co-

municaţia între Muereasca-d.-s.,

Călimăneşti, Sărăcinești şi Cheia.
E brăzdată de dealurile: VieGlozurei, Cornetul, Vădurelul,
deanul, Scaunele şi Stinei. Lo- curi izolate are: Răpuroasa, Gropile, Ulmi și Sturi. Poeni sunt
Rotunda și Plescioara; văi:
Tisa,
Pe

minerală:

Tisei,
Vulcan,

doctor Davila pusese

mult zel

în studiarea acestorape; așa în
„Iunie 1869 însărcină pe d-l dr.
A. Bernard cu analiza lor. Se

ecze-

- muscular, gutei exudatelor,
ticulațiunilor,

ulcerelor

scrofuloaselor,
saturnine,

ar-

cronice,

intoxicaţiunilor

pitiriosis,

psoriasis,

acute; contra sifilisului nu au
dat tot-dea-una rezultate satisfă-

găsise aproape 40 izvoare şi
cu debit mare; era mare entusiasm pe atunci pentru propăşirea și desvoltarea acestei sta-

bronchite cronice,
însoţite de
emfiseme, astmă, în afecțiunile

țiuni balneare,
Fac parte din colecțiunea
'ce
sa trimis la 1873 la expozi:

cronice ale gitului.
Apele feruginoase se întrebuințează intern contra ane-

țiunea din Viena.

Din punctul

de vedere al acțiunei fiziologice
. şi terapeutice, ai fost studiate

cătoare,
Intern

miilor,

se

întrebuințează

cloro-anemiilor,

Apele

saline-amare

la

etc.

“(sursele

E vechea proprietate a lui Petre
Munteanu, iar azi aparţin fraţi-

natură reumatismală, cahexielor

lor Bădescu din Bucureşti.
Se află un otel mare, cu 2
caturi, cu 53 camere şi 3 saloane;
un otel mai mic, format din 12

Rubin-Escu-

palustre, dispepsii,
Apele bromo-iodurate (sursele 4, 5, 7, 8, 9, 11 şi 13)se
întrebuințează intern contra scro-

camere; asemenea

Ion

fulelor, diferite tumori, gușa, reu-

o cazarmă

Moasa,

Olăneşti

şi

sunt sursele de apă

lap, Etna-Anicuţa,

* Petru Poenaru și de profesorul de
chimie Alexe Marin. Regretatul

Se recomandă contra:

melor, reumatismului articular și

4, 6, 7, 8 și 12) se întrebuințează intern contra constipațiu-

și a Brăneștilor.

văile

Răpuroasa

noscute de mult timp. Primele
izvoare aflate aii fost analizate de

" de d-rii Vălleanu şi dr, Zorileanu.

Răpuroasa, Racul,

Mosorosi
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C. Bră-

tianu, Lelia, Maria, Petre Mun.
teanu, 30 August, Diana, Hipocrat, Carol Davila, Hygea, Ana
Davila, Domnița Maria, Efro“sina, Regina Elisabeta, Regele
Carol I-ii, Semiramisa şi Libertatea.

Olăneşti, saţ, făcînd parte din
com. rur. cu același nume, jud.
Vilcea. Are o populaţie de 1235
locuitori,
Olăneşti, stazie ba/neară, jud.
Vilcea, la 14 kil. de R.-Vilcea,
aproape de Călimănești.
|
Long. E. Gr. 24%21'; Lat, N.
45%15'; Alt. 280 m.
Distanța de la R.-Vilcea e de
2 ore, Localitatea e înconjurată
de păduri și străbătută de rîu.
- leţul Olăneşti, Există un stabiliment balnear, așezat pe un
platoii înconjurat de dealuri. *
Apele de la Olănești sunt cu-

cu

2

este acolo și
caturi

pentru

nilor, idropisiilor, paraliziilor de

matisme,

paralisii,

isterii,

etc.

60 bolnavi militari. Stabilimen-

Apele alcaline (sursa Esculap)

„tul balnear are 3 basinuride mar-

se întrebuințează intern contra
calculelor vesicale și renale. -

moră, ce pot conține pănă la
1000 decalitri deapă; 10 cabine
cu cite 2 căzi pentru bărbaţi și
femei, pentru făcut băi calde.
Toate sursele se pot clasa
între apele atermale, saline sulfidrice şi iodurate; alte surse sunt
alcaline; iar altele, magneziene.
După analizarea apelor, s'a
constatat de dr. Bernard că: cele
sulfuroase, sunt superioare apei
de

Wiesbaden, Mehadia, Baden,

Barreges,

Bagnăres-de-Luchon,

Saint- Sauveur,

Aix-les- Bains,

Aix-la-Chapelle și Eaux-Bonnes,
cu deosebire că: apele de la Olănești sunt atermale; cele alcaline staă în comparaţie cu:
Vals, Vichy, ms, la Bourboule.

Apele sulfuroase cele concentrate sunt întrebuințate în băi,
iar cele mai puţin concentrate

„sunt întrebuințate întern.

Nămolul

aplicat în cataplas-

me a dat rezultate foarte bune
la ulcere cronice, și la supura-

.

ţiile artritelor reumatice.
Contra indicațiuni: tuberculoza, boalele de cord și predis- :
pozițiunile la apoplexie,
Sezonul începe la 20 Maii și ține pănă la 15 Septembrie.
“A fost o staţiune foarte fre"cuentată. Mai mulți ani elevele bolnave ale Azilului <Elena
Doamna»

se trimeteaii la această

localitate.

Olăneşti, carieră de marmoră, ce
se deschisese lingă băile Olănești, jud Vilcea. Marmora de:
la Olănesti este un calcar amorf,

de o coloare mai uniformă, printre crăpăturile. căruia s'ai infiltrat materii colorante de dife-
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- rite nuanțe cari "1 dai un aspect
frumos. Aceasta este o rocă ex” clusiv sedimentară, făcînd parte
din epoca secundară, după un
rest de belemnit ce s'a găsit
într'insa, care a trăit în epoca
secundară,
Olăneşti, porpiune de pămiut, în
întindere de 57 hect., cumpărată
de la stat de către răzeșii din
satul Portari, com. Zăpodeni,

pl. Mijlocul; jud. Vasluii, şi alipită la moșia lor. Forma din ve- chime d'impreună, cu satul Moara-Domnească,

din com. Valea-

Rea, pl. Mijlocul, un singur trup
de moșie, fostă proprietatea, lui
Mihail Racoviţă- Voevod.
Intre anii 1716 și 1727, Mihail Racoviţă a clădit în această
localitate o biserică şi un palat a
- căror
tă-zi.

urme

se văd

și pănă

as-

OLĂRIA

cularizare, a statului de la care

Olănita,

aii cumpărat-o răzeşii,

„Nișcovul, căt. Săscni, fostă pro“ prietatea statului, pendinte de
Episcopie; are o întindere de

Olăneşti, 7îz, jud. Vilcea, îzvorește din muntele Gera, punctul Căprăreaţa şi curge paralel
cu riul Cheia,

în care se varsă

la com. Sărăcineşti, formînd riul
Rimnicul. Valea acestui rîii este
cunoscută prin existenţa băilor

vie,

20 hect.,

seamă

cel

Olăreasa,
maradia,

Davila.

7

negru, e cel mai re-

saţ, jud.
com.

(Culmea-),

cu/me

„de munte, jud. Vilcea, care se
desparte de culmea principală
Parîngul, la muntele Chindia și
se prelungește pănă aproape de

- Rîmnicul-Vilcea, separind rîul
Rimnicul de apa Gura-Văiei.
Are ca virfuri mai înalte piscul Olăneşti și Locul-Frumos

Dolj, pl. A-

Stoina,

situat la

I kil. de Stoina. Are o populație de 200 suflete, cari locuesc în 40

Olăneştilor

cari 8 hect. vic,

putat din judeţ.

Pe această vale

și Ana

din

restul pădure, izlaz și pămînt
arabil ; vinul produs aci, mai cu

sunt sursele: 30 August, Diana,
Carol Davila, Hipocrat, Hygea,

de la Olăneşti.

în jud. Buzău, com.

case.

Copiii
școala

din

mixtă

sat

urmează

la

din satul Stoina.

Olăreasa, zec/hia numire a comunel Orbeasca-d.-j., jud. Teleorman;

astăzi poartă

această nu-

mire un cătunaş cu cite.va case,
dincolo de riul Vedea, lîngă pod.

Locuitorii Portăreni, scoțind
piatră și cărămizi din dărimă-

(756 m.).

turile zidurilor,

mifică: culmea Călimăneşti, coprinsă între piraiele Gura-Văci

„Olăreasa, moșie particulară, judeţul Dolj, pl. Amaradia, com.
Stoina, aparținind cetelor de moșneni ce se găsesc pe dinsa,

şi Căciulata; culmea Căciulata,
care este cea mai scurtă și cea

Olăreasa,

aă zidit din noii

o biserică, în satul Portari-d..j.,
la 1804, în zilele Domnului Alexandru-Moruzzi-Voevod,

la care

biserică s'a întrebuințat icoanele

pronumit

ra-

trului și care are ca pisc mun-

șului Huși.

tele Sida.

Această porţiune de pămînt,
d'impreună cu Moara-Domnească, deveni cu timpulînchinată
mănăstirei Frumoasa din

orașul

Iași. Pe la 1856, boerul Scarlat
Donici, proprietarul moșiilor:
Valea-Rea

se

și

Cloșcă

bisericile

Olăneşti

ora-

frumos sculptat, a fost luată de
- dusă la una din

culmea

mai abruptă dintre toate, separînd piraicle Căciulata de Puturoasa și culmea Nauruţul, care
se îndreptează de la V. către
E., formînd ţărmul drept al Lo-

din biserica dărimată, iar strana
- Archierească, de lemn ales, foarte
Protoereul

Din

și Ferești, vecin

cu

Olănești-Moara-Domnească, făcu
proces
mănăstirei Frumoasa,
pretinzind că ar fi proprietarul
citatelor

moşii.

nîndu-se

în

Procesul

favoarea

termi-

sa, deveni

Olăneştilor (Dealul-),

ea/, o-

cupă partea de E. a satului Portari, jud. Vasluiă, pl. Mijlocul,
com. Valea-Rea. Pe el a fosto
biserică și un palat făcute de
Mihail Racoviţă, Domnul Moldovei, și ale căror urme se văd
şi astăzi.

za/, formînd

între moșia

Oporelul

hotarul
și

moşia

moșnenilor Oporeni, pl. Oltul
d.-j., jud. Olt. Curge spre E.
și sc varsă în gîrla Tesluiul. Pe
aci este un drum natural prin
care se comunică cu satele Deleni, Comăniţa și Drăgășani.
Olăreni, pumire vechie a comunel Jideni, jud. R.-Sărat.
Olăreşti,

sa/, cu 96 locuitori, jud.

Argeș, pl. 'Topologul, făcînd
parte din com. rur. Corbi-Mă.
gureni. Aici se lucrează multă
olărie,

de

unde

a venit

și nu-

mele satului,
Olănita, s4b-divisie a cătunului
Izvorul-Dulce, jud. Buzăii, com.

proprietarul moşiei Aloara-Dom-

Gura-Sărăţii, unde

nească, afară de Olăneşti ce rămase a mănăstirei, iar după se-

tuată

din

o

1583.

mare

cruce

se

află side

Olăreşti, za/e, jud. Vilcea,
Oltul-d.-s., com. Frincești,

pl.

piatră .

Olăria, za/z, jud. Gorj,-pl. Oco-

NA
v
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din

com.

'de la braţul Olinca, pe margi-

Peşteana;

întinde pe 2 kil. de la E,
V. şi se termină în puncCostan; se limitează spre
cu culmea Chiciora, iar spre
cu Dealul-Mare.

ginea

căreia

podului de piatră de pe calea națională. Șoseaua națională Turnul-Alexandria trece de-alungul
comunei și o pune în legătură

este așezată,

Olmul, zîrii, jud. Botoșani, îzvorește de pe moșia Stănceşti,
com.
Curtești, și se varsă în

cu comuna

piriul Drăsleuca.
Olăriţa, zîrîz, izvorește din com,
Dobriceni, jud. Botoșani, curge
pe moșia

Odaia-Silişcani,

Brăteni, şi se

varsă

pe

com.

dreapta

Başeului, după ce a primit
mic piriiaş, numit
neștilor.

Oleşeşti,

că/uu,

mățuiul.

Are

un

Broasca

saii

Secara,

cu

Tir-

240

lo-

cuitori şi 56 case; se sub-divide
_în Oleșeşti-de-jos şi Oleşeşti-desus,

Oleşeşti, că/uu, în jud. Putna,
pl. Gîrlele, com. Țifeşti, situat

Pănă

cele mai frumoase.
Se învecineşte: la E., cu com.
Voivoda; la S.-V., cu domeniul
statului. Suroaia-Turnul ; la N.V., cu com. Dracea şi la N.
E., cu com. Furculești.
Numărul
locuitorilor împro-

prietăriți, pe 508 hect. arabile,
este de 110 în com. Ologi, iar

flete, cari locuesc

Oleşeşti, colină, în jud.
com.

Tircovul,

proprietate
420

hect.,

căt.

Buzăi,
Oleşeşti,

moșnenească;
curături,

are

livezi,

fi-

neaţă, izlaz şi puţină pădure.
Oiinca (Braţul-), Zraș, una din
gurile prin cari brațul Sf. Gheorghe. se varsă în Marea-Neagră,
jud. Tulcea, pl. Sulina, com. Sf.

Gheorghe ' (Cadirlez), cuprinsă
între insula Ostrovocul și grindul Carasevschi. Sunt două insule în acest braţ.

Sulina,

în jud. Tulcea, pl.

pe teritoriul comunei Sf.

Gheorghe, în partea E. a plăşei,
şi cea S. a comunei, pe grindul Bursucul; şi-a luat numele

Secara

este de 84,

pe 400 hect.
Sunt 92 hect. vii, care
un

vin

bun.

pro-

Terenul

saii

1537

suflete,

din cari

304

contribuabili.
Numărul vitelor este de 5190
capete, dintre cari 642 cai, 1114
3009
porci.

vite mari cornute,
mici cornute și 424

vite:

- Budgetul comunei este de lei
5154,

bani 70,

la venituri şi ce

lei 5087, bani 94, la cheltueli.
Are o şcoală, frecuentată de
elevi; două biserici, una în

căt. Ologi și a doua în cătunul
“Secara,

deservite

de

2

“moară

apa

de

secolului

al XVIII;

cea parte din plasa
la care a stat pănă
la anul

1870,

fă-

Marginei,
la 1879.
com.

Ologi

avea alipit căt. Zlata, care atunci a fost dat la com. Dracea,
Ologi,
|

moșie, în jud. Teleorman,

pl. Călmăţuiul, com. Ologi, situată între moșiile Dracea, Furculești, Voivoda și domeniul statului Turnul. Are 2500 hect,,

din cari cîte-va hect. pădure.
Este proprietatea moștenitorilor
colonelului

Casimir.

Ologilor (Dealul-), Zea/, în jud.
Teleorman, pl. Călmăţuiul, com.
Ologi. E împărţit în două. Incepe la vre-o 3 kil. mai spre
V. comunei. Cel de la dreapta !
se termină aproape de pirîul. .

Călmăţuiul, iar cel de la stinga
e îndreptat spre com. Dracea.
Printre cele două dealuri trece
șoseaua națională.

Ologilor (Valea-), va/6, jud. Teleorman, întinzindu-se printre
cele două dealuri ale Ologilor, şi
terminîndu-se la marginea com.
Ologi, aproape de podul de pia- tră de peste Călmăţțuiul.

preoţi

Olteanca, saț,

și 2 cîntăreți,
Pe

mătatea

de

muncă al locuitorilor și proprietăţei este de o bună calitate
şi foarte productiv.
Populaţiunea comunei, cu a
cătunului, este de 409 familii,

22

Olinca, î7ă,

Călmăţuiul.

la

din

duc

case..

numit

situat

Satul Ologi îl găsim trecut
în nomenclatura întocmită la ju-

în cătunul

102

câtun,

trece prin căt. Secara o altă şosea vecinală, care duce la numita comună, peste un pod pe

31, kil., pe partea opusă a Călmățuiului. Cătunul de reședință
Ologi este în vale, iar Broasca
pe Dealul -Ologilor. Poziţiunea
acestui cătun de pe deal este

pe dealul de pe malul Putnei,
din jos de Vitănești.
Are o populaţie de 259 suîn

o-

țională. Spre comuna Voivoda,

Ologi, com. rur., în jud. Teleorman, pl. Călmăţuiul, situată pe
partea dreaptă a piriului Căl-

un

al comunei

covul, jud. Buzăii,

şi cu

cinale osebite are spre comuna
Dracea, pornind din calea na-

Gura-Cișmă-

Oleşeasca, moşie, în jud. Buzăi,
com, Robești, avind 332 hect.,,
arabile, livezi, fineaţă şi izlaz.

Furculeşti

rașul 'T.-Măgurele, Drumuri ve-

Călmățuiului,

este o

măcinat, în

dreptul

“com,

format din

rur, Oreviţa,

noi,

din pl. Blah-

niţa, jud. Mehedinți ; are 40 case.
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Olteanca, saţ, făcînd parte din
com. rur Glăvile, pl. Oltul-d.-j.,

OLTENI

Zgura, cu o populaţie .-de 226
familii,

sai

820 suflete, din cari.

jud. Vilcea, situat la V. comunei, pe valea cu același nume și

289

pe valea Otinceaua, la 3 kil. de

„Are o școală; o bisericăşi un

căt. Pesceana, unde e școala.
Arc 3 biserici, de lemn, anume: Glăvi, Bărbiori şi Barcane.

schit,
Viea se cultivă pe 29 hect.
Arc o pădure de 205 hect.
Vite mari cornute 478, cai

Olteanca, mahala, jud. Vilcea,
pl. Cerna-d.-s., com. Cermegeșşti.

contribuabili,

Locuitorii sunt răzeși

77;

oi 232

Olteneşti,
Olteanca, deal, jud. Vilcea,
Oltul-d.-j., com. Glăvile.

pl.

Olteanca, 7îz, izvorește din com.
Rocști, pl. Cerna-d.-s., jud. Vilcea, trece prin com. Coeni și
Cermegești și se varsă în riul
Pesceana, la hotarul com. Glăvile cu Amărăşti,
Olteanca, va/e, jud. Vilcea, pl.
Cerna-d.-s.; se varsă în rîul Cernișoara, la com. Amărăşti,

|

şi porci

vechi.

246.

sa, în jud. Fălcii, pl.

Crasna,

com.

Olteneşti,

situat

lul Cărămizi
Peșceana.

și se varsă în rîul

Olteanul, sas, în jud. Mehedinți,
plaiul Cloșani, com. rur. Glogota. Are 79 case,

azi poartă

această

numire

nu-

mai partea de N. a sa.
Olteanul-Mare, une însemnat,

în

jud. Buzău,

căt.

Chiojdul,

acoperit de fincţe şi semănături.

Olteanul
- Mic,

pante,

în jud.

Buzăii, căt. Chiojdul, ramificaţie
din Olteanul-Mare; are fincați
şi izlaz.

Olteneşti, com. rur., în partea de
S.-V. a pl. Crasna, jud. Fălciu,
formată din satele: Olteneşti și

D-lor și tot neamului, în zilele Mărici-Sale
Constantin Ipsilante Voevod, fiind mi-

tropolit Dositeiă și Episcop Constantin,

Locuitorii s'aii
la 1864, pe 750
moșia statului și
şia particulară. Ei

care

are

forma

unui

şcoală înființată la 1868, frecuen.

tată de 28

copii;

o

biserică,

făcută la 1832, în locul alteia
vechi și deservită de 1 preot,
Locuitorii sunt răzeși.

Fălcii, pl. Crasna, com. Oltenești, pe linia Crasna-Huşi, pusă

în circulație la 25 Iulie 1888.
Se află între staţiile Crasna (12
kil.) și Creţeşti (8.1 kil.). Inălțimea d'asupra nivelului Mării
de 113 m. S$9. Venitul acestei
Stații pe anul 1896 a fost de
lei, 35

Olteni,

com.

bani.

rur., jud.

Prahova,

plaiul Teleajenul, situată pe gîrla
Valea Stilpului, la 30 kil. de capitala judeţului şi la 4 kil. de
reşedinţa plaiului,
Se compune din 3 cătune:
Olteni, Ștubeiul și Valea-Stilpului, cu o populațiune de 1200
locuitori,

din

cari

183

contri-

buabili, locuind în 298 case.
Are două biserici: una în Ştu.
beiul, cu hramul Sf. Nicolae și
Cuvioasa

la 1870 pe

Paraschiva, construită

locul alteia vechi și

a doua, în Olteni; cu următoarea

” inscripţie:

Dumneo ai cîş-.

tigat cu scump sîngele tăii, care din temelic și pănă în sfirșit s'a făcut cu toată osirdia și cheltucala D-lui Pan Mariolache Crisoscolea şi a cocoahet Dumncalui Elena ce se prăznueşte sfint Lrarh Nicolae și Sfinţi! împărați Constantin
şi Elena, maica sa, și s'aii făcut această
biserică după moșia D-lor Teişani și s?aii
frumuseţat și cu zugrăveala după cum
se vede, ca să fie pomenirea sufletelor

Oltenești,

arc, deschis în partea de N.
Are împreună cu satul Zgura,
o populație de 226 familii, sai 820
suflete, din cari 289 contrib.; o

sfinta și

aceasta, care

1So5 Iulie.>.

16737

" Olteanul, vechie numire a că.
funului Ruşiavăţul, jud. Buzăii;

biserică

pe o vale și inconjurat de dealul

Olteneşti, stajie de dr.-d./., jud.
Olteanca, zăâ/cea, jud. Vilcea,
pl. Cerna-d.-s.; izvorește din dea-

« Intăreşte Doamne
zeeasca

împroprietărit
hect,; parte pe
parte pe moposedă: 3 cai,

166 vaci, 800 oi și 250 porci.
În raionul comunei, sunt 2

mori pe rîul Teleajenul.
Toată comuna se întinde pe
o suprafață de 1350 hect.
Țuică, în timpul prielnic, se

fabrică pănă la 1200 decal.

Comerciul se exercită în comună de 3 cîrciumari,
Veniturile şi cheltuelile comunci

se ridică

la 1500

lei

a-

nual,
Prin com. trece o singură şosea, ce merge la Văleni.
E brăzdată de două dealuri:
Virful-Părului şi Malul-Țarinci.
E străbătută de la N. spre
S.-E. de girla Valea-Stilpului.
Olteni, com. rur., la extremitatea
de E. a plășei Tirgului, județul
Teleorman,

situată

dincolo

de

rîul Teleorman pe partea dreaptă
pe cimpia care se întinde spre
jud. Vlașca. Laturea despre V.
a locurilor com.
riul Teleorman.

este udată

de

Se învecineşte la N. cu com.
Peri-Riioşi; la S., cu Orbeascad.s.; la E., cu com. Frăsinetul
din jud. Vlașca și la V., cu com.

Virtoapele-d.-s., de care e despărțită prin cîmpia dintre Valea:
Teleormanului

şi Valea-Ciinelui,

OLTENI
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un

cătun, numit

Dobro-

gostea, situat în partea de S..E. a comunei, tot pe: cîmpie,
la 2 kil. de com. Olteni. Acest

Căi de comunicaţie are: prin
cătunul Dobrogostea şoseaua județeană Alexandria-Pitești care
o pune în legătură cu comunele

cătun

Peri-Riioşi,

ținea

altă

dată

de

com.

la

N, și

Orbeasca-

Gălăteni, din jud. Vlașca.
Com. Olteni, împreună cu mo-

d.:s., la $. Spre com. Virtoapele

şiile de

vecinală; iar la E., spre comuna

ca

de

pe dînsa, are o întindere
1500

hect.,

din

care

este

o

altă

5o

Gălăteni

hect. pădure. Proprietarii principali sunat: D-] 1. Carp, care po-

vecinală,

sedă 1050 hect. pămînt arabil şi
50 hect. pădure și d-l C. Stoi-

cescu, avind 350 hect. arabile pe
moşia

Dobrogostea.

hect. vie,
în Olteni

dintre

Sunt

și 10 hect. în cătunul

cam de 450 hect. și
147 locuitori în Olteni,

anume:

de

şosea

din Vlașca, toto șosea

Olteni, saţ, făcînd parte din com.
rur. Drăganul - Bascovel, jud.
Argeș, pl. Piteşti.

pe 294 hect. și 31 locuitori în
- Dobrogostea, pe 111 hect.
Terenul este mai tot șes, puțin mlăștinos, dar în general
productiv.

Populaţia comunei, cu a cătunului, este de 1104 suflete, din
cari 242 contribuabili.
Vite sunt: 867 vite mari
cornute,
172 cai, 2111 oi și

312 porci.
Budgetul comunei e de 3466
lci, 20 bani, la venituri şi de

34156 lei la cheltueli.
“Are o şcoală, frecuentată de
20 elevi; două biserici, una în

cătunul de reședință Olteni, cu
doi preoți și un cîntăreț și a
doua în cătunul Dobrogostea,
cu un cîntăreț. La biserica din

jud. Olt.

Vezi Văl-

Olteni, parte de S. a comune)
Mogoșești, pl. Vedea-d.-j., jud.
Olt. Această numireo are de la
niște familii de Olteni fugari, cart
aii poposit aci, pe moșia călugărească Strihareţul. Moșia s'a
vîndut de stat însurățeilor, parte la 1864, parte la 1879; iar
parte s'a vindut în loturi la
locuitori.

Olteni, saz, făcînd parte din com.

și 15

cari5 hect.

Dobrogostea,
Numărul locuitorilor împroprietăriţi este de 181, pe o întindere

ramură

Olteni, saţ,
celele-d.-j,

Olteni, sas, cu 14 familii, făcînd
„parte din com. ur. Vulpești,

rur. Olteni, pl. Teleajenul,jud.
Prahova.

jud. Argeș, pl. Cotmeana.
Olteni, saz, în jud. Rimnicul-SăOlteni, saţ, jud.
Cobia,

com.

Dimboviţa,

pl.

rat, pl. Orașului, com. Vîrteșcoi. .

Şi-a luat numele de la o colonie

Ulieşti.

de Olteni, stabilită

Olteni,

sas, jud.

Diîmboviţa,

pl.

Cobia, com. Șuţa-Seacă.
Olteni (Ciorogirla), saţ, făcînd
parte din com. rur. SloboziaClinceni, plasa Sabarul, județul
Ilfov, situat la E.

de

Slobozia,

între riul Ciorogtîrla și fortul Slobozia.
„Se întinde pe o suprafață de
344 hect. cu o populaţie de 263
„ locuitori. *
D-l T.

Metaxa

are 243 hect,

şi locuitorii 101 hect. Proprietarul cultivă - 212 hect. (6 vie
și 25 pădure). Locuitorii cultivă
tot terenul.
Numărul vitelor mari e de

zat în partea de

aci. E așe-

E.

a

com.

pe malul dreptal rîului Milcovul,
la 3 kil. spre E. de cătunul de
reședință,

Rotăreşti.

tindere de 25 hect.,
pulaţie de şo familii,
suflete, din cari 47
bili; o biserică, la
Vește preotul din căt.

Are

o în-

cu'o posai 247
contribuacare serRotărești.:

Olteni, sat, făcînd parte din com.

rur. Bujoreni, plaiul Cozia, jud.
Vilcea. Cade în partea de E.
“a comunei, pe malul Oltului.
Aci e reședința comunei,
Are o populație de 03 locuitori; o şcoală, frecuentată de
15 copii; o biserică, cu hramul

pre-

tul secolului de cîţi-va Romiîni de

Sf. Nicolae, zidită la.1831.
Se știe că Tugomir Basarab,
numit în Domnie Radu-Negru-

oții din Olteni.
Pe apa Teleormanului
este o

peste Olt, cari venind după mun-

Vodă, a zidit în Rîmncul-Vilcea,

ca cimpului, ca de obiceiii, şi văzînd că aci este mai bine de trăit,

pe la anul 1304,
a doua catedrală de mitropolie, după în" demnul arhiepiscopului Eftimie

cătun

fac serviciul religios

moară de măcinat, îar în com.
Olteni o clădire frumoasă a proprietăţei,
a

L.ocuitorii transportă productele lor precum şi ale propric“tăţii, mai

mult la Giurgiii, rare-

ori la Alexandria și Roşiori.
V3CI7. "Marele Dicţionar

Geografie,

Vol. JV.
bsi

116 şi al celor mici de

269.

Satul s'a format pe la începu-

aii cerut de la proprietarul 'moşiei Slobozia să le dea voie să-și
facă case aci.

al Severinului, pentru a strămuta

mitropolia laturilor din Severin

aci, pentru siguranţă.
Olteni. Vezi

Olteni-Călţuna,

Sabarul, jud. Ilfov.

pl.

|

Această mitropolie fu mutată
definitiv în 1355, sub mitropo-

72

OLTENI
litul

Athanasie,

de

către

fiul

lui Tugomir, Alexandru Basarab,
şi i se dete numele de arhiepiscopia Rimnicul-Noul-Severin,
Locul de reședință al acestei
mitropolii a fost la început în
cătunul Olteni. De aci o strămută

la Rîmnicul,

In acest loc, se află acum
biserica, care reamintește pe

întiiul mitropolit Eftimie și pe
Episcopul Mihail (1492), cari ţin
în mînă laintrare, bise-

rică refăcută de acest din urmă.
_ Legenda spune că Radu-delaAfumați. n'ar fi fost ucis în
schitul dela Cetăţuia, ci în biserica din

aci

satul Olteni,

pădurile

are 265 hect. şi locuitorii, 66
hect., din cari 2 hect. vie.
Comerciul se face de 1 circiumar.

Are 1 pod pe riul Ciorogirla:
Numărul vitelor mari e de 68
și al celor mici, de 120.

înanul 1500,

Radu-Vodă cel Mare, după îndemnul lui Nifon, mitropolitul
"Țărei, fost patriarh al Constantinopolei. '

biserica
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înlesneaii

fiind-că

ascun:

Olteniţa, z/asă, în jud. Ilfov, ocupînd partea de S. a județului.
Se mărginește la N. cu pl.
Negoeşti și o mică parte din
pl. Sabarul; la V., cu jud. Vlaşca; la E., cu jud. Ialomiţa și la
S., cu Bulgaria, de care se desparte prin fluviul Dunărea.
La S$., de la insula Lunga și
pănă la com. Mănăstirea, este

(In -vîrful - Oltenilor),

fisc, în jud. Buzăii, com. Tohani, căt. Valea-Scheilor, culmi-

nație a dealului Dumbrava. Aci
"se văd încă ruinele caselor fostului Domn

C.

/oca/itate, la 1!

kil. spre

S..V. de satul Roșiori, judeţul
Brăila, în hotarul jud. Ialomiţa,
unde

a fost tirla cu acest nume.

Olteni, zzoşie, în jud. Teleorman,
pl. Tirgului, cu o întindere de
1200 hect.
Olteni- Călțuna

(Olteni),

sa,

făcînd parte din com. rur, Dom-

neşti-Călţuna, pl. Sabarul, jud.
Ilfov. Este situat la S. de Domnești-d.-j., pe malul sting al rîului
Ciorogirla.
Se întinde pe o suprafaţă de
457 hect. (împreună cu Domnești-Călţuna), cu o populaţie de
170 locuitori.
D-l D. Frangulea, proprietar,

124

eleve;

719

6 mori

cu apă,

16

elevi şi

cu aburi, 2 mori

maşini

de treerat

cu aburi și 4 poduri stătătoare.
Vite sunt: 8304 cai şi iepe,
09 armăsari, 6384 boi, 4225
vaci, 2285 viței, 255 tauri, SII

bivoli, $24 bivoliţe, 1775 capre,
46000

oi și 8646

porci.

Comerciul se face de 9 hangii și 160 cîrciumari,
L.ocuitorii posedă: 4094 pluguri: 2350 cu boi, 1744 cu cai;
4519 care şi căruțe: 2612 cu
boi și 1907 cu cai.

Pe teritoriul

plășei

sunt

21

alte plăși, e fertil și primitor
de ori-ce fel de cereale. Locuri
de pășune sunt în întindere de
peste 10000 hect. și daii o fi-

și se

trovului Albina.
Intinderea totală a acestei
plăşi e de 93967 hect., din cari

statul și proprietarii

hect.

ai

și locuitorii, 24657

60310

hec-

“neață bună şi abundentă.
la

Viile sale, mai ales
N. lacului Greaca,

cele
daii

de
un

vin mult căutat. Locuitorii prin
aceste locuri, pe lingă cultura
pămîntului și pescuitul, se ocupă
- mult

și cu

cultura

viei.

ce aparțin

statului și proprie-

Pe lingă Dunăre, pămîntul e
argilos şi foarte bun pentru fa-

tarilor,

cultivă

cerea

Din
Olteni,

fre-

de

o desparte de pl. Sabarul și
Negoești, pănă la com. Curcani;
la E., de girla Mostiştea, care

tare.

Brincoveanu.

fete şi 20 mixte,

cuentate

bălți și 21 heleștaie.
Pămiîntul săii, ca şi al celor-

varsă în Dunăre, în dreptul os-

Olteni

eți, 3 de

udată de Dunăre; la N,, și prin
centru, de riul Argeșul, care

trece prin balta Mostiștea

derca.

43 preoți; 26 şcoale: 3 de bă-

numărul
se

total de
34304

hect.
hect.

Din numărul total de hect.
ce aparţin locuitorilor, se cultivă de aceştia 21000
(11785 hect. sterpe, 1837

hect,
hect.

izlaz, 642 hect. vie).
Populaţia plășei este de 35012
suflete, din cari 5543 contribuabili, locuind în 6219 case şi 180
bordeie.
9309 locuitori se ocupă cu
plugăria, 168 sunt circiumari,
117

industriaşi,

GIS

ai diferite

profesiuni,
Căsătoriţi 7012, fruntaşi 20850,
mijlocași 3802, cu miinile 3421;
împroprietăriți 4645 şi ncimproprietăriţi 5567.
Are 29 biserici, deservite de

cărămizei

şi a diferitelor

vase.
Reședința plășei e în comuna
Olteniţa
- Urbană. Plasa e compusă din Oltenița“și 34 cătune,
cari formează

nume:

17

com. rur,,

Căscioarele,

a-

Chirnogi,

Chiseletul,
Criveţile, Curcani,
Irăsinetul, Greaca, Llotarele, Iz_voarele, Mitreni-Clăteşti, Mănăstirea, Oltenița-Rurală, Prundul,
Radovanul, Spanţovul, Tăriceni
și Ulmeni.

Calea județeană București-Oltenița înlesnește transportul în
această plasă; asemenea și dru-murile

naturale și șoselele

nale-comunale, care
munele între ele.

leagă

veci-

co-
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Olteniţa, com. ur4., jud. Ilfov, pl.
Olteniţa, la 63 kil. de Bucureşti,

situată la gura riului Argeș, aproape de Dunăre, în faţa orașului. bulgăresc Turtucaia, care
domină malul romînesc.
S'a fondat la 1853 pe moşia
principelui Al. Ghica,
Are forma unui patru-later
drept-unghiular cu 12 strade
în lung şi 4 în curmeziș. Pentru
apărarea în contra rîului Argeșul,
orașul e înconjurat de diguri
din spre partea de afară N.
De

la locul

numit

Sub-Vii,

OLTENIŢA-VECHIE

întreținut de judeţ; un oficiii telegrafo-poştal, al cărui venit pe
anul finanaiar 1896-97 a fost
de lei 27854,

bani

15;

o-far-

macie ; o fabrică de apă gazoasă
oteluri,

și două

Aci

se face un

mare

cel din București.la care se vind
diferite

obiecte

Este reședința subprefecturei
plășei Oltenița, a judecătoriei
de ocol și a medicului plășei,
Olteniţa se numea sub Romani

trece prin

cea d'întiiă episcopie a Daciei,

şi merge

pănă

în Dunăre. Locuitorii cred că
p'aci a fost vechia albie a Argeșului

și credinţa

lor poate că

c întemeiată, pentru că mai în
toţi anii acest rii își abate matca.

sub

Constanţiola.
numirea

a

Aci

fost

de Dafnes. Oraşul

Oltenița s'a înălțat

Dunăre,

cu

No. 12, la portul Olteniţa, jud.
Ilfov.
Olteniţa-Rurală. Vezi OlteniţaVechie, jud. Ilfov.

şi băuturi

spirtoase.

este un prival (Valea-Seacă), care
oraș

Olteniţa, zichet pe

tîrg,

numit tirgul Moșilor, odată cu

vite,

un pod stitător peste râul Ari
geşul,

pe

ruinele

„vechei cetăţi Constanţa,

zidită

Olteniţa-Vechie (Olteniţa-Rurală), com. rur., pl. Olteniţa,
jud. Ilfov, situată la S.-E. de
Bucureşti, pe ţărmul stîng al
rîului Argeș, la 63 kil. de Bucureşti. Stă în legătură cu Oltenița-Urbană prin calea judeţeană București-Olteniţa şi cu com.
Ulmeni, spre N.E,, prin o şo-

sea vecinală.

împroprietăriți 208 şi ncimpro-

de împăratul Constantin - celMare, la confluența Argeșului
cu Dunărea.
P'aci treceai Domnii Romîni
spre a se întrona la București,
cînd se întorceaii de la Constantinopole.
"La anul 1855, Ruşii fură la
Olteniţa bătuți de Turci şi rămăşiţele lor s'ai îngropat la bi-

o biserică, cu hramul Sf. Nicolae,

serica. din

prietăriți 1471.
Vite sunt: 1329 cai și iepe,
133 boi, 267 vaci, 10 viței, 63
porci și 2725 oi,

deservită de 2 preoți și 2 cîn-

divizia

Are

o populație

de 4727

su-

flete, cari locuesc în 754 case.
Dintre locuitori, 225 sunt plugari, 73 circiumari, $3 industriaşi și 1298 au diferite pro-

fesiuni,
Căsătoriți 1118, fruntași 250,
“mijlocași 4855, cu măinile 944,

Suprafaţa com., cu locurile
ce-i aparțin, este de şşo hect,,
din cari 100 hect. sunt vatra
orașului şi 450 izlaz, proprietatea orășenilor.

Locuitorii posedă:
guri:

15

cu

|

plu-

cu

cai,

orașului.

In timpul rezbelului din 1877,
a

IV-a,

comandată

de

d-l General Manu,a ocupat digul ce se află între Olteniţa şi
Dunăre și a așezat vedete la
dreapta spre malul Argeşului şi
în stînga spre satele: Uimeni,
Tatina și Spanţovul, sprea observa

240

boi și 225

centrul

mişcările

Turcilor.

Olteniţa este
curești

şi

malul

legată

cu

Bu-

Dunării

prin

Pentru transport ai 349 care şi
căruțe : 10 cu boi, 339 cu

"şosele bune și bine întreținute.

cai.:
Are 2 biserici, cu hramul Sf,
Nicolae şi Cuvioasa Paraschiva,
deservite de 5 preoți şi 5 cîn-

al județului Ilfov la Dunăre și
face un mare comerț cu grîne.
Biroul vamal de aci s'a înf-

tăreţi; două școale primare de
băeţi,

frecuentate de 208

elevi;

o școală de fete, un spital cu 18
paturi, numit Regina Elisabeta,

Acest

oraș

este

singurul

port

ințat la 1 Ianuarie 1860. In anul 1896—97
lui un venit

a produs
de

31830

statulei,

70

|
bani.
Intre Olteniţa și Chirnogi este

Această comună, înainte vre- me, era situată mai spre V,,

s'a tot mutat spre E. din cauza
riului Argeșul,

care an,
amenința
Are o
flcte, din
locuind în

care,

mai în fic-

îi minca pămîntul şi
a o inunda,
populaţie de' 1804 sucari 398 contribuabilt, 316 case şi 8 bordeie ;

tăreți; o şcoală mixtă, frecuentată de 27 copii; 1 moară cu.
aburi; 1 mașină de trecrat cu
aburi,

Suprafața

totală

a comunei

este de 3837 hect,, din cari 3000

hect.

sunt

ale

proprietarilor,

d-nele Alexandrina

şi Pulheria

Raspony şi d. T. Urlăţeanu, iar
837 hect. ale locuitorilor.
Proprietarii cultivă 2000 hect.
(660 sterpe, 250 izlaz, şo cultura viei și 40 pădure). Locuitorii cultivă 653 hect. (176 izlaz, 8 vie).

Budgetul comunei e la veni:
turi de

8526 lei, iar la cheltueli,

de 8070 lei.
.
Dintre locuitori, 385 sunt plugari,

11

industriași,

ferite profesiuni.

34

aă

di-
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Locuitorii posedă:

196

plu-

cu

cai;

muna rur. Ciortești, pl. Mijlocul, jud. Vilcea. Are o popu-

țeala curentului, de 1.80 m. pe
secundă în timpul apelor mici;

188 care și căruțe: 61 cu boi,

laţie de 447

această

127

valea

guri:

69 cu
cu

boi,

127

cai.

Comerciul

se face de

12 cîr-

ciumari.

Vite sunt: 682 cai şi iepe, 3
armăsari, 283 boi, 269 vaci, 134
viței,

16 tauri,

volițe,

10

15

capre,

bivoli, 22 bi.

520

porăi,.

locuitori.

Olteţul.

Are

Este

pe

o biserică,

fondată la anul 1814
rată la anul 1854.

şi

repa-

Olteţul, dea/, la E. comunci Știrbești, pl. Olteţul-d.-j., judeţul
Vilcea.
.

2250 oi.

sunt

276.

Olteţul,

dea/,

No,

14, la N.

de insula Ca-

la V.

com.

Greci,

pl. Olteţul-d.-s., judeţul Vilcea.
Virful săii formează limita între
această

Oltenicioara, fichet pe Dunăre,
cu

comună

și

comunele

Corșorul și Alimpești, din judeţul Gorj.

rul-Colargi, jud. Ilfov.

Olteţul, rîă, unul
Olteţani, căzu, al com. Știrbei,
pl. Oltețul-Oltul-d.-s., jud. Romanați, situat pe țărmul stîng
al Oltețului, spre E. de satul
Știrbei, unde terenul are aproape 230 m. d'asupra nivelului Mării,
Are o populație de 300 loc.
Oltețul, Z/asă desfiinţată, care
ocupă partea de N.-V. a jud.
Romanați și care își luase numele de la riul Olteţul, ce-o
străbate

d'alungul,

de

la

N.

spre S. Avea de reședință tîrsul Balș.
Se mărginește la N. cu jud. Vilcea; la V.,
pl. Ocolul,
tul-d.-s,, cu
Era formată

cu jud. Dolj,
și la V., cu
care acum
din 22 com,,

la S. cu
pl. Ol:
s'a unit.
și avea

pănă la 25000 locuitori. Această
pl. sa contopit cu pl. Oltul-d..s.,
spre a forma una singură cu
subprefectura în Balș. Era partea cea mai ridicată d'asupra
nivelului Mării din tot teritoriul
jud.

variază

De

Romanați,

căci, în pl. Ol-

tul-d.-s., Valea-Oltului făcea ca
şesul să ocupe o porţiune con:
siderabilă.

Olteţul, sas, făcînd parte din co-

din

afluenții

principali după dreapta
tului.

Izvorește

dintre

ai Olmuntele

Curmătura-Olteţului și Negovanul, jud. Gorj, curgind de la N.
la S. In jud. Gorj, malul său
drept este format de munţii
Piscul-Boerului,
lîngă Curmătura, Stănișoara, Zănoaga, Craiul-lui-Giovan și Baia-de-Fier; ma-

lul stîng, de Negovanul, Cujba,
Beloaia, Pleşa, precum și de
dealurile Runcul, Ograda și Porcul. Intră în com. Sirbești, trece
prin Alimpești și Corșorul, intrînd, în dreptul satului Mateești,

în jud,

Vilcea: In judeţul

Vil-

ceâ udă com. Aluna, Colești,
Sinești, Gradiştea, “Tina, Ple-

șoiul, Pirieni-d..s.,

Pirieni-d.-mj.

şi Pirieni-d.-j., Zătreni, Gănești,
Locusteni, Cirlogani, Benești, Otetelișul, Bălcești, Folești, etc,,

şi apoi intră în județul Romanați pe la com. Laloșul. Intră
în jud. Romanați, la com. Laloșul, udă com. Balșul și se varsă
în Olt, între Fălcoiul și Cioro-

„iul (Romanați), în faţa satului
Gigirtul-Viișoara (jud. Olt), după
ce a parcurs aproape 150 kil,
în curgerea sa. Lărgimea medie a Oltețului este de zo m,,
adincimea,

de

0.70

m.,

îar iu-

crește

conside-

de la

1.50

m.

las

la origină și pănă

năstirea

Improprietăriți sunt 166 locuitori, și neîmproprietăriți mai

iuțeală

rabil cînd Olteţul vine mare.
Fundul lui conţine pietriș, pănă
din jos de confluenţa Cernei,
jar de aci la vale, numai nisip.
Țărmurile aii o înălțime care

Polovraci,

m.

la Mă-

valea

Olte-

țului este strîmptă și foarte adincă; prezintă aspectul unci
considerabile crăpături; este un:
adevărat şanţ, săpat în calcar,
larg la fund de 3 m. şi adinc
de 50 m,, avind pereţii aproape
verticali,
De la Mănăstirea Polovraci

în jos, valea Oltețului începe ase lărgi și atinge 1 kil. aproape
de confluenţa

rîului

Tiriia,

la

com. Colţeşti, de unde continuă
a se lăți necontenit pănă la Balș,
unde are maximul săi .de lărgime de 6 kil.
Valea Oltețului este populată, productivă şi viabilă, In această vale, se află două șosele:
una comunală, care urmează țăr.

mul drept al Oltețului, începînd
de la Fălcoiul (lingă Olt) și pănă
„aproape

de confluenţa

Cernci;

a doua, judeţeană, care porneşte
aproape de satul Vlăduleni (lingă şoseaua naţională CaracalPiatra) și merge pe țărmul stîng,
pănă la confluența Cernei, iar de
aci în sus trece Olteţul,
Afară de aceste căi de comunicaţie, ce urmează lungul
văei Oltețului, mai sunt și altele care

o

străbat

numai;

a-

cestea sunt: șoseaua naţională
Slatina-Craiova, ce trece prin
Balş ; linia ferată Slatina-Craiova,
ce trece

de asemenea prin Balş,

şi şoseaua naţională Piatra-Caracal, ce străbate valea aproape
de Fălcoiul.
Peste riul Olteţul sunt 9 poduri,

din

cari

S de lemn:

1-iul

OLTEȚUL.-DE-JOS

„la Polovraci, în jud.

Gorj;

al

2-lea, la Fălcoiul, lung de 65 m,
al 3-lea și 4-lea, la Balș, din care

unul de piatră, al drumului de
fier, lung

de 60 m., iar cel-Valt,

fier, 1 maşină de secerat
și
cosit, 6 de treerat cu aburi, 1

de treerat cu manej, 27 de vînturat, S.de bătut porumbul cu
manivelă, 11 grape de fier, 27

al şoselei naționale, lung de 64

moşoroitoare,

m.;

șini de

al 5-lea, între

Dobriceni

și

„ Laloșul, aparţinînd șoselei comunale; al 6-lea, la Oteteliș, puţin
mai sus de confluenţa Cernei,

lung de 38 m.; al 7-lea,la Bănești; al S-lca, la Zătreni şi al
9-lea, la Străchinești. Afluenții

Oltețului din stinga sunt: Tiriia, Măneasa, Cerna în jud. Vilcea, și în jud. Romanați, Burluiul (Bechetul); pe dreapta, în
jud. Romanați, primește Căluiul
şi Geamartaluiul.
Olteţul-de-Jos,
Vilcea,

pl.

unită

Oltul,

maluri

pasă,

ale

pe

compune

la

din

tul, 52000

plasa Ol-

populate are: Bălcești, Făureşti,
Ghioroiul, Laloșul, Pietroasa și

„Ştirbești și mai puţin populată:
Benești,

Are 16 școale rurale mixte,
frecuentate de 359 copii.
guri de lemn,

144

mori

cu apă și una cu abur,
Viea se cultivă pe o întindere
de

1049 hect., şo arii,
Are 109 biserici, afară de

jutoare, 134
20 preoți.

cîntăreţi,

în

plu-

1668 pluguri de

„din com. Voicești și cătunele:
Dobreasca, Voiceşti-din-Deal. şi

Voiceșşti-din-Vale, avind 358 fa
milii, saii

1313

suflete,

serici, 1 preot paroh,
ajutor, 6 cîntăreţi.

plus

Drăgășani,

cu 4 bi-

1 preot
|

Parohia Petculești-Ștefănești,
cu biserica catedrală Adormirea Maicei Domnului, compusă .

Voiceşti şi Ște-

din comunele:
3

biserici” din com. Drăgășani.
Sf. Sinod a împărțit plășile
Oltețul-d.-j.-Oltul în 28 parohii
rurale, la cari după regulamentul Sf. Sinod urmează să fie
28 preoți parohi, 29 preoți a-

fănești, avind

449

familii,

sai

1880 suflete, 3 biserici, 1 preot
paroh,

1 preot ajutor și 5 cîn-

tăreți,

Parohia Lungești, cu biserica .
catedrală Sf. Nicolae, compusă
din comunele: Stănești și Fumureni, avind 674 familii, saă
2188 suflete, 4 biserici, 1 preot

paroh, 2 ajutoare și 7 cîntărcți.
Parohia Rîmești-Șușeni, cu biserica

Dumitru,

Sf.

catedrală

„ compusă din com.

Şușani-d.-s.

și Șuşani-d.-j., avînd 662 familii,
Sai 1991 suflete, 3 biserică, 1
preot paroh, 2 preoți ajutoare

avind 830 familii, sai 3146 suflete, cu 3 biserici, 1 preot paroh, 2 preoți ajutoare, 1 diacon,
6 cintăreţi, 3 paracliseră, în plus
un preot:

tedrală Sf. Voevozi, compusă
din câtunul Sirbi, avînd 309 fa-

Parohia Călina, cu biserica
catredală Sf. Teodor Tiron, a-

rică,

vind 351 familii, sai 1541 suflete, cu 2 biserici, 1 preot pa:
roh, 1 preotajutor, 2 ciutăreți.
Parohia

Se mărginește la N. cu pl.
- Olteţul-d.-s., la S. cu judeţul
Romanați, la V. cu jud. Dolj,
şi la E. cu pl. Oltul.
Reședința sub-prefecturei plăşilor unite e în Drăgășani.
Forma acestei plăși ea unui
exagon neregulat. Comune mai

posedă:

sati ma-

35

Domnului, în orașul

locuitori,

Locuitorii

trioare

S.

comune rurale: Băbeni, Bălcești,
Bătășani, Benești, Cîrlogani, Diculești, Făureşti, Frăţila, Gănești, Ghioroiul, Gorunești, Laloșul, Lăcusteni, Măciuca, Mărgineni, Otetelişul, Pietroasa, Poenari, Prejoiul, Rusăneşti, Şerbănești, Stirbeşti, Tetoiul, Vasi-

laţi și Zătreni.
Are, împreună cu

3

sămînța;

25

cu

ambele

rîului Oltul,

ales

În aceste parohii, sunt 13223
familii cu 36931 suflete,
Parohiile fixate de Sf. Sinod
încă dela 1888 sunt următoarele:
Parohia Adormirea
Maicei

în jud.

administrativ

situată

judeţului. Se

OLTEȚUL-DE-JOS

„907

Prundeni, cu biserica

catredală Sf. Nicolae, compusă
din comuna Zăvideni, avind 459
familii, sai 1900 suflete, cu 4
biserici, 1 preot paroh, 1 preot
ajutor, 5 cîntăreți,
"Parohia Aurești-Orlești, cu biserica catedrală Sf. Nicolae, com-

pusă din comunele: Aurești,
Orlești și Fișcălia şi căt. Au.
rești, Valea-de-Casă

și

Scăioși,

avînd 759 familii, sai 2826 suflete, 5 biserici, 1 preot paroh,
2 preoți ajutoare, 8 cîntăreţi, în
plus 3 preoți.
Parohia

Zlătarci,

cu biserica

catedrală Sf. Nicolae, compusă

şi 6 cintăreți,
|
Parohia Uşurei, cu biserica ca-

milii, sai

1167

suficte,

o

bise-

1 preot paroh. și 2 cîntă-

reți.

.

Parohia Mădulari cu biserica
catedrală Sf. Nicolae, compusă
din cătunul

Mamul,

are 410 fa-

milii, sai 1562 suflete, 2 biserici, 1 preot paroh și 2 cîntăreţi.

Parohia Capul-Dealului, com-pusă din comunele: Suteșşti. și
Mitrofani şi cătunele: Boroșeşti,
Sutești, Mazilul şi Vedea, avînd.
691 familii, saii 2575 suflete, 7

biserici, 1 preot paroh, 2 preoți
ajutoare și 9 cintăreți, în plus
2 preoţi.

|

„.

Parohia Amărăști, cu biserica catedrală Sf. Nicolae, compusă
din cătunele :. Palanga, Padina,
Jarostea, Verdea -de- Amărăşti,

com. Nemoiul și cătunul Verdea-

-

OLTEȚUL.DE-SUS
de-Nemoiul,

avind

751

familii,

sati 2866 suflete, 7 biserici, 1
preot paroh, 2 preoţi ajutoare,
8 cîntăreți, în plus 3 preoți.
Parohia Izvorul, cu biserica
catedrală Sf. Ion Botezătorul,

compusă din cătunul: Mreneşti,
Crețeni, Măgureni şi Pietroasa,
avind 588 familii, saii 2003 suflete, 6 biserici,

1 preot paroh,

2 preoți ajutoare, 8 cîntăreţi,
în plus 1: preot.
Parohia Gușoeni, cu biserica
catedrală S-ţii Voevozi, compusă din cătunele: Spărieni, Butari și Episcopia, avînd 304 familii, sai 935 suflete, 3 biserici,

1 preot paroh,

în plus

OLTEŢUL-DE SUS

568

4 cîntăreţi,

1 preot.

Parohia Măciuca, cu biserica
catedrală Sf. Nicolae, compusă

avind 392
flete,

familii, sai

2 biserici,

1012 su-

1 preot paroh,

1 preot ajutor, 4 cîntăreți.
Parohia Laloşul-Ganţa, cu bi„serica catedrală Sf. Paraschiva,
compusă din cătunele: Ganţa,
Laloşul,

Știrbeiul

și Mărcuşeul,

avind 539 familii, sau 1846 suflete, 4 biserici, 1 preot paroh,
2 preoţi ajutoare, 7 cîntăreți,
Parohia Gorunești, cu biserica

catedrală Sf. Voevozi, âvind 281
familii, sai 970. suflete, 4 biserici, 1 preot paroh și 2 cîntăreți.

_ Parohia Frăţila, cu biserica
catedrală Sf. Dumitru, compusă
din com. Prejoiul, avind 304 familii, saii 1135 suflete, 2 bise„rici, 1 preot paroh, 3 cîntăreți,

în plus

1 preot.

biserica catedrală Sf. Nicolae,
avind 275 familii, saă 1077 suflete, 3 biserici, 1 preot paroh,

3 cîntareţi.
Olteţul-de-Sus, plasă, în jud.
Vilcea. Se compune din 31 com.
rur,: Băeşti, Broșteni,

Ciorteşti,

Colţeşti, Copăceni, Crăpăturile,
Dejoiul, Dozeşti, Drăganul, Găgeni, Giuleşti, Gradiștea, Nenciuleşti, Nisipi, Obislavul, Piriienid.-j., Piriieni-d.-mij., Piriieni-d.-s.,
Piriușani, Pleşoiul, Roşiile, Rominești, Săscioara, Sineşti, Tereuja,
Tina, Ulmetul, Văleni şi Veaca.

Are

o populație

de

22018

locuitori,

Se mărginește: la N., cu plaiul
Horezul, de care se desparte
printr'o linie, trasă dintre județele Gorj și Dolj, trecînd pe la S$.

din com. Zăvoeni și căt, Spărieni, avind 740 familii, saă 2314
suflete, 6 biserici, 1 preot paroh, 2 preoți ajutoare, 6 cin-

biserica catedrală S-ţii Voevozi,

de

avind 530 familii, sai 1818 suflete, 3 biserici, 1 preot paroh,

tăreți.

1 preot ajutor, 5 cintăreți,

Bălteni şi Urşi; la S., cu plasa
Olteţul-d..j., de care se desparte
printr'o linie dreaptă, dusă dela
E. județului Dolj, pe lingă comunele Ciortești şi Șerbănești, la
Măciuca ; la E. cu plășile O-

Parohia Rusănești-Afînata, cu
biserica catedrală

Sf.

Nicolae,

compusă din cătunele: Rusă„ nești, Afinata și Omoricea, avind
323 familii, sai 1069 locuitori,
3 biserici, 1 preot paroh și 4
cîntăreți.
Parohia Mărgineni, cu biserica
catedrală Sf. Gheorghe, compusă din com. Bătășani, avînd 460
familii, sai 1461 suflete, 4 bi-

Parohia

Poenari-Ghioroiul, cu

Parohia Știrbești-Bălcești, cu
biserica catedrală Sf. Voevozi,
compusă din comunele: Știrbești, Bălcești și Otetelişul, avind
679 familii, sau 2696 suflete,
7 biserici, 1 preot paroh, 2
preoți ajutoare, 6 cîntăreţi, în
plus 1 preot.
Parohia

Benești,

cu

catedrală Sf. Treime,

biserica.

comunele:

Alunul, Berbești,

colul-Otăsăul,

avind hotar

des-

părțitor întru cit-va albia riurilor
Cerna

și Cernişoara;

la V. cu

jud. Gorj.
- Reședința sub-prefecturci este

în comuna Pirîeni-de-Mijloc.

compusă

Forma

plășci

c aceea

a unui

pentagon mixtilin. Comune mai
populate în această plasă sunt:

ajutor și 4 cintăreți.
Parohia Pietroasa, cu biserica
catedrală Sf. Paraschiva, avind

din comunele: Benești, Locusteni şi Gănești, avind 474 familii, sai 1812 suflete, 6 bise-

rici, 1 preot paroh, 1 preot ajutor, ş$ cîntăreţi, în plus 2

ganul și Roşiile şi mai puţin po-

434 familii, sai 1306 suflete, 3 bi-

preoți.

ieni-d.-s,, Piriieni-d.-mij., Piriieni-

serici,. 1 preot paroh,

serici,

1 preot

paroh,

1

1

preot

preot

ajutor și 4 cintăreţi,
Parohia Băbeni-Diculeşti, cu
biserica
catedrală
Adormirea

Parohia

Zătreni,

cu

biserica

catedrală Sf. Ion Botezătorul,
avind 322 familii, sati 1062 su-

milii, sai 1206 suflete, 5 biserici, 1 preot paroh, 3 cîntăreți,

flete, 2 biserici, 1 preot paroh,
1 preot ajutor, 3 cîntăreți.
Parohia Șerbăneşti - Tetoiul,
avind 415 familii, sai 1380 su-

în plus

flete,

Maicei Domnului, avind 2g9o fa-

1 preot.

Parohia Făureşti, cu biserica
catedrală Sf. Ion Botezătorul,

4

biserici,

1 preot paroh,

1 preot ajutor, 4 cîntăreți.
Parohia Cirlogani-Vasilaţi, cu

Broșteni, Colţeşti, Dozeşti, Drăpulate: Copăceni, Giulești,
d.-j., Tina,
Are

Zgubea

10

şcoale

Piri-

și Pleșoiul.

rurale

mixte,

frecuentate de 102 copii.
Locuitorii posedă: 34 pluguri
"de lemn, S19 pluguri de fier,
1 mașină

1 de

de trecrat

treerat

cu

vinturat,

2

de

săminţa,

ales

aburi,

1 cu

trioare

cu

manej,
sai

aburi,

9 de
mașini

1 moară

vite și 26

cu

cu apă.
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de

569

Vie se cultivă pe o întindere
847

hect.

yo arii.

Sunt 68 biserici,
Sf. Sinod a împărţit plasa Ol-

țul-d.-s.

în

14 parohii,

la cari,

după regulamentul Sf. Sinod,
urmează să fie 14 preoți parohi,
:14 preoți ajutori, 72 cîntăreți,
în plus

5 preoți.

In aceste parohii rurale sunt
5975 familii, sai 21722 suflete.
Parohiile fixate de Sf. Sinod

Sunt următoarele:
Parohia Romiînești-Roșiile,

răști, Hotăroaia, Osăceni și Pertești, avînd 689 familii, sau 2313

1 preot

pa-

roh, 2 „preoţi ajutoare, 8 cîntăreţi.
”
Parohia Crăpăturile, cu biserica catedrală Sf. Nicolae, avind

435 familii, saă -1458 suflete, 3
biserici, 1 preot paroh, 1 preot
ajutor, 5 cîntăreți, în plus 1
preot.
Parohia Budele-Sălcioarele, cu
biserica catedrală Sf. Nicolae,

compusdin
ă ambele comune
parte

din

comuna

și

Nenciuleşti,

avind 250 familii, saii 944. suete, 4 biserici, 1 preot paroh,
3 cîntăreţi,
Parohia Ciorteşti-Veleni, cu

biserica catedrală

Sf, Voevozi,

compusă din ambele comune,
avind 361 familii, saii 1493 sufete, 4 biserici, 1 preot paroh,
1 preot ajutor, 4 cîntăreți, în
plus 1 preot.
Parohia Pirieni-d.-j.-Tina, cu
biserica catedrală Sf, Nicolae,
compusă din comunele: Pirtenid.-j., Pirieni-d.-mij., Pirien- id.-

S.; Pleşoiul, Veaca, Tina și Gră-

diștea,
1588

avind

703

familii,

„fete, 3 biserici, 1 preot paroh
şi 3 cîntăreți.
Parohia Zgubea-Tereuja, cu
biserica catedrală

milii,

sati

rici,

1380

suflete,

1 preot paroh,

saă

suflete, 9 biserici, 1 preot

paroh, 2 preoți ajutoare, S cintăreţi, în plus 1. preot,

ş

-bise-

1 preot

a.

Parohia Sinești-Slăvești, cu bi-

serica catedrală Sf. Ion Botezătorul, compusă din ambele comune, avînd 504 familii, sai 1680
suflete, 6 biserici, 1 preot paroh, 2 ajutori și 6 cîntăreți.
Parohia

Coltești,

cu

biserica

catedrală Cuvioasa Paraschiva,
avind 314 familii, sai 1251 su:
flete, 3 biserici, 1 preot paroh

și 2 cîntăreți.
Parohia

Dozești,

cu

biserica

catedrală Adormirea, compusă
- din cătunele Tărtășeşti, Căţelul,
Cuci și com. Dozeşti, avînd 676

familii, sai 2492 suflete, g biserici, 1 preot paroh, 3 preaţi
ajutoare şi 9 cîntăreți.

Parohia

Becșani-Mijlocul,. cu

biserica

catedrală

compusă

din com. Nisipi și că-

tunele

Becşani,

şi com.
- milii,

saă

Sf. Voevozi,

Mijlocul,

Seciul

Dejoiul, avînd 360
1392” suflete,

4

fabise-

rici, I preot paroh, 2 preoți ajutoare şi 6 cîntăreți,
,
Parohia Drăganul, cu biserica
catedrală Sf. Nicolae, avînd 322
familii, saii 1060 suflete, 2 bi-

serici, 1 preot paroh și 2 cîntăreți.
Parohia

Broșteni,

cu biserica

catedrală Sf. Nicolae, compusă
din com. Broşteni şi cătunele :
Șerbăneşti, Veţelul, Gitejei şi
Pochești,

avind

360

familii, sai

1236 suflete, 4 biserici, 1 preot
paroh, 1 preot ajutor și 6 cîntăreți,

Parohia

Copăceni, cu biserica

catedrală Buna-Vestire, compusă

din comunele : Copăceni, Ulmetul și Bălteni, avind 322 familii,
Saii 1178 suflete, 6 biserici, 1
:

preot paroh,
5 cintăreți,

1 preot ajutor

şi

Sf. Dumitru,

compusă din comunele: Zgubea,
Tereuja, Obislavul, avînd 349 fajutor și 5 cîntăreți,

Romiînești, Roșiile, Pleșești, Rățătești, Păsărei, Lapuești, He-

suflete, 6 biserici,

Parohia Piriușani, cu biserica
catedrală Sf. Nicolae, compusă
din comunele Piriușani şi Băești,
avind 320 familii sait 1157 su-

ca

biserica catedrală Intrarea
- înBiserică, compusă din cătunele:

OLTEŢUL-OLTUL..DE-SUS
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Olteţul-Oltul-de-Sus, Plasă, în
partea de N. a jud. Romanați,
numită

ast-fel, pentru

că e for-

mată din plășile de mai înainte
Olteţul şi Oltul-d.-s., odinioară

separate,

Din jud. Romanați, care are
forma - unui paralelogram și e
împărțit în trei plăși, prin două
„linii paralele cu Dunărea, acea.
stă plasă ocupă porțiunea de
N.

Ea coprinde:
mai toată regiunea colinelor din Romanați. Spre

E. ; se întinde între Olt și linia
ferată Corabia-R.-Vilcea, întinsa

și fertila vale a Oltului, care,
de la gura Oltețului, se pierde
în regiunea, şesului,
E coprinsă între 41035 și 4205
long. orient. şi între 44015” şi
.
44035 grade de latit. boreală,
Forma ei, făcînd abstracție de
cotituri, este

a unui

romb,

prin

urmare cu toate laturile paralele
și egale. Hotarul de E., cursul

Oltului, e paralel cu hotarul din
spre

Dolj,

iar laturea de S., de

la căt.' Buzducul la gura Oltețului, paralelă cu linia de N,
de la Geamartaluiul și pănă la
căt. Runcul lîngă Oltul.
Se învecinește la E. cu jud,
Oltul, de care se desparte prin
cursul Oltului; la S., cu pl. Ocolul din jud. Romanați, de care
se desparte prin cursul de jos
al Oltețului și printr'o linie determinătă de împărţirea administrativă

a comunelor,

care

li-

nie trece pe la S. de satele Roşieni, Loloești și Buzducul; la
V., cu jud. Dolj, de care se
desparte printr'o linie imaginară,

ce trece pe la V. de satele Gol-
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finul, Robănești, Ungureni, pănă

rite cu păduri

unde

altele excarpate, altele formează
puncte militare strategice, d. ex.:

apa

Geamartaluiul

în Romanați;
cca,

de

care

întră

la N., cu jud. Vilo

desparte

o linie

şi

Această plasă e cea mai mică
în întindere, din cele 3 ale jud.
Romanați.
Are 753790 hect,
(150000 pog.), din 333660 hect.
cît are judeţul întreg. Se întinde în lat de la N. spre S.,

pe o distanță de 39 kil. de la
satul Runcul, pănă la podul de
peste Olteţul, al șoselei R.-Vadului
- Corabia; în lung,
«distanţă, de la E. la V.,

pe o.
de 33

lil., de la podul peste Olt al
şoselei Slutina-Craiova, pănă în
Valca-Tesluieţului.
Fiind în regiunea dealurilor,
înclinarea terenului e mai mare
ca în cele alte 2 plăși, adică e
de 1 m. 06; căci Caracalul (138
m. altitudine d'asupra nivelului
Mării) e departe de R.-Vilcea
(264 m.) de 119 kil. Aci avem
și altitudinile cele mai mari din
“județ, d. ex.: dealul Strejești,
avînd 246 m. 36 de altitudine
«asupra nivelului Mării; dealul
Dobriceni, 231 m.; Dealul-Secilor, 195 m. 60; Dealul-Sarului,

187

m.

76;

Dealul-de-la-Știr-

lin înclinate,

și al-Şarului.

Cursurile de

apă

care brăz-

(1985

loc.), IEnoșeşti, Găneasa,

Găvăneşti, Greci, Golfinul, Grop-

şani (1583 loc.), Leotești, Alărgăritești, Morunglavul, Oboga,

Osica-d.-s.

(2351 loc.), Pirsco-

aceastii regiune ai direc-

veni, Piatra (1500 loc.), Popin-

ţia generală de la N. la S.-E. şi
sunt următoarele, începînd de
la E. spre V.:

zălești, Racoviţa, Robăneşti, Roşieni, Rusănești-d.-s., Slătioara,

dează

Strejești.

și

Dealul-Balşului

convenţională care trece pe lingă
"Dobriceni

”.
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Oltul, rii mare, servind de
hotar judeţului, Maimul, Beica,
Corneșul și Dranovăţul unite,

Șopirlita,

Ştirbei

(2448

loc.),

Strejești-d.-j., Strejești-d.-s., Ungureni, Virtina și Vulpeni (1645

loc,).
Reşedinţa sub-prefecturei este
în tirgușorul Balş.
Are o populaţie de 54961

Burluiul (Bechetul), afluent pe
stînga al Oltețului, Olteţul, rii
mare care poate fi navigabil și
e utilizat la transportul lemnăriilor, .important mai ales pentru că are o vale productivă,

suflete, cari locuesc în 11926
case și 1040 bordec; 94 biserici, deservite de 82 preoți, 101

populată şi viabilă ; Căluiul, care

cîntăreți și

trece prin o vale strîmptată de
niște dealuri păduroase; Frăția,

şcoale, din cari 2 de băcţi,
2 de fete și 21 mixte, conduse

27

paracliseri; 25

Geamartaluiul se

de 33 învățători și frecuentate

varsă pe dreapta în Olteţul, şi
în fine Tesluiul şi Sesluieţul,
spre limita Doljului.
,
Sistemul pliocen, cu argiluri

de 1333 copii; 33 hanuri; 172
cîrciumi ; 6 stabilimente comerciale: 243 cazane de făcut rachiii;

care,

de

unită cu

diferite

sipuri

fine

colori,

şi

marge,

grosolane,

ni:

pie-

trişuri și gresii, formează mai
toate colinele“ și dealurile acestei plăşi, şi se prelungește spre

S. de Balș pănăla Viişoara, pe
valea Tesluiului și mai jos de
Mărgăritești, pe valea Oltețului,
Intre Olteţul și Olt, pliocenul

17 mori cu aburi
Se mai află în
cătorie de ocol,
trib. din Caracal ;
10 paturi,

un

şi 19 pe apă.
Balş: o judependinte de
un spital cu

medic,

un

sub-

chirurg și 4 infirmieri; un biuroii telegrafo-poștal, (afară de
acel al căilor ferate).
Sunt 130 proprietari mari şi
11924 proprietari mici.
In ceea-ce privește calitatea

bei, 246 m.; Dealul-Murgașului,
198 m. 95; Dealul-Chiliei, 187
m. 76. Albia Oltului are la Măr-

format de Dealul-Sarului. Tere-

solului, are : 60562 hect. arabile,

weni

nurile

7782 hect. izlaz, 5113 hect. livezi de fin, 486 hect. livezi de

113

m. S0 și la Colibașul

132 m. 76.
O mulțime de dealuri și văi
formează partea accidentată a
terenului,
Teritoriul plășci se poate împărţi în 3 regiuni: regiunea văei
Oltului; regiunea dealurilor, spre
Ji. de Olteţul şi regitinea 'deluroasă,

spre

V.

de

Olteţul.

Dealurile plăşei vin din regiunea muntoasă a judeţelor de
la N., iar cele de N-V. sunt
ramificaţiuni ale culmei Zănoaga; unele din.ele sunt acope-

constitue un promontor, care e
cuaternare

din Vilcea pe
formează

se

valea

coastele

continuă

Oltului și

unor

dealuri

şi chiar cîmpii.
Clima e dulce și plăcută; ae- rul sănătos, căci păduri sunt
mai multe ca în cele-l'alte plăşi.
E formată din 47 comune rurale: Arcești, Baldovinești, Balş
(2021 loc.), Băzgărei, Băleasa,
Bechetul, Bobicești, Barza, Brîncoveni, Brăneţul, Căluiul, Cim-

peni, Cepari, Cioroiul, Cocorăști,
Colibașul, Cirlogani, Doba, Dobriceni, Dobrunul, Dranovăţul

pruni, 344 hect. grădinării, 2332:

„hect. vii, 11027

hect. păduri și

540 hect. bălți și heleștac,
Vite sunt: 3264 cai, 15799
boi, 11294 vaci, 1646 tauri, 324

bivoli, 11 asini, 67437 oi, 1157
capre și 18067 porci.
Locuitorii, pe lingă agricultură, lucrează și olăria, rotăria,

dogăria,

cojocăria, cizmăria, tă-

băcăria, etc. Productele se transportă cu calea ferată, sai se

duc la porturile Dunărene.
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Comerciul

interior

se face

in
i

bilearile din Slătioara, Osicad.-s., Pirscoveni, Oboga, Strejești-d.-s.,. etc,

. Principalele dealuri, cari o
brăzdează, sunt: Macucul, cu vîrful Oitina (100 m.)la N.; Tuna-

|:

Orman

Căile de comunicaţie sunt:
calea ferată Slatina-Craiova ce

trece prin

Balș

și care,

iunea Piatra (Olt),

la sta-

Vlzduleni,

Piatra

şi Ar-

|

prin

la Vlăduleni,

de

Balș,

mai

cu

pa-

acelaşi

pe malul stîng

acestea,

sunt numeroase drumuri
comunale.

rur.,

mai:

vecino-

“colului,

Se mărginește la N. cu jud.
Ialomiţa, de care se desparte
prin fluviul Dunărea ; la S. cu

află

de care

se des-

parte prin dealurile Cişla și Mer-

amîndouă prin lacul Oltina.
Relieful solului e puţin acci„dentat de culmea Oltina și de ra-

mificaţiunile ci de E. In partea

de V., solul e jos, băltoș și mlăș-

Pol. 17.

deschid

mai

însemnată: Oltina,

la V. (aproape 1000 hect, din
cari 600 hect. aparţinînd com.),
formată de Dunăre într'o revăr.
sare anterioară și comunicind cu

„ea

prin trei gîrlițe, între care pă-

mintul e
pește ct
malurile
alocurea
sale de

mlăștinos; conține mult
se exploatează în țară;
sale sunt înalte şi pe
pietroase; prelungirile
S. și anume balta Cia.

murlia,

cu

vadul

Podul.Piei

și

balta Iortmac aparţin comunei
Lipnița și sunt acoperite cu stuf,

-

63612, A/arele Dicţionar Geografie,

se

trei girlițe, prin care lacul Oltina comunică cu Dunărea.
Văi sunt: Reilic-Ceair, la E,
ce se deschide în lacul Mirleanul și Giuvegea, la S., deschizindu-se în balta Iortmac,
Baltă

chez; la E., cu com. Beilicul ;
jar la V., cu comunele Lipnia
și Satul-Noii, despărţindu-se de

tinos.

se

Şi de orientare; principalele sunt:
Oltina (132 m.) la centru; Iepurașul (143 m.), Ghimpina (144 m.),
Stanciul (137 m.), Cîşla (138
m.), lortmac (140 m.), la Sud.
Dunărea o udă la N.,, de la
ostrovul Pirlitul pănă la ostrovul Talerul, pe o distanță de
G kil.; are malurile joase şi pe
la V. mlăștinoase, și formează
ostroavele următoare: Strimbul
(140 hect.), Puiul-Strimbului (40
hect.), Teni-cel-Mic (70 hect.),
cite trele acoperite cu păduri
de sălcii ; într'insa

în pl. Silistra-

Nouă, jud. Constanţa.
Situată în partea V. a ude
țului, la 94 kil. spre S-E.
orășelul Ostrovul, resedinta «o-

Caranlic,

Cîşla

"Movilele sunt numeroase ȘI
aii avut importanță odinioară,
servind ca puncte de observare

al Oltețului, prin Mirila, pănă la
extremitatea judeţului; din Fălcoiul, pe partea dreaptă a Oltețului, tot pănă la hotarul jude-

com.

dealul

de la N.

ralel cu linia ferată

com.

Pe

străbate,

nume,
Apoi sunt şoselele judeţene:

Oltina,

cu vir-

pădurea Duan-Chioi.

linia ferată.

Afară

Ciacal,

Corabia-

Șoseaua naţională Slatina-Cra-

țului.

şi dominat la N.-E.

cu livezi, arbori izolaţi, pășuni,
cîte-va semănături și puţine pă-

la S., plasa, de la căt. Vlăduleni
la Runcul, în direcţie paralelă

de

E,

la

“

a comunei, pe ma.-.

la N-E;

naţională

Riul-Vadului

trece

Beilicul,

duri.

Şoseaua

iova

(126 m.)

centrală

lul E. al lacului

Aceste dealuri sunt acoperite

cești,

cu

Calburgina

tea

compune din două că-:
Oltina, reședință, în par-

cu virfal

ful Movila-Oltina (132 m.) prin
interior; Cișla şi Merchez (140
m.), la S.
|

sc întretae

-cu linia ferată Corabia-Rimnicul-Vilcea. Pe întiia sunt stațiile Piatra și Balş, și pe a
doua,

şi Calburgina,

„Se
tune:

Oltina,

închis

și S$.

de

dealul Ciacal; sat frumos, bogat
şi bine aşezat,

Cișla, în partea de S. a comunci, la 4 kil. spre S.-V. de reședință,

pe

malul

de S., înalt şi

pietros al lacului Oltina, închis
şi dominat
curat

și

de dealul Cîşla ; sat
așezat

plăcută.

într'o

poziţie

Suprafața com. este de 5316
hect., din

care

145

hect.

ucu-

pate de vatra satelor; restul
împărţit între stat, care posedă
1991 hect. și locuitorii, cari stă-

pînesc 3180 hect.
Are o populație de

324

fa:

milii, saii 1238 suflete, din cari
337 contribuabili,
-

Locuitorii posedă:

160

plu-

guri, 364 care și căruţe, 1 mașină de vinturat ; 6 mori de vînt;
3850 capete de vite, mai cu sca-

mă oi; 66 stupi cu albine. |
Comerciul,

destul de activ, se

face de 5 comercianți, prin orașul Ostrovul sai gara Cerna-

voda, şi constă în importul co-.
lonialelor și : manufacturelor şi
în exportul peștelui, cerci, mierei. și a vitelor, cu produsele
lor.

Are două biserici, una în cătunul Oltina, cu hramul Sf,
Gheorghe,
și% a doua în căt...
bal
Cişla, cu hramul Sf. Nicolae, în-

fiinţate de locuitori şi deservite
de 1 preot, 2 dascăli şi 2 paracliseri,
Este o şcoală

în citunul Ol.

tina, frecuentată de 99 elevi.

Budgctul comunei e la venituri de 3484 Iei la venituri. şi

li cheltucli, de 3157 lei.

Căi de comunicație: un drum
„mare, care vine de la Ostrov!
pe malul

Dunărei,

și trece prin

“sat spre Cernavoda ; apoi dru-

.

”
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-muri comunale la Lipnița, Beilicul, Satul-Noii,

etc.

Dealurile între cari este coprins acest iezer, sunt: la V.:
Dealul-de-la-Cetate,

Oltina,
pl.

sa,

în

jud.

Constanţa,

Silistra-Nouă,

reședință

al

cătunul

comunci

situat în partea: N

de

Oltina,

a plăşei

şi

Dealul-de-

dincolo-de-Siliște, Dealul-Pietrei
şi Sirt-lol-Bair;

de deasupra

la I£.: dealurile

Cișlei,

la-Merchez,

Dealul-de-

dealul Ciocal şi dea-

a comunei, pe malul Iî. al lacului Oltina. Are o întindere de

lui Macuc. Cele din V. îi fac malul înalt și rîpos.

3511 hectare, din care 106 hectare ocupate de vatra satului și
o populaţie de 290 familii, saii
1143 suflete, cari locuesc în 282

mici insuleţe formate de stuf,
une-ori puțin rezistente, alte:
ori destul de rezistente spre a

casc,

putea

Oltina, /ac însemnat, în jud. Constanţa, pl. Silistra-Nouă, pe teritoriul comunelor rurale Oltina,

In partea

S$., se găsesc niște

suporta greutatea omului

și a animalelor și cari ai particularitatea de a călători încet,
după suflarea vintului; prelungirea

numită

Satul-Noă

și Lipnița; situat în

mac,

este

partea

V.

acest fel de însuleţe.
Dimensiuni: lungimea de

de

a judeţului

și în

cea de N. a plășei. Partea de
E. udă com. Oltina, cea de V.
udă

com. Satul-Noiă, iar cea

de

S., com. Lipnița.
Are

o formă

lunguiaţă,

maj

umflată spre [., unde malul îi
este mai jos, terminindu-se spre
S. cu o coadă, numită balta Cia.

murba sati Iortmac. Direcţiunea
generală a sa este de la N.
spre $., iar a coadei sale de
la N.-V. spre S..E. Malurile sale
sunt,

înalte

la V.

și

și N.-V.,

în general

ripoase, pe

alocurea

pietroase; la N.-E., joase şi acoperite cu stuf, ce se întinde

pănă în Dunăre; la E. şi SE,
puţin înalte, potrivite, pe alocurea ripoase, ca în dreptul. satelor Oltina şi Cîşla.

Comunică

cu Dunărea prin două mici braţe:
unul,

care

se

deschide

la

N.

în dreptul insulei Pirlitul, de 200
m.

lungime,

adinc

de

1îj

tăiat de drumul comunal
joaia-Mirleanul; un altul
spre

E., la N...

mai

lung,

m,

Pirmai
a-

vind 2200 m., mai puțin adînc
de 30 cm., deschizindu-se în
„Dunăre, în faţa ostrovului Strim-

bul, lingă virful Oltina, al dealului Macuc.

Ciamurlia şi

formată

N. la S,, a lacului

numai

Iortdin

(cătunul

Curu-Orman). Are o în-

| tindere

de

coprins

70000

între:

Este

la N.;

dealurile Coșlugea, Canli-Dere,
Curdeli, Sirt-Iol-Bair, la V.; ho-

tarul judeţului, spre S.; dealurile.
Macuc, Ciacal, Merchez, Cişa,
Mezarlic-Bair, Ciatal-Orman, Distrail, Sinîr-Bair, Orta-Burun, Echenli-Orman-Bair, la E.

Văile saă pir. care se deschid
în lac la V. sunt: valea Coşulgea,
formată
Orman,

din văile Iroftie, MiculGaia, Almalicula; valea

_Ghiol-Ceair saii Almalicul; valea
“Derea-Ceair;

valea

Ciali-Ceair ;

la S$., sunt două piraie: DermenCeair, numit și Sati-Chioi-Ceair
şi Canara-Ceair, format din văile

Cuiugic:Culac
la

hect.

Dunăre

și

Buiuc-Orman-

Bair.

Căile de

numai, este

comunicaţie de

lingă lac

10 kil.; lărgimea

este

drumul judeţean Ostrov-Cuzgun,

de
de

pe la $,, înlesnind ast-fel trans_portul:peştelui.

Malurile.sale sunt acoperite,
în partea V., cu iarbă; în cea

Oltina, diz/ de deal, în jud. Constanţa, pl. Silistra-Nouă, pe te-

de 3!

kil.;

1ij> kil.;
4—S m.

acului

a prelungirei,

adincimea

este

NE. cu stuf, coprins între Dunăre şi cele două scurgeri ale
lui în fluvii; în cea E., cu fineţe,
semănături și puţin cu păduri.
Prelungirea Ciamurlia și Ilortmac

sunt așezate

între

tufărișuri și

păduri, ca Curt-Orman la V,,
Duari-Chioi-Orman la E. și Bu-

iuc-Orman la N.
Satele așezate

pe

malurile

sale sunt: Oltina la E., Satul:
Not la V., Cişla la S., Coş-

lugea și Lipnița la S.-V., CuruOrman şi Ghiuvegea la S.F.
Basinul

săii este considerabil,

coprinzind a 4-a parte din pl.
Silistra-Nouă, (anume teritoriile
comunelor Satul-Noii, Lipnița,
Oltina,

Para-Chioi,

Ghiuvegea,

ce

unesc

căile

satele

ritoriul com.

comunale

intre

ele

rur. Oltina,

și

situat

în partea N. a plăşci şi în cea
N. a com.; este virlul culminant al dealului Macuc; are 140
m. înălțime; punct trigonome-

iric de observaţie de rangul
I, cu ocazia lucrării hărţei Do-brogei,

de

către

statul-major

romin; este acoperit cu verdeaţă; prin înălțimea sa domină
malul

*dobrogean

al

Dunărei,

de care c despărțit prin o distanță de 800 m.; domină şi
dramul

comunal

Oltina,

pe

la

ce duce

poalele

de la

sale,

la

Beilicul,

Oltina, m02i/ă, în jud. Constanţa,
pl. Sihstra-Nouă, pe teritoriul

Regep-Cuins, partea de E. a comunci Gorvan (căt. Vel-Chioi)

comunei

și cca de V.a

de

comunci Caranlic

sunt

pe

de 5 kil.; dinpreună cu Ciamurlia și lortmac, are aproape

rurale

Oltina,

aşezată

în partea de N. a: plăşti și cea
E,

a comunei,

la

1!

kil,
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spre I:. de sat;

cste artificială

Stupina,

şi

așezată pe muchia dealului
Ciacal; are ov înălțime de 132 m.;

punct trigonometric
vaţie, rangul

prin

obser.

satul Oltina,

parte din iezerul Oltina,
comunal ce duce de la
la Beilicul; este acopeverdeață şi unc-ori și cu

semănături.

Oltişorul,

da//ă, în dreptul com.
Greci, pl. Olteţul-Oltul-d..s., jud.

Romanați.
Oltişorul, gîr/ă, jud. Romanați,
formată din o ramură a Oltului,
„ce se desparte mai sus de Siatina și din apele Corneșul și

Dranovăţul. Mărită adesea prin
revărsările

Oltului,

devine

mai

mare din dreptul satului Spur.
caţi și Slătişoara, curge pe lingă
satul Fundeni

şi Mărgeni

varsă

în

Greci,

în

Olt,

udind

de

V.

plășei Olteţul Oltul-d.-s.
Oltişorul, gâr/ă, din riul Olt, jud.

Teleorman, ce se formează pe
partea dintre comunele Segarcea-din-Vale. şi Liţa. După ce
primește apele piriului Siiul, accst crac se împreună cu cellalt în dreptul şoselei județene
Turnul-Izlaz, după ce a format
o insulă mare, numită Iotre-Olturi. Acestui crac îi mai zice și
Oltul-Mic. Adese-ori, vara, apa

scade atit de mult, în cît pare
a fi stătătoare,
Oltoiul, dea/, în jud. Tulcea, pl.
Isaccea, pe teritoriul comunci
rurale Luncaviţa; se desface din
dealul Pietrosul; se îndreaptă
spre E., avind o direcţie generală de la S.-V. spre N..V.;
brăzdează partea de V. a plășei și a comunei,

întinzindu-se

printre Valea-Ascunsă

piriului

mai cu seamă cele orientale, sunt
acoperite cu păşuni şi finețe
bogate.

Oltuc-Orman, pădure, în jud.
Constanţa, pl. Silistra-Nouă, pe
teritoriul comunei rurale Dobromirul şi anume pe acela al
cătunului săi Dobromirul-dinVale, la 1 kil. mai spre S$. de
acest sat şi la 1!/2 kil. nai spre

N.

de

Deal;

satul
este

Dobromiruldinaşezată

pe

malul

sting al văii ucari-Macala-Ccair,
pe o suprafață de 70 hect. şi
e compusă

mai ales din ulmi.şi

fagi; este dominată de dealul
Dobromirul şi situată în jurul
plășci și centrul comunei.

şi se

dreptul com.

partea

ale

cavița; este acoperit în mare
parte cu păduri; poalele sale,

al 3-lea, dominînd

înălțimea
sa

o bună
drumul
Oltina
rită cu

de

afluente

Luncaviţa; pe muchia lui merge drumul comunal Greci-L.un-

și valea

a

Oltul, jude/,

numit ast-fel după

riul cu acest nume, care ”] udă
de-alungul săi, formînd limita
„sa de V, Este situat cam în
centrul Munteniei, fâră să atingă
nici

munţii,

nici

Dunărea,

între

44%,7' — 450 latitudine septentrională și între 220 —- 220,28:
longitudine orientală.
Limite. Se limitează la N. cu
„jud. Argeș; la E., cu jud. Argeș
și Teleorman;

la S., cu jud. Te-

leorman și la V., cu jud. Vilcea
şi Romanați.
,
La Nord, hotarul începe din
malul Oltului, mat sus de căt.

„ Orleşti și se îndreaptă către E.,
pe la N. de Casa-Vechie, urmînd
albia rîului Trepteanca, pănă aproape de cătunul cu acest nume,

de unde

se

întoarce

către

S-E. pănă la com. Dejeşti. De

aci, luînd direcţiunea N.-E., pe
muchia dealului Geamăna,

către E., pănă
Beculești. Apoi
lurile,

se lasă

la N. de căt,
taie iarăși dea-

către S.-E,, peste coada

Cungrei şi a Vedei, pănă aproape de Lerești, de unde
iarăşi sue drept către N. pănă
la Răjlețul-Vieroş,
La Est,

linia hotarului face o

curbă, peste coada Vediţei, se
întoarce către S., pe la E. de
comunele:
Fata, Izvorul-d.-s.,
Gura - Boului, Bărăşti -de- Vede,
Bărăști-de-Cepturi, Vlaici, Colonești şi Maldărul, pănă la Corbul, unde dă în Valea-Vedci.

De aci, începe limita cu jud. Teleorman.
pe

Linia hotarului se ţine

malul

sting

al Vedei,

pănă

la satul

Popeşti,

sc lasă

către S,, trecind pe la

taie Vedea

Estul comunelor: Seaca,
eşti-d.-s. şi Mihăcști-d.-j,

şi

Mihă-

La Sud, această linie se în.
toarce către V,, tind Călmă-

țuiul; apoi formează o curbă,
care trece: pe la S. de com.
Dudul, pănă ce dă în riul Olt.
La Vest, hotarul urmează firul apci, pănă la Slatina, unde

trece pe malul drept și apoi
urmează iarăși cursul apei, pănă
la Orleni, de unde a plecat.
Mai

înainte,

jud.

Olt

se în.

tindea spre S., pănă în Dunăre.
Dionisie Fotino zice: «Acest
județ se hotăreşte despre N.
cu jud. Argeș, despre E. cual
Teleormanului, despre S. cu Dunărca și despre V. cu județele
Romanați şi Vilcea, de către
care sc desparte prin rîul Oltul».
Suprafafa. Forma județului
Oltul se apropie de accea a
“unui patrulater drept-unghiular,
așezat pe stinga Oltului. Are o
suprafață

de 342032

hect.

Relieful. Teritoriul jud. Oltul
este coprins între basinul Ol.
tului, la V. și al Vedci, la E. şi

prezintă

două zone: a dealuri-

lor, spre

N., unde

sc întind ul:

timile ramficaţiuni

ale Carpaţi:

lor, şi a șesului,, spre

S., unde

se află cimpii întinse. Regiunea
dealurilor ocupă mai mult de
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cit-a treia parte din suprafaţa
judeţului. Aci pămîntul e foarte
acciden:at,
brăzdat de
văi, și în cea mai mare

multe
parte

acoperit cu păduri şi livezi de
pruni. Regiunea

şesurilor ocupă

cele-lalte două părți. Aci se
prezintă cîmpii întinse, puțin ac:
cidentate, şerpuite de cite-va rîuri
şi acoperite mai mult de țarine,
cu o fertilitate, din ce în ce
mai pronunţată cu cit se apropie
mai mult de Dunăre.

Zlpele. Judeţul este străbătut
de

următoarele

riuri mai

cipalc:
1.

prin-

a
Oltul,

udă

toată

Comăniţa,

Tesluiul,

Dir-

jovul, Iminogul şi Siul,
trece în jud. Teleorman,
2. Vedea,

udă

mai

toată

Vediţa.
3. Călmăţuiul, compus
două ramuri, udă partea de
a judeţului și apoi trece
jud. “Teleorman.
demne

județ

de

notat

în

al. Şerbă-

ține sistemului cuaternar. Aci
întilnim, pe lingă terenuri arginisipuri,

nisipuri

dealurile vemari

şi petriș,

cantităţi
în care se

află mulțime
de fosili, diferite petrificațiuni de animale și
chiar plante antidiluviane.
Clima. Judeţul Olt are o
singură

stațiune

la şcoala

meteorologică,

de Agricultură de la

Strihareț,

lingă

Slatina.

S'au

mai înființat încă stațiuni de
ploaie, în comunele: Slatina,
Buzești,
Dobroteasa,
Drăgănești,. Gura-Boului,

este

foarte

apropiată

de
+ 22%,0,

etc.

de

gust.

adică

a lui Au-

|

mijlocie a ano-

timpurilor este:

Primăvara +

Iarna, — 2%, 7;

109,5;

130

noroase

Producte. Fiind-că jud. Oltul
nu atinge nici munții,
nici
Dunărea, nu e însemnat nici
prin productele sale, nici prin
activitatea

comerciului.

Mineralele sai apele minerale,
ce de sigur se vor fi aflind în
lăuntrul pămîntului, nu sunt
încă cercetate, Se ştie că Oltul şi
piraicle cari dai într'însul, aduc
nisip

amestecat

cu

aur.

Odi-

primitive, praf de aur din acest
nisip. Acest venit era de drept
al Domnitorului. Și azi se mai
află aurari, cari lucrează pe
seama lor, însă numărul merge
descresciînd,
Pădurile sunt principala avufie a județului: în părțile de
N., prin regiunea dealurilor,
sunt păduri seculare, cari daii
lemne de construcţii de tot
felul, precumşi material avut
pentru confecționarea vaselor:

mijlocie anuală

Iulie

senine,

cari carac-

la 1885—1892.

Temperatura

zile

nioară, cind “Țiganii craă robi,
adunaii, cu ajutorul unor unelte

teriză clima la Strihareţ și
cari ne-ai fost comunicate de
Institutul Meteorologic. Aceste
cilre reprezintă mijlocia observațiunilor pe o perioadă de 8
ani, de

131

şi 104 acoperite.

Șerbănești

și Spineni.

Temperatura
din
S.
în
”

nuşiii, marna, calcarul, etc.
Partea şesului, de la S., apar-

și aluviuni,

de

în

lanuaric, cu ov mijlocie de—
4094; cea mai călduroasă este
August, a cărei mijlocie este
de + 220, 2. Temperatura lui

neştilor, al- Radomireştilor
și
cele de la Seaca,
Geologia. Din punctul de
vedere geologic, mai tot terenul accidentat, din N. judeţului,
aparține sistemului pliocen. Aci
domnește argilul galben şi ce-

loasc,

găsesc

la-

sunt următoarele :

Lacul - Momicenilor,

Olt,

se

este de -- 10,0 grade centigrade.
Luna cea mai rece a anului e

grişoară, Florişorul
şi Dorofeiul; iar pe stinga: Eiul și

Lacuri

lingă

care

turea de E. a judeţului şi primește următorii afluenţi, pe
dreapta :; Plapcea.Mare, în care
se varsă Plapcea-Mică şi Ne-

acest

Pe
cine,

Iacă cite-va cifre,

laturea

de V. a județului, de la CasaVechie și pănă la com. Dudul.
Primește în județ pe stînga următorii afluenţi: Trepteanca, Geamăna, Cungrea-Mare, CungreaMică,
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Vara +

buți, boloboace, putini, ctc., precum și lemne de foc şi altele.

Esenţele cele
sunt: stejarul,
penul, plopul,
mul, părul și
ocupă

mai răspîndite
cerul, fagul, carsalcia, teiul, ulaltele. Pădurile

aproximativ

o suprafață

s'a obser-

de .18940 hect,
|
Din registrul ţinut la ministerul Domeniilor, Statul poscdă în jud. Olt, următoarele
păduri,
cu vo suprafață de
9441 hect.

vat în 1893, la 15 Ianuarie,
cind s'a lăsat la — 350, 6.
Intr'un an sunt, în mijlocii,
195 zile de vară şi 42 de

Birca, 150 hcct.; Birseasca,
Goo hect.; Braniştea-lui-Stănilă,
19 hect.; Căzăneşti, cu trupurile:
Zăvoiul
şi
Valea-Ictei,

iarnă,

350 hect,; Dăneasa, 450 hcct.;
Drăgăncasca, 100 hect,; Dră-

210, 3 şi Toamna + 110,2,
Cea mai ridicată temperatură

ce sa observat a fost în anul
1889, la 14 August, cînd a ajuns
la + 369,6,
Cea

Ploaia

mai coborită,

căzută

reprezintă,

în

mijlocii, un strat în grosime
de 437 mm.. Cea mai multă
-apă cade în luna lui Iunie.
Vintul

"direcţia

dominant

NE.

este cel din

Intrun

av

sunt

gănești- Mărunţei,
200
hect.;
“Tezerul,
100
hect.; Ibănești,
-150 hect.; Milcovul, 17 hect.;
Mogoşeşti,
100 hect.; Proas-

peţi, Strihareţul și Secuţa, 145
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hect.;
hect.;

o

Profa şi Ciorica, 300
Puturoasa, 325 hect.;

Rijleţul-Govora,

Soo hect. ; Rij-

leţul-Vieroșul, 9po hect.; Recea,

cu trupurile, 150 hect.; Sărindăreanca,

100 hect.; Seaca, 1650

hect.; Săracul-Olanul, 300 hect.;

; Sfinteşti, cu trupurile, 303 hect.;
Sprincenata, 7 hect.; SchitulDeleni,
150
hect.;
SchitulGreci-Sinești, 300 hect. ; Sprin-

cenata cu trupurile,

şoo hect.;

Topană, 750 hect.; Ursul şi
Poiana, 125 hect.; Văcăreasca,
300
hect.;
100
Valea-Mare,
hect,

sc
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Dintre pomii roditori, prunul
cultivă pe o întindere de

hect; pl. Siul-d.-s., 351 hect;
pl. Vedea-d.j., 82 hect.; plasa
Pineţele se produc în livezi
naturale, carisunt separate numai
în părțile de N. ale județului,

sunt de 5267 hect., producînd
3920951 hectol.
Animale domestice. ln județul Olt sunt (1901): 16047 cai
(858 armăsari, 6959 iepe, 6609
cai, 1621 mînji), 199 măgari,

Vedea-d.-s.,

115

hect.

iar în cele de S,, la cîmp, sunt

57604

ămestecate printre țarine, Plantele ce le compun sunt mai ales

tauri, 35237
4942

dintre

viței și viţele, 330

graminee, amestecate cu

o

mulțime de flori,
Livezile artificiale, după sta:
tistica ținută la Ministerul Domeniilor,

pe anul

1890—91, ai

ocupat o întindere de 6 hect.
şi aii dat 4000 kilug. Cele naturale,

pe

o întindere

hect., ai

produs

de

5158

3910015

fin.:

1703 hect., numai în părţile de
N. ale judeţului, în plășile Oltul și Vedea-d.-s., unde for-

rezervate pentru

mează

turi, cari ocupă peste 14000 hec-

principala

ramură

de

producțiune a locuitorilor.
Vica

se

cultivă

Oltului

şi

ale

telor,

de livezi, sunt terenuri

numite

pășunatul' vi-

imașuri

şi

suha-

tare,

mai

miult

în părţile de V. și S., pe dealurile

Afară

Călmă-

- țuiului,

Agricultura.

la părțile de N.,

plășile Oltul și Vedea-d.-s.,
„cultivă

puține

cereale;

se

solului și accidentelor lui. Pă.
durile, livezile cu pruni și fine-

mai bun; Iealul-Comanilor şi
Dealul-Drăgăneştilor, care dai
un vin destul de bun și abundent, dar nu atit de durabil ca
cel din Dealul-Slatinei. Soiu-

țele ocupă mare parte din teren.
Viile sunt puţine, situate numai pe. malul Oltului. Prin cen-

rile de struguri, cele mai răspîndite sunt: negru-tare (Corbul), negru-moale şi braghina,
care dai vinul negru; bășicata,
gordinul,

mischetul,

roşioara,

tămiioasa și altele, cari produc
„vinul alb.

tru, plășile

Oltul

și Vedea-d.-j.,

şi Mijlocul, cu cit se împuţinează pădurile, și dealurile cele
tipoase încep a se mai perde,
cu atit și cultura cerealelor se
întinde. Calitatea solului mai
înbunătăţindu-se, producțiunea
devine mai abundentă. La $,,
plășile Șerbănești, Siul-d.-s. şi

Prin vii —în
obraţe — se
cultivă şi mulți pomi roditori:

Siul-d.-j., sunt cîmpii întinse
şi un pămînt din ce în ce mai

cireş,

fertil. Cultura cercalelor şi chiar

și

vişini, caişi, peri, persici

gutui, dar mai ales
In tot jud. sc cultivă

hect. „vic, repartizate

nuci,
2863

ast-fel.:

17

Plasa Mijlocul, 3 hect.; plasa
Oltul-d.-j., 527 hect.; pl. Oltuld.-s., 353 hect.; pl. Șerbăneşti,
99 hect.; plasa Siul-d.-j., 1331

a viei ia mare întindere.
Întinderea terenurilor
vate e

de

135385

hect.,

cultipro-

ducind 880445 hectol. cereale.
Inul s'a cultivat pe 162 hect,
şi a produs

2430

(829

11652 vaci, |

minzați şi mînzate,

bivoli,

4597

205

bivolițe, 243 malaci şi malace),
100024 oi, 53579
purcei, 3054 vieri,

porci (6010
18000 scroa-

fe, 26515 porci castrați), 3388
- capre.
In anul 1860, jud. acesta poseda: 9629 cai, 83010
boi,
181876 oi, 2014 capre, 56444
porci şi 110 asini, adică un
total de 351319 capete de vite.

picultura. Era un timp cînd
jud. Olt era unul din cele care
poseda în abundență miere și ceară. Priseci numeroase eraii aci și

un negoț însemnat se făcea. Azi

cu toate că flori multe și vari-

în-

vii cele mai

cornute

boi,

ate sunt pe cimpiile judeţului,
cu toate că întreținerea stupi-

semnate din judeţ sunt: DealulSlatinei, care produce vinul cel

cu

mari

numai

"porumbul are o cultură ceva
mai întinsă, din cauza naturei

Dealurile

vite

hectol.

Terenurile cultivate cu legume

lor costă

prea

puțin

în compa-

rație cu valoarea productului, totuși stupii s'ai împuţinat cu
totul. Sunt 8130 stupi cu albine (1901).
Cultura sîndacilor, introdusă
din timpuri depărtate la noi în
țară, nu de mult ajunsese și în
jud. Olt una din culturile cele
mai de căpetenie şi bogate. Că.
mășile și iile cu felurite flori,
cusute în mătase și încărcate
cu fluturi, maramele: cele fru-

moase, țesute numai din borangic, care împodobeaii femcile
oltence,

dovedea

că

cultura

acestui verme luase o întindere
însemnată în acest judeţ. Azi,
această industrie a - căzut,
Aloşiile statului. Din tabloul
aflat la Ministerul Domeniilor,
se vede că statul posedă în județul Olt 36 moşii, cu mai multe
trupuri, cari produc anual oa-
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“rendă - de lei 206883,64, plus
11040 Iei, plata pădurarilor şi

şile Oitul

confiniștilor, puşi tot în sarcina
arendașilor, adică un total de

chilimuri, velințe și alte țesături
alese și lucrate cu u.ult gust.

nilor din părţile de N., în plă-

mănăstirile : Cozia, Horezul, Go.
vora, Clocociovul,
Plumbuita,
Brincoveni şi Vieroşul.
Ludustria. Industria mică, in-

dustria casnică, nu prea s'a dez-

de cîţi-va ani,

Chiar, de cînd cu regimul convențiunilor, e în decadenţă.
Mica industrie, pe care nccesitățile domestice și de toată ziua
o impunc locuitorilor, se exer-

altor produse ale laptelui, îi. mai
păstrează

Mieii

și

azi

alimentează

nu

numai

Materiile vegetale alimentează
industria

casnică

țin ca altă-dată.
tivă

mult

mai pu-

Cînepa se cul

în mici cantități, numai pen-

mai din cînepă.
Făina se fabrică în mai multe
mori cu aburi şi pe rîul Oltul,
In Slatina se află un mare sta:
biliment de moară cu aburi.

săturile alese, cu lînuri și mătasc, artistic lucrate, cari îm-

părți ale judeţului.

cojoâcele.
rezistă

Cizmăria

concurenței

fa-

bricilor străine. Cojocarii și ciz.
marii din jud,

Olt, mai

ales cei

din Slatina, ati o reputaţiune bine
stabilită în toate județele circum-vecinc.
Industria domesticăa cam decăzut. Șaiacurile, brînele, betelc,
dimiile, abalelc, fotelc, zăvelcile,

în finc toată îmbrăcămintea odinioară

făcută

în casă,

sc

cum-

pără la tirguri. Prin casele țăra-

Drăgăneşti, de 3 ori pe an:
Pantelimon,
14 Septembrie

şi Vinerea-Mare;
Văleni, de trei ori pe an:
la Biagoveşteni, Sf. Impărați şi
Schimbarea la Faţă.

Fabricele de tăbăcărie sati
desfiinţat. Numai cojocăria se
menține şi pare chiar că ja o
oare-care dezvoltare, prin argăSirea mai sistematică a picilor
de oaic şi de miel şi prin cu-

tot mai

Au:

cele din Craiova şi București,
aducînd un venit de aproape
500000 lei.

Poamele, şi mai ales prunele
din întinsele livezi ale judeţului,
produc o ţuică bună şi un fel
de oţet numit poşirca.
Pădurile, încă întinse în părţile
de N. alc județului, procură un
material bun și abundent pentru
dogăric și construcţia caselor

podobesc

29

la

toarsă, țesută, nălbită, croită şi
cusută de mîna sătencelor, nu-

şi la Drăgăneşti,

şi

|

măcelăriile din Slatina, darşi pe

1. Materii
lele procură

alimentele de lux al populaţiuncă agricole, în timpul posturilor. Cite-va zalhanale sunt
stabilite pe lingă Olt, la Slatina

gust;

Bălănești, de 2 ori pe an:
Inălţarea şi Sf. Măria Mare;

untului şi

cită asupra următoarelor materii
prime:

din care se fabrică şi lumină.
rile; peștele sărat, unul dintre

de 3 ori: 24

Rusalii

reputațiunea

brinzei,

tru confecţionarea cergilor, sacilor şi prea puţin pentru a pînzci,
Altă-dată mai toată rufăria casci
ţăranului era meliţată, dărăcită,

animale, Zalhanapastrama şi scul

Constantineşti,
Februarie,

unui județ bogat în asemenea
materii alimentare.

Fabricarea

Aceste moșii aii fost pendinte
de Mitropolia din București, Biserica Sărindarul, Sf. Gheorghe:
Noii, Episcopia de Argeș şi de

se mai văd

Ipotești, com. Coteana, de2
ori: Duminica Tomei şi Drăgaica ;
Dobrotinetul, la 21 Maiu;

217923,64 Lei.

voltat în județ;

şi Vedea,

de lemn,

întrebuințate

în acele

Comerciul. Afară de comerciul
de cereale, vinuri, ţuică și lemne,
se mai face un comerciii însemnat și cu multe articole de lux,
coloniale, de industrie, etc. este
mai activ în Slatina şi în bilciurile, ce încă se obicinuește a se

mai face prin următoarele com.:
Cimpul-Mare, de 4 ori pcean;

Slatina,

odată

pe

an,

la Sf.

Gheorghe, ținind 3 zile.
La toate aceste bilciuri se ține
mai întîiii oborul de vite, după
care apoi urmează vînzările boltaşilor,
Afară de aceste bilciuri, obor

de vite se mai ţine la Slatina,
odată pe săptămină, Joia, cînd
e și zi de tirg,
Comerciul,

ce se

face

în a-

ceste bilciuri, e foarte activ, Magazinele din Austria şi Gerinania asortează magazinele de braşovenii, lipscănii, hăinării,
şini agricole, încălțăminte,

ma.
cete.

Căi de comunicaţie. Judeţul
posedă următoarele căi de comunicaţie :

1. Linia ferată Bucureşti-Virciorova, care intră în judeţ pe
la com. Corbul, trece pe lingă
Potcoava și merge la Slatina, apoi
face o curbă după care coboară
în Valca-Oltului, traversînd

riul

pe un pod mare şi frumos; par:
curge ast-fel judeţul de la NE.
spre S.V., pe o linie cam în
zigzag de 45 kil. Pe accastă linie

sunt trei gări: Corbul, Potcoava
şi Slatina.

Șosele::
a) Calea naţională Craiova:
București care trece Oltul pe

la Mucenici, Buna-Vestire, Sf,
Petru şi Vinerea-Mare;
Urluiasca, de 4 ori pe an,

un pod mare și frumos, şi trece
prin Slatina, Valca
- Mare, Ne-

tot la aceleași date;

greni

şi

Colonești,

străbătind

județul de la SV. către N.E.
pe o distanță

de 42

kil.

4) Şosele județene: 1. CasaVechie-Dudul, care străbate jud.
de la S. către N., pe valea Oltului şi leagă comunele: Dudul,
Beciul,

Sprincenata,

Dăneasa,

Peretul, Drăgănești, Comani, Bălănești, Coteana, Brebeni, SlaComânița,
tina, Dobrotinetul,
Căzănești, Dumitrești, CimpulMare, Drăgoeşti și Casa-Vechie,

pe o distanță de 110 kil.
şi

numită

2. Caracal-Roşiori,

Rusca-lui-Toader, taie jud. în
partea de S., trece Oltul pe la
Caracal, prin
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Berendei-Noi,

suie

dealul Oltului pe la Rusca.luiToader, unde taie șoseaua judeţeană pomenită

mai sus, trece

prin Radomireşti şi Mihăeşti d.-j.,

IL. Corbul-Alunișul, pe ValeaVedci, leagă comunele: Aluni- şal, Spineni,

și

Tătuleşti,

Gara-Corbul, pe

de 32

Optași,

o distanță

kil,

.2. Rijleţul- Vieroș - Maldărul,
leagă comunele:

Rijleţul-Vieroș,

"Rijleţul-Govora, Fata, Gura-Boului, Vaţa, Bărăşti-de-Vede, Bărăş
de-tiCepturi, Vlaici, Colo-

nești și Maldărul, străbătînd partea de N.-E, a jud., mai mult
“pe Valea-Vediţei, pe o distanţă
de 32

kil.

3. Oporelul-Izvorul-d.-s., străbate jud. de la S.-V. către N.E.
și leagă comunele: Oporelul,
Poborul, Alunișul, Profa, GuraBoului

tanță

și Izvorul-d.-s., pe o dis-

de

3ş

kil.

și apoi intră în jud. Teleorman,

4. Cimpul-Mare- Chilia, stră.
bate partea de N. a jud., de la

spre

V.

Roșioride- Vede, parcurgind o distanță de 24 kil.
3. Slatina - Șerbăneşti - Seaca,

la

Cîmpul

FE,şi

leagă

- Mare,

Dobroteasa,

comunele:
Fă.

gețelul şi Chilia, pe o' distanță

pleacă din şoseaua Casa-Vechie-

de

Dudul,

5. Dobroteasa-Ciomăgeşti, lea.
gă comunele: Dobroteasa, Simburești și Ciomăgești, pe o dis-

de

lingă

Brebeni,

stră-

bate jud. de la N.-V. către S.E. și leagă comunele: Biebeni,
Greci, Serbănești
- d.-j., Crimpoaia, Văleni şi Seaca, pănăla
Mihăești-d.-s., (47 kil).

4. Drumul-Oaci, o ramură de
șosea,

paralelă

cu

șoseaua

Du.

dul-Casa-Vechic, leagă şoseaua
națională cu comunele: Priscaca,
Oporelul, Rădeşti, Ibănești, Urluiasca, Otești și căt. Vlăngăreşti,
din comuna Vultureşti (33 kil.).
5. Cornăţelul-Florul,

străbate

jud. de la N.V. spre S.-E., prin
Valea-Plăpcci şi leagă comunele:
Cornăţelul, Poborul, Scornicești,

35

kil.

tanță de 22 kil.
6. Vlăngăreşti-Urși, leagă co- munele:

Vlăngăreşti,

Vai.de.Ei

de

zo

8.

kil.

Mărunţei. Florul

străbate

„jud, de la S.-V, către N..E. prin
Cîmpia-Boianul,

şi

Șerbănești-d.-j.

de

unde trece Vedea în jud. Teleorman (14 kil.).
£) Şosele vecinale străbat jud.
mai în toate direcțiunele și leagă între ele mai toate comunele
una cu alta. Cele mai însemnate

“rețele sunt:

|

nata,

şi com.

Poiana,

(11

leagă

comu-

și Florul, pe o distanță de 30 kil.
9.

- Șerbăne
Potcoa
şti,
va

leagă

gara

comunele:

Tim-

Dorofeiu
Va-le
alui,
Potcoava

cu

pe

peni și Șerbănești, pănă în şoseaua judeţeană Slatina-Șerbănești-Seaca, (20 kil.).

kil.).

12. Sprîncenata-Dudul leagă
comunele de la S: județului, situate pe valea Siului: Sprîncenata, Viespești, Birsești, Beciul,
Plăviceni și Dudul (9 kil.).
Afară de acestea mai sunt şi
alte rețele mai mici, cari, dim.
preună cu cele de mai sus, dati
un total de mai mult de 600

kil. de lungime. Se poate zice
că județul Olt este unul din
cele mai avute în căi de comunicaţie.

|
Divistunea administrativă. —

Judeţul Olt se divide în 8 plăși:
I. Plasa

Alzlocul,

cu

reşe-

dinţa în com. Buzești, se compune din 11 comune: Bălțați,
Birci, Buzești, Corbul, Florul, Icoana, Optași, Potcoava, Sinești, Ursoaia și Valca-Merilor.

2. Plasa Oltul-cle-jos, cu reședința în com. Dobrotinetul, se
compune din 15 comune: Al-

seaca, Rădești, Slatina,
iul, “Turia şi Urluiasca,
3. Plasa Oitul-de-sus,

și gara Potcoava, pe o distanță

leagă

com. Frunzarul cu căt. Sprince-

lea-Iminogalui: Bălteni, Pericţi,
Mierlești, Bărciinești, Izvoarele,
Alimăncști şi Bălănești, precum

nele: Mărunţei,

Florul,

Frunzarul
- Poiana,

bești,
cueți,

Ursoaia,

și

II.

şi Urși, (12 kil).
7. Bălteni-Bălăneşti, străbate
jud. de la N. la S. și leagă între ele toate comunele după Va.

Bălțați, Potcoava, Valea-Merilor,

Icoana

10. Drăgănești-Văleni
străbate jud. de la V. către E,, prin
Cimpia
- Boianului şi leagă comunele: Drăgănești, Stoicăneşti
şi Văleni, pe o distanță de 22
kil,

Circaşovul, Comăniţa, CuDeleni, Dobrotinetul, Du-

mitrești, Ibănești, Oporelul, PriTeslucu

re-

şedinţa în com. Cimpul-Mare, sc
compune din 15 comune: Cîmpul-Mare, Casa-Vechie, Ciomăg&cști, Cornăţelul, Dejeşti, Dienci,
-Dobroteasa, Geamăna, Oteşti-

d:-s., Oteşti-d.-j., Păroşi, Simburești, Urși,

Vai-de-Ei

și Vultu-

reşti,

4. Plasa

Şerbitneşti, cu reşe-

dința în com. Șerbănești-d.-j.,
se compune din 9 comune : Crim-

poaia,

Mihăești-d.-j.,

Mihăești-

d.-s., Seaca, Șerbănești-d.-j., Șer-

OLTUL (JUDEȚ)
bănești-d.-s.,
și. Văleni, |

58

Timpeni,

Tituleşti

neşti,
neşti,

Bălănești, Bălteni, BărcăCoteana, Izvoarele, Mărunței, Mierlești, Milcovul, Pe- ricţi și Viișoara.

Plasa. Siul-dle.Jos, cu reșe-

dința

13 comune:

din

se

Drăgăneşti,

com.

în

compune

sești, Beciul, Comani,
nci-d.-j., Crăciunei-d.-s.,
sa, Drăgăneşti, Dudul,
rul, Gostavăţul, Poiana,
nești și Viespeșşti,

Bir-

CrăciuDăneaFrunzaStoică-

Vedea-de-jos, cu re-

7. Plasa

şedinţa în com. Tătuleşti, se
compune din 14 comune: Călugări, Coloneşti, Constantinești,
Maldărul, Mircești,
Mogoşcşti,
Negreni, Poborul, Scornicești,

Spineni,

Serviciile pendinte

de judeţ

sunt:

5. Plasa Siul-de-sus, cu reşedinţaîn com. Bărcănești, se compune din 11 comune: Alimă-

„6.
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Tătărei,

Șuica,

“Tătu-

lești şi Vlaici,
8. Plasa WVedea-de-sus, cu re-

coprin-

ședința în com.

Chilia,

de 14 comune:
răști-de-Cepturi,

Alunișul, BăBărăşti-de-Ve-

Deleni, Strihareţul, Sopotul, Precesta, Clocociovul, Greci, Comani, Gilmele, Plăviceni (aceasta

N

1. Serviciul sanitar, care se
compune din 1 medic primar,
1 medic-veterinar, 4 medici, 4
vaccinatori, 4. moaşe și 1 secretar al consiliului sanitar; ser-

viciul spitalului
din

1 doctor,

compunîndu-se
un

sub-chirurg,

I econom, 3 infirmieri, 1 preot
și mai mulți oameni de serviciti.
Amiîndovă aceste servicii costă
pe județ suma de 59940 lei anual; iar cu
lei 181920.

material

cu

tot,

2. Serviciul arestului preventiv, compus dintr'un director și
un gardian.

3. Serviciul drumurilor se compune

din

din urmă întreţinută din fondul
Creţulescu).
Judeţul Olt aparţine eparhiei
Curţei-de-Argeş. Reședința Episcopici este în Curtea-de-Argeș.
Judeţul este pus sub privegherea bisericească a unui protoe-

1 inginer-şef,

4

con-

ductori, 1 copist, 8 picheri, 4
dulgheii, 1 camerist,
Justifia.
— Este cite o ju*decătorie comunală,
în fie-care din cele

instituită
100 com.

rur. ale județului, 3 judecătorii
de ocol,în Drăgăneşti, Slatina
și Spineni; un tribunal judeţean
"de întiia instanță în capitala ju-

rei, cu reședința

în Slatina,

a-

jutat fiind de doi proestoși.
Populafiunea. — In recensămîntul din 1890, populațiunea
judeţului Olt se ridica la 120853
locuitori. In 1899, populaţia a
fost de 142496 loc.: 72481 bărbațişi Soor5 femei. In 1859,a
fost populat de 100631 locuitori.
Serviciul telegrafo-poştal posedă în județul Olt un biurcii
principal cu serviciul permanent
în. Slatina

și două,

cu

servicii

limitate, în comunele Drăgăneşti

și Spineni.
Afară de aceste stațiuni, mai
sunt şi cele de la gările drumului de fier: Slatina, Potcoava
și Corbul;

la aceste

două

din

de, Chilia, Făgcţelul, Fata, Gu-

dețului

ra-Boului, Izvorul, Mereni, Profa,

sc adună de 4 ori pe an.
Justrucțiunea publică. —Județul posedă un gimnazii real în

urmă sunt şi biurouri: poștale
rurale.
Armata.
— Judeţul Olt face
parte din corpul I-iii de armată

Slatina şi 4 şcoli primare urbane, 2 de băcţi și 2 de fete,

cu reședința

Rijleţul-Govora, Riîjleţul -Vieroşul, Topana și Vata.
Aarca Județului este un turn,
semn că jud. acesta se întindea mai înainte pănă în Dunăre,
și coprindea şi orașul Turnul-

Măgurele,

lingă care se află rui-

nele unui turn de cetate, zidită,
se zice, de Constantin-cel-Mare.

Pudgetul zecimilor pe anul
financiar 1900—I1901 se închee
la venituri cu suma de 265359
Iei, 76 bani și la cheltueli, cu

2509760 lei, 79 bani.
Budgetul drumurilor pe același an se balanţează cu suma
de 90350 lei.
Budgetul spitalului rural din
Drăgoești

se prezintă

de zoSio lei,

atit

cit și la venituri,

cu suma

la .cheltueli

și o curte cu jurați, care

cu o populaţiune de 357 elevi
şi 217 eleve..
Şcoalele rurale sunt în număr
de 101 (1901), cu o populaţiune
de 5888 elevi de ambele-sexe,
Mai este în județ o școală
practică de agricultură la Strihareț și o şcoală rurală

la Sla-

tina cu 84 elevi înscriși.

Cultul.
— Numărul bisericilor
este

de

233,

cu

244

preoți și

233 cintăreţi şi paracliseri. In
numărul acestora se coprinde
și vechile

mănăstiri şi schituri,

pendinte de stat, dar cari toate
sunt prefăcute în biserici de mir.
Aceste

schituri sunt:

Seaca,

Slatina

e

în Craiova,

reședința

iar în

unui regi:

ment de dorobanţi.
Judeţul Olt
escadron

de

formează
călărași,

și
a

un

cărui

reședință e în Caracal.
Oltul, 2/asă, în partea de S.-V.
a județului Argeșul. Se invecinește la N. cu plășile Topologul şi Argeșul; la E. cu pl. Pitești; la S., cu jud. Oltul și la
“V., cu jud. Vilcea, de care este

despărțită prin riul Oltul.
Este udată de riurile 'Topologul,

Vedea,

Cotmeana,

_Cot-

meniţa și Trepteanca, precum și
de

riul Oltul,

care

de jud. Vilcea.

o desparte

.
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Terenul este deluros și străbătut de ultimele ramificații ale

Carpaţilor, din care se
mai multe gîrle şi piraie.

nase

Intinderea totală a plăşei este

de 96235
din

pog.

cari 39359

18947

pog.

(48118

hect.),

pădure

și 37929
22 comune

rurale şi 147 sate și cătune, a
vind 22788
suflete, din cari
4130 contribuabili, 4716 case

şi 60 biserici. Sunt şi două mă-

năstiri, Cotmeana și Flămînda.
“înainte

în

plășei a
com.

rur,

fost mai
Lăunele,

iar în urma unirei acestei plăși
cu plasa Topologul (1882), reședința

ambelor

plăși

s'a fixat

la Tigveni. Reședința judecătorului de pacea plășilor Oltul

și

Topologul este în com. rur, Băl„ ceşti, din pl. Oltului.

Căi de comunicație sunt şoselele comunale.
Terenul este deluros și pe
- dinsul se cultivă grîă, porumb și
ovăz.

Are vii și mai ales livezi de
pruni.

Locuitorii, pe
tură, se mai

lingă

ocupă

agricul-

și cu rotă-

ria și olăria, iar femeile cu ţesătoria.

Budgetul comunelor din această pl. e de aproape 80000
lei la venituri cît și la chel.
tueli,
Statul posedă în această plasă
(impreună cu pl. Topologul) 13
moșii, aducînd un venit anual de
75719 lei, precum și 46576 pog.

de păduri.
Oltul, z/asă, în jud. Vilcea, unită cu pl. Olteţul-d.-j., situată
pe malul drept al rîului Oltul,
la S. judeţului,
Se compune din 23 comune
rurale și una urbană (Drăgășani):
Amărăşti,
63617,

Aurești,

T'arele Piclimar

Călina,

Cre-

Fumureni,

Guşoeni,

Izvo-

I, Lungeşti, Mădulari, Mitro-

fani, Nemoiul, Orleşti, Prundeni,

Rîmeşti, Stănești, Ştefăneşti, Șuşani-d.-j., Șuşani-d.-s., Uşurei,
Voicești,

pog. cultivabile,

pog. sterp (1865).
Se compune din

Reședința

Sen

" OLTUL (RÎb) .

Zăvideni

și Zlătărei.

Are, împreună cu Oltețul-d.-j.,
52000

locuitori.

Se mărginește la N. cu pl.
Ocolul-Otăsăul; la S., cu jud,
Romanați, printr'o linie trasă din

riul Oltul și pănă
-nele

Laloșul

între

comu-

și Rimeşti;

la E,

cu jud. Olt, de care se desparte

prin riul Oltul, și la V., cu pl.
Oltețul-d.-j.
Reședința plășilor unite e în
Drăgășani.

Comune

mai populate

sunt:

Amărăști, Călina, Creţeni, Gu.
șoeni, Izvorul, Mădulari, Nemo“iul, Orlești, Prundeni, Zlătărei
şi Ștefănești,

Se

cultivă

viea

pe

o întin-

dere de 4709 hect., 50 arii.
Sunt 18 şcoale rurale mixte,

frecuentate de 366 copii.
Oltul,

deal,

“măna, pl.
Se întinde
Măgurele.
porumb și

în raionul com. Gea-

Oltul-d.-s., jud. Olt.
pănă aproape de T.Pe el se cultivă griăi,
sunt livezi de pruni.

Oltul, 7î, afluent pe stînga al
. Dunărei. Izvoreşte din Transilvania, din punctul de încrucişare al culmei Cicului, cu aceea

a Laloșului, la o înălțime de 9oo
m. d'asupra nivelului Mării, Cur.

ge mai întîiii către S.-S.-E., pănă

la Tușnad,

apoi

către

S.S.-V.

pănă la extremitatea meridională a munților . Bardului, de

unde se îndreptează către N..
N.-V. pănă la confluența Vîrghiaşului și apoi către S.S.-V.
După ce primește pe dreapta

Homorodul, Cibinul, și pe stinga
Valea-Neagră și Birsa, se îndreaptă

către

S.,

intră

minia pe la Riul-Vadului,

în Ro-

la o

înălțime de 340 m. d'asupra nivelului Mării, după ce a par-

curs

în

Transilvania

aproape

* 350 kil. Trece la R.-Vilcea, unde .
are un volum mic de apă, udă
Slatina, lasă în dreapta Caracalulși se varsă

în Dunăre,

în-

tre T.-Măgurele și. Izlaz, după”
ce a servit de linie despărţitoare
între Oltenia și Rominia-Mare
și între jud. Vilcea, Argeș, Ro-

manaţi, Olt și Teleorman. Direcţia generală a cursului săti în Romiînia este îndreptată de la N.
V. către S.-E. De la origine şi
pănă

la Dunăre, Oltul are o lun-

gime de aproape

600

kil., din

care aproape jumătatene aparțin.

luțeala cursului săi și frumuseţile pitorești ale malurilor sale
ai dat naştere la multe povești.
De o teribilă impetuozitate, curge:
torentuos din munţii Carpaţi
spre Dunăre, mușcîndu-și neîncetat malurile,
Valea Oltului, lată de 5000
“până la 6000 m., este ocupată,
în partea stîngă, de zona albici iului, pe o lărgime medie de 1700 m,, -iar restul văei
formează numai un șes supus
inundației Ja ori-ce revărsări ale

apelor Oitului.
Curentul

|

Oitului

are, în ter-

men mijlociii, o lărgime de 7o
m. şi o adincime

de

1.80

m, ;

iar nivelul apelor celor mari se
ridică mai adesea la cota de
3 m. d'asupra etiagiului.
Riul Oltul, în punctul orașului
R.-Vilcei,areo pantă de 0.000.926

m.; secţia curentului

este

de

1,345

principal

m. ; perimetrul

mutat de 397.70m.; secţia apelor:
deinundație, de 1.200,000 m.; ;perimetrul muiat, de 604.00 m.
Studiile hidrometrice, făcute
aci, în 1874, apelor Oltului, în

două profile depărtate
m. aii
tate:

dat

de

următoarele

150
rezul-

- Vitesa mijlocie pe secundăa
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“impunătoare. Această vale este
puţin populată și prea puţin productivă. Malurile văii sunt con:
stituite de munți înalți, ripoşi

"apelor constatate era de 0.888;
secțiunea

undată

de

111.480;

"volumul mijlociii debitat pe secundă

de 99.480

m. cubi.

«

şi adesea desbrăcaţi
vegetaţie.

Cu cit Oltul este de impetuos
la Armăsarul, la Clopotul şi la
Cozia,

cu atit devine

albie, pănă la vărsarea lui în Dunăre, unde formează întinse la- cură,
|

Romanaţului,

duce la Sibiiii prin munţi, la Armăsarul şi la Clopotul.
In fața Mănăstirei Cozia, s'a

mijloc, coprins între
și Slatina;

de

Slatina pănă la Dunăre.
Potrivit cu această împărțire,
vom face descrierea fie-cărei regiuni în parte:
O!tul-de-sus începe de la frontieră (confluenţa Rînlui- Vadului),
şi se termină la Gura-Văii (jud.
Vilcea). Curge de la N. la S. descriind o mulţime de cotituri. Lărgimea medie

a albici este de 80

m. fundul conţine pietre mari de
la 1—2 m. de diametru. Lărgimea medie a apei este de 70
m. adincimea variază de la 3
pănă la 5 m.îar iuţeala curen-

tului este de 2—3 m. pe secundă. "Țărmurile în general sunt
uşor înclinate; pe alocurea însă
sunt stincoase şi înalte.

Valea
gustă,

- pectul

Oltului-d.-s.
adincă

săi

şi

„-

ca, Şimnicul, Topologul, etc.
Olul.de-mijloc. De la Ostrov,

apele

Oltului

largă,

prin

curg

pe

o vale

satele Bogdănești și

Bujoreni,: şi se apropie de Rimnicul-Vilcei.
Aci,

în marginea

oraşului, a-

pele Oltului trec, la punctul numit Guran, pe sub un pod monumental, cu suprastructură meta'ică,

cu

o lungime

de

180 m.

de ape mine:

pe picioare

din

marginea

cicplită, aparţinind șoselei Rim-

puternice

în

Ol-

sta-

pe Olt în jos, este

situat

bilimentul

Călimăneşti

balnear

şi renumitele ape de la Căciulata, ce izvorăsc în marginea
riului (v. a. n.).

lucrate

piatră

nicul-Curtea-de-Argeș-Piteşti.

Construcțiunea acestui pod
s'a făcut în anul 1876. Un alt
pod de fier peste Olt (con:
struit:de curînd) este acela de
la Drăgășani, care leagă partea
de S. a judeţului Vilcea cu localitățile din jud. Olt.
Oltul-de-mijloc, de la confluența 'Topologului, ia direcţia
spre S.-E., pănă li Slatina şi,
între Gura-Văii și Slatina, are

o lungime

de

90

kil.,

fără a

ţine seamă

de cotituri. Direcţia
>

în 1552, Neagoe-Vodă Basarab,

generală a cursului siiii este de
la N. către S.-E.
Lărgimea medie a Oltului, din
această regiune, în timpul ape-

clădi

lor mici,

In jos de Călimăneşti, Oltul
formează frumosul Ostrov, unde,
mănăstirea

numită

Ostro-

vul.
Localitățile locuite, ce udă
Oltul-d.-s., sunt: Vama Riul-Vadului, Ciineni, Robești, “Țuţuleşti, Sărăcineşti, Călinești, Lotreni, Cozia, Călimăneşti şi Gu.

ra-Văii. Pe toată distanța coprinsă între frontieră şi GuraVăii, nu se află de cit un pod
umblător, stabilit între Ciineni
şi. cite o luntre la Cozia și Că- limăneşti.

este

în-

sălbatică ;

as-

Principalii afluenţi ai Oltului-

cele mai

d.-s., pe dreapta, sunt: Riul-Va-

este din

Văii, iar pe partea stingă: Cois-

izvoare

chiul oraş roman Pons-Aluti.
“La vre-o 6 „kil. de Cozia, tot

la

Valea Sărăcinești, Lotrul,

m., așezat

coperit un castru "roman, din
timpul împăratului Adrian, al
- primei cohorte a săgetarilor. D-l
“Tocilescu, pe baza distanțelor
indicate în Tabla-Peutingeriană,
a identificat aceste ruine cu ve-

Gura-Văii

"Oltul-de-jos,

beşti,

Țuţuleşti, Lotrişorul, Puturoasa,
Căciulata, Călimăneşti şi Gura-

şi o lăţime de 6.95

“tului, la locul numit Bivolari,
unde d-l Gr. Tocilescu, a des-

Oltul-de-

dului, Rîul Ciinenilor, Valea-Ro-

descoperit acum cîţi-va ani, nişte

rale termale,

va-

lurile sale sunt turbure și gălbie.
De la intrarea sa în Rominia
şi pănă la vărsarea sa în Dunăce, Oltul străbate regiunea
munţilor, a dealurilor şi a șeSului, de accea cursul săii se
poate divide în: Oltul-de-sus, începînd de la frontieră şi terminîndu-se la Gura-Văii;

ori-ce

această parte se află cele mai
“pitoreşti vederi ale drumului ce

Verde-închis, cînd reflectează
pădurile de brad şi de fag de
la munte, coloarea lui devine
albăstrie între Rîmnic şi Drăgăşani, iar cînd ajunge în luncile
ale

de

De la Ciineni în jos, pe Olt,
prin Cornet spre Cozia, apele
rîului formează mai multe cotitură, printre stinci înalte, desbrăcate de ori-ce vegetaţie. In

de astim-

"- părat între Rimnic şi Slatina. Îm„părţindu-se în numeroase braţe,
curge lin și măreț pe larga sa

nesfirşite
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- *

este

de

So m,, iar în

timpul mijlocii, de 120 m. Adincimea medie este de 2.50 m,;
iuţeala curentului, de 2.30 m. pe
secundă

şi înclinarea albiei, de

|
1.20 m. pe kil.
Fundul albiei conţine pietriș
mare pănă în dreptul podului
de fier (R.-Vilcei), iar de aci la
vale, pietrișul se micșorează din
ce în ce, dar tot persistă pănă
în jos de Slatina.
"Țărmurile sunt înalte şi escarpate, țărmul sting fiind mult
mai înalt de cît cel drept. Cel

OLTUL (RU)
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d'intiii are o înălţime care
variază în medie de la 5—40
m.

prindere:

«Stavila, care despăr-

6 m. Această dispoziție a țărm
urilor rezultă” din aceea că rîul
se
apropie de malul stîng al
văii,
care devine în multe locuri
țărmul stîng al Oltului.
Lărgimea medie a văii este
de 7 kil. Cea mai mare lărgi
.
me în dreptul Slatinei,
este
de 10 kil. Valea Oltului de
mij-

„clădirea peste Olt, a unui pod
stătător, care, nădăjduesc, că în
Curgerea verci viitoare, va lua
sfirşit».

prinde în interiorul săi o mul.

Cuza-Vodă,

loc este populată pentru
că co.

țime de localități, ca com.:
R..
Vilcei, Drăgășani, Colibaşul, Slă-

tioâra și Slatina.

caţiile, putem

comuni-!

zice că se găsește

în bune condițiuni, căci pe ambele maluri ale Oltului se
află
șosele, iar pe cel drept și
o li-

nie ferată, care unește
cul-Vilcei cu Corabia,

Rîminitrecînd

prin Drăgășani şi Piatra
(Olt).
In această regiune a Oltului,
se află două poduri de fier:
întîiul stabilit în dreptul Slatinei
,
compus din două poduri pest
e

două braţe ale Oltului,

unul de

170 m. și altul de 250 m.
lun-

gime

şi lat de.12

m.

al

şose-

Ici naţionale Slatina-Craiova
; al
doilea, podul drumului de
fier
la Slatina, lung de 375 m.
Cu privire la aceste poduri,
găsim în lucrarea d-lui Geo
rge

I. Lahovari, Oltul, următo
arele
notițe, pe cari credem
intere-

sant ale reproduce:
Aici,

în marginea

oraşului, a

fost construit cel întiii pod stă-.
tător peste Olt, de către Vodă.
Bibescu, între anii 1846—1848
.
Podul era de lemn, așezat pe
culee de zidărie, cu palee formate din pari de stejar bine înfipţi. Pe acele vremuri, acea lu-

Crare
vint,

se considera, cu drept cuextraordinară;

de aceea şi

Bibescu anunță Obșteasca Adudespre

acea

mare! între-

Localități principale situate
Pe ţărmii Oltului-de-mijloc sunt
:
(pe dreapta) Bogdănești, Bujo
reni, Mănăstirea-Cetăţuia,
Rim.

mănări la a lor comunicaţie, se
va ridica pentru tot-d'auna, prin

Impetuosul riă, n'a lăsat mult
timp să fie robit de podul lui
Vodă-Bibescu și a trecut mulţi
ani, pănă ce sub domnia: lui
s'a construit la Sla-

tina, de către o companie eng-

leză, două

de

Ia ceea ce priveşte

Luucavăţul, Orleasca, Pesceana
,
Mamul, Beiha și Corneșul.
.

ţea Rominia-Mică de RominiaMare și aducea atitea neînde-

iar cel de al doilea are cel
mult

„hare

OLTUL, (iti)

170

poduri

m.

şi

de fier, unul

altul

de

250

m. peste Beica și Olt; dar
și
aceste poduri, răi construite
„de

străini,

ai

fost

apele Oltului,
Podul

construit

nimicite

de

în anul 1888,

după proectul și sub conduce.
rea d-lui inginer Davidescu,
se

compune

din

cinci

grinzi

me-

talice, cu deschideri egale de
cite 80 m.
Fondaţiile pilelor şi culeelor
S'aii executat cu aer comprimat,
la adincimea medie de 12 m.
sub etiagiii.
Poduri pe vase sunt la: Bu-

joreni, Scăioși, Băbeni, Riureni,
Slăviteşti, Drăgăşani, Aureşti
și
Voicești, toate stabilind comu
nicația între aceste ccmune
din

judeţul Vilcea şi cele din jude
țul Argeș.
In jud. Romanați, sunt po"duri pe vase în regiunea Oltu
lui-de-mijloc, între Mamuri
și
Girleşti. Intre Colibași și Curt
işoara

este trecătoare pe luntre,

Vadurile sunt rare și se
pot
trece numai în timpul scectelor mari de către oamenii din

localitate, cari sunt deprinşi
cu

iuțeala curentului şi cu natura.
fundului.
Principalii afluenţi ai Oltului.

de mijloc, sunt: Gura-Văii, Rim* nicul,

Govora,

Ocna,

Bistriţa,

-

.

nicul-Vilcei, Mănăstirea-Hore
zului, Rîureni, Baroneasa,
Arceşti,
Riioasa, Ioneşti-Mi acului,
Ohaba,
Fișcalea, Aurești, Prundeni
, Că.
tina, Drăgășani, Tighina,
Coli-

bași, Dranovăţul, etc.; (pe
stînga) Fedeleșoaia, Măn, Fed
ele-

şoaia, Gorunul, Blidari,
Ruda,
Cremenari-de-sus, Cremen
ari-dejos, Ostroveni, Buciumeni
, Cim-

pul-Mare,

Valea-Albă,

Vergu-

leasa, Schitul-de-Lemn,
Tesluiul,
Dobrotinetul, Slatina,
etc.

Oltul-de-jos. La S, de Slatina,
Oltul iese din regiunea deal
uri.

lor și intră

în aceea

a șesului,

Curge de la NV. către
S.E.
și se varsă în Dunăre, apr
oape
- la egală distanţă de Tur
nul-Măgurele şi Izlaz. Lărgimea
medie
a Oltului-de.jos, în timpul
verci,

este de la. I00—150 m.,
iar a-:
dîncimea medie este de
2.50 m.

Iuţeala medie a curentulu
i este

de 2 m. pe secundă.

Lărgimea

cam

ciza

medie a albici este

de 261 m,, şi pentru a pre-

mai

bine

avem

„rele măsurători

următoa-

făcute în 1856:

I. La Slatina, 2 poduri de
ficr peste două brațe ale Oltu
-

lui, întîiul lung

de

170

m., şi

al doilea lung de 250 m., prin
“urmare aci are 420 m. lărgime.

2. Mai jos de Slatina, la po.

dul drumului

de

fier:

375

m.

3. La Stoeneşti, la podul umblător pe cablu: 105 m.
4. Între Turnul-Măgurele
şi
Izlaz, la podul pe vase, lărgi
mea albiei este de 145 m.
Fundul albiei conţine pictriş.
pănă în dreptul com. Greci,
de

unde pietrișul e înlocuit cu ni:

sip. “Țârmurile
de la 2—5 m.

aă

o înălțime
Da

|
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Oltul crește în timpul
nci şi mai cu seamă

toam-

primăvara

şi înalță nivelul apelor.sale de
la 3—6 m. d'asupra malului;
deci debordează in multe locuri și inundează

valea, mai cu

deosebire aproape de vărsarea
sa în Dunăre, unde țărmurile
aii abia 2.50 m. de înălțime.
Principalii afluenţi pe dreapta
Oltului-de-jos, sunt rîurile: Ol.
tețul, Tesluiul

şi Caracalul;

iar

pe stînga Oltișorul.
Localitățile principale așezate
pe malurile Oltului în partea sa
de jos sunt: (pe dreapta) Slătioara, Criva, Piatra, Cioroiul,:
Fălcoiul, Fărcașul, Slăveni, Gostavăţul, Scărișoara, Cilieni, Potlogeni, Izbiceni, Fundul-Vornicului, Giuvăreşti, Moldoveni, Iz-

lazul, ctc.; (pe stînga): Măn. Clocociovul, Ipotești, Gildaia, Mărunței, Berendeiii, Cioflanul, Mă-

năst. Plăviceni, Segarcea-din-Vale, Odaia, Turnul-Măgurele, etc.

De la Ciineni și mai ales de
la confluența Lotrului, Oltul este
plutitor şi se fac pe el nume.
roase

transporturi

de lemnării,

lucrate în herăstraele sistematice stabilite în com. Brezoiul,
din Valea-Lotrului.
La vre-o 7 kil. aproape de
“gura lui, Oltul curge pe două
cracuri, care se formează în dreptul comunelor Segarcea-din-Vale
şi Liţa. Unul din ele ia direcțiunea spre jud. Romanați şi
cel-l'alt spre E., pe sub poalele
dealului care merge pănă aproape de Dunăre. Intre aceste două
cracuri, este insula numită Intre-

Olturi, care are o suprafață cam
de 200 hect., e acoperită mai
pe toată întinderea cu pădure
. de plop

şi salcie

și servă

pen-
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piriului Siul, care vine din jud.
Olt (com. Comani), și curge în
sute

de

șerpuituri

aproape

pa-

ralel cu Oltul. La distanță cam
de un kil. de la gura Oltului,
cele două cracuri sc împreună.
La gura lui mai este o insulă
cu

mult

mai

mică, numită Chi-

chineţul-de-Izlaz.
In tot cursul lui, pe porțiunca judeţelor Romanați și Teleorman,

Oltul

este

mult

maj

- nisipos și pe timp de secetă îndelungată este atit de mic, că
îl trec oamenii cu picioarele
și cu carele cu vite. Cind se
revarsă, inundă toată lunca din

drumul lui. Intre comunele Odaia
și Măgurele, pe sub poalele oraşului, apele Oltului și ale Dunărei, cînd vin mari, acoperă o
întindere

de sute de hectare.

La locul

unde

tul în Dunăre,

se varsă Olla

vre-o

2 kil.

de portul “T.-Măgurele, puţin
mai sus de orașul bulgăresc de
pe dreapta Dunăre, Nicopoli,
apele rîului rominesc se întilnesc cu ale celui bulgăresc Osmolul saii Osmac, care vine din
Balcani. Cînd apele Dunărei se
intimplă să fie mai mari, şiale
Oltului mai mici, asistăm la gura
Oltului, pe o distanță de ciți-va
kil., la: un adevărat reflux. Un-

dele impetuoase ale Oltului, pornite cu furie împinse înapoi de
apele puternicului fluviă.
Pe Oltul-de.jos, pe lingă po“durile de

fier de la Goran, Dră-

găşani și Slatina, sunt o mulțime de trecători pe vase. In
jud. Teleorman, cele mai principale sunt: podurile pe cabluri
de sirmă de la com. Plopi-Slăvitești,

la Rusănești

naţi, de la com.

în

Roma-

Slobozia-Min-

tru pășunatul vitelor,

dra

Puţin mai la vale de unde se
formează cele două cracuri, Ol-

de aproape de gura Oltului, care
pune în comunicațiune directă
șoselele judeţene Turnul-Izlaz și
Caracal. La alte puncte, trece-

tul ma! primește, sub dealurile

despre S. ale com. Liţa, apele

la com.

Tia și în

fine cel

rea su face cu luntre
cu dube.
Oltul, prin
cimea apelor

linie bună
armata

mari sai

lărgimea şi adînsale, constitue o

de

apărare

romînă,

contra

vaziuni ce ar veni

pentru
unei

in-

V,,

o-

din

puind o stavilă puternică armalei care

ar voi să-l

afară de poduri.
Iuţeala, curentului,
vaduri

sigure

şi

treacă,

în

lipsa

restrinsul

de
nu-

măr de poduri stabilite, precum
și comandamentul malului stîng,
face ca Oltul să fie una din liniile cele mai bune de apărare
ale ţărci noastre, fiind sprijinită

d : Carpaţi, iar de cea-l'altă parte
de Dunăre. Arc însă două defecte: întîii de a putea fi întoarsă pe la Ciineni şi al doilea
că lungimea cursului Oltului între munţi

şi Dunăre

este

prea

mare faţă cu forţele armatei naționale destinate a o apăra.
Primul defect dispare dacă se
întărește poziţia de la Cîincni;
al doilea se poate micșora mult
dacă se va întări Slatina,
După riul Olt s'a dat şi nu-

mele jud. Olt, care pănă la anul 1837 se întindea dt la com.
Casa-Vechic pănă la Dunăre.
Astă-zi cl formează limita dintre jud. Teleorman și Romanați,
pe laturea de V. a plaiului Călmățuiul.
Oltul a avut o deosebită în„semnătate, din timpii cei mai
depărtaţi pănă în zilele noastre.
EI a servit în diferite timpuri
-de cale de transport, în josul
cursului, pentru proviziuni şi materiale de războiă,
In timpul dominaţiunei romane,

trecerea

lui se

făcca

în

burdufuri, de către așa numiții
utriculari. In timpii mai apro" piaţi, apele Oltului ati servit ca
drum
dar

plutitor în multe ocaziuni,
mai

ales

cu

ocaziunea răz-

boaielor. Subt împăratul Austriei
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Carolal VI-lea, comandantul gencral al armatelor austriace,a
organizat un servicii de navi-

gațiune pe Olt, după ge a spart
mai multe

stînci periculoase de

la întrarca lui în țară Pe la finele secolului trecut, pe cînd
trupele austriace ocupai Oltenia,

subt

prinţul

de

Coburg,

aprovizionarea, se făcea, în mare
parte, pe Olt.
Cind Tudor Vladimirescu por.
ni în

1S21

cu

oastea

lui

spre

București, el trecu Oltul pe la
satul: Budești din jud. Argeș,
în fața Rimnicului din Vilcea,
iar cînd se înapoiă spre Caracal, trecu

pe la satul Dăneasa.

De atunci a și rămas

numirea

ruscei, pe care a coborit, de Rusca-lui- Toader.
In timpul războiului din 1877,
Ruşii aveaii la Slatina ateliere

pentru confecționarea pontoanelor şi podurilor pe care le aii
coborit în jos pe Olt pănă la
gura lui şi de aci pe Dunăre, sub

protecţinnea artileriei romine.
Încercări pentru transporturi
de mărfuri pe Olt s'aii făcut în
mai multe rînduri, atît în secolul trecut cit și în cel 'actual;

dar nu aă ținut mult şi nu ati
dus la rezultate dorite.
Cestiunea

de a se face navi-

gabil Oltul, se discută de ciţi.va
ani foarte serios.

Astă-zi

nu se

fac pe Olt alte transporturi de
cit numai de bușteni, pe saluri,
care sunt aduse pentru herăstraele de la Rimnicul-Vilcei, Sla-

tina, Stoeneşti, saii pentru alte
destinațiuni, mai departe, pe
Dunăre.

Oltul este-unul din riurile aurifere ale Romîniei și în timpu:
rile mai
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vechi

era

o seamă

de

Țigani (aurari), cari se, ocupau
cu stringerea aurului, plătindu-și

“7

birul cu aurul ce găseaii în malurile Oltului.
Mai sunt şi azi Țigani cari se

ocupă
+

cu: această

meserie.

Au-

rul în Olt este în mici fărămături,

care

de

ordinar

nu

trec

peste mărimea bobului de griă,
“Tocmai

din

această

cauză,

d-l

Hasdeii voește a deriva . numi.
rea vechiă a Oltului, Aluta, din
Alt= aur, ba caută în Oltenia,
chiar ţara berbecelui de aur,—

Hasdeii

—

a

trăit

Potulatensi

“(tr. dac.), descompunînd cuvintul: pol=lingă, ulata
== aluta
== Daci de lingă Olt. După cucerirea Dacici de Traian (105)

în valea Oltului, civilizația
mană

se

desvoltă

_ro-

foarte mult,

căci era apărată de

Carpaţi și

pentru care Argonauţii cu Iason

de Transilvania, tocmai ca de
o cetate, şi apoi Coloniștii de

aii întreprins

aci, aveaii contact cu cei din Moc-

vestita

călătorie.

D-l Hasdeu presupune un cuvînt schitic sai agatirsic alt=
aur. Mai lesne însă estea cugeta la o formaţiune analogă
cu latinul lutum, plantă galbenă,
coloarea

aurului,

care se reduce

la un cuvînt comun unității limbistice europene ghalt = galben,
aur; căci existența cuvîntului
alt la, Schyţi nu pare prin nimica
justificată. (Tocil., «D. a R.»).
Cea d'întiiii menţiune de Olt
(Alutum), o avem pe o inscripție de pe altarul înălțat de C.
Julius Mansuetus, unde citim:
«ad Alutum flumen secus montis Caucasi» și” fiind-că Mansuetis făcea parte din Legiunea

1 Minerva, ce în a doua expediție a lui Traian în Dacia a
operat atacul din Valea-Oltului,.
rezultă neîndoios că ad flumen
Alutum
= la fluviul Olt. Numirea Alutus, Alutas (A owns) este
de

sigur

ante-romană,

găsim în o inscripţie
pul lui Traian,
] tolomeii

căci

o

din tim-

îl cunoștea, dar ne

dă cifre greşite de long. și latitudinea geografică a gurei sale
(420930 long. şi 430%42 lat., în
realitate, Goos) și din cauză că

nu avea informațiuni precise,
nici dispunea de mijloacele de
azi — așează gura Oltului cu
7%45, spre E.
In tabela lui. Peutinger, pe
„calea romană

Drubcetis-Romula

Apulum, găsim stația Ponte.
Aluti (lîngă R.-Vilcei).
Imprejurul Oltului— zice d-l

sia inferioară, — provincie roma-

nizată
— și fiind Oltenia fertilă,
înflori repede, probă sunt săpăturile făcute la suprafață, unde
sa dat,de temple,
baso-reliefuri, etc,

amfiteatre,
,

Oltul conţine mulţi și renumiți pești, așa, în părţile de sus
ale rîului, sunt păstrăvi și lostrițe;

între

Riîmnic. şi Slatina,

se găsesc mrene, scobari și crapi;
iar mai

jos

sunt, somni

și mo-

runi,

Oltul este un fetiș, pentru po.
pulațiunea de pe rîpele sale. Poporul nu s'a putut pătrunde că
Oltul e numai un rîu; el vede,
în violența sa, mînia, şi a re-

cunoscut un monstru în furia
undelor sale. In părțile muntoase, strecurindu-se prin stinci
enorme, face sgomot mare, care:
se aude departe în timpul nopței liniștite,
Oltul, ca și Rhinul din Germania, a dat naștere la o mulțime
de balade

și de

cintece

eroice,

El a inspirat pe cei mai mari
poeţi ai neamului Romînesc;
a inspirat mat ales pe acei poeţi
fără

nume,

care

formează

ge-

niul unei națiuni. Poezia populară a păstrat amintirea faptelor eroice, amestecind faptele
istorice cu cele legendare, cîntind

eroii și haiducii, cîntînd do-

rul şi amorul. (Vezi asupra 07.
tului, interesanta

conferință

a

d-lui George [. Lahovari, publicată în «Bul. Soc. Geogr.»,din
anul 1891).

OLTUL-DE-JOS
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Oitul-de-Jos, pasă,
Șe

în jud. Olt.

niărginește la N.

cu pl.

OL-

tul-d.-s., printr'o linie de despărțire trasă din riul Oltul, de
la N. de com. Dumitrești, pănă
la S. decom.

Cornăţelul ; la E.,

cu plăşile Vedea-d..j. și Mijlocul, avînd ca hotar despărțitor
o linie dreaptă dusă de la com.
Cornăţelul, pănă la S. de com.
Turia; la S., cu pl. Siul-d.-s. și
la V., cu jud. Vilcea şi Roma-

nai, de care se desparte prin
riul Oltul,
Terenul plășei nu este accidentat. E puţin mai ridicat către
N.-E. şi merge înclinindu-se către S.
Locuitorii

se

ocupă

cu

tot

felul de cultură; în partea de
N. se ocupă cu cultura viței,
iar în partea de S..E., cu a prunilor.
Pămiîntul este roditor,
In toată plasa se cultivă 527:
hect., 50 arii vie,
Este străbătută

de

șoseaua

judeţeană
Slatina-Casa-Vechie,
care leagă com.: Dumitreşti,
Comăniţa, Deleni,

Tesluiul, Do-

brotinetul şi Slatina, precum
şi de numeroase șosele comunale.
Se compune din 14 com. rur.
(reședința sub - pretecturei, în
com. Dobrotinetul): Albeşti, Ci.
reașovul, Comăniţa, Cucueţi, Deleni, Dobrotinetul, Dumitreşti,

Ibănești, Oporelul, Priseaca, Rădești,
Turia

Slatina (oraș),
și Urluiasca.

Tesluiul,.

Afară de riul Oltul, mai este
udată de rîulețele: Comăniţa și
Tesluiul,

cari se

formează

mai

mult din topirea zăpezilor și a
ploilor. Ele izvorăsc din partea
de [. și
partea de
stricăciuni
matca lor.
“Sunt în

se varsă în Olt, în
V., a plășci, făcînd
terenului, cînd es din
plasă

11

şcoale, fre-

cuentate de 232 copii,

Oltul-de-]Jos,

OLTULUI

desființată plasă,

piere de Olt se ocupă cu gră-

jud. Romanați, și azi contopită :
cu plasa Balta. S'a numit ast-fel,
pentru

că era

compusă

din

dinăria. Pămîntul cel mai roditor . -

e pe lunca Oltului. Pămîntule
mult prielnic ovăzului, prunilur

14

com. rur., așezate pe lingă cursul de jos al Oltului, aproape
de confluenţa sa în Dunăre: Ve.
chia plasă Oltul-d.-j., avea reședința sub-prefecturei în com.
Izlaz. De la împreunarea plăşilor, sub-prefectura s'a mutat la
Corabia. Teritoriul acestei plăși
coprindea partea de V. din cea
de-acum Balta-Oltul-d.-j. şi avea
vre-o 16000 locuitori,

și viței.

Vie

linie

curbă

Mare, Casa-Vechie, Ciomăgești,
Cornăţelul, Dejeşti, Dienci, Dobroteasa, Geamăna, Otești-d.-j.,
Otești-d.-s., Păroşi, Simburești,
Urşi, Var-de-Ei, Vultureşti.

E străbătută de şosele comunale şi de.o șosea judeţeană,
care

lui,

pe la N. de com. Casa-Vechie,

cat spre N., mergând înclinindu:
se spre partea de S.
E

străbătută

de

riul

Oltul,

care udă toată partea de V.a sa
și care pe stinga sa primeşte
pe Trepteanca și Geamăna, lingă
Buciumeni. Mai este udată de
Cungrea- Mare,
Cungrea - Mică
saii Cungrişoara și de piraiele
Vai-de-Ei,

gului

Leleasca,

Valea- Gu-

și Plapcea-Mare.

Cursul

lor este liniștit'afară de acel al
Geamănei
care
este cel mai

repede.
Porumbul, griul, orzul, ovăzul,
țuica și vinul sunt principalele
producțiuni ale plășci Oltul-d.s. Cultura este aceeași în toată
pl., diferind numai în cite-va
com. unde nu se cultivă vinul, ci

numai țuica. Locuitorii din apro-

pleacă. din capitala judeţu-

spre

N.,

pe lunca Oltului

în sus, până ce trece în jud.
Argeș, legind, în această plasă,
com: Vulturești,: -Cîmpul-Mare,

Măgura-Rusului, Dejeșii și Ciomăgeşti; la S., cu plasa Oltul:d.-j., avind ca hotar des-

Terenul plășei Oltul-d..s. este
mult accidentat și este mai ridi- *

hect,

(cu reședința subprefecturei, în
com. Cimpul- Mare):
Cimpul-

dusă

părțitor o linie dreaptă, trasă din
riul Oltul, la S. de comuna
Cornăţelul; la E., cu pl. Vedead..s. şi o parte din Vedea-d..j.;
iar la V,, cu jud. Vilcea, de care
se desparte prin rîul Oltul.

se cultivă pe 353

Se compune din 15 com. rur.,

Oltul-de-Sus, z/asă, în jud. Olt.
Se mărginește la N. cu jud. Argeş, printr'o

(DEALUI,.)

Geamăna
Sunt

de

119

și Casa-Vechie,

în pl. 8 școli, frecuentate

copii.

Oltul-de-Sus, p/asă, în jud. Romanaţi, contopită cu pl. Oitețul, şi numită ast-fel fiindcă se
află com. rur. ășezate pe lingă
cursul de sus din acest județ al
Oltului. E alcătuită din 24 con,
Tur. Cu vre-o 30.000 locuitori,
avea ca reședință com. Brîncoveni

și cuprindea

jumătate

din

teritoriul plăşei de azi OltcţulOltul-d.-s., şi anume partea de
E., de pe lingă Olt.
E străbătută de la N. la S.
de şoseaua naţională CorabiaRiul-Vadului, căreia îi mai zice
și Drumul-Sărei,

Oltului (Dealul-),

ea,

la V.

de com. Fişcălia, pl. Oltul. d. -s.,

jud. Vilcea.

Oltului

(Dealul-),

ra,

la E.

de com. Suteşti, pl. Oltul d.-j.,
jud. Vilcea. Despre acest deal
se spune că ar fi ce! d'intiii
pe

care

Vilcea.

s'a plantat

viță în jud.

.

" OLUCLI,
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Olucli, Zeal, în jud. Constanţa,
pl. Silistra-Nouă, pe teritoriul

com. rur. Gărvan, şi anume pe

acela al căt. săii Cuiugiuc; se
- desface din dealul Cuiugiuc-IoluBair; se îndreaptă spre N,, avînd

o

direcțiune

generală

la 'S. spre N., mergind
valea

Cuiu-luc

de

printre

şi afluentele sale

văile
Cuiugiuc-Ceair și CaraGhiol-Ceair, brăzdiînd partea de
V. a pl. şi cea de N.-V. a com.;
se ridică la o înălțime de 10ş
m.; dominînd drumul judeţean
Ese-Chioi-Lipniţa, care trece pe
„la poalele

comunal
trece pe
acoperit
„cari sunt
păduri,

oară.

sale

sudice,

drumul

Cirlița-Cuiugiuc, care
la poalele nordice; e
cu livezi și tufărişuri
rămășițele întinselor
ce-l acoperea odini-

(Piriul-),

pârîi,

format

din alte 2 piraie mai mici: Recea şi Chițcani;
toriul

com.

în partea

curge

Boghești

stîngă

în raionul

com.

a

pe teri-

şi se varsă

Zeletinului,

Boghești,

pl.

Zeletinul, jud. Tecuciii.

Omoricea, saț, făcînd parte din
rur. Rusăneşti,

pl. Cerna:

d.-j., jud. Vilcea, situat Ia 3 kil.
de

căt.

Afinata,

reședința

munci,
Are o populație

de

cuitori. Cade în partea
a comunei

și este udat

co-

361

lo-

de

S.

de riul

Cerna și de piriul Omoricea.
Are

şi

Dimboviţa,

pentru

numit

asemănarea

cu chipul omului.
Domină toate piscurile masi-

o biserică

de

lemn,

re-

parată la 1852.

Omoricea, ză/cea, care se varsă
în riul Cerna, pe teritoriul com.
"Rusănești, pl. Cerna-d.-j., jud.
Vilcea, după ce udă partea de
S.-V. a satului cu acelaşi nume.
Izvoreşte din coastele comunei.

Omul, pisc, înalt de 2508 m. d'asupra nivelului Mării-Negre, jud.

Omurcea, com. rur., jud. şi pl.
Constanţa, situată, pe valea Cara-Su, în partea de E. a jude:
țului,la 15 kil. spre V. de orașul' Constanţa, capitala dis-

şi în Rominia.

Clubul Alpin din Sibiiti a construit în virful piscului Omul
o

casă

de

piatră,

unde

escur-

sionistul, care ar voi să doarmă
noaptea pe munte, să poată

trictului, şi în cea de V.a plă..
șei, la 24 kil. spre S. de satul

găsi un adăpost.:

Cara-Murat, reședința ocolului.
Se mărginește.la N. cu com.
Ala-Capi“și Caratai (pl. Medji-

Drumul, pentru a reveni de
» pe aceste regiuni, se face coborînd Valea-Cerbului. Această
vale este alcătuită din șase trepte uriașe,

cari,

începînd

sus

este

foarte

calea urmează

anevoios,

admirabil

şi sălbatic amfiteatru.
stă zăpada

ascunsă,

se

-scurg în vale .izvoraşe zburdalnice,

care

alcătuesc

nepotolita

apă a Cerboaicei,
care se rostogolește zgomotoasă pănă în
Prahova.
Piscul

Omul

are trei virfuri;

unul mai mic spre S., de pe care
se văd munții Rucărului, Piatra-Craiului şi Strunga; al doilea
la mijloc, de.pe care se vede
Predealul, Temeșul și munții Braşovului;

al treilea, cel mai înalt,

de pe care se văd mănoasele cîm.pii din Rominia pănă la Bucu„ teşti, precum

Omului
Bacăi,

|

fatlar.
Teritoriul com. e accidentat
de următoarele dealuri: Nazir-

pănă

De prin toate văgăunele, unde
vecinic

sancea și Osman-Faci (pl. Mangalia); la V., cu comuna Mur-

apoi

Privită de: jos, Valea.Cerbului se prezintă în forma unui
gigantic

dia); la E., cu com. Hasancea
și Palazul; la S,, cu com. I[a-

de la

piscul Omul,se sfirşesc în riul
Prahova. Coboritul treptei de

cea (96 m.), Caratai (76 m.),
Duran-Bair (83 m.), Şancal (56
m.),

Horoslar-Bair

(51

m),

la

N.; Gheorme-Bair (79 m.), Sistîrla (58 m.), prin partea cen-

trală, la N. de satul Omurcea ;
Horoslar-Iol-Bair (58 m), laE;

Omurcea (So m.), la S.-E.; Mangala-Culac-Bair (72 m.) și Ca- .
nara-Bair (70 m.), la V, Sunt acoperite cu semănăturişi fineţe.

Movile sunt puţine, și n'a

înăl-

ţime deosebită, afară de movila

Omurcea (83 m.), la 2 kil: spre
S.-E. de satul Omurcea,
Văi sunt: Cara-Su, sai Medjidia, saii Omurcea, sai Hasancea

„ (după numele satelor, ce se
află într'însa), trecînd prin mijlocul

comunei;

adiacentele

sale,

şi toată țara Birsei.

văile : Cara-luc-Ceair, Mahomet:

(Balta-), fa/ră, județul

pe stînga; Eschi-Deran-Ceair pe
dreapta ; Cioban-Dere, prelungit

pl, Tazlăul-d.-s,, de

pe

cea-Ceair-Dere

și Canara Dere,

teritoriul com. Scorțeni, formată

cu

din izvoare.

Caratai-Alceac,

Horoslar-Alceac,

Sunt
Omului (Dealul-), nunte, în județul Suceava, com. Broșteni,

acoperit de pădure-de răşinoase.
- Acesta

OMURCEA

Dorna).

vului Bucegilor. De pe el se vede
în Transilvania

2"

- vîndut de Dorneni lui Conaki,
pe prețul de 2000 galbeni: (Vezi!

lui

la pădure.

Olului

com.

Prahova

ast-fel

|

-

e “muntele

care a

fost

și

și altele: mai mici.

Supraf.ța

totală

este de 5648 hect.,

hect.

precum

tot pe dreapta.

ocupate

a comunei
din câri 169

de vetrele celor

"două sate ce o compun. (Ho-.

|

UMURCEA
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murcea și Nazircea), restul îm-:
părțit între stat cu proprietarii,
cari aii 2356

cari posedă

hect. şi locuitorii,

3123

hect.

Se compune din două cătune:
Ilomurcea, reședință, în valea

Cara-Su,

în partea

centrală

a

com,, între dealurile GheormeBair la N. şi Ceșme Culac-Bair

și Omurcea la S.; Nazircea, în
partea de N. a comunei, la 7
kil. spre N. de reşedinţă, pe
valea Horoslar-Alceac, între dealurile Caratai la N. şi Horoslar.

Bair la S.
Populațiunea, compusă în maioritate de Tarci și Tătari, e de
178 familii, sai 778 suflete, din

cari 160 contribuabili,
Sunt 3 geamii, 2 în cătunul
Omurcea

și

1 în căt. Nazircea,

cu 2 hogi; o școală mixtă, condusă de 1 învățător și frecuentată de 44

elevi.

Locuitorii posedă: 72 pluguri, 88 care și căruțe; 6 maşini de secerat, 11 grape de
fier, 1 moară cu aburi; 5400
capete de vite, mai cu seamă oi

şi boi.
se face prin
8 kil. spre
import de
loniale şi în
produsul lor
Budgetul
turi.

de

mare de pămînt are la 2! kil.
spre N. de sat .resturile unui
lagăr, pe care Turcii ai avut
o fortăreață, numită Eschi-Deran-lol-Tabia.
Omurcea, sat, în jud. şi plasa
Constanţa, căt. de reşedinţă al
comunei Omurcea, situat în par-

tea de V.a plășei și cea meri:
dională a comunei, pe valea
Mahometcea- Ceair.Dere. E închis la V. de dealul Ceșme-Cu- lac-Bair;

destul

de

activ,

gara Murfatlar, la
V., şi constă în
manufactură și coexport de vite cu
și de cereale. comunei + la veni-

11824

lei

și

la

chel-

tueli, de 2742 lei.
Căi de comunicaţie sunt: calea ferată Cernavoda-Constanţa,
ce trece prin sat, apoi drumuri
comunale spre Hasancea, Murfatlar, Nazircea, Horoslar, Osman-Faci, Mahometcea,
HagiDiuliuce, etc,
|
Pe teritoriul comunei, la 200
m. spre N. de sat, trece valul
de piatră; la 11 kil., tot spre
N. valul mare de pămînt; la

212 kil. spre S. de sat trece
„valul mic de pămînt. Valul cel

la N.,

de

dealul

la 21p

kil, spre S.-E.

Are o suprafață de 2817 hect.,
din cari 104 hect. sunt ocupate
de vatra

satului și de grădini,

cu 0 populație de 445 suflete,
în maioritate Turci.
Trei valuri ale lui Traian
străbat cătunul, unul prin partea meridională

a cătunului,

al

doilea prin centrul lui şi al
treilea în partea septentrională.
Calea ferată Constanţa-Cernavoda trece prin sat împăr-

în “două

părți neegale,

cea mai mare fiind la N. liniei.
Drumuri comunale vin de la
satele: Hasancea, Horoslar, Na.
zircea, Ala-Capi, Murfatlar, Osman-Faci şi Mahometcea.

Omurcea,
Constanța,

di7f,
pe

în jud.
teritoriul

Hasancea

(la

Ii

kil.

spre N.-I.); calea ferată Cernavoda-Constanţa (la 1 il. spre
N.); două valuri ale lui Traian
(unul spre N., la 1 kil. și al
doilea spre

S., tot la

1 kil.); e

situat în partea vestică și puțin
sudică

a plășei și cea

estică

a

comunei ; e acoperit cu verdeață,

Onaca, dea/, se întinde în

par-

S.

a

satului

Soleşti,

pl.

Boușori,

Crasna,

prelungindu-se

jud.
de

la

V. satului spre S.
Onceşti, com. rur., în jud. Tecuciă, pl. Stănișeşti, situată la
N. judeţului, la 75 kil. de Tecuciii. Este formată din 10 căt.:
Bărboasa, Dealul-Perjului, Gorgheşti, Lozinca, Taula, Tarniţa,
Tomozei, Onceşti- Noi, OnceștiVechi şi Valea-Boului.

Are o populație
milii, saii

1470

de

663

fa-

suflete, din cari

"648 contribuabili, locuind ' în
624 case; 4 biserici: în Bărboasa,

Tomozei,

Onceș-ti
Noi

și Tarniţa, deservite de 3 preoţi și 6 cintăreți; 3 școli mixte:
una

în

Oncești-Vechi,

a

doua

în Onceşti-Noi și a treia în
Tarniţa, frecuentate de 132 copii.
“Teritorial com. este de 7055
arii,

hect.şi 21

Vite: 69 boi, 562 vaci, ș
tauri, 56 cai, 56 iepe, 15 armăsari, 3 bivoli, 1385 oi şi 16
capre.
Intinderea terenului cultivabil

e de 7258 hect., go arii.
Vatra satelor ocupă 1005
hect. Răzeșii aii o suprafață de
3736

85 ar.; clăcași, 382

hect.,

hect.; iar statul și proprietarii,

pl.

com,

de

Vasluii,

2840

şi

rur. Omurcea; are o înălțime
de 80 m., cu care domină satele Omurcea (la 1!/ kil. spre
N.-V.),

tea

com.

Ho-

roslar-lol-Bair. E dominat de
virful Omurcea (80 m.), situat

-țindu-l

Comerciul,

ONCEȘTI

arii.

11

hect.,

Locuitorii posedă: 46 pluguri
de lemn;

de fier, 266
de

treerat,

1

de

1 mașină

bătut porumb,

4 'de vinturut, 12 cazane de făcut rachii, S$ mori de apă şi

15 de vint.
Budgetul com. e la venituri
„de 3937 Iei, 95 bani, iar lacheltueli, de 3760 lei.
Comerciul se face de 6 cir,
ciumari.
E brăzdată de dealurile: Perjul, Oncești, Lazul şi Gorghești,
și străbătută de riul Berheciul
și de mai multe piriiașe, cari se
varsă în Berhecii,

|

ONCEȘTI
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Șoseaua județeană

o uneşte

cu com. Godineşti şi merge pănă

în Dealul-Perjului,
desparte
naturale,

în mai
ducînd

de unde se
multe drumuri
la satele dim-

prejur și la N,
Se mărginește la N. cu jud.
Bacăii; la S,, cu com. Negulești; la E., cu com. Godineşti

și la V. cu com.
Această

Stănișești.

comună,

rică, cu hramul Adormirea Maicei Domnului, făcută la 1792,

pe locul unci alteia care se construise la 1772, biserică care
S'a rezidit la 1834.
Comerciul se face de 6 ciîrciumari.

Onceşti-Vechi,
din

fiind delu-

roasă și în mare parte acoperită cu păduri seculare, a fost
adăpostul oamenilor prigoniţi de
împrejurări. Bi se așezau în aceste păduri făcîndu-şi locuinţe
şi în urmă devenea stăpini,
Aşa ne întîmpină numiri ca:
Curătura - Grosului, Poiana - luiAntohe, etc. Din aceste fami-

jud. Tecuciii, situat
de

E.

pe

coasta

Dealului-Medelenilor,

lii, sai 190 suflete, din cari 42

sunt

vechi răzeși.

Teritoriul satului este de

1129

|

Comerciul

se

face

de 2 cîr-

vurluii, pl. Horincea, com. Slivna, mai jos de reşedinţa comunală, tot pe Valea-Slivnei, cu
26 familii, sai 116 suflete,

Onceşti, Onceasca, sai Coşoveni,

cătuu, jud.

Vlaşca.

Oncești, moşie, nelocuită, în jud.
Roman, pl. Siretul-d.-j., pe lingă
satul Butnărești.
Onceşti-Noi,

sau

Lazul,

sat,

cu același nume, jud. Tecuciii.
Are o populație de 115 familii, sai 493 suflete; o școală, frecuentată de ş7 copii; o bise63617, Marele Dielionar

Geografie.

hect., în jud. Covurlui,
rincea, com. Slivna.

comună,

Vei, IV.

pl. Ho-

Vezi Slobozia-Secătura,
în

jud.

Botoșani,

pl.

Coșula,

Oneasca, rup din moşiile locui:
torilor, jud.
Urlueni,

Teleorman,

com.

de

în cursul lor

riuri tributare rîului Cașinul.
In Condica
Liuzilor găsim
Oneşti,a Căminarului Constantin

iar Filipeni și Răcăuţul,

sunt răzășești. Locuitorii de aci

lea-Scacă, com, Corodul, pl. BirTecuciii;

continuă

spre

N.E.;

Buciumi

şi Ciuciurul, spre S. și de trei
ape. Are o pozițiune strategică
pentru operaţiuni militare. Aci
generalul Moller s'a ciocnit cu
Rușii la 1848,

Poziţiunca sa

la locul

bună,

întîlnire a 4 riuri şi a 3 căi

naționale,
de aii ales
tru târguri,
pe an: la
Crucii, Sf.

a făcut pe locuitori
această comună pencare se ţin de 6 ori
Sf. Paraschiva, ZiuaMihail şi Gavril, Du-

minica-Tomii, Duminica-Mare și
la Sf, Petru și Pavel.

Se mărginește la N. cu com.
Ripile

și Brătila; la V., cu com,

Bogdănești
la S., cu

Oneasca, va/e, începînd din Va. Iadului, jud.

situat în partea de N. a com.

Oituzul și Cașinul,

de

Oneaga.

din

valea

inferior.
Se compune din 4 cătune:
Oncești, reședința, așezată pe
dreapta Trotușului, în apropiere
de confluența celor-l'alte două
rîuri ; Ziiipeşti, pe apa Oituzului; Răcăuţul și Buciumi, pe pi-

Perchiul,

Onciul, sat, format din foşti clăcaşi împroprietăriți, în jud. Co-

Oncești,

parte

în

Sunt răzeși din timpul lui Ştefan-cel-Mare.
Aci se găsesc nişte ziduri pe
un șes, în partea pe E. a com.
numit Siliștea-Malului.
E înconjurată de dealurile:

Locuitorii

Onciul, pzoșie particulară, de şoo

făcînd

așezată

pe dreapta Trotușului și în valea celor doi afluenți ai săi:

frecuentată de 62 copii.

Oncești, "sau Bratul-Oncescu,
sat, jud. şi plaiul Dimbovița,
căt. com. Gemenea,

sa,

com. rur., jud. Bacăii,pl.

Trotușul,

Aslan;

ciumari.

com. rur. Profa, pl. Vedea-d.-s.,
jud. Olt.

Oneşti,

contribuabili, locuind în 48 case;
o școală, înființată la 1872 și

nița, a fost un

se văd de cît urmele unui drum,
care trece prin pădure şi care
se numeşte Drumul-Potecei. Locul unde a fost satul se numește Valea-Cişmelei.

a

pe malul drept al Berheciului.
Are o populaţie de ş8 fami-

hect.

sa distrus de administraţia mănăstirei Răchitoasa. Astăzi nu

sa, făcînd parte

com. Oncești, pl. Stănișeşti,

lii s'a format satele dimprejur.
Se zice că pe moşia satului Tar-

sat vechii care

ONEŞTI

și Tirgul-Trotușul;

com. Bogdana și la E,

cu com. Riîpile.
Are o populaţie
milii, sai

3468

|
893 fa-

de

suflete, din cari

749 contribuabili, locuind în Soo

spre S. pănă pe teritoriul com.
Bărcea.

în satul Oneşti, funcţionind de

Oneguţa. Vezi Lingurarilor (Piriul), com. Slobozia-Secătura,
jud. Botoșani.

ciumi, funcţionînd de la 1870,
și a treia de fete, în satul Onești, funcţionind de la 1870,

case;

3 şcoale,

la 1866;

a doua,

2 de băeți, una
în

satul

=

19

Bu-

" ONEȘTI

_

_

tus-trele frecuentate de 43 copii;

tușul,

G biserici, din cariş ortodoxe,
2 în căt. Buciumi şi cite una
în. cele-l'alte cătune, deservite
-de 4 preoţi și 8 cîntăreţi și a 6-a
catolică, în satul Onești, deservită de un preot,
" Sunt 14 cârciumi,

Cuciurul,

5000

are

o întin-

hect.

Pădurile

milii,

Buciumi,

etc.,

ocupă

rașcu și moștenitorii lui D. Iurașcu, a căror moșie cu păduri

cu tot, ocupă aproape 700 hect.
Totalul pămînturilor de cul„tură e de 1830 hect.
Pe apa Cașinului se găseşte
o moară în bune condițiuni.
Viile sunt pe o întindere de
51,56 hect. După controalele
diviziei filoxerice (1891), viea lucrătoare are 10734 hect.
Vite sunt: 135 cai, 1555 vite
mari cornute, 25 capre, 1044

oi și 665 porci.
Stupi cu albine sunt 134.
Budgetul com. « la venituri

de lei 31759, bani 10 şi la chel-.
tueli, de lei 7708, bani go.
Comuna este străbătută de
calea ferată Adjud-Ocna, avind
stația Onești, în jos de confiuenţa Cașinului și un pod mare

pe rîul Trotușul, de calea naţională Oneşti-Pasul-Oituzului, preşi de cele care duc la Tir-

gul-Ocna și la Tirgul-Valea-Rea.
„_
Distanţele: la Bacăii, capitala
districtului (49 kil.); la TirgulOcnei, reședința plășei (14 kil.);
la com. Rîpile (7 kil.); la com.
Bogdănești (8 kil.); la com. Bogdana (14 kil.); şi la com. Tirgul-Trotușul
Oneşti,

(9 kil.).

saț, jud.

cu

tului curge Cașinul, iar la cea
de V., Oituzul, ambele vărsîncluse în Trotuș în acest Joc. Din.
colo de 'Trotuş, Valea-Tazlău-

Bacăii,

pl. Tro-

sai 1560 suflete;

2 şcoli:

una de băcți și una de fete,
frecuentate de 16 băeți şi 11

aproape 450 hect.
Proprietari mari sunt: Al. lu-

cum

comunei

lui-Mare se împreună cu văile
riurilor mai sus menționate, în
faţa Oneştilor.
Are o populaţie de 349 fa-

Teritoriul com.
de

și reşedinţa

ONICENI

același nume, situat pe malul
drept al Trotușului, pe un loc
şes, înconjurat de trei părți cu
ape, La marginea de E. a sa-

După legea rurală din 1864,
S'aii împroprietărit 233 locuitori, cu 765 fălci şi 40 prj. pămint în țarină,
-dere
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fete;

2 biserici: una

ortodoxă,

cu 1 preot şi 1 cîntăreț, clădită
de fostul proprietar al moșiei Onești, Al. Ceaur-Aslan, la 1843;
alta catolică, cu 1 preot, clădită de locuitori la 1854; 8 cîrciumi.
Vite: 56 cai, 655 vite mari
cornute și 277 porci.

Aici se țin 6 bilciuri în timpul anului. Pe teritoriul acestui
sat, dincolo de apa Cașinului, se

află stația de drum de fer O.
nești, Ja care duce șoseaua
naţională, trecînd podul peste
Cașin.

46 cai, 2630
rimători.

Oneşti, saț, în jud. Tutova, pl.
Tutova, com. Lăleşti, spre N,
de satul L.ăleşti. Are
tori și 10 case.

Oneşti,

s/afie

jud: Bacăii,

sa/,

în partea de N.-V.

a com. Șipotele, pl. Babhluiul,
jud. Iaşi, situat pe valea pirîului
Miletinul, avind o populaţie de
143 familii, sati 647 suflete, între cari se numără și locuitorii
din satul Plugari, ce este peste

pîriul Miletinul în faţa Oneştilor și cu care formează aproape
un

trup.

Are o biserică vechie,

,

repa

de drum

locui-

de /ier,

pl. Trotușul,

com,

"gînd spre Tirgul-Ocna. Se află

între staţiile Căiuţul (14.2 kil.) şi
Tirgul-Ocna (12.6 kil.). Venitul
acestei staţii,pe anul 1884, a fost
de lei 16692, bani 95; iar pe

anul 1896, a fost de lei 105559,
bani 88. Staţia este așezată d'a
stinga liniei, spre N.-E. de satul
Oneşti și pe malul drept al Trotuşului. Atitudinea d'asupra nivelului Mării este de 199.76 m.

Oneşti,

suddivizie

Rugincni,

com.

a

cătunului

Cavadineşti, pl.

Horincea, jud. Covurluiă.
Oneşti,

moșie, jud. Bacăii, plasa
de pe

teritoriul comu-

nci Onești.

Onică,

Oneşti,

41

Onești, pe linia Adjud-TirgulOcna, pusă în circulație la 1884,
Iunie, lingă podul drumului de
fer pe Trotuș, pe care trece
trenul cînd ese din stație, mer-

Trotuşul,

Oneşti. Vezi Slobozia
- Oancea,
sat, jud. Covurluiii.

oi, 3 capre şi 215

vafe și pirii, formate din

întrunirea

mai

multor

izvoraşe

de pe lingă satul Tingujei,

pl.

Funduri, jud. Vasluiii, avind di-

recţiunea spre S. V. şi vărsînduse în piriul Șacovăţul, pe șesul
Mindra,
|
Oniceni, com. rur., în jud. Roman, pl. Fundul, spre S.E. de
orașul

Roman,

la 28 Ril. de

cl

şi la 20 kil. de reşedinţa plășci.

rată în 1878, deservită de 1
preot, 1 cintăreț și 1 eclesiarc;

Este așezată pe un
dentat, pe ambele

1 moară de apă și 1 de aburi,
precum și casele proprictăţei.
Vite: 938 vite mari cornute,

rîului Birladul.
Se compune din satele: Cior.
neiul,

teren accimaluri ale

(Cotul-lui-Ciorneiii),

Fun-

ONICENI

dul-Occi,

Linsești,

Lunca, Măr-

mureni (Saca), Naiman (Onicenilui-Naiman),. Oniceni, Pietrosul,
Pustieta, Săcătura, Solca și Va-

lea-lui-Enc, cu reşedinţa comunci în satul Oniceni,
Arc o populaţie de 391 familii, sai 1621 suflete, din cari
394 contrib., locuind în 409
case; 3 biserici: una de zid și
două de lemn.

Budgetul com. e la venituri
de 4328,69 lei şi la cheltueli, de

53 pălmaşi şi 37
proprietăriți 4 cu

Sunt 2947 vite mari cornute.

jini, stăpînesc 320!p
Drumuri principale
Forăști (3! kil.) şi
-şeni (4 kil.).
In 1803, Onicceni, a

orașul Roman,

la 28 kil.

de el şi la 20 de reședința plăşei, pe piriul Valea-lui-Ene.
Are o populaţie de 51 familii,
saii 189 suflete, din cari 67 con:
tribuabili, locuind în 5o casc;
o biserică de lemn.

Este reședința comunei Oniceni.

,

Sunt 312

Se lucrează căruțe și roate.
Se mai numește! și Oniceni-

Răzăși sai Dodiţeşti.

lei bir anual, fiind
cci lără bir. («U-

ricarul>,

T;

de

Oniceni, saț, pe moșia cu același
nume, jud. Suceava, com. Ui-

deşti, străbătut de piriul cu anume.
sai

535

suflete,

124

fa-

locuind

în 134 case; o biserică, cu hramul

vol.

VII, p: 251).

Sf. Nicolae,

zidită de foștii

proprietari Moruzzi, deservită de
un preot și doi cîntăreţi,
Școala din Forăști serveşte și
acestui sat.

Vatra satului ocupă 16 fălci,
Moşia e proprietatea moştenitorilor lui Beriș Last, fostă a
Mariei Negri-Moruzzi. Are 447

fălci, din cari 350 cultivabile, 50
fălci finaţ, şi restul prea puţin
productiv,
Improprietăriți în 1864 sunt

19 case.
Tace puţin

comercii

35

familii, sai

Onişcani, com. rur., în jud. Roman, pl. Siretul-d.-j., la S. de

Este

așezată

lui Budăile,
Suceava.

pe

șes şi formată

din tirgușorul Onișcani și satele:
Aldești, Boanţa, Cornești, Hărleşti, Onișcani și Şerbănești, cu
reşedinţa com. în tirguşorul O-

nișcani.

ce-

su-

com.

al piriu:

Văscani, jud,

Onţeni, sa, aşezat pe ValcaGrajdului, în partea de S.-E. a
com. Mănăstireni, pl. - Tirgul, .
jud. Botoșani, cu o suprafaţă
de 2727 hect. și o populaţie de
170 familii, saii 388 suflete, din
cari 187 contribuabili.

la 15:/2 kil. de el

kil. de reședința pl.

cu

118

Onofrei, pirî4, afluent

Oniceni-Răzeşi. Vezi Oniceni,
sat, în jud. Roman, pl. Fundul,
com. Oniceni.

la

flcte, locuind în 30 case,
Se lucrează aci frînghii.
Sunt 61 capete vite mari.

Oniceni-lui-Ene. Vezi Valea-luiEne, sat, jud. Roman, în pl.
Fundul, com. Oniceni.
Oniceni-lui-Naiman, Vezi Naiman, sat, în jud. Roman, pl.
Fundul, com. Oniceni,

şi

Onişcani, saţ,.în jud. Roman,
pl. Siretul-d.-j., com. Onișcani,
spre E. de tirguşorul Onişcani
şi lingă dinsul, pe malul drept
al riului Siretul.
Arc

și la 1412

milii,

Codrescu,

kil. de -el

reale, vite şi lucruri alimentare.
Este reședința com. Onișcani.

Grigore Başotă, număra 72 liuzi,

oraşul Roman,

de

în

Spătarului

plătind 1261
şi 2 liuzi de

la 151;

Iqilz kil. de reşedinţa plășci,
Este așezat pe șes, Arc o
populație de 41 familii, locuind

fălci.
sunt: la
la Drăgu-

vite mari cornute,

Are o populaţie

man,

Suceava.

Oniceni, saz, în jud. Roman, pl.
Fundul, com. Oniceni, spre S.-

celași

codași; îmcite 12 pră-

Oniceni. Vezi Boscoteni, județul

3455 lei.

E. de

OPANEZUL
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“1

Are o biserică, deservită de
preot și 2 cîntăreţi; o școală,

condusă de un învățător şi frecuentată

de

24

şcolari;

un iaz,

format de piriul Puturosul.
Vite: 428 boi și vaci, 113
cai, 1830 oi, 6 capre, 4 bivoli

şi 270 porci. Locuitorii posedă
20 stupi cu albine.

Are o populaţie de 266 familii, sau-g911 suflete, din cari
- 266 contribuabili, locuind
în 170
case,
Budgetul com. e la venituri
de lei 3309,50 și la cheltueli,
de lei .3306.
»
Este legată cu orașul Roma
_ prin şosea,

Onţenilor

Onişcani, firzaușor, în jud.

Opanezul, zichet de graniță, cu

Ro-

Sunt 4 circiumi, 4 comercianți

şi 4 meseriași.
(Piriul-),

piriă,

în

jud. Botoșani, pe moșia Onţeni,
în partea de E. a com. Mănăstireni,
nești,

trece prin

com.

Gorbă.

man, pl. Siretul-d.-j., com. Oniș-

No:

cani, pe

tuat pe teritoriul com. rur. EseChioi, pe o înălțime a dealului

șoseaua

națională

Ba-

căii-Roman, la S$. de orașul Ro-

8,

în

jud.

Constanţa,

si-

-

OPĂRIȚI
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Șaban-Bair, aproape de începutul văci Șaban-Ceair, lingă
drumul

cel mare Silistra-Varna,

pe care-l
întindere.

domină

pe

o

bună

Opăriţi, cont. rur., pl. Teleajenul,
jud. Prahova. Numele . acesta i
s'a dat de la 1860. In vechime
purta numele de Vitioara şi de
Poiana Copaciului.
Se zice că sa înființat cam
pe la anul

1623,

stabilindu-se

aci cite-va familii venite de prin
munţi și alte părţi, cari s'aii ocupat cu cultura viei.
Este situată pe dealurile: Predealul, Bubicescul şi Dogarul
şi pe văile:-Opăriţi, Vitioara Şi

" Poiana-Copaciului, la 35 kil. de
capitala judeţului și la 7 kil.
de a plăşei,
Se compune din 3 cătune:
- Opăriţi, situat în partea de E.;
Vitioara,

în

centru

și Poiana-

Copaciului, în partea de V.
com., avind toate o populație
de 358 familii, sai 1340 suflete,
din cari 243 contribuabili, locuind în 358 case,
|
"Are două biserici: una în
căt. Opăriţi, fondată în anul
1952, de Polcovnicul Moise Mirzescu,

Dincă

Gogulescu

orge Mateescu
Vitioara,

„„ ambele

și Ge-

și a doua în căt.

fondată

în anu] I841,

deservite de 2 preoți;

"o școală, frecuentată de 54 copii,
Afară de agricultură, locui-

torii se mai ocupă cu

dulghe-

ria şi butăria,

La 1864, s'aii împroprietărit
264 locuitori pe moşiile: RaduVodă, Horezul, Mitropolia și
„Zoe Filipescu, din care li s'aiă
„dat 816 hect. Ei posedă: ș cai
şi icpe, 93 vaci, 23 capre, 457
oi și 3i2 porci,
Toată comuna

OPCINA-STEJARULUI

minerală, ce conţin sare și pucioasă.

In termen medii se fabrică
anual aci cam 619 hectol, ţuică
şi 496 hectol. vin.
Păcură, care se exploatează,

este multă în căt. Poiana-Copaciului.
In com. se găsesc mulți pomi
roditori:

meri,

peri,

duzi,

reși, nuci și gutui.

Cumerciul se exercită în comună de 4 circiumari.
Budgetul com. e la venituri
de 4145 lei și la cheltueli, de
3638,84. lei.
Comuna este străbătutăîîn tot
lungul
de

săi, de la V.

o

șosca,

care

către

duce

se întinde

FE,,

spre

V.

pănă în orășelul Văleni-de-Munte,

iar spre E. pănă în com. Surani. Din șoseaua principală se
despart spre N. şi S. alte drumuri

secundare,

ce

duc

în di-

ferite părți ale comunci, şi tot
de odată leagă Opăriţi, spre N.,
cu com. Predealul și căt, Valea-Gardului și spre E., cu com,
Păcureți și Gornetul-Cuib.
E străbătută de dealurile:
Predealul (cu virful Pisica), Bobicești

(cu virfurile Dogarul

și

Măclanul), Moreni şi Slavul.
E udată de piraiele: Copăceni,

Vale
- Stupin
aei,

Cilnăul,

Sărățelul și Valea-A dincă, toate
acestea unindu-se sub poalele
virfului Baia şi purtînd d'aci
încolo numele de Sărăţelul în
care se mai varsă gîrla Nucetul, care, în dreptul com. Păcureţi, primește numele de Tul-

burea.
Se mărginește cu comunele:
Gornctul-Cuib şi Păcureţi, la $.;
rîul Teleajenul, la V.; com. Surani,

la

E.

și com.

Predealul,

la N.
pe

o suprafață de 1362 hect.
In localităţile numite La-Baia
și Sărari, sunt izvoare de apă

ci-

Opăriţi, saț, făcînd parte di. com.
rur. Opăriţi, plaiul Teleajenul,

jud. Prahova,

Opăriţi, dea/, jud. Prahova, pla.
iul Teleajenul, com. Opăriţi, pe
care se cultivă 71!/ hect, vie.
Opăriţi, ziriă, izvorește din poalele dealului

Slavul,

com, Opă-

riți, plaiul Teleajenul, jud. Prahova; curge spre V., și, la poalele dealului

Baia,

girla Sărățelul,
com. Opăriţi.

se

tot

Opăriţi-de-la-Ulmi,
se dă din vechime

varsă

în

în

raionul

mire ce
unel Zărfi

din moşia Berendeasca, jud. Buză,

com.

Țintești.

Opăteşti, cătun, jud. Argeş, pl.
Topologul, făcînd parte din com.
rur. Bleici. Are o biserică, cu hramul Cuvioasa Paraschiva, deservită de un preot și un cîntăreț,

Opcina, munte, în jud. Suceava,
com. Neagra-Șarului.
Opcina-Ciumernii, pzznte,i„în jud.
Suceava, comuna

Mălini, avind

1080,7 m. altitudine de la nivelul Mării. Formează hotarul
Țărei din spre Bucovina. Pe
coasta

acestui

munte

s'a insta-

lat prima linie funiculară din
fară, inaugurată în anul 1892,
și care servă la exploatarea pădurilor de pe Domeniul Coroanei:

Mălini.

Opcina-Goii, munte, în jud. Succava,

com.

Broșteni.

Opcina-Raţei, munte, în jud. Suceava,

com.

Broșteni,

Opcina-Rea, munte, în jud. Succava, pe virful căruia se află
hotarul între com. Broşteni, Mă.
lini și Bucovina, “avind 1295,7
in. altitudine de la nivelul Mării,

Opcina-Stejarului, punte, jud.
Suceava, com. Fărcașa,

OPCINA-ȘUVĂRĂȚELEI

Opcina-Şuvărăţelei, mute,
jud. Suceava, com. Mălini.
Opcina-Varniţei,
Suceava,

com.

în

Oporelul, și a doua, în căt. Beria-Mare, zidită la 1842, de CirSerdar Deleanu și soţia sa, E-

munte, în jud.

lena, deservite

Mălini.

Suceava.

Fălcii,

frecuentată

de 43 copii.

ciuleasa,
Tesluiul.

formată din vărsarea riului Jijia.
Opincei (Dealul-), Zea/, în jud.
Iaşi, pl. Codrul; se întinde din

”
în

jud.

Mehe-

dinţi, plaiul Cloșani.
Opleşata,

ze,

acoperit cu pă-

dure seculară, com. rur. llovățul, plaiul Cerna, jud. Mehedinți.

Oporelul, co. rur., jud. Olt, pl.
Oltul-d.-j., compusă din 5 cătune:

Preotești, Oporelul,

Bria-

cuind în 280 case,
Este situată pe valea girlei
Tesluiul, la 25 kil. de reşedinţa
județului și la 18 kil. dea plășci. La

început, comuna

a

fost

situată pe valea Oporelul, un afluent al Tesluiului, dar la 1836,
în timpul domniei lui Alex. Ghica, a fost strămutată pe girla
Tesluiul. In vechime, com. Oporelul forma o comună numai cu
căt. Preotești; iar de la 1856
s'a întrupat la ea și com. Beria,
compusă din căt, Beria-Mare,
Beria-Mică și Corbul, . primind
toate numirea de Oporelul.
2

biserici,

una

7

Are

Oporelul,

sunt:

în căt,

meri,

peri,

nuci.
Comerciul

duzi,

iepe,
capre,

cireși și

!
se exercită

de

ş

circiumari.
|
Veniturile com. se urcă la
3208 lei anual, și cheltuelile, la
3199 lei.
Pe teritoriul

com.

judeţeană
și

sunt:

moșneni.
dea,

Slatina- Casa-

care, din coasta Topologului
(jud. Argeș) și pănă la Turnul:
Măgurele, poartă numirea de
Drumul-Oaci.
In raionul com.,spre E.,seaflă:
Măgura-lui-Tănase, care servă
_de hotar între moșia Oporelul,
proprietatea d-lui C. Fortunatu
şi moșia moșnenilor Oporeni, și
măgura Gura-Linteşti, spre E,
care servă de hotar între moșia

Olt, pe care sc cultivă 4 hect.,
25 arii vie.

Oporelul,

za/e, jud.

Oit,. izvo-

rește din moșia Rădeştilor, trece

pe lingă Gura-Linteşti, Ripa- Popii-lui- Ghiţă, pl. Oltul-d.-j.;
curge întiii spre E., apoi spre
V, și se varsă în girla Tesluiul.
Pe

această

vale

era

așezată

com. 'Oporelul, pănă la 1836,
cînd s'a așezat pe gîrla Tesluiul.
Oprăneşti,

saţ,

în

jud.

Mehe-

dinți, pl. Ocolul-d.-s,, com.
Husnicioara.

rur.

Oprea (Movila-lui-Moş-), mo- :
vilă, în jud. Constanţa, pl. Medjidia, de pe teritoriul comunei
rurale Cochirleni; are o înălțime
de 107 metri și domină satul:
Cochirleni, lacul Cochirleni, balta Cara-Su, două valuri ale lui
„Traian, care trece: unul pe la”

N. și altul pe la S$., foarte aproape de ea, drumul comunal
Ivranes - Cochirleni

Cernavoda,
Mare,

precum

este situată

mion

plășei și

moşne-

şi

Ivranes -

și

Valea-

care se întinde la N. săii;

Preoteşti, proprietate a d-lui Siși moșia

com.

şo-

Slatina-Gura-Boului,

Dimcea

în raionul

Oporelul, pl. Oltul-d.-j., judeţul

Toată comuna se întinde pe
o suprafață de 3645 hect.
Inul se cultivă pe o scară
foarte întinsă.
Pămîntul e prielnic la ori-ce
„cultură. Dintre porii roditori,

Vechie

lo-

Oporelul, sa, făcînd parte din
com. rur. cu același nume, pl.

torii sunt

seaua

contribuabili,

gârla

proprietărit la 1864, cind li
S'aii dat 290 hect. din moșiile

din

262

de

Are.o populaţiune de 460
locuitori și-o biserică. Locui-

Mică, Bria-Mare și Corbul, cu
o populaţie de. 1123 locuitori,
cari

şi

în partea de. V. a

cea centrală

a comu-

nilor Oporeni.
E brăzdată de dealurile : Dea:

nci, la 1 kil. spre S. de balta
Cara-Su și la 3 kil. spre E. de

lul-lui-Pană,

satul Cochirleni ; este artificială

Purainici,

.
:

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

căt. Oporelul

618 boi, 322 vaci, 17
- 4670. ci și 413 porci.

este acoperit cu

zpuute,

din

Olăreasa

sunt moșneni ; cei din cele-l'alte
căt., în număr de 72, sai îm-

Vite sunt: 26 cai, 63

mează o înfundătură, numită Valea-Tomeştilor, unde e așezat

Opleşata,

Slatina.

Preotești, Beria-Mică, Beria-Mare
şi Corbul, foste ale statului.

Dealul-Păunului spre N. și, unindu-se cu Dealul-Murgului, for-

satul Tomești;
vii și livezi.

la orașul

Rîpa-lui-Ivan,

ş. a.
E udată de văile: Valea-Oporelului, Ionaș, Beria, Bur-

Afară de agricultură, parte
din locuitori se ocupă și cu dulgheria. Produsul muncei lor îl
Locuitorii

pl. Podoleni, com. Isaia,

Căldăruşa,

2 preoți; o

desfac

Opinca, /a/tă, pe șesul Jijiei, jud.

bului,

de

şcoală,

Opcioara, munte, între com. Dor„ na și Broșteni, jud.

OPREA (MOVILA-LUI-MOȘ-)
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T.intești,

(la E.), Viea-Popei, Piscul-Cor-

şi acoperită cu verdeață.

iOPREȘTIa
Opreșşti,

"-

.
I
I

saț,

făcînd

parte

592

din

Vechi, cu reședința în satul de

com. rur.: Stilpeni, pl. Rîurile,
jud. Muşcel. Are o populaţie
de, 302 locuitori,
”
Este situat pe malul stîng al

la care

Are o populaţie de

jud.

cest

tăreţi;

tueli, de 3130 lei, go bani.
Vite: 42 cai, 100 boi, 62
vaci, 250 oi şi 185 porci, Al.
titudinea com. de la nivelul

Aci a fost o tirlă cu a”

Mării variază între 335—345
m. IE udată de Șomuzul-Mare,

_Oprii (Izvorul-), îs2or,
în jud.
Buzăi, com. Lopătari; izvo
rește
din virful muntelui Chilmizi
ul ;
se unește cu Izvorul-Furului
la

lunca Odoboaia și, împreună,
” „dai naștere rîului Slănicul
,

Oprii (Valea-), vaze, cu dire
cția
„de la V. la E; trece pe la
N.
de com. Jieni, jud. Romanați,
și
se termină în Valea-Oltului.

Oprişenești, saz, jud. Brăila, la
6 kil. spre N.E.;

de satul Pe-

rişorul, înființat la 1859.
„Are 21 case, cu 24 famil
ii,

saii 100 suflete,
Locuitorii posedă:

153 vite mari
şi 60 rîmători.

oraș,

jud.
spre

Suceava.
S.-E. cu

în

cornute,

cai,

197

oi

Se mărginește
comunele Baia
V.,

cu

Ră-

dășeni și spre N., cu comunele
Pleșești și Bucovina: In 1875—
1876

era

alipită

la Rădășeni;

iar de atunci formează comună

a parte.

Are

forma

unui patru-

later neregulat, înclinat spre N.E. (albia Șomuzului. Mare).
Se compune din satele O.-

prișeni,

Buciumeni

Opri-

Suprafaţa teritoriului com.

și Fălticeni-

e

fălci huceag.

In com. Oprişeni, la 250 m.
de bariera Suceava a orașului Fălticeni, se află o fabrică
de bere; o fabrică de cărămidă;
o moară a Statului,
numită

Moara-Călugărului.
La hotarul comunei din spre
Baia se află o mocirlă despre
se zice că ar îi ascunzind

unele din rămăşiţele vitejilor căzuţi în lupta de la Baia, dintre
Ștefan-cel-Mare și Matei CorOprişeni, sai Fundoaia, saz, în
jud. Suceava, pe moşia şi în comuna

cu același nume.

Așezat

pe coasta dealului Cornești și
ambele țărmuri ale piriului Fundoaia. Are S1 case, cu 80 familii, sau 385 suflete, din cari

113

contribuabili;

o

biserică,

cu hramu! Sf, Voevozi, zidită în

1855, cu osîrdia arendașului Va.
sile Canta, dar cu banii mănăs-

tireşti, opriţi din arenda moșiei și deservită de un preot și
doi cîntăreți; o şcoală: mixtă,

frequentati

tina, e acum

a locuitorilor, do-

bindită în urma împroprietăririlor şi a cumpărărei în loturi,
In 1864, s'au împroprietărit

2 fruntași, 50 pălmașt Şi 19 codași cu 206 fălci; 24
locui-.

tori şi-ai cumpărat cite un lot
mic, conform nouet legi;
In vatra satului sunt foarte
bune

cariere de

vesc mai tuturor

nisip,

se. fac în Fălticeni.
Aproape fie-care

ce "ser.

clădirilor

ce

sătean

îşi

are livada sa cu arbori roditori,

cei mai mulți altoiți, şi o gră„dină

de 533 fălci, din cari 498 fălci
cultivabile, 32 fălci finaț şi 11

vin,

la
a-

pl. Moldova-d..s.,

şi Fălticeni ; spre

şi de pîraiele Buciumeni,
şeni și Fundoaia.

care

64

Oprişeni, com. rur., situată
„N.-V. de Fălticeni. și lingă
cest

care formează pe teritoriul acestei com. Iazul- Călugărului,

1890,

Vatra satului ocupă 92 fălci.
Moșia, fostă a mănăstirei Sla.

o școală mixtă, condusă

Budgetul com. e'la venituri
de 3186 lei, sI bani, şi la chel-

Brăila, la

nume.

fa-

de un învățător,

„3 kil., spre N.-E., de
satul Roman, pe teritoriul com.
Cotul.

"Lung.

195

din cari
biserici,

deservite de 1 preot şi 2 cîn-

pulung și şoseaua judeţeană
Pi„tești-Cimpulung-Frontieră.
mouz/ă,

înfiinţată în
de 28 copii.

și-a luat numele,

milii, saii 829 suflete,
255
contribuabili;
3

riului Tirgul. Pe la E. satul
ui,
trece calea ferată Goleşti-Ci
m.

Oprică,

UPRIȘENI-DE-SUS

de legume, pe care le des-

face în Fălticeni.
Drumuri principale sunt: La
Fălticeni, de care n'o desparte
de cit bariera, la Rădășeni (2
KiL.) și la Buneşti (4 kil.).
In 7038 (1530), August

22,

printr'un ispisoc de la PetruVodă, se întăreşte stăpînirea Mi.
tropoliei Moldovei pe «pol sat
Oprișani, partea de jos, cu mori
în Șomuz, ce este danie de la
Portarul Onufrei Barnowschi».
Iar prin alt ispisoc din 7088
(1580), Iulie 20, de la Iancu-Voevod,

se

dă

Mitropoliei

şi

cea-

laltă parte
(Ist. Mitrop.
In 1803,
liuzi, plătind

«pol sat Oprișani».
Mold. şi Suc., p. 20).
Oprişeni număra 35
656 lei bir anual

(a«Uricarul»

de T.

C., Vol, VII,

p. 253).
In 1822, găsim
devenise

că

Oprişeni

proprietatea

mănăsti-

rei Statina. (Ist. Mitrop. Mold.,

p. 396 și 397).
Oprişeni-de-]Jos.
d.-s.,

saț, jud.

Oprişeni-de-Sus

Vezi OprișeniIaşi.

cu Oprişeni-

de-Jos, sa/e, în jud. Iași, pl.
Braniștea, com. "Țuţora. Formea-

malui
în jos

ză un trup, situat pe
drept al Prutului, mai

de satul "Țuţora.
Are o populaţie

de

114

fa-

milii, sait 469 suflete; o biserică, fondată la 1856, de Mi-.

tropolitul Veniamin, deservită
de 1 preot, 1 cîntăreț și 1 €clesiarh.
Vite: 466 vite mari cornute,
763

oi,

OPRIŞORUL,
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OPRIȘEȘTI

101

cai şi 370 rîmători,

prișcşti; curge în direcția V.-E.
prin mijlocul satului cu acelaşi
nume, şi se varsă în piriul Gunoaia, în satul Oprişești, comm.
DBurdusaci.
Oprişeşti, 7î5ă,
partea de V.
lași nume; se
E.-V. pănă în
satul

Crăești,

jud. Tecuciii, în
a dealului cu aceîntinde în direcția
Pojorita, la S. de
com.

cu

același

nume.
Oprişeşti, saț, făcînd parte din
com. Burdusaci, pl. Stănișeşti,
jud. Tecuciii. Situat în: partea

de V. a com., pe .coasta
lului cu acelaşi

nume,

dea-

la 2 kil.

de reşedinţa com., care e în
Burdusaci.
Are 'o populație de 110 familii, sai

393

rică: una

cu

suflete;

hramul

postoli, situată

pe

un

3

bise-

Oprişiţa,

sa,

în partea

de S.-V.

a com. Laza, pl. Racova, jud.
Vaslui, așezat pe coasta dea:
lului Mărineasa și pe valea Oprișiţei,

Teritoriul satului are o suprafață de 700 hect., din cari
273 hect. sunt ale locuitorilor,

Sfinţii-A-

care

loc înalt,

Are o populație de 119 familii, saii 4S5 suflete; o bisemică, făcută de Arhimandritul

la V., zidită de Episcopul Roman-lonichie la 1759, după-cum
se vede din inscripţia ce se găseș-

te d'asupra ușei bisericei și care
s'a reparat de locuitori la 1839;

aii și 15 hect.

vie.

Nilu la 1848 și restaurată
locuitori la 1857, deservită

de
de

trache Zota, proprietari în sat;

1 preot şi 2 eclesiarhi; o moară
cu apă; 3 circiumi,
Moșia aparţine statului.
Locuitorii posedă: 8 pluguri

a treia, situată pe Dealul-Mare,
la E., făcută de locuitori în 1872,

și 8: care cu boi,

2 pluguri și

3 căruțe

cu

90

în locul unde a mai fost alte 2

cornute,

24,

biserici, una făcută la 1680 şi
altă mai înainte. Această bise-

pre, 80 rimători;
albine,

a doua, cu hramul Sf. Gheorghe,
zidită la 1874 de Iancu și Pe-

cai;
cai,

500

60

vite
oi,

mari
10

câ-

stupi cu

rică este cea mai vechie biserică
din

sat.

Aci

se

află

şi

cimi-

tirul,
Satul e străbătut de piriul Gunoaia,

ce se unește cu Oprişeşti;

de un drum ce vine din șoseaua
naţională. Satul este vechiii. De
aci s'a trimis Muzeului din București cite-va zapise din anul
1660, ce s'aii găsit la locuitori.
Locuitorii sunt vechi răzeși
şi stăpînesc tot
care e de 1129

teritoriul
hect,

căt.,

Oprişoreni (Moşneni-), pădure

7

com. Gemeni şi Dirvari-d.-j. ; la
V., cu com. Drincea și Ceariîn“gul; la N., cu comuna Prisă-

ceaua.
Comuna

e formată din satul

şi

542

case,

Ocupaţiunea locnitorilor este
agricultura și cultura vici, care
dă renumitul vin de Oprişor și
Golul.
|
Calitatea pămintului este bună,
Locuitorii posedă: 138 pluguri,

243

care cu

boi,. 42

că-

ruțe cu cai; 169 stupi.
In com. vin două şosele: una
de la Drincea

şi a doua

de la

__Bălăciţa şi Prisăcea și care, prin
Oprişor, trece la Dirvari-d.-j.
Are: o biserică deservită de
2 preoţi și 2 cîntăreţi ; o școală,
condusă de un învățător și frecuentată de 28 copii; o circiumă,
Budgetul com. e la venituri
de 6631 lei, și la cheltueli, de
5696 lei.
|
Vite: 1500 vite mari cornute,
118 cai, 1200 oi și 1060. rimătari.

Dealuri în plasă mai însemnate
sunt: Brănișteni, Drinceni, Cearingul, Șopirla și Creţul, cari aparţin plaiului Golul și cari sunt
acoperite cu vii ce dai un vin
negru

renumit.

E udată

de

Piriul-Oprișoru-

Ini, care, de la locul numit Ca-

şia moșnenilor

pul-Apei,

Oprişoreni, pen-

dinte de com. Surani, pl. Podgoria, jud. Prahova.
Oprişorul, com. rur. şi sat, jud.
Mehedinţi, pl. Cimpul, situată la
marginea jud. despre judeţul
Dolj și așezată pe coastele a
două dealuri şi pe o vale, aîi procură o climă bună,
"Se mărginește la E..cu

căt.

.

cu același nume, avind 3100 locuitori, din cari 454 locuitori

particulară, supusă regimului silvic încă din anul 1883, pe mo-

vind o pozițiune ridicată, care
Oprişeşti, pirîiaș, în jud. Te:
cuciii; izvorește din Dealul-O-

Crungul, ce aparţine com. Verbiţa, din jud. Dolj; la S., cu

pe

teritoriul - comu-

nei rurale Prisăceaua, curge spre

S.-V:, udînd. în calea sa proprietatea com. Oprișorul, numită Valea-Drincei,

com.

Drincea,

căt. *

Cearingul și comuna Braniștea,
unde, între Braniștea și Cujmirul,. se împreună: cu piriul cel
mare ce vine de la Podul-Grosului, și care curge sub numele
„de Drîncea, prin com. ru. Cujmirul,

OPRIȘORUL
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AA
Oprişorul, zîrîă,

în jud. Mche-

dinți, pl. Cimpul;
din

izvoarele

se

com.

formează

Oprişul, dea?, situat la N.-E. de
com. Peșteana, pl. Ocolul, jud.
se

prelungeşte

de la E.

spre V., pe o întindere de 1 kil.
Pe acest deal este izlaz. E proprietate a locuitorilor com. Peşteana. -

jud.

Trotuşul, de pe
Bogdănești.

Bacău, pl.

teritoriul

com.

foc

cu

7svoare,

jud.

Bacăii, pl. Trotușul, com, Bogdănești, de la poalele dealului
același nume,

Opritura,

4ădure particulară, jud.

Dolj, pl.. Ocolul,

com.

Malul-

Mare, pe moşia cu același nume,
- în întindere de 60 hect, E po-

pulată cu arțari, plopi, jugaștri,
frasini, și mai mult cu stejari.

Opritura, zădure particulară, jud.
Dolj,

pl.

Ocolul,

com.

Malul:

Mare, pe moșia Malul-Mic. Aparține d-lui C. Dăbuleanu. Are
o întindere de 20 hect. și e populată cu stejari, frasini, plopi.

Opritura, zruz de pădure al statului, jud. Olt. Vezi Sprâncenata,

Opritura, zădure, pe moşia Doagele, pl. și jud. Teleorman, situată pe Valea-Burdei, pe o su-

prafaţă cam de 100 hect. Are

arbori

amiîndouă malurile rîului Vedea,

dinea următoare:

groși

de

lemne de lucru.

stejar

pentru

Optaşani, sas, făcînd parte din
com. rur. Cornăţelul, pl. Oltul.

Optași, Juga-

rul şi Zăvoiul,.cu o populațiune
de 270 familii, saii 1500 suflete,
din cari 250 contribuabili,
cuind în 272 case,
|

Comuna

e vechie,

lo-

compusă

din moșneni. Mai 'nainte,

căt. Jugarul a format

singur o

comună; iar Zăvoiul, cu un alt
cătun, a format com. Vităneşti,

sunt:

13

cojocari,

S croitori, ş timplari, 25 dul.
gheri, 4 dogari, 7 ferari, 5 zidari, 5 şiţari și 7 lăutari.
Locuitorii posedă: 40 cai, 32
iepe, 388 boi, 290 vaci, 55 ca-

pre, 1384 oi şi 190 porci.
Teritoriul comunei se întinde
pe o suprafață de 1800 hect,,
din cari 100 hect. pădure, 1şo
hect.

turi

de

28So,71

tucli, de 2889,71

la 31 kil. de capitala județului
și la 12 kil. de reședința plășei.
Se compune din 3 cătune,
dispuse de la N. la S. în or-

Meseriași

Opritura,

o populaţie

Optași, com. rur., jud.. Olt, pl.
Mijlocul, situată pe luncă, de

numai

Opritura, dra/,

cu

d.-s., jud. Olt. Are
de 80 familii,

Oprişorul și

curge prin Driîncea spre Braniște, unde se unește cu apa
ce vine de la Cornăţelul; îm„preună curg sub numele de Apa-Drîncci.

Gorj;

ORABOVIȚA

livezi și izlaz, 2 hect. vie,

Raionul săi e închis cu șanț.
Intr'însul se află cite-va clădiri
bune, localul de școală, de primărie, 4 biserici și o moară pe

riul Vedea. Bisericile sunt deservite de 4 preoți și 5 cîntăreți,

Școală există aci de la 1856.
Clădirea e proprietatea comu-

nei, ridicată în anul 1891. Se
frecuentă de 45 copii.
Comerciul se face de 6 circiumari,

Aci se ţine bilciă de ş ori pe
an: la Mucenici (9 Martie), la
25 Martie (Blagoveștenii) cu obor de vite, la Duminica tutulor

sfinţilor, la 29 Iunie (Sf. Petru)
şi la 6 August (Preobrejenie),
fără obor,
Budgetul comunei e la veni-

O

lei şi la chel-

lei.

şosea vecinală

străbate co-

muna de la N. la S., paralel cu
Vedea şi o leagă, în sus, cu

Tătulești,

şi în jos

cu

Corbul,

Alte ramificațiuni o pun în comunicaţie la N.-E. cu Coloneşt
i

şi Maldărul şi la V. cu

Negreni.

Două dealuri mari: Dealul:
Vedei și al-Vediţei, limitează teritoriul comuneila V. și E, avind direcțiunea N.-S. și o lun-

gime,

pe

aproape

teritoriul comunci,

5 kil,

"Printre

aceste

dealuri

de

curge

riul Vedea și gtîrla Vediţa, cari
primesc următoarele piraie : Va.
lea-Rea, Valea-] udeţului și Risul.

Se mărginește la N. cu com,
Tătuleşti, la N.-E. cu Colăneşti,
la E. cu Maldărul, la S. cu:

Corbul și la V. cu Negreni.

Optaşi, saz, făcînd parte din com.
Tur. cu

același nume,

pl. Mijlo-

cul, jud. Olt, situat pe lunca şi

malurile

Vedei,

la N.

comunci,

Este reședința comunei. Are 6şo
locuitori;

hramul

două

biserici: una cu

Adormirea

şi Cuvioasa

Paraschiva, zidită la 7294 (1786),
în zilele Domnului Mihail Şuţu;

a doua,

cu

hramul

Sf. Nicolae,

zidită la 1833 «în zilele Prea
Inaltului Impărat Nicolae Pay.
lovici».
Optoceni,
Rădeni,

sas, în hotar cu satul
com.

Roșcani,

şi spre

N. de pădurea Caraimanul, com.
Cirniceni, pl. Turia, jud. laşi.

Opt-zeci, sfoară de 7Hoşte, în raionul comunei Gohorul, judeţul
Tecuciii;se întinde din riul Berheciul, pănă în muchia dealului
Șipanul.
Oraboviţa, însu/ă, în Dunăre, în
dreptul satului Izvorul-Frumos,
jud. Mehedinți.

ORACUL
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(Poşta
- Vechie),

sas,

făcînd parte din com. rur. Corbeanca, pl. Znagovul, jud. Ilfov.
Iste

situat la N. de Tămașul,

lingă Valea-Călugărului.
Se întinde pe o suprafață de
625 hect., cu o populaţie de
71

locuitori.

situat

satul Frunzinești,

la S.

pe ţărmul

drept al riului Dimboviţa.
Se întinde pe o suprafaţă de
2094 hect. (împreună cu Frunzinești, Lilieci și Piţigaia), din
cari d-l N. D. Amira are 1850
hect. şi locuitorii (împreună cu

Este

compusă

din

rur.: Andreașul

14 com.

și Odobasca la

V.; Broșteni, Virteşcoi,

Cimpi-

neanca, Mindeşti, la N.; Cirligele, Faraoanele, Budești, Brutești, Coteşti, Blidarile, la S. şi

centru ; Risipiţi și Golești, la Ii.
Are o suprafață de 44506
hect., cu o populaţie de 3629

Fam. Slătineanu are 600 hect.

cei din cele-l'alte sate), 244 hec-

și locuitorii, 25 hect. Proprieta-

tare. Proprietarul cultivă 1372
hect. (100 hect. sterpe, 35 hect.
izlaz, 344 hect. pădure). Locui-

la munți, păduri

torii cultivă tot terenul, fără a re-

şuni ; pe dealuri, vii care acoperă

zerva locuri de păşunc.
“Are 1 moară cu apă și 2 po-

sute

duri stătătoare.

la cimp, lanuri de griîă acoperind

rul cultivă 125 hect. (25 izlaz,
450“ pădure). Locuitorii cultivă
tot terenul.
Comerciul se face de 1 circiumar

şi 1 hangiă.

Numărul
43

vitelor

mari

şi al celor mici,

Oradia,

dea,

e de

de

195.

în partea de N. şi

E. a com. Cornul, pl. Prahova,
jud. Prahova. Servă de pășune
pentru vitele locuitorilor.
Oradia, zfâdure particulară, supusă regimului silvic încă din
anul 1883, pe moşia Breaza,
pendinte de com. Breaza, jud.
şi pl. Prahova.
Orasca,

sat,

făcind

Dimboviţa,

jud.

E. de Orăști,

al rîului Dimboviţa.
Aci valea Pasărea

se

cultivă

hect.

și

Poartă

acest

nume,

pentru

Comerciul
tiv,

că

reședința ei pănă la 1862 a fost
în orașul Iocşani, în partea nu-

etc.;

țarinile.
Locuitorii se ocupă cu agricultura, cultura viei, dogăria și
" fabricarea vici şi a rachiului.

e pro-

Oraşul, plasă, în jud. RîmniculSărat, așezată în partea de N.

vinurile

constind

este destul de acîn

import

de

reale.
|
|
Căile de comunicaţie sunt:
calea ferată Rîmnicul-locșani,
şoseaua națională Buzăi-Rimni-

cîmpeană.
La V. e străbătută

leagă comunele între ele. .

varsă

mile Lacului,
ficaţiile lor:

la

de

lu-

crurile trebuincioase pentru traiii
şi în export de vin, vite şi ce-

șoseaua

judeţeană

Virteșcoi-Focșani-Brăila și
meroasc drumuri vecinale

nuce

cul-

Alunului, cu ramiPeleticul, Dealul

Oraşul,
sat,

saii

cu

100

Dealul-Oraşului,
locuitori,

jud.

Ar-

“gcș, pl. Pitești, făcind parte din
Se zice că aici ar fi fost în

hect. şi

lul-Caprei, Teiușul, Iloja, Priveghiul, Perişorul, Corniţele, Petreanul și Piciorul-Nucului.

12 hect. Proprietarul

In privinţa apelor face parte

290

are

310

hect. In

tului e 1 moară cu
pod.
A
Comerciul sc face

Milcovul. Rimna o udă la S., avind ca afluenţi: Valca-Neagră,

1 cîr-

Mahriul, Peleticul unit cu Strîmba, Valca-Rașca, Oreavul unit

Oraşul-de-Floci. Vezi cuvîntul
Floci (Orașul-de-), jud. Ialomiţa.

cu Circeiul. Milcovul o udă la
V. și N, avind ca afluenți: Vil-

Oraşului (Plasa-), zec/hie plasă

Orasca, saf, locuit de ciţi-va oanumai,

făcînd

de Orașul saii Dealul Orașului.
Se mai găsesc încă rămășițe de

și 1

de

parte

din

com. rur. Frunzinești, pl. Dim63617, Marele Dieționar Teografe. Tal, IV.

riurilor Rîmna şi

vechime un oraș și de aceca a
și rămas numele acestui cătun

apă

Numărul vitelor mari e
62 și al celor mici, de 45.

basinurile

rur, Samara.

sa-

de

din

com.

raionul

ciumar.

meni

75

dind

Urecheşti,

Lung, Scoruşul și Deleanul.
Dealurile principale sunt: Dea-

M. Balş

locuitorii,

de

hectare,

de Coteşti,

drept

în Dimboviţa.
Sc întinde pe o suprafaţă de
322 hect., cu o populaţie de
6ş locuitori,
D-l

tindere

prictatea d-lui E. A. Gugii.

de

bune

întinse și pă-

cul-'ocșani,

din

Ilfov, situat

pe ţărmui

Orasca, 7oșze nelocuită, în jud,
Ilfov, pl. Negoești, ţinînd de
com. Vasilaţi-Popeşti. Are o în-

familii, sai 18220 suflete.
Producţiunile naturale sunt:

mită Focșani-Muntenești.
|
Se întinde în cite-și trele regiunile: muntoasă, deluroasă și

parte

com. rur. Ștubeiul-Orăști, plasa

-_

boviţa, jud. Ilfov,
de

ORATIA

căneasa, Valea-Largă, ValcaRea, Pitulușa, Badea, Faraoanele, Pietrosul, Seaca, Dălhău-

țul și Dilgovul.

ziduri de piatră

şi cărămidă,

a jud. Ialomiţa, cu 26 sate.
Oratia, sa, în jud. R.-Sărat, pl.
Rimnicul-d,-s., cătunul de reşc76
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dință al comunei Jideni, aşezat
în mijlocul comunei, la poalele
dealului Coţateul. Are o întin-

Acest sat este însemnat pen-

hect. și o populaţie de 264 fa-

tru tîrgurile de vite, de cereale,
lemne şi altele, cari sc fac în

milii, sait 1014 suflete, din cari
233 contribuabili,

dere

toate Duminicile.

cam

de 494

populație

de

hect;,

120

cu

familii,

o

”

“ Pămiîntul

sati

500 sullete, din cari 125 contribuabili; o biserică, deservită
de 1 preot şi 2 cîntărcţi;
o școală.

mai

Orăşa-Mare,

moșie, în jud. Ba-

Tazlăul-d.-j.,
Rea.
Orăşa,

sai

jud.

Bacăă,

pl.

zirii, jud.

Bacăii, pl. Tazlăul-d..j., care curge prin comunele Liuzi-Călugăra şi Sănduleni, unde se încarcă

se

cu piriul Sănduleanul,

varsă

Mare.
numit

pe

şi

stinga Tazlăului.

și are obirşia
al-Orășului.

la locul

a-

cînd un venit anual de 6ooo lei.
Orăşani, sa, în jud. Dolj, pl.
Jiul-d.-j., com. Grindeni, așezat
la N. de Ostroveni. Are o populație de 1197 suflete, locuind
în 148 case şi 196
biserică, cu hramul

de lingă cătunul

Orăşa-Mare

şi

pe malurile piriului Orășa.
Orăşa-Avram, saii Orăşica,
sa/,
jud. Bacăii, pl. Tazlăul-d.-s., com.

bordec; o
Sf. Treimi,

cu un cîntăreț şi deservită de
preotul bisericei din Grindeni;
4 ficrară;

Copiii

Orăşa, 7îfă, jud. Bacăii,
pl. TazTăul-d.:j., com. Tirgul-Valea-Rea,

3 cîrciumi,

din

mixtă

sat
din

1852

de

1

preot,

clădită

la

proprietarul moșici, ră-

şi Buzoeni), cu o populaţie

Numărul

vitelor

mari

e

de

de

222 și al celor mici, de 502.

20

Sunt 5o stupi cu albine.
Despre

întemeierea

acestui

sat, legenda spune că cci d'întîit locuitori ai "venit aci din
Transilvania

şi locuitorii, 777 hect,

servită de

Vite: 410 boi și vaci,
cai, 86 oi și 25 porci.

negi,
mai
cele
satul
şeni,

Saii

o biserică, de-

4 comercianţi şi 6 me-

la

192 locuitori. Moștenitorii Principelui N. Bibescu aii 3983 hect.

suflete;

circiumi,
seriaşi.

ce

Orăşani, saț, în jud. Ilfov, pl.
Negoeşti, făcînd parte din com.
rur. Obilești-Noi. Suprafaţa totală a satului e de 4760 hect.
(împreună cu „căt. Obilești-Noi

pă-

mixtă, condusă de un învăţător
și frecuentată de 30 copii; 4

urmează

este la 1 ki.

hect.

Arc 1 biserică, deservită de
1 preot şi 2 cîntăreți; o școală

Grindeni,

Sinduleni, situat pe piriul Lărguţa și pe stinga Tazlăului-Mare.
Are o populaţie de 39 familii,
172

hect. arătură, 343 hect, fineţe,
dure de stejar.

Tirgul-Valea-Rea,

şi

Se află: 5093

120 hect. imaș şi 571

școala

"

productiv

riul com.

com. Tirgul-Valea-

Coman,

este
deluros,

căi, pl. Tazlăul-d.-j., pe teritoparținînd lui I. Neniţescu, şi adu-

Orăşa, pădure,

mult

și se numeati

Co-

care nume a rămas nudealului ce se ridică între
două părți ale satului, îar
a luat numirea de Orădin pricină că împrăştiin-

du-se oamenii din Seliștea, com,
Cristești, din cauza jafurilor, aii
venit şi S'aii aşezat aci cu mai

mulți tirgoveți saii orășeni (1754)
și ast-fel satul primi numele de
Orășeni.

Astăzi satul se compune din
două părți: Orăşeni-din-Deal şi
Orăşeni-din-Vale,

posatul Căloiii,
Vite:

5 cai, 72 vite mari

cor-

nute și 9 capre.
Orăşa-Mare,

pl.

Orăşani, moșie
jud. Dolj, pl.
Grindeni.

particulară, în
Jiuld.j., com.

sa, în jud. Bacăiă,

Tazlăul-d.j.,

com.

Valea-

Rea, situat pe piriul Orăşa, la
Ii Vil. de Tirgul-Valca-Rea
(școala).
Are o populaţiune de 125
familii, saii 430 suflete; o biserică, clădită la 1790 de defune“tul Lascarache Rosctii, deser-

vită de 1 preot şi 2 cîntăreți;
o circiumă; o moară de apă.
Vite: I9 cai, 289 vite
nute, 14 porci şi 4 capre.

cor-

Orășanului

(Pădurea-), zăzu-

Orăşica. Vezi Orășa-Avram, saf,
jud. Bacăă,.

Orăşinca, ă/riș, la S-E. de com.

re de tufani, exploatată,
în jud,

Surdila-Găiseanca, jud. Brăila,
între viroaga Buzeelul și dru-

R.-Sărat, pl. Marginca-d. s., com.

mul

Bozga, căt. Retezaţi, în partea
de S. a lui.

acest băltiș pleacă spre E. o
viroagă carc trece prin satele
Coltica, Mocani, Batogul, Io-

Orăşeni, sat, pe valea piriului
Milctinul, în partea de S.-V. a
com. Curtești, pl. Tirgul, jud.

de

fier Făurei-Fetești.

nești și Tiliul,

Din

şi care se varsă

în riul Călmăţuiul,
satul Tiliul.

la S-E.

de

Botoșani. Moşia, proprietatea E-

pitropici Spitalului Sf. Spiridon
din 'Iaşi, are o suprafață de 1437

Orăşti, saz, făcind parte din com.
rur. Ștubeiul-Orăști, pl. Dimbo-
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vița,

jud.

S.-E.

de

Ilfov.

tului

trece

Este

Bucureşti.

situat

la.

Pe la V. sa-

șoscaua

judeţeană

Orbanul, ziriiaș, în jud. Putna;
izvorește de pe teritoriul com,
Colacul, şi se varsă în Putna.

București-Olteniţa. Aci este reşedinţa

primăriei.

-

:

„Se întinde pe o suprafaţă de
„620 hect., cu o populaţie de
159 locuitori,
D. 1. G. Daniilescu are 545
hect. și locuitorii, 75 hect. Proprictarul cultivă 425 hect. (20

sterpe,

100 pădure). Locuitorii

cultivă tot terenul.
Are o biserică, cu hramul Sf.
Treime; o şcoală mixtă, frecuen" tată de 9 elevi şi 4 eleve; un
„heleșteii.

Comerciul se face de
ciumar şi 1 hangii.

1

cir-

Orbeasca, zpoșie, compusă din
mai multe corpuri, situate în
com, Orbeasca-d.-j. și Orbeascad.-s., jud. Teleorman. Corpul
principal din proprietatea d-ncă
Maria C. Filipescu este în Or-

foc cu

îsvoare,

în

Bacăă, pl. Tazlăul-d.-j.,

jud.

pe

te-

ritoriul com. Sănduleni, la satul Orășa-Avram, care izvoare

se scurg spre piriul Orășa.
Orăţiile, sau Sasul, rate de
piatră, jud. Muşcel, proprietate
a moşnenilor Rucăreni, d'asupra căruia se vede o cetăţue
ruinată, numită Piscul-Turcului,

făcută,

pe

cît

se

pare

după

nume și formă, de Turci, la anul 1737, pe timpul războiului
dintre Turcia și Austria.

Orăţiile, za/e, prin care trece șoseaua Plocști-Brașov ; începe din

poalele muntelui Doamnele, curge de la E. spre V. şi se varsă
“în rîul Prahova, pestinga, în com.
Comarnicul, pl. Peleşul, jud. Pra-

hova.
Orăţiile, vale, izvoreşte de “la
locul numit Malul-Bostei, pl.
Teleajeuul, jud. Prahova, curge
de la V. spre E. și se varsă în
riul Teleajenul, pe malul drept,
în

com,

Măneciul-Ungureni.
bi

Distanţa de la comună pănă
la orașul Alexandria este de 17
kil. ; pănă la Zimnicea, de 56
kil.; pănă la Roșiori, de 36 kil.
Orbeasca-de-Sus, com. rur., în
jud. 'Telcorman, pl. Tirgului, la
3 kil. de com. Orbeasca-d..j.,

tot pe valea Teleormanului.

Orbeasca-d.-s., unde posedă

Suprafaţa comunci şi a moșiilor de pe dinsa este de peste

d. C. D.

Bădulescu

din

și

moșia

4900
1300

Orbeasca,
Orbeasca-de-]Jos, cor. rur., la
E. plășei Tirgului, jud. Teleorman,

situată

pe

partea dreaptă

leormanul

o udă

în

Riul Tetoată

lun-

gimea la V.
Se învecineşte

Orăşul,

Bivolița are şosea vecinală.

beasca-d..j., iar o altă parte în

a Văci-Teleormanului.

Numărul vitelor mari e de
111 şi al celor mici, de 365.

Orbcasca-d.-s. la N. Spre com,

la N. cu com.

Orbeasca-d.-s., la S. cu Lăceni,
la E. cu Băbăiţa din judeţul
Vlaşca
_voliţa.

şi la V.

cu comuna

Bi-

hect, .Din acestea, cam
hect. aparţin d-uei Maria

C. Filipescu, formînd un corp cu
moșia din Orbcasca-d.-j.; iar
2500 hect. pămînt arabil și 109
hect. pădure sunt ale d-lui C.
Bădulescu, .
”
Locuitori împroprietăriți sunt
262, pe o întindere de 660 hect.;

viile locuitorilor

tribuabili,

ria C. Filipescu o posedă, în cu-

45

bili; o școală, frecuentată de
20 elevi; o biserică, deservită
„de 4 preoţi și 2 cintăreți;, o
moară cu aburi; un heleștei,

Are o şcoală, frecuentată de
elevi; o biserică, deservită

de 2 preoți, 2 cintăreți și 1 paracliser; o moară cu aburi.
Vite: 1048 vite mari cornute,
199 cai, 2238 oi și 321 pori.
Budgctul comunei e de lei:

4920, bani 97 la venituri și de
"Iei 4014,

Vite: 976 vite mari cornute,
346 cai, S măgari, 1274 vi, 8
capre Şi 355 porci.

Budgetul com. e la venituri
de 3610 lei, 30 bani, şi la chel-

bani 68, la

cheltueli.

Căile de comunicaţiune sunt
aceleași ca la Orbeascâ-d.-j., cu
deosebire

de

șoseaua

vecinală

spre com.: Băbăița, din județul
Vlașca.

In

numit Belciugul.

in. intin-

dere de 74!f hect.
Populaţiunea comunci este de
1825 suflete, din cari 363. con-

Teritoriul com. este de peste
6ooobhect. Moşia, pecared-na Maprinsul acestei com., este cam
de şooo hect. arabile și so hect.
pădure. Locuitorii împroprictăriți, în număr de 215, aii aproape
700 hect. arabile și 62 hect. vie.
Solul este foarte fertil.
Are o populațiune de 1600
suflete, din cari 372 contribua-

sunt

secolul

trecut

nu

decit un singur sat, cu

găsim
numele

de Orbeasca. Făcea parte din
pl. Teleormanului-d.-j. Sub Domnia lui Alex. Constantin Mo-,

ruzzi, obştea acestui sat a avut

Pitești străbate prin centrul comunci şi o -pune în legătură cu

mai mult timp pricini de judecată pentru stăpinire de pămînt,
Locuitorii au jeluit lui Vodă,
dar nu li s'a făcut nici o drep-

com, Lăceni la S$, și cu

tate,

tucli, de

3602

lIci, 47

Calea judeţeană

bani.

Alexandria-

com.

ORBEJA
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Legenda spune că, pănă acum
vre-o 70-80 de ani, în valea
numită Ursăreasa, se ţinca tirg

milii, saii 1560 suflete, din cari
472 agricultori, 7 meseriași, $

însemnat

libere,

și

că satul

Orbeasca

cra cu mult mai mare, Pe partea dreaptă a Vedei este un
„cătun cu cite-va case, numit
Olăreasa

sai

Olarul;

aci

era

comercianți, avind 10 profesiuni
6 muncitori

și 47

servi:

Are

o

biserică

parohială,

cu

hramul S-ţii Voevozi, și 2 filiale,
ambele cu hramul Sf. Nicolae,

situate

Tot aci, probabil, a fost vechiul
oraș Artina.

alta în Orbeni-d.-s.; o școală
mixtă, construită de comună și

Imprejurul celor două sate de

semnate sunt: Măgura-Ciulei, aAncului,

a-Lupilor,

Măgura-Să-

locuesc în $7 case;
filială, cu hramul Sf.

tori, locuind în 375 case.

acel tirg de care spune legenda.

astă-zi, sunt înşirate mai multe
măguri, din cari cele mai în-

Are o populaţiune de 513 suflete, cari
1 biserică
Nicolae.

una

în

Orbeni-d.j.

frecuentată de
Sunt

355

Budgctul

și

18 copii.:

contribuabili.
comunei

e la veni-

turi de 70997,05 lei și la chel:
tueli, de 7770,75 lei.

Orbeni-de-Sus,

căzu

de

reşe-

dință, al comunei cu acelaşi
nume, pl. Răcăciuni, jud. Putna.
Este situat pe valea piriului, în
susul cătunului Orbeni-d.-j.
Are o populațiune de 1060
suflete, cari locuesc în 228 casc;
1 biserică parohială, cu hramul
S-ţii Vocvozi şi 1 filială, cu hra“mul Sf. Nicolae;

construită

1 şcoală mixtă,

de

comună

și

fre-

pată, a-Stejarilor şi a-lui-Muscă,.
Incă de sub domnia lui, Grigore Ghica s'au făcut săpături
şi cercetări arheologice prin
prejurul acestor măguri. Mai

Intinderea semănăturilor : aproape 700 hect. Intinderca ii:
lor: 252 hect,

tîrziă, de către

mori de apă; 380 boi, 347 vaci,

cu același nume,

35 cai,

jud. Putna, Aparține locuitorilor
din Orbeni-d.-s.

Cesar Bolliac şi

alții, s'aii găsit pe aci diferite
vase de lut, pe cari d. Tocilescu le atribue epocci preromanc.
de la

Produsele
Orbceasca,

de

ceramică

zice d-sa,

se

disting prin reliefurile și brinelc,
care sunt lucrate cu multă ele-

Locuitorii posedă : 60 pluguri
de lemn,

14 de fier, 1 trior,
301

3

oi, 34 capre și 251

porci; 54 stupi de albine.
In com.

sunt:
2 zidari,

boiangiii și S

2 cizmari,

hect.,
cu

da//ă, în suprafaţă de 1ş
pe

moșia

Pomirla,

com.

are 44 case.

același nume, pl. Prutul-d.-s,,

jud. Dorohoii.
Orbeni,

com.

rur., în jud. Putna,

vale. E situată la 24 kil. de sub-

prefectura plășei, și la 68 kil.
de capitala județului.
Mai

munc

înainte

forma

deosebite,

care

două

co-

ai

fost

întrunite în 1886. Solul, pe mal
e năsipos, iar pe vale argilo-

în jud. Putna,
nume, pl. Ră.

căciuni. Are o biscrică parohială,
cu hramul S-ţii Vocvozi, una

(Hotarul), şă-

dure, în suprafață de 540 fâlci,
Situată pe teritoriul cătunului
pl. Răcăciuni,

Orbeni-de-Sus, pădure, în întindere de 360 fălci, pe terito„riul

cătunului

cu același

nume,

Orbeni-de-Sus, pădure, în întindere de 500 fălci, pe teritocu acelaşi nume,

pl. Răcăciuni, jud. Putna, aparţinînd d-lui Petrache Buzdugan.
Orbicul,

sa/,

în

jud.

Neamţu,

filială, cu hramul Sf, Nicolae, în
Orbeni-d,-s. şi una filială, cu hra-

com. Buhușul, p!. Bistriţa, situat pe valca piriului cu același

mul Sf. Nicolae în Orbeni-d.-j.

nume. Se numește și Orbicul-d.-j.

Orbeni, piriiaș, format pe teritoriul comunci Colacul, județul

Orbicul,

sa,

com.

Costişa.

Putna; udă comunele Orbenid.-j. şi Orbeni-d.-s. și se varsă

mai

în piriul Drăguşani,

același

năsipos,

Se compune din cătunele Orbeni-d.-j. și Orbeni-d.-s. (unde e
şi primăria comunci),
Arc o populaţie de 410 fa-

copii.

Orbeni-de-Sus

riul cătunului
Orbeni, farohie,
com. cu același

pl. Răcăciuni, așezată pe piriul
cu același nume Orbeni-d.-j.
la gura lui, iar Orbeni-d.-s. în

15

pl. Răcăciuni, jud. Putna, aparținind d-lui Nic. Nereja.

Orbeni, sa/, în jud. Mehedinţi,
pl. Motrul-d.-s., com. rur. Broşteni;

1

fabricanți de ra-

chiii,

ganţă.

Orbeja,

de

4 comercianţi

de băuturi spirtoase şi coloniale,
6 fierari,

cuentată

Orbeni-de-]Jos, căzu, în comuna

cu acelaşi nume, pl. Răcăciuni,

jud. Putna. Este situat la gura
piriului cu același

nume,

numeşte

în

jud.

pl.
şi

Neamţu,

Bistriţa.

Se

Orbicul-d.-s.

Este situat pe valcea piriului cu
nume.

Orbicul, /iris, ce izvorește din
Dealurile-Ilirteştilor, com. Măr-

gineni, pl. de Sus-Mijlocul, jud.
Neamţu;
curge în direcţiune

ORBICUL

E.-S., printre satele Hirţeşti și
Bircul, intrind pe teritoriul plăşci Bistriţa; de aci trece pe la
V. de satul Gosmani (unde formează un iaz), apoi printre satele Romini și Siliștea, între care
„ formează două iazuri, despărțite

“unul de altul prin șoseaua Buhușul-Roman (iazul din dreptul
satului

ORDOREȘTI
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Siliștea

e

mai

mare);

curge apoi paralel cu acea șosea pănă în dreptul satului Orbicul-d.-s. (teritoriul com. Costișa), unde o traversează din
noi și, între satul Orbicul-d.-s.

şi Orbicul-d.-j.

(com. Buhușul),

lată cu ulmi, sălcii, plopi şi stejari, *

nul-Buiuc-Biulbiul ; este situat la
S. plășei şi la V. comunci.

Orbul, deal, în jud, R.Sărat, pl.

Orcean-Mezariic, deal, în jud.

Orașului, com, Broşteni ; se des-

Constanţa, pl. Medjidia, com.
Cuciuc-Biulbiul, căt. Cuciuc-Mur-

face din Culmea-Scorușului ; brăzdează partea de V. a comunei
şi căt. Vulcăneasa, întinzindu-se
printre piriul Vulcăneasa și a-

fat; formează capul dealului Odagi-Culac, desfăcindu-se din dea-

fluentul săi Piriul-Orbul;
coperit cu pășuni.

dreaptă spre N., cu o direcţie
generală de la S.-E. către N.-V.;

e

a-

lul Biuiuc-Biulbiul-Bair;

are o înălțime
Orbul,

zeser, jud.

Brăila,

situat

în ostrovul Iazul, la S.E, de
iezerul Mareșul; comunică spre
S.-E. cu iezerul Mrejarul.

de

133

se

în-

m., do-

minînd văile Șeit-lurtluc și O.
dagi-Culac printre care se întinde; este situat în centrul

și în partea de

SE.

com.

a plășei.

trece din noii în partea dreaptă

a șoselei, mergînd apoi paralel
cu dinsa, păni în partea de V.
a

teritoriului

Buhușul;

de aci

străbătind direct şoseaua naţională Bacăii
- Piatra, precum şi
calea ferată, se varsă pe stînga
riului Bistriţa, în dreptul unde
acest rii începe a forma limita

“judeţului Neamţu,
Bacăi.

despre jud.

'

Orbicul, ramură de dealuri, jud.
Neamţu, ce se întinde paralel
cu malul drept al piriului cu același nume,

"Romîni

din dreptul satului

şi pănă la satul Buhuș.

Orboeşti, saţ, în jud. Ialomiţa,
pl. Ialomița-Balta, pendinte de
com. Andrășcști, situat pe ţărmul sting al rîului Ialomiţa, spre
V. și la 2 kil. de satul de reședință,
Arc o populaţie de 6r familii; o biserică, deservită de.-1

preot și 2 cîntăreți,
Locuitorii posedă:

'Orbul, ostrov, jud. Brăila, coprins între gîrle, spre $. de punc:

130

boi,

|

Orbul, zrval,

la hotarul dintre

com. Vizirul

şi Stăucuţa, jud.

" Brăila ; unește canalurile Pașca și

Cremenea, despărțind ostrovul
Cremenea în două, partea de
N. numită Cremenea-Mică iar
cea de S. Cremenea-Mare.
Orbului

pe

Teleor-

(Valea-), iri, în jud.

şi Turci, pe cînd aceștia din
urmă ocupaii încă cetatea Turnului.

In rezbelul

de

la

1812,

aceste întărituri şi măgura aii
avut o deosebită importanţă.
Ordoreanul, saț, făcînd parte din
com. rur, Slobozia-Clinceni, pl.
Sabarul, jud. Ilfov, situat la S.V. de Slobozia, pe malul sting

R.-Sărat, pl. Orașului, com. Broș-

al rîului Argeș.

teni ; izvorește din Culmea-Scorușului; curge de-alungul dea-

tul e băltos. In dreptul săi e
un pod pe vase peste riul Ar-

lului Orbul; udă partea de V.
a comunei, și se varsă în pîriul
Vulcăneasa, pe dreapta lui, după

un curs repede de 4 kil.

La

N,

pămiîn-

_geşul.
Se întinde pe o suprafață de
127 hect., cu o populaţie de
184 locuitori.

D-l T. Metaxa, proprietar, are
Orcean-Bair, ea/, în jud. Constanţa, pl. Medjidia, pe _teritorur. Cuciuc-Biulbiul și

munale Copadin-Roșianul, Roşianul-Cuciuc-Biulbiul și Roșia:

situată

jud.

unei întărituri, care a servit în
timpul războaielor dintre Ruși

nelul.

ostrovul Crăcă-

ţărmul

Andrăşeşti,

în

Segarcea-din-Deal.

Imprejurul ci se văd resturile

de

sting al rîului Ialomiţa. Are o
suprafață de 180 hect., popu-

Orboiasca, fădure, în jud. Ialo_miţa, pl. Ialomița Balta, com.

com.

tul Ibiși și pănă la Trăsura, care

riul com.

27100i și 316

man,

îl desparte

pe la V. satului cu același nume;
se întinde de la S. satului Roşianul, pănă la S.-V. satului Cuciuc-Biulbiul, într'o direcţie generală de la N. spre S.-l.;are
o înălțime de 125 m.; este tăiat
și înconjurat de drumurile co-

146 cai, 3 asini,
porci.

Ordia, măgură,

22 hect,

şi locuitorii,

105

hect.

Proprietarul și locuitorii cultivă
tot terenul, fără rezervă de izlaz.

Arc o biserică, cu
Haralambie, deservită
şi 1 cîntăreț; 1 pod
Comerciul se face

hramul Sf.
de 2 preoţi
stătător.
de 1 cîr-

ciumar.
Numărul vitelor mari e de 320
şi al celor mici, de 628.

Ordoreşti, saț, fâcînd parte din

OREAVA

com.

Coteana, pl. Siul-d.-s.,; jud.

Olt, situat între păduri, pe valea
şi malul stîng al pîriului Oboga,
la 7 kil. N-V, de săâtul Coteana,
reședința comunci. Are o populațiune de 107 locuitori, din
cari unii sunt moșneni. Ei posedă: 20 boi, şo vaci,
173 oi și 124 porci.

13

cai,

Oreava, ruine vechi, Vasupra satului Virciorova, jnd. Mehedinţi,
la care e foarte anevoie de suit,
din care cauză aceste
ruine
sunt foarte puţin cunoscute chiar

în localitate. Din înălțimea acestui platoii, se poate vedea
pănă la o distanță de 10 kil.,
pe valea Dunărci. Mai jos, și
aproape de Virciorova, este o
cîmpie care se numeşte 'Tabe.
rele şi despre care se zice, că
aci

eraii staționate

trupele

cari

apărai cetatea Orcava, saii a
lui Ioan Corvin, după cum o
numesc locuitorii.
Oreavul,

dea/,

în

jud.

R.-Sărat,

pl. Rîmnicul-d.-s., com. Sgirciţi ;
se desface din dealul TîntinaTurcului; se întinde printre ptriul Oreavul și afluentul săi piriul Putrida; brăzdează partea
de V. a comunei și căt. Plevna;
"este acoperit cu pășuni și pă-

duri.
Oreavul,

în general este repede; primeşte
ca afluenţi pe dreapta piraiele:

sipoasa; la S.-V., cu com. Vinjul-Mare, despărțită prin dealul
Bogeni; la V., cu com. Rogova,
despărțită prin dealul Ciocir-.

Fiîntina-Turcului, Ilomeşti, Ierăști, Greabănul și Putrida ; cei
din stinga nu sunt însemnați.

lani;

fîriă,

în jud. R.-Sărat,

Fîntina-Turcului;

se în-

Oreavul,

zîriă,

în jud. R.-Sărat,

bănul, Cristinești (al com. SgirT., se varsă

în

riul

Rîmoicul-

avind

peste tot

1800 lo-

ruia,

cu 269 contrib., locuind

în 201 cast.

|

Ocupaţiunea locuitorilor este
agricultura, şi în special cultivarca

viei,

care

dă

renumitul!

dreaptă; cursul săii este încet;
udă ţarini roditoare şi dealuri

Are o biserică, deservită de
2 preoți și 2 cîntăreţi; o şcoală,

acoperite cu vii; pe apa sa sunt

condusă

10 mori.

cuentată. de
ciumă,

lui,

al

comunei

Slobozia-Cio-

Oreavului (Gura-), sa/, în jud.

de un învățător și fre30

Budgetul

clevi;

o

cir-

comunei e la veni-

R.-Sărat, pl. Marginea-d.-s., com.
Slobozia-Ciorăști, așezat în partea de S,, pe malul sting al
riului Rîmna, la gura pîriului
Oreavul, la 7120 m. spre S.-V.
de căt. de reşedinţă, Ciorăşti.
Are 2315 hect., cu o populaţie

45 cai, 840 oi şi 800 rimători.

de

Cetatea-L_atinilor, situată în pâr-

856 familii,

sait 35s

turi de 6563

Are
loc

la

Se
com.

multe

- Pădina- Mare,

ce se
com.
com.
du-se
pîrii

prin

un

părţită prin dealul Porcărețul-Ni-

cu com.

Corlăţelul,

Oreviţa

este

şi astă-zi se

Pădina-Mică.

Oreviţa, pirâă, în jud. Mehedinţi,
pl. Blahniţa, com. rur. Oreviţa,

Dealul-lui-Nistorel-Ureche; la S.I., cu com. Pădina-Mică, desla $.,

în

iz-

la E., cu com.

despărțită

o leagă

Oreviţa, /ădure a statului, jud. .
Mehedinţi, com. rur. Oreviţa.

mărginește: la N.E., cu
Iablaniţa, despărțită. prin
Blușdești;

care

Valul-lui-Traian, care vine de Dunăre, trece prin viile O-

reviței spre

cari se înalță unul spre N,, iar
cel-lalt spre S$. şi din poalele
mai

istoric

tea de S.-V., unde
văd ruine vechi.

kil. de orașul Turnul-Severin,
“aşezată pe vale, intre 2 dealuri,

izvoresc

3 șosele,

cu comunele vecine.

din cari 90 contrib.

cărora:

lei, iar la chel-.

tueli, de:3696 lei.
”
Vite: 900 vite mari cornute,

suflete,

părțită prin dealul Tătărăscul;

săi

și Păsă-

răști; afluenții săi principali sunt:
Vărzarul şi Runcul, pe partea

Sărat, pe partea dreaptă, în
dreptul orașului R.-Sărat, după
curs de 30 kil.; cursul

Olteanca

vin de Oreviţa.
|
Locuitorii poscdă: 39 pluguri,
7Oo care cu boi, 16 căruțe cu
cai; 96 stupi.
|

dealul

ciţi), şi îndreptindu-se apoi spre

Fintînele-

cătunele

cuitori,

pe stinga lui, după un curs de
35 kil., lingă căt. Gura-Oreavu-

cului,

Grea-

com.

Satul Orcviţa formează com.
cu

com. Odobasca, udind căt. Podul-Sacului, com. Popeşti, şi căt.
Runcul; se varsă în rîul Rîmna,

voare.

Ierăști,

cu

despărțită prin Dealul-

Olacului.

pl. Marginea-d.-s., izvorește din
Dealul-Cucului; curge de-alun:
gul Dealului-Corniţelor; se îndreaptă spre S.E. și trece prin

dreaptă spre S., curgind de-alungul dealului Oreavul; udă
comunele Sgirciți la V. și Greabănul la E., despărţindu-le ; trece prin cătunele: Fiîntina-TurIHomești,

la N.,

Negre,

Oreviţa, com, rur. şi sat, în jud.
Mehedinți, pl. Blahniţa, la 34

pl. Rîmnicul-d.-s. ; izvorește din
dealul

OREZI

000

des-

|

formează

din

izvoarele

rur. Orcviţa şi curge spre
rur. Vinjul-Mare, vărsînîn Balta-Bucurci. Pe acest
sunt mai multe mori.

Orezi, saț, în jud. Ialomiţa, pl.
Ialomiţa-Balta, pendinte de com.

-

ORGHIDANUL

- Borduşelul, situat pe malul drept
"al rîului Ialomiţa, sub coasta
Bărăganului și la 2 kil. spre V.
de satul de reședință.
Are o populație de 76 familii;

o

biserică,

deservită

de

“1 preot și 2 dascăli; o școală
“ mixtă, condusă de 1 învățător.:
Locuitorii posedă: 130 cai,
„200

boi,

ORLEȘTI
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toriul com. Paltinul, pl. Vrancea, judeţul Putna; se varsă în
Zăbala, pe stinga ei,
Orjanca, va/e, în raionul com.
Dobrești, pl. Podgoria, județul

Mușcel, care, după ce udă par-

/a/?ă, la V. de sa-

tul Ilomocea,

se

jud.

Tecuciii,

în

varsă piriul Polocinul.

Orgoeşti,

com.

rur.

şi sat, . în

jud. Tutova, pl. Simila, la 34
kil. spre N.-N.E. de Birlad,
pe piriul Horoeta. Satul formează com. Orgoești, cu căt.
Buda,

Dinga

și Fundul-Văei, a-

vind o populaţie de 575 locuitori, Se cultivă viea pe o suprafaţă de'29,25 hect., și livezile cu pruni, pe o întindere de

Orjea, saz, cu 400 suflete, jud.
Argeș, pl. Gălășești, făcînd parte
din com. rur. Stănislăuești. Are
o biserică, cu hramul Toţi-S-ţii,
cu

un

preot,

un

cîntăreţ

și

un

dela Runcul
Mușcel.

Dimboviţa,

în sus, în spre jud.

Orlea, picher de graniţă, pe Dunăre, în Valea-Tomii, în dreptul
com. Orlea, jud. Romanați.

curge de la N.V. la S.-E., în
plaiul Vulcan ; trece prin com.
Pocruia, îar în cîmpia Isvarni
primește mai multe piriiașe ; în
dreptul cătunului Celeiul, al
com.

Costeni,

se varsă în Tis-

mana.

paracliser.
Orjogoaia, va/e, izvoreşte din
__Taionul com. Predealul, pl. Pe„leşul, jud. Prahova; are direcția
de la S. spre N. și se varsă
în piriul Azuga, pe malul stîng,
între muntele Ceaușoaia și Cheia-

Azugei.

3 hect.

jud.

Orlea, zirii, care izvorește din
muntele Cioclovina, jud. Gorj;

Orjani. Vezi Horjani, jud. Buzăi.

care

ante,

tea de N.-E. a comunei, se varsă

în Circinovul.

1000 oi și 210 porci.

Orghidanul,

Orlea,

Orlea, vechiul nume al dbălfei Po- .
telul, jud. Romanați, întrebuin-țat în. hrisoavele cele mai vechi.
Orlea-cu-Balta și Vlădastrița,
Hoşie

a statului,

în jud.

Roma-

nați, aducind o arendă
de 93150 lei.

anuală

Comerciul se face de 10 per-

soane,

|

In toată

“primară

|

com.

sunt:

Orlea, com. rur., la S. de pl. Balta-

o şcoală

de băcţi și 3 biserici,

Orgoeşti, moșie, în jud. Tutova,
pl. Simila, com. Orgoești, proprietatea

statului,

arendată

cu

năre, pe un teren invadat de nisi-

puri, care vin din spre jud. Dolj,

4500 lei anual.
Orgoeşti,

Oltul-d.-j., jud. Romanați, formată din satele: Orlea (1000 locuitori) şi Orliţa (Orlea-Nouă,
700 locuitori), situată lingă balta Potelul și în apropiere de Du-

fădure

a statului, în

jud. Tutova, pl. Simila, pe moşia cu același nume, în întindere de 117 hect.

Orgoeşti, firîiaş, jud. Tutova;
curge prin com. Orgoeşii, de la
N. spre S. şi se varsă în piriul
Horoeta.

la 10 kil. în spre V. de Corabia și la 38 kil. de Caracal. E în-

cuitori,

din

cari

o

şcoală

pl. Simila,

com.

Orgoeşti.

Aci

contri-

condusă

de

un învăţător, frecuentată de 53
elevi; o biserică, cu hramul Sf.

Nicolae (1864),
Orgoeşti, sc/iţ, în jud. Tutova,

305

deservită

de

2

preoți şi 2 cîntăreţi; 7 circiumi.
RBudgetul com.

e de 4716lci

a fost pănă mai anii trecuţi un

la venituri şi de 4600 lei, la chel-

azil pentru infurmi,

tueli,

Orînda,

ziriiaş,

format

pe

teri-

Scundul

și Orleşti,

și se varsă

în Olt, aproape de Scăioși. Albia riului are o lărgime de .
24 m.; fundul e nisipos și în
„timpul verci seacă. -

Orlești, com. rar, jud.

conjurată de mai multe măgure:

"Drăgoaiul, Voinea, Orlea, Măgura-Florilor, Beslegiul.
Are o populaţie de 1700 lobuabili;

Orleasca, rîi, care izvorește din
dealul Crucea-Inaltă, jud. Gorj;
primeşte mai multe piraie; curge
“de la N. către S.E., udă com.

.

Vite mari sunt 1717, vite mici
4100 şi porci 200.

s., compusă

din

Oltul-d.-

3 cătune:

Va-

Iea-Bisericci, Precupoalele şi Scă.
ioși. E situată pe Valca-Oltului,
la 41 kil. de R.-Vileai,.
Are o populaţie de 2064 locuitori,

din

cari 400 contribua-

bilă,
Sunt

3 biserică, în fie-care că-

tan cite una.

|

„Vite: 600 boi, 12 cai, 200
vaci, 70 capre şi 300 oi,
Locuitorii, în număr de 400,

S'aii împroprietărit la 1684, cind
li s'aii dat 1496 hect., pe mo-

ORLEȘTI

602

iile d-lor Lahovari
. Canutz,

și Procopie

Pe riul Olt, în raionul com.,
e o moară pentru măcinat,
Are o şcoală, frecuentată de
17 copii.

Țuică se fabrică anual
la 1000 decalitri.
Vatra satului are
iar

toată comuna

pănă

200

hect,,

par-

ticulare, este de 2500 hect.
Veniturile şi cheltuelile com.
sec urcă la 5550 lei anual.
O şosea ce vine de la com.
Scundul, se desface în două
ramuri, una leagă com. cu șo-

scaua

judeţeană

ce trece

tot

prin com., far alta duce la comuna Aureşti. Paralel cu șoseaua

județeană trece calea ferată Piatra-Rîmnicul.

Se mărginește cu

com.

Fiș-

călia la N., Aureşti la S., rîul
Oltul la E. şi com. Glăvile la
V. IE brăzdată de Dealul-Viei

şi udată

de

gire vestică a dealului Cheia;
„se întinde spre V., avind o direcțiune generală de la E. spre
S.; lasă spre E. prelungirea numită Dealul-Aganim ; brăzdează
partea de N.-V. a pl. şi cea de
S..V. a com.; ondulaţiunile sale
şerpuesc pe lingă Grindul-Coticerului, Privalul și Giîrliţa-Coticerului;

cu izlaz cu tot,

în care intră proprietățile

văile:

Oltul,

Va-

Ica - Bisericei, Omoricea,
Nisipoasa, Corbul, Silea și Izvorașul.

ORODELUI,

e de natură stîncoasă;

sc ridică pănă la o înălțime de
110 m.; punct trigonometric şi
strategic de rangul întîiii, dominînd asupra orașului Măcinul
și satului Ţijila, şi asupra drumului comunal Măcin-Jijila, ce
trece pe la poalele lui; este a„coperit cu pășuni și finețe.
Orlița,

că/uu,

al com.

Orlea,

pl.

Balta-Oltul-d.-j., jud. Romanați,
situat spre V., lingă balta Potelul;

se- mai

Nouă. Are
suflete.

numește

și Orlea.

130 familii, saii 701

sfafie de

R.-Vilcea,

pl.

Orleşti, pe
Vileei,

pusă

dr-d-/.,

Oltul-d.-s.,

linia

jud.
com,

Drăgășani-R.-

în circulație

la 20

Iulie 1887. Sc află între staţiile
Zăvideni (4.9 kil.) și Ionești (8.4
kil.). Inălţimea d'asupra nivelului Mării de 179'.98.

Orleşti, dea/, în raionul com. Orlești, pl. Oltul-d.s.,
jud.. Vilcea,
pe care sc cultivă 208 hect. so
arii

vie, cu

Orleşti,

otașniţă,

pădure particulară,

su-

pusă regimului silvic, pendinte
de com. Orleşti, pl. Oltul-d..s.,

jud. Vilcea.
Orliga, dra?, în jud. Tuleca, pl.
Măcin,

pe

teritoriul

com.

rur,

Jijila; este mai mult o prelun-

drumul Murfatlar-Buiuc-Biulbiul;

pe

(Valea-), va/e,

în jud.

Constanţa, pl. Silistra-Nouă, comunele Aliman şi Mirleanul ; se

la

S.

săii

trece

Valul-lui-

Traian ; este situat în centrul co-

munci, la 1 kil. spre S. de satul: Murfatlar și în partea de
V. a plășei.
.
Orman-Bair, dea?, în jud. Tulcea, pl. Babadag, pe teritoriul
comunei rurale Slava-Rusă ; sc
desface. din dealul Carada-Bair;

se îndreaptă spre S., avind o
direcțiune generală de la N.
spre S.; brăzdează partea centrală a plășei şi cea de E.a

co-

munci; lasă spre S. dealul LisăHară; se întinde de-alungul piriului Hribesioc-Balia ; se ridică
pănă la o înălțime de 251 m;;
punct trigonometric de obser-

vație de rangul al 3-lea; pe la
poalele lui orientale se află drumul comunal Babadag-Slava-Rusă;

Orman

desface din poalele nordice ale
Orleşti,

de drumul comunal Osman-Faci- Murfatlar, iar pe la V. de

este

acoperit

cu

păduri;

- numai pe poalele de E. sunt
cite-va pășuni și fineţe.

în-

Ormangi-Cula, ziriă, în judeţul
Tulcea, pl. Babadag, pe terito-

dreaptă întiiii spre N., apoi spre
V., în direcția de la S.-E. spre
N.V.; formează puţin hotarul

şi Armutlia; ia naştere din poalele S.-E. ale dealului Carca-

între

man-Bair;

dealului

cele

Chior- Cuius;

două

se

comune;

se

întinde printre dealurile Catiţa
şi

Chior-Cuius,

şi se

deschide

în valea Mirleanul, pe dreapta,
nu departe de deschiderea acesteia în balta Mirleanul; printrinsa trece drumul comunal
Mirleanul- Aliman;
gime de 4 kil.

are

o

lun-

Orman-Bair, dea, în jud. şi pl.
Constanţa, com. Murfatlar; se

desface din dealul Mangala-Culac-Bair, îndreptindu-se spre N.,
cu o direcție generală de la S.
spre N.; se întinde printre văile
Tatar-Orman-Derea şi MezarlieCeair; este străbătut pe la E.

riele comunelor rurale Baş-Chioi

se îndreaptă spre S.,

avind o direcțiune generală de
la N.-V. spre S.F. brăzdind
partea de V. a plăşci şi a comunci Armutli, și pe cca de E.
a comunei Baș-Chioi; curge printre dealurile Tatar-Bair și Ghel-

Tepe, şi, după un curs de 4
kil., se varsă în piriul Taiţa,
pe stinga, puţin mai la E. de
satul

Baș-Chioi;

merg drumurile

pe

valea

lui

comunale Baș-

Chioi-Nalbant, Armutli-Nalbant,

Baș- Chioi -Ilagilar

şi Armutii-

Baş-Chioi ; malurile sale sunt
joase şi acoperite cu verdeață.

| Orodelul,

com.

rar, jud. Dolj,

003

ORODELUL

pl. Dumbrava-d.-j., la 57 kil. de
* Craiova

și

la

9

kil.

de

7

OROITEANA-DE-SUS

Budgetal com. e la venituri
de 3693 iei și la cheltueli, de
3425 lei.

reșc:

dința plășei, com. Virtopul, pe
loc şes.
Se învecineşte la N. cu com.
_ Călugărei și Tăncănaul; la S$.,
cu com. Caraula; la E.; cu com.

Orodelul, "sat, jud. Dolj, plasa:
Dumbrava-d.-j., com. Orodelul,
cu

reședința

primărici,

„Orodelul, moșie particulară, jud.

acci-

Are

cel

U-

Orodelul- de-Jos, vale, judeţul
Dolj, .pl. Dumbrava-d. EL com,
Orodelul.

dubasniţei şi Socului.
Sunt 6 fintini, acoperite cu
capac; 2 cruci de piatră, foarte

Orodelul-de-Sus, mahala, jud.
Dolj, pl. Dumbrava-d.-j., com.

străbătută 'de văile:

vechi,

Orodelul.

în valea” Orodelul- d.-j.,

pe locul unde se află vatra mahalalei Orodelul-d.-j. și unde azi
se află satul Orodelul,
Comuna a fost înființată acum
vre-o

200

de ani,

Orofteana,
Dorohoiii,

1 învăţător

și frecuentată

de

55 elevi; 585 hect., 77 arii pămînt sătesc; 823 hect., 51 arii

cîmp şi 1663 hect., 49 arii pădure, ale proprietarilor, precum
“Şi 30 pogoane

vie.

-bani $, la venituri și de lei
2685, bani 16, la cheltueli.
Locuitorii posedă: 332 vite
mari cornute, 96 oi, 81 cai, 145

porci; 119 stupi cu albine.
Orofteana- de-Jos (Popovici),

”

Moșia Orodelul aparţine moşnenilor.

Se găsesc cazane pentru fabricarea rachiului din drojdii,
fabricîndu-se cam 4000 'vedre
anual,

|.

sat,

pe :moșia

cu

acelaşi

nume,

com. Orofteana, pl. Herţa, jud.:
Dorohoiă, cu 117 familii, saii
_546

22

arii pămînt,

iar

pro-

412

47

arii

hect.,

hect., 95 arii pădure,

pogoane

de vie,

|

Piriul ce trece pe moșie este
Duruitoarea.
Drumuri

de

principale

sunt:

Geografie,

Vot. IV.

a-

la Ilerța-Mamorniţa ce

duce la Darabani şi acel ce duce
de la Comănești la Suharăii.
Moșia se .învecinește cu : Co.

mănești, Hudeşti, Orofteana-d.-s.
(Şuţu) și rîul Prutul,
Prin testamentul din 2 lași

20

Octombrie

Orofteana-de-Sus
pe

(Şuţu), sa,

moșia cu același

nume,

Herţa, jud. Dorohoiii,
familii,

saii 615

1873,

pl.

cu 141

suflete,

așezat

pe costișa înclinată către Prut,
cu vedere

întinsă asupra

Basa-

rabiei.
Are o biserică, cu hramul Adormirea- Maicei- Domnului, «de

zid, făcută la 1790 de către un
maior rus;

deservită de 1 preot,

suflete.

"Proprietatea este a Epitropici
Spitalului Sf. Spiridon din Iaşi,

primară, condusă de 1 învăţător
și frecuentată

de

55

şcolari.

Sătenii împroprietăriți aii 321
hect., 17 arii pămint, îar proprictatea:
cîmp, 917

325 hect., 11 arii
hect., 31 arii pădure

şi 2 pogoane de vie.
Piriul principal ce trece
moșie

Drum

pe

este Pelihaciul,

este acel de la Ierţa.

Mamorniţa la Darabani.
Hotarele moşiei sunt cu: Pilipăuți, Cristineşti, Dămileni, Su-harăul, Orofteana-d.-j., Oroftea:.

bai

€3617. Aarele Dicționar

de

2 cintăreţi și 1 pălămar ; o școală

Budgetul com. e de lei 3050,

„şi frecuentată de 42! fete; $
mori de apă; 4 cîrciumi și.o
băcănie.
Suprafața comunci este. de
2700 pogoane, din cari 1200
pogoane arabile şi 800 pogoa-

hramul

nuarie

formată

saii 1259 suflete ; 3 biserici, cu

şcoli, una de băeţi, înființată în
1870 şi frecuentată de 130 elevi
şi alta de fete, înfiinţată în 18S0

cu

al “defunctului Iordache Ştefan
Popovici, acesta face danie moșia sa, Epitropiei Spitalelor Sf.
Spiridon din Iași.

Herţa,

-1 preot, 2 cîntărcţi şi 1 pălămar;
o şcoală. primară, condusă de

ficată la anul 1893, deservită
de 3 preoţi și 2 cîntăreţi; două

vii,

biserică,

pl.

Are o populaţie “de 283 familii,

flete; o biserică, cu hramul Sf.
Nicolae, fondată de obștea lo:
cuitorilor, la anul 1866 şi reedi-

către de-

com. rur., în judeţul

din satele: Orofteana-d.-j. (Popovici), Orofteana-d.-s. (Șuţu) şi
Osebiţi-de-Orofteana (lrunzete),
cu reședința primăriei în satul
Orofteana-d.-s. (Şuţu), situat la
28 kil. de capitala judeţului.

şi cuprindea

odinioară cătunele: Ulmuleţul,
Socul și Orodelul. Azi se com:
pune dintr'un singur cătun, numit Orodelul, împărţit în două
secțiuni: Orodelul-d.-s. și Orodelul-d.-j.
Are o populaţie de 2396 su-

„ne

o

"cîmp, 601
şi 20

Este

de

Sătenii împroprietăriți ati 201

Dolj, pl. Dumbrava-d.-j., com.
- Orodelul, aparținînd moșnenilor.

dentat de două dealuri: dealul
Belciugul, cu o înălţime de 14
m. şi dealul Glogoveiul,
cu o
înălțime de 12 m.
”

1873

Sf. Nicolae, făcută la 1830
Const. Frunzete, ruinată.

prietatea,
!

comunei „este

în

functul Iordache Popovici.

heet.,

Cornul şi la V., cu comuna Plenița.
Terenul

“dăruită

77

-

OROSLAR

|

GO

na-Frunzete,:
rîul Prutul
ranca-Ilerţei.
De însemnat

aici

sunt

și

Ba| ,

locali-

tățile: Piscul-Pleşuv și Seliştea.
Vechie.
" Oroslar,
" stanţa,

sal, în jud. și pl. Concăt.

com.

Palaz,

situat

în partea de N. a plășcei și cea
de V. a comunci,'la 7 kil. spre
N.-V. de reședință, .la poalele
de S$. ale dealului IIoroslar-lol- Bair, în valea cu același nume.
Are o întindere de 480 hect.,

din cari 45
vatra

hect., ocupate

comunci,

Populația

pe la poalele sale de $. trece
drumul comunal Congaz-Api„Ghiol,

și

drumul

vecinal

-Chioi-Agi-Ghiol; este acoperit
cu păduri aparținînd la 4 sate:
Congaz, Erii-Chioi, Sari-Chioiși
'Zibil; se ridică pănă la o înălţime de 179.m.; punct trigono-

metric de observaţie rangul

al

3-lea.

Orta-Bair,

drâ?, în jud, Tuleca,

de 99

fa-

rur, Visterna, situat în partea
Îi. a plășei și cea centrală a co-

Orsoaia, dea/, în centrul moșiei
Piscul, jud. Covurluiii, pl. Siretul, com. Piscul, în direcția

Bair şi spre E,, dealul. Golovir-

este

milii, sai 248 suflete.

pe teritoriul com.

munci ; lasă spre V. dealul Savri-

spre Slemnea-Conachi și Pechea,

Bair;

are o direcţiune generală

de la S.-V. spre N...; se ridică pănă la o înălţime de 216
m.

punct

trigonometric

de ob-.

Orşoga, zichet «e graniță despre
Transilvania, jud. Prahova.

servaţiune de rangul al 3-lea şi
punct strategic, dominind asupra satului Enisala, drumului

Orta-Bair,

pe teritoriul com,

comunal Enisala-Caraman-Chioi
şi văii Mil-Vel-Alciac, 'ce izvo-

urb, Babadag; este una din ramurile orientale ale Culmei- Ba-

rește din poalele sale sudice;
este acoperit cu pădurea, numită

dea/;

pl. Babadag,

în jud. Tulcca,

badagului; se întinde

spre E.,

avind o direcţiune generală de
la S$.-V. spre NE, brăzdind
partea de Îi. a plășei și cea centrală a comunei ; se întinde de-a-

lungul

piriului Babadag;

lasă

spre E. dealul Coium-Baba, la
poalele lui e așezată partea apusană a orașului Babadag ; este
acoperit

numai

cu păduri.

Orta-Bair, dea/, în jud. şi pl.
Tulcea,

pe teritoriul . com.

Agi-Ghiol;

rur.

se desface din dea-

lul Ceatal-Bair; se întinde spre
E., avind o direcţiune generală

de la S.-V.: spre N.-E.;

brăz

dează partea de S.-V. a plășci şi
“pe cea de V. a comunei; stă
înn legătură spre V. cu dealul

Pădurea-Mare;
numai poalele
sudice aii puţine pășuni, :
Orta-Burun, ziziă, în “jud. Tulcea, pl. Babadag, pe teritoriul
rur.

tunului

Armuili,

săi

şi pe

Camber;

al

că-

îşi ia naș-

tere din poalele S.-V. ale dealului Asmalar-Bair ; se îndreaptă:
spre N., avind o direcțiune ge- .
nerală de la S. la N.; „trece pe

la poalele
Taş-Bair;

de V. ale dealului
se unește

apoi cu

pi-

riul Cara-Cialic; brăzdează par„tea de N. a plășei și pe cea
de IE. a

comunei,

păduri,

parte

pe valea lui merge

drumul! comunal
” Camber.

Slava- Rusă —

Orta-Chioi, con. Tur. “așezată
în partea centrală ajud. Tulcea
|. şi cea de S. a' plășci Isaccea,
i
|. pe piriul Taiţa..
Sc mărginește la N. cu com.
Balabancea; la E., cu com. A„ libei-Chioi; la V., cu com. Cirjelar şi la- S., cu comuna At

magca.
Relieful com. e icoidentat: de :
- dealurile: Carapeea (310 m.),
Ghiobilche-Bair,

și; după-ce

trece. prin mijlocul satului Cam.
ber, se varsă în .piriul Taiţa,
pe dreapta lui, chiar lîngă satul
Camber, după un curs de ş kil.,

la

V.,

cu

pă-

duri ; Cazlar-Bair (177 m.); Daut„cea (279, m.), la S., tot cu păduri;

Consulul

(329

m.), la E,,

„_păduros. Movile sunt puține și
neînsemnate, toate artificiale.
Apele cari udă comuna sunt:

piriul Taiţa, care trece de la
N.-V. spre S.-I., pe lingă comună,

şi

afluenții

gea, pe
cea,

pe

Boclo-

săi:

stînga, la E. și Dautdreapta,

Intinderea

la

S..L.

comunei

este de

-2300 hect., din cari 160 hect.
vetrele satelor, 1550 hect. ale
„locuitorilor, 1690 hect. ale statului,

Cătunele cari o formează sunt:
Orta-Chioi,

com.

prin

„prin cîmpie;

IEni-' |-

de

case,

” „făcut parte

se varsă în marele Yezer Razelm;

pl. Babadag,

și 'Lătari,

în

Taș-Bair, şi spre E. cu Căușul:
„Mare; din poalele sale S.-E. izvorește valea Cazangia, care

maioritate

Turci

“sa,

cu 60

ORTA-CIIIOI

“malul sting
Dautcea,

reşedinţa,

al

la V,, pe

piriului

la 2

kil.

spre

'Taiţa;
S-E,

pe ambele maluri ale piriului
Dautcea,
Populaţiunea, în maioritate
"Turci,

e de 89

familii, saii 3S9.

suflete, din cari

77

contribua-

bilă.

Are

o biserică, în cătunul de

reședință, cu hramul Sf. Gheorghe,

zidită

de

locuitori,

deser-

vită de 1 preot și 1 cintăreţ;
o şcoală, făcută de comună, con-

- dusă de

1 învățător și frecuen-

- tată de 47

elevi.

Locuitorii posedă 55 pluguri;
„1012

vite.

ORTA-CIIILOI

*

Budgetul com. e la venituri
de 1213 lei şi la cheltueli, de
1200 lei.

Drumuri

sunt:

un

drum

ju-"

dețean Babadag-Măcin, ce trece
prin

com.

și căi comunale la Ba-

labancea, Atmagea și Baș-Chioi.
Orta-Chioi,

sa,

în jud. Tulcea, .

CORUL

605

“şi punct strategic important, do- minînd asupra
Homurlar,
nume

a

şi a

satelor Jaila
văilor

cu

şi

același

drumurilor

vecinale

Homurlar-]aila şi Homurlar-Or„ta-Chioi; este acoperit numai cu
pășuni şi fineţe.

Orta-Dere, dea, în jud. Tulcea,

pl. Isaccea, cătun de -reședință
al com. Orta-Chioi, aşezat spre
V., pe malul sting al piriului

pl.

Taiţa,

spre V., avind o direcțiune generală de la NE. spre S..V,,
brăzdind partea de E. a pl. şi

cu

98

hect.

o populaţie de 70
225

întindere

familii,

suflete,

și

sai.
.

Are o școală şi o biserică.
Pe aci trece drumul. comunal Babadag-Măcin.
“ Orta-Chioi, pîzîz, în jud. Tulcca, pl. Isaccea, pe teritoriul

Măcin,

pe

teritoriul

la N.

cu virful Almalia, la v., cu virfurile Daiaman
- Bair, RamanBair și Saia-Cula; în faţa lui,

din poalele estice ale dealului Or-

spre E., se ridică. dealul SutBair, printre care piriul Cerna
şi drumul comunal Cerna-Țiganca merg ca printr'un .defi-

ta-Cuirac,

lei;

com.

rur. Orta-Chioi ; izvorește
de

pe

teritoriul com.

rur. Cîrjelar; întră în com. „Orta-Chioi; se îndreaptă spre E.
avind o direcţiune generală de
la S.-V. spre N.-I:., brăzdind

e de

rangul

al

3-lea;

face din dealul Ciubucluc-Bair;

Dorna,

Buna-Vestire,

așezat pe Dealul-

Intrarea-în-Biserică, despre care
„se zice că ar fi fost schit de
calugări, şi o alta, cu hramul
Duminica-Mare, Ambele sunt de
și

sunt

clădită

de

Jocui-

şi acestui

Moșia e proprietatea aut E,

Ortoaei,
şi Poiana-Groșenilor,
cu o populaţie de 503 suflete,
din cari 120 contrib., locuind
în 135 case,
Are 2 biserici, una cu hramul

lemn,

în:

Orţeşti, sa, pe moșia cu același
nume, com. Drăgâneşti, jud. Suceava, așezat pe țărmul drept
al . pîriului Ulia și pe cel sting
al pîriului Tirzia, cu o populație
- de 283 sufl., locuind în 59 case.
Vatra satului ocupă 6—7
fălci.
Are o biserică, cu hramul

Singurov,

com.

panze,

Dorna.

în Orţești, ser-

deservite

de

un

preot și 2 cintăreți.
Școalele din Gura-Negrii ser-

„se îndreaptă spre .V., avind o |:
direcțiune generală de la E. spre
vesc şi acestui sat.
-V., brăzdind partea de S. a plăşei şi centrală a comunei; se
Ortoaia, minte, în jud. Suceava,
intinde, printre piraiele -Jaila şi,
com. Borca, avind 15611 m,
Ilomurlat ; are o înălțime de
“altitudine.
285 m; punct trigonometric de
AA
observaţiune, de rangul- al 3- lea
Ortoaiă, piriii, care străbate satul

7

(Piciorul-),

jud Suceava, com.

sat,

“Ortoaia, Gioseni saii Băda,sas,
jud. Suceava, pe moşia
și în

cea, pl. Măcin, pe teritoriul com.:

Ortoaiei

vește

poale

lurile Ciubucluc-Bair, Carapcea,
Ghiobilche-Bair şi Cazlav-Bair, şi,

rur. Cirjelar, și anume pe'al căț. :
sale Homurlar și Jaila; se des-

toaia,

țată pe la 1860

la

care S'aii pus în exploatare,

- Orta-Cuirac, dial, în jud. Tul-

loaca şi Hulpăria, se aruncă în
Bistriţa, în dreptul satului Or-

pe

este acoperit cu pășuni şi păduri,

partea de S.-E. a pl. şi cea de
V. a com.; curge printre dea-

după 7 kil. de curs, se varsăîn pi-..
riul Taiţa,pe dreapta, chiar în
faţa satului Orta-Chioi;
pe valea lui merg drumurile comunale Jaila—Orta-Chioi și Ilomurlar—Orta-Chioi. .

răstrăii, 4 morişte şi patru piuc,
mărit, fiind cu Colăcelul, Rachi-

observaţie de

o înălțime de 177 m. și e punct
de

nume, jud. Suceava.

tori, din lemn și deservită de un
preotși 2 cîntărcţi.
“Şcoala din Drăgănești, înfiin-

natură stincoasă; are

trigonometric

acelaşi

Izvoreşte din muntele Stegioara
- şi, după un curs de aproape
7 Kil., în care a învirtit un he-

com.

rur. Cerna; este o ramură de
V. a dealului David; se întinde

"a com; stă în legătură

cu

-

cumpărată de la stat;

a fost a M-rei Neamţul și face
parte din com. Boroaia. Locuitorii, cari s'a improprietărit în
1864, tot pe moşia Boroaia, sunt

în număr de 55, stăpînind 166
fălci, 30 prj.
|
Pănă la 1879, satul Ortești a
făcut parte din com. Boroaia.
Printr'un hrisov din 1545,
aflăm pe Petrea Oarţă viuzind
Episcopului de Roman, Macarie,
"a șasea parte din satul Ortești,

drept 15Ozloți tătărești. («Istoria
Rom.»

de

A.D,

Xenopol, vol,

III, p. 563).
Orul, munte, în jud. R.-Sărat, pl.
Rimnicul, com. Bisoca, în partea de N,, la hotarut spre judeţul
Putna, înalt de 1000 m.; eacoperit cu păduri şi pășuni; și vara
are stîne de oi.

ORUL
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Orul, pichet vechiit cu No. 6, spre
Moldova, în jud. R.-Sărat, plaiul

Rimnicul, com. Bisoca, la poalele
muntelui Orul,
Orzasca, /ichet de graniță, în
judeţul Mehedinți, plaiul Cloşani,
Orzăneasca, sa, în jud. R.-Sărat,

pl. Rimnicul-d.-j., căt. com. Costieni-d.-j.; e așezat
450 metri spre E.

în cimp, la
de cătunul

de reședință; are 5o hect. întindere, cu o populaţie de 85 familii,
saii 223 suflete, din cari 100
contribuabili.
Orzăneasca,

Sărat,

pl.

zizîi,

în. jud.

Rîmnicul-d..j.,

Costieni-d.-j.; - se

formează

R.

com.
din

"vine și piraic; udă partea de FE.
a comunei, şi cătunul Orzăncasca

şi se varsă în pîriul Valea-Boului,
pe stinga.

Orzea, munte, jud. Dimboviţa, de
la Moroeni în sus, pe matca
Ialomiţei, în dreapta.
Orzea, Jezere, jud. Brăila, situate
la N, de Aurelul, la S. de Catar-

giaua și la V. de Blasova; comunică cu Filipoiul, prin privalul
săi, spre N.-V.
Orzeşti, com. rur., în jud. Mehedinţi, plaiul Cloșani, la 69 kil.
de Severin, situată pe valea
Motrului,

Se

mărginește: la

E.

cu jud. Gorj; la S., cu satul
Padeșul, care ţine de com. rur.
Negoeșşti și cu com. urb. Baia-deAramă; la V., cu com. rur. Mărăşești; iar la N., cu com. rur.

Cloşani. .
Este formată din s cătune:
Brebina, Călugăreni, Orzești, Ti-

teriești și Văeni, cu o populaţie
de 1570 locuitori,
contribuabili.

din

64

care

cu

-

OSEBIȚI-DIN-OROFTEANA

bui,

16 căruţe "cu

cai; 690 stupi cu albinc..
Prin comună trece şoseaua
Cloșani-Orzești-Negocşti “Turnul:
Severin. Mai are o şosea comunală,

care

trece

urb.

Are 4 biserici, deservite de
3 preoţi şi 4 cîntăreţi; o şcoală,

condusă de 1 învăţător, frecuende 30 elevi;

o

circiumă,

Budgctul comunei e la venituri de 3106 lei, iar la cheltueli,
1649 lei,
Vite: 740 vite mari
__250 cai, 3500 oi, 690
de

cornute,
rimători,

şi 660 capre,
Dealuri mai principale în com.
sunt: Bordeile, Cracul, Faţa, Ză-

branul, Titerlca, Virful-Nighiuţii,
Priboaia,
dealul
Cloşani, Mazărea,
Giula,
Virful-Izvorului,
Cerbul-Pleșa, Virful-cel-Inalt, Bu-

zietul, Viea-Costei, Morminți

Orzeștilor, a-Văenilor,

Bejeaniţa-

Această comună, în vechime,

com.

jud.

Bacău,

pl.

de pe: teritoriul

Brătila,

,

Orzul,

din

cari 65

cu cai;
6 cai,

Comunicația cătunului cu com.
se face prin drumuri ordinare.
Osăceni,

ma/a/a,

Roşiile,

plasa

în

com,

rur.

Cerna-d.-j,

jud.

Vilcea.

Osebiţi, sa,

în jud. Bacăii,

pl.

Bistriţa-d.-i., com. Liuzi- Călugăra, situat pe valea piriului
Negelul, Are o populaţie de 175
familii, sai

592 suflete, toți Un-

mari

și 9 porci,

Osebiţi, sai Bucşani-de-Jos,
cătun, pendinte de com. Bucșani,
jud. Vlașca. Vezi Bucșani.
Osebiși-Biejeşti, căzuu, pendinte
de

com,

Cosmești,

jud. Vlașca.

Vezi Cosmeşii.

Osebiţi-din-Orofteana, sai Orofteana-F'runzete,
cu

același

sa/,

nume,

pe
com.

Orofteana, pl. Herţa, jud. Do|
rohoiă. .
Are o populație de 25 familii,
saii 98 suflete; o biserică, cu hramul Pogorirea-Duhului-Sfint, acum ruinată, făcuță din cărămidă

Orziştea, mahala, jud. Mchedinţi,

pl. Motrul-d.s.,
“nova,

suflete,

7 care cu boi, 2 căruţe
"50 vite mari cornute,
92 oi și capre.

la 1837,
com.

rur.

Îli-

cătun, al com.

de fostul proprietar.

Moșia, care a fost proprietatea
defunctului

D.

C. Frunzete, as-

„tăzi este a d-lui I. C. Ciolae.
Sătenii improprictăriţi ai 53 .

cari 243

Locuitorii posedă: 34 pluguri,

137

contribuabili.
L.ocuitorii posedă: 10 pluguri,

moşia

purta numele de Padeșul-d.-s.
ea/,

lii, sai

Rămeţi,

Șontropa și Jidovina.

Tazlăul- d.-j.,

o

hect, fineţe

cornute

numită şi Valea-Călugărului,
Ape : Motrul, care o udă prin
mijloc și Brebina, cu piraiele:
Călugărul, Giula, Ogașul-Vaci-

Orzinele,

pe

70 hect. arabile.
Are o populație de 26 fami-

a-

lea-Ponorului, Valea-Racilor, Valea-Cotanilor și Valea.Peşterei,

Valea-Racilor,

şes,

guri; două ciîrciumi,
Vite: 12 cai, 110 vite

Brebina, Titerlești.
Văi: Valca-lui-Togan, 'ValeaSpurcaţilor, Gura-Jidovinci, Va-

lor,

loc

și

Danda.

Ciîmpii sunt: Lunca-Mare,

pe

și vatra satului, 48

"şi

peste dealul.

Brebina, legîndo cu com.
Baia-de-Aramă.

“tată

E situat

suprafață de 200 hect., din cari
60 hect. pădure, 22 hect. izlaz

Urdari-d.-s.

din pl. Jiului, jud. Gorj.

hect., 35 arii pămint; iar pro-

prictarul moșiei

are

85

hect.,

OSEBIȚI-MĂRGINENI
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93 ar. cîmp, 143 hect., 22 ar.
pădure și 5 pog. vie.
Drum este acel de la IlerțaMamorniţa ce duce la tîrguşorul Darabani.
_ Hotarele moșici

lipăuți,
Suţul

sunt

Cristineşti,

cu: Pi-

Orofteana-

și riul Prutul.

Localitate însemnată este Cetatea. V. a. c.
Osebiţi-Mărgineni, com. rur.,
în jud. Bacăii, pl. Bistriţa-d.j.,
situată între piraiele Trebișul şi

Negelul și ondulată de dealurile: Măgura, Cujbicul, Crihanul şi Călugăra. Se compune
din patru cătune:
gincni, reședința,

Osebiţi-Măr-.
așezată pe

- Pădurile
de

ocupă

şo hect.,

Se învecinește : la N., cu com.

rina orașului

Bacăul, de care se

desparte

în

parte

Negelul;

la

S.,

prin
cu

Mare, de care se desparte prin
dealul Crihanul și prin cursul

superior al pîr. Negelul ; la V., cu
secţia Răchitişul (com. Nadișa).
Are o populație de 227 familii, sai

872

suflete:

452 Ro.

mini, 372 Unguri și 48 Izraeliți, toţi de protecţiune romînă;
o biserică

catolică,

în căt.

Ba-

rați, unde era mai înainte reședinţa Episcopului catolic. Moşia Epişcopiei

catolice

pusă și azi bezmanului.

este su-

|

dere

de 489.43

o

întin-

și 6 circiumi.

După legea rurală de la 1864,
S'aii dat 38 fălci 7o prăjini, la
53 locuitori.

49 vaci,

pre

180

lo-

moșneni;

la 1846.

|

posedă:

30 cai,

68

350

boi,

oi, şo ca-

şi 100 porci.

o parte de moșie de

103.10 hect.; Iipiscopia catolică, o moșie de 74.36 hect.:
Totalul pămiînturilor de cul:
tură este de 367.51 hect.
Vite: 16 cai, 341 vite cornute, 292 oi şi 128 porci,

In secţia
sesc ape

şi reparată

Locuitorii

Proprietări sunt: C. Tisescu,
posedîndo moşie de 80 hect.; |.
Broşteanu,

Are o populaţie de

hect.

Sohodolul

minerale,

se

care

gă-

multă sare,
Budgetul
lei, 80

Osica,

e la

situat în partea

de

V. a com. Corbul, pl. Mijlocul,
jud. Oit. Are direcțiunea N.-S.
și se întinde paralel cu valcea
Osica și dealul Potericiul. Se-

pară com. Corbul de com. Ne:
greni, Birci şi Potcoava.
Osica,

com.

dea/,

conţin
venituri

cheltueli

de

bani.

muna, venind de la com. Nadişa, situată la 29'kil. şi dă, a-

proape de Mărgineni-Munteni,
în calea judeţeană Bacăi-Moi-

dea/,

situat

pe

teritoriul

com. Birci, pl. Mijlocul, jud.
Olt, în stînga piriului Negrișoara,

O cale comunală străbate co-

Are

direcţiunea

N.-S.

şi

o lungime de aproape 65 ki. E
acoperit

cu semănături,

Osica, pădure,
şi valea cu

situată
pe dealul
același nume,

com.

kil.; spre Bacăi, 9 kil.; iar spre

Corbul, pl. Mijlocul, jud. Olt.
Această pădure mare, renumită
în vechime pentru mulţimea

com. Valea-Seacă, reședința pl., 23 Ril.

vea adese-ori de adăpost oame-

nești,

Spre

Călugăra-Mare

sunt

3

corbilor,
nilor din

Osebiţi-Mărgineni, sai Cujbicul, saș, în jud. Bacău, pl. Bistrița-d.-j., reședința com. cu același nume, situat Ja poalele

cari împuiati
comunele

gelului. Are o populație de 262
suflete; un local de primărie;
o cîrciumă.

Osica, zîrii,

Osebitul,
com.

sa,

făcînd

rur. Șotrile,

parte

de com.

Sinești,

pl. 'Prahova,

lacul

Greaca,

izvoreşte

din

jud.

nişte

dealuri vecine, în partea de E.,
pe teritoriul com. Sinești, pl.
Mijlocul, jud. Olt. Curge către
S.-V. și dă în Plapcea.
Osica, va/e, în jud.
Oitul-d.-s.,

sa, pendinte
pl.

în

din

„jud. Prahova.

Osica (Popeşti),

vecine,

Osica, zic/et, pe Dunăre, cu No.
2, la S. de
Ilfov.

Vite: 9 cai, 111 vite cornute
şi 34 porci.

aci, ser-

timpul răzmerițelor,.

dealului Cujbicul, pe stinga Ne:

In toată com. se numără 210
case

dinţă.

o biserică, fondată la anul 1746,

hect.

Teritoriul com. are

piîriul

Călugăra-

spre N..E. de cătunul de reșe-

faţă de 73.94

de 2520 lei şi la

Mărgineni-Munteni, de care se
desparte prin piîriul Trebișul şi
cu satul Secătura (com. Fîntinelele), de care se desparte prin
pîriul Cirligata; la E, cu ţa-

dealu-

cuitori, în maioritate

2462

la poalele dealului Măgura; Ghirăeşti, între malul drept al Bistriţei și girla Limpedea,

întindere

rile Măgura și Călugăra.
Viile se întind pe o supra-

bișul;

saii Crihanul,

o

acoperind

stînga piriului Negelul; Baraţi,
pe malul drept al pîrîului TreSohodolul

OSICA

Mijlocul,

jud. Olt, situat pe lunca girlei
Plapcea și pe vilceaua Osica,

Osica,
“de V.
locul,
N.-S.

com.

Vilcea,

pl.

Stănești.

vă/cea, situată în partea
a com. Corbul, pl. Mijjud. Olt. Are direcțiunea
și curge paralel cu dealul

OSICA-MARE

Osica,

GCS

dind în Plapcea, la Gura-

Osicci, cătun

Paraschiva (1869), și a doua cu
hramul Sf, Niculae, cu 1 preot
şi-2 cintăreți; 2 cîrciumi.
Budgetul comunei e de 1509

ce ţine de com.

Sinești,
Osica-Mare, sati Osica-de-Sus,
com, rur., în S-E, plăşei OlteţulOltul-de-sus,j. . Romanați, formată
din satele: Osica-Mare (2000
locuit.) și Vlăduleni (351 locuit.).
Satul Osica e situat în valea
Oltețului, în dreapta, iar Vlădu-

leni, spre
şi pe alta
Vadului, și
are. aci o
află la 15

Nord-Est, pe o parte
a șoselei Caracal.R..
lingă linia ferată care
stațiune. Comuna se
kil. spre Nord, de

Caracal şi la 19 kil. spre
Vest, de Balş.

OSMAN-FACI

lei la venituri

şi de

2481 lei la

„cheltueli,
Vite mari cornute sunt 638,
vite mici 715 și porci 256.

moșie

tului, j. Romanați,

cu

anuală de 20820 lei; are o pădure de Soo pog., lingă com.
ds.

Oslea, munte, în jud. Gorj, plaiul
Vulcan,

la

N.

muntelui

se prelungește
hect.,

din

care

parte

este

flete, din cari 458 contrib.; o
şcoală, frecuentată de şo copii;

pășune

acest munte țin ramurile

și are o suprafaţă

o parte

2 biserici: S-ţii Voevozi (1840)
în Osica și S-ţii Voevozi (1854)
Vlăduleni,

cu

3 preoţi şi 2

spre

şi

porci

Osica-Mică, sai Osica-de-Jos,

com. Tur. pl. Ccolul,j. Romanați,

formată din satul cu același
nume, situat în valea Oltețului,

pe ţărmul drept, în faţa com.
„Osica-Mare, la 15 kil, spre Nord
de Caracal.
Altitudinea terenului d'asupra
„nivelului Mării este de 144 m.
pe dealul Bobul.
Are

o
din

populaţie
cari

188

de 968
contrib.;

brazi.

De

numite

spre

S.,

N-V,,

întinde pănă în hotarul AustroUngar. Acest munte e proprietatea statului. Pe dinsul se află
3 stini.

su2

biserici: una cu hramul Cuvioasa

Oslea,

plai

foare

în

(potecă)
Austria,

şi /recă-

jud.

în valea Cernei, de unde

trece prin frumoasa cîmpie numită Lunca-l'rasinului. După ce
a

trecut

apa

Cerna,

continuă

în sus, pe muntele Oslea, pănă
la virful muntelui Pictrele-Albe.
Pe acest plaiii ai venit Ungurii în anul 1848 sub conducerea generalului Kossuth, pănă
în linia Frasinului,

Osman,

sa/, în partea de
cu

același

nume,

E.

a

județul

Brăila, la 24 kil. spre S.V. de
oraşul Brăila, înființat la 1822
de Turcul Osman-A
ga, proprietarul

moşiei,

Suprafața satului e de
hect.
Are o populație de S21
flete;

o școală

120
su-

mixtă, înfiinţată

la 1857, frecuentată de 35 clevi; o biserică, deservită de
un preot,

un

cîntăreț

şi un pa:

racliser,
Vite: 413 cai, 999 vite mari
cornute, 1062 oi şi 260 rimători,
Osman,

căzuu,

(tîrlă), în jud. Ia-

lomiţa, pl.: Borcea, pendinte de
com. Călărași-Vechi, jud. Ialomiţa, situat pe cîmpul Bărăganul.

Osman

(Piatra-lui-), s/zucă, în

Bistriţa, drept locul numit
Toance, jud. Suceava.

La-

Mehe-

dinţi. Incepe de la împreunarea
riurilor Capra cu Dobrota, de
unde curg sub numele de Motrişorul. Poteca sue în culmea Cernci, apoi scoboară din culmea
Cernei

Cloşa-

Turcineasa,

Pestișani, spre

V.,

759,

Aci se face un bilciii la 6 Au.
gust, care ţine ş zile, pe proprictatea comunci. Acest bilciii
s'a înfiinţat la 1883 de Consiliul
judeţean.

flete,

mare

vite, iar

Stîna-Ursului și Stîna-Stirbului,
spre N., şi Dosul-Oslei, care se

Se cultivă gîndacii de mătase.
"Vite mari cornute sunt 1637,
3070

mai

de

Osliţa, spre E. de muntele Oslea,

la venituri și de 5652 lei la cheltueli.

mici

cam de 4500
cea

pădure. de

Groapele

cîntăreți; S$ cîrciumi.
Budgetul com. e de 5934 lei

vite

Boul;

de la E. la V.

Altitudinea terenului d'asupra
nivelului Mării este de 110 m.
Are o populaţie de 2351 su-

în

a stao arendă

strîmtorile

Oslea, pichet de graniță, în plaiul Cloșani, jud. Mehedinți.

_Ccom.

Osica-Vlăduleni,

Sud-

şi străbătind

nului, ai trecut prin Baia-de-Aramă, spre Dunăre.

de unde ai

suit dosul Cernci și scoborit faţa
plaiului, în valea Motrului-Sec

Osman-Faci,

comp. rur., pl. Man-

galia, jud. Constanţa, situată
în partea de E. a județului, la
21 kil. S.-E, de orașul Constanţa,
capitala districtului, şi în cea
nordică a plăşci, la 26 kil,
spre N.-V. de orăşelul Mangalia,

reședința plășci, pe valea Osmaneca.
Se mărgineşte la N. cu com.
Murfaltar și Omurcea, pl. Constanța
;. la V.,

cu com.

Biulbiul,

pl. Medjidia; la S., cu comunele Iidil-Chioi și 'Tapraisari;
la: E.,cu com. Techir-Ghiol, (pl.
Constanţa).
Relieful solului ce puţin acci-

OSMAN-FACI

OSMANUL
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dentat. Principalele dealuri cari

căt. de reședință și cite una în căt.

îi brăzdează teritoriul sunt: Man-

Abdulah

gala-Culac-Bair,

toate

la N.;

Osman-

cea-Bair, la E.; Tapraisari .(92
m.), la S-E; Elibe-Chioi (101 m.),
la S.V.; Curu-Bair (7om.), la V.;
Cuan-Derasi-Bair,

la E. Aceste

dealuri sunt de natură stîncoasă
în mare

cu

parte

finețe

și sunt acoperite

și pășuni,

şi puţine

și

Elibe-Chioi,

avind

o şcoală

mixtă,

6 hogi;

în căt. de reședință, înființată
de stat, condusă de 1 învăţător și frecuentată de 37 elevi,
L.ocuitorii posedă: 114 plugură, 126 care și căruţe, 1 maşină de treerat cu aburi, 29
mașini

de secerat,

5 mașini de

semănături.
|
Sunt 25 de movile, răspîndite

bătut porumbul, 4 grape de fier,

în diferite părți. Toate ai servit ca puncte de orientare și
sunt acoperite cu verdeață. Principalele sunt: Ibe-Chioi (108

bivoli, 6 asini, 7322
pre şi 152 porci.

m.), în interiorul comunei; Echi-

Tepe (90 m.), la E.
Vii sunt: Mahometcea-CeairDere, unitii cu Mangala-Culac și
Osman
- Faci - Culac,

la N.; Sa-

rapci-Dere, unită cu Curu-BairAlcea și Caranlic-Alcea la V.;
Osman-Fact-lol, la S.; Abdulah-

Derc, Abdulah-Deresi şi AitanDere, la E.
Se

compune

Osman-Faci,

din trei cătune:
reședință,

în

spre

N., pe valea Osmancea-Culac;
Ebe-Chioi sai Elibe-Chioi, spre
S., la 4 kil. spre S.-V. de reşedință, pe valea Curu-Bair-Alcea ;
Abdulah, spre E., la ş kil. spre
S..E. de reşedinţă, pe valea cu
același

totală

6721

a

hect.,

de vetrele

celor 3 sate, cu 205

care

case; restul

împărţit între proprietarii, cari
posedă 3060 hect, și locuitorii,
cari stăpinesc 3400 hect.
Populația sa, compusă în maioritate de Turci, Tătari

saii

tribuabili,
căt.

o

de

biserică

reședință,

Sf. Nicolae,

ortodoxă,

cu

în

hramul

zidită de locuitori,

deservită de 1 preot, 1 dascăl
și 1 paracliser; 7 geamii, 5 în
*

In com. sunt 3 mori de vînt.
Comerciul e destul de activ
şi constă în importul manufactarilor,

colonialelor

și

instru-

mentelor agricole și în exportul cerealelor și produselor lor.
Budgetul com. este de 12105
lei la venituri și de 7823 lei la
cheltucli.
Căi de comunicaţie sunt: calea judeţeană Constanţa
- Mangalia, care trece pe lîngă satul
Abdulah ; 2 drumuri comunale,
care la S., unesc cătunele între

ele și cu satele mai apropiate:
Tapraisar, Urlu-Chioi, Azaplar,
Omureca,

Murfatlar,

etc.

tamurile sale: Bair-Ciobanisa,
la N.-V., Osmancea-Bair, la N.E.; Idel-Chioi- Tepe, la S.-V.;
Tatar-Bair, la S.-E. Aceste dealuri sunt acoperite cu fineţe, pășuni și semănături întinse,
Văi sunt: Amzarea, care sub

numele de Osmancea trece prin
satul Osmancea, brăzdind cen- trul comunei; adiacenta sa, pe
stinga, Canara-Dere la V. și Cialic-Cum-Ceair, pe stînga, la S.V.

Comuna

e compusă

din căt,

format

din

trei tru.

puri, așezate pe valea

Osman-

Osmancea,
cea,

între

dealurile

Osman-Faci,

sat, în jud. Con-

și cea

de

N.

a comunei,

pe valea Osmancea-Culac, cu o
întindere de 2963 hect., din cari
170 hect. ocupate de vatra satului cu 124 case. Populaţia, în
maioritate turco-tătară, este de
137 familii, saii 828 suflete.

Osmancea, com. rur., jud. Constanța, așezată în partea centrală a judeţului, la 38 kil. spre
V. de orașul Constanţa, capitala districtului, și în partea
nordică a plășii Mangalia, la 33 kil. spre N.-V. de orașul Man-'
galia, reședința ei,

Osmancea-

Bair la N. și Iedel-Chioi-Tepe la S.
Suprafaţa comunci este de
3035 hect., din care 160 hect.,
ocupate de vatra satului cu 130

case. Proprietarii mai mari posedă 1520 hect., iar locuitorii.
stăpînesc.

1355

hect.

Are o populaţie
milii, saii 054

și Bul-

familii,

1407 suflete, din cari 262 conAre

ca:

plășei

de

hect. ocupate

de 288

12

din

este

este

oi,

comunei:

261

gari,

cai, 1576 boi, 2

stanța, pl. Mangalia, căt. de
reședință al .comunei OsmanFaci, situat în partea de E. a

nume.

Suprafaţa

8 trioare; 655

Se mărginește la N. cu com.
Biulbiul (pl. Medjidia); la E.,
„cu com. Edel-Chioi; la S., cu
com. Engez și la V., cu com.
Agemler,
Relieful solului e puțin accidentat de culmea Enghezul cu

de

149

fa:

sullete:

Agricultorii posedă: 50 pluguri, 125 care şi căruţe, 14 maşini de secerat, 1 mașină de
bătut porumb, 2540 capete de
vite, mai cu seamă oi.
Pe teritoriul comunei sunt

2 mori de vînt,
Budgetul comunei e la veni- - turi de 1775 lei și 54 banișila
cheltueli de 930

lei şi 82 bani.

Căi de comunicaţie sunt : calea județeană Mangalia
- Medjidia la E.,

și

drumuri

comu-

nale la satele învecinate: EdelChioi, Agemler, Ciobaniţa,
man-Faci, Uzumlar.

Osmanul

(Osman-Aga),

rur jud. Brăila,
tuată pe şes,

pl. Balta,

Os-

cop.
si-

OSOIUL

Se

mărginește

la N. cu

Si-

listrarul; la E., cu Gropeni şi
Valea-Cinepei; la V., cu Urlcasca și la S., cu Vizirul. Su-

prafața comunci este de 4560
hect., compusă din moșia Morotești
meniul

și făcînd
Brăilei.

Are

parte

din

do-

de

298

fa:

o populaţie

milii, saă 1400 suflete, din cari
190 contribuabili;
1 biserică,
construită de locuitori în 1890,
cu hramul Cuvioasa Paraschiva,

deservită de 1 preot, 1 cintăreț și 1 paracliser; o școală de
băeți, înființată la 1860, frecuentată de 30 elevi.
Locuitori împroprietăriți din
1864 sunt 118; din 1878 sunt
152; mai sunt 43 ncîmproprietăriți,

_

Budgetul
de

5600

com.

e la venituri

lei și la cheltueli,

de

5300 lei.

In privința numirei și a înfi-

ințărei satului,

legenda

Vite:

1826 vite mari cornute,

10 kil.; la Vizirul,

prin Va-

* lea-Cinepei, spre S., 22 kil.; la
Valea-Cînepei, spre E., 4 kil. ; la
Urleasca, spre V., 11 kil.; la Silistrarul, spre N., 7 kil.; la Brăila,

pe şoseaua județeană Brăila-Călărași, spre

Com. :e

N,

24 kil.

spune

că şi-a luat numele de la o fa:
milie Osoianul, care s'a statornicit pentru prima oară pe coasta
de S. a Dealului-Doamnei, Cu
timpul, înmulțindu-se locuitorii,

satul s'a întins spre I£., pănă
în capul dealului numit astăzi
Osoiul, unde s'a făcut şi o biserică;

cu

încetul

satul

s'a

valea dealului Osoiul, unde s'a
zidit din noii o biserică la 1848,
Dealul Osoiul nu este de cit o
continuare a Dealului-Doamnei.

Locuitorii posedă:
mari

cornute,

1731

1035 vite
oi,

și 219 rimători.

tea de S. a

com.

serică,

de 1 preot şi 2 cîntăreți; o
școală, înfiinţată în 1865, frecuentată

Sinești,

pl.

piriul Osoiul, în marginea pădurei, Are o populaţie de so

Bacăi,

pe

pl.

teritoriul

Osoiul, al, în jud. Bacăii, pl.
Tazlăul-d.-j., de pe teritoriul
com.

Birsănești,

familii,

sau

263

case.

Osoiul, ea/, pe
Ini Budeşti,

suflete

şi

54

|

Locuitorii. sunt lingurari, modorăni ; se ocupă cu agricultura,
- facerea de coveți și linguri.
Ei posedă : 232 vite mari cornute, 13 cai și 76 rimători,
sa/, pe moşia

Valea-Glodului,

satului. Vînători.

Osoiul,

dea/,

în

jud.

Suceava,

com. Valea-Glodului, parte cultivabil, parte acoperit cu pă-

Suceava.

de diverse

esențe.

Osoiul, dra/, în jud. Suceava,
com. Ruginoasa, parte acoperit
cu pădure, parte sterp.

locuind în

60 case.
Improprietăriți în 1864
11

pl.

şi în com.

jud.

lii, sai 270 suflete,

8 fruntași,

Curteni,

Crasna, jud. Fălciu.

dure

Osoiul,

teritoriul satu-

com.

Osoiul, daf, situat între satele
Bălțăteşti și Ghindăoani, pe hotarul dintre pl. Piatra-Muntele
și pl. de Sus-Mijlocul, judeţul
Neamţu.

pălmaşi

Osoiul, dea, în jud. Suceava,
lîngă satul Stroești, avind ca-

sunt

riere de piatră.

și 14 co-

„ dași, stăpînind 64 fălci.

Osoiul, podiș, în jud. Bacăii, pl.

Biserica și şcoala din ValeaGlodului servesc și acestui sat,

Trotușul, com. Dofteana, cu pămint arabil foarte productiv.

Drumuri principale sunt: la
Valea-Glodului (1200 m.) și la
Runcani (4 kil.).

Osoiul, firii,
Dealul-Mare,

de 44 elevi.

Prin acest sat trece calea județeană Iași-Tomești-Costuleni.

în jud.

Iaşi, situat pe

ocupă 4 fălci, 20 prăjini.
Are:o populaţie de ş8 fami-

1086 sufiete; o bizidită la 1848, deservită

dea/,

Tazlăul-d..s., de
com. Solonţul.

Osoiul, dza/, în jud. Neamţu, pl.
de Sus-Mijlocul, com. VinătoriNeamţului, situat în apropierea

Osoiul (Lingurari), sas, în par-

şi-a luat numele de la un oarecare Osman, agă turcesc.

sau

Osoiul,

125 cai

Situat pe piriul cu acelaşi nume,

familii,

coastele lui sunt multe gropi
de păcură. S'a găsit aci şi ozocherită (ceară de pămînt).

de călugării greci,

înființată la 1828 şi

Osoiul, saţ, în partea de E. a
com. Tomești, pl. Codrul, jud.
Iași, situat pe coasta dealului
Osoiul, pe malul dreptal rîului
Jijia. Are o populație de 227

Osoiul, dea?, în jud. Bacăi, pl.
Muntelui, com. Moineşti, situat
spre V. comunei, cu imașe. Pe

re-

tras de pe deal pe coastă și în

Cirligătura, jud.

747 cai, 2 măgari, 2641 oi, 413
rimători şi 6 capre.
Suhatul e de 300 hect.
Drumuri: la Tichileşti, spre
E,

” OSOIUL
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Osoiul (Bitca), vraare, în com.
Dorna, jud. Suceava.

izvorește de sub
com. Sincşti, pl.

Cirligătura, jud. Iaşi; curge prin

satul Osoiul; trece prin “Țarina4

Sineștilor, satul Stornești, șesul

OSOIUL

GI

- Brezila și

Ion; se
neanu.

la

Fintina-Vătafului-

varsă în piriul

Mărgi-

Comuna

OSTROVENI

e străbătută

seaua județeană

Ostopceni-Baluşul.
Osoiul,

zirii,

străbate

jud.

Suceava,

ce

satul cu același nume

şi care

trecînd

în com.

un

curs

de 3—4

kil,,

se aruncă în Șomuzul-Mic.

”

com.

rur.,

situată

în

partea de S.-E. a plăşei Ștefănești, jud. Botoșani. Se întinde
pe

șesul

lui

și

Prutului

pe

un

și

al Bașeu-

platoi

întins și

înalt, care formează șira dealuri-

lor dintre pir. Başeul și Corogea.
Se compune din satele: Băscăceni,

Dămideni,

Balușul,

numit

și

Ostopceni-

Romînești

și

Ciurul sati Ostopceni-Răzeşi, întinzîndu-se pe o suprafață de
3512 hect,, din
ale răzeșilor.

cari 292

hect.

Are o populație de 320 familii, sai 1229 suflete; 3 biserici, deservite de 3 preoţi și 3
cîntăreți; 1 școală mixtă, con-:

dusă de 1 învăţător şi frecuentată
de

36

școlari;

5

cîrciumi;

1

moară de aburi, 2 mori pe gîrla
Saha, un braţ al piriului Başeul,
braț care se varsă în Prut; 1
moară de vint.
Calitatea pămîntuluieste bună.
Locurile cultivate aii o întindere
de 2500 hect,; pădurile aii 286
hect.; se întind pe șesul Prutului și sunt compuse

din

plop,

salcie și stejar.-

Vite:

522 boi şi vaci, 160

cai, 3479 oi, 290 porci. Sunt
130 stupi cu albine.
Se mai află în com. cariere
de prund pentru șosele.
|
Budgetul com. e de 3197 lei,
90 bani, la venituri şi 3157 lei,
90 bani, la cheltueli.
63617.

Sfarele

Diclionar

Geografie,

Fol. ZV.

Ostopceni-Răzeşi. Vezi Ciurul,
sat,

com.

Ostopeeni,

jud.

Bo-

toşani,

Ostea, fost zichet de graniţă, în
plaiul Cerna, jud. Mehedinţi.
Ostopceni,

Vezi Romi-

Ostopceni, jud.

Siliştea,

ia numele de Piriul-Velniţci.
După

nești, sat, com.
Botoșani,

de șo-

Ştefăneşti-Iaşi.

şoara, dea/, jud. Botoşani, care
se prelungește în dreapta Bașeului, din com. Brăteni, prin
com. Ostopceni și se apropie de
Prut. Are coasteie despre Prut
ce compun com. Ostopceni, repezi și se termină la satul Ilişeni,
la vărsarea piriului Corogea. în
Prut,

Ostopeni (Şalari). Vezi Perieni,
com.

Cărniceni,

Tămașul,

Ostovcina,

însulă

însemnată,

la

gura braţului Chilia, în pl. Sulina, jud. “Tulcea, pe teritoriul
com. rur, Satul-Noii, în partea
de E. a plășei și a comunei,

cuprinsă între braţele Stari-Stam.
bul, Ostovcina și malul Mării;
are 200 hect. întindere; este
nisipoasă şi neproductivă; se

măreşte din ce în ce, prin aluviunile cele mari ale brațului
Chilia.
Ostovcina, fra secundar al Du-.
nărei, jud. “Tulcea, prin care
ramura Chilia se aruncă în Ma.
rea-Neagră ; se desface din bra-

țul secundar Stari-Stambul, închizînd între ele marea insula
cu același nume; se află. situat
în pl. Sulina, com. Satul-Noi,

la E. plăşei și al comunei.
Ostra, măgură, la N.-F. comunei
jud.

între Valea-Călu.-

gărului și pădurea Vlăsia,.
Se întinde pe o suprafață de
„456

hect.,

cu

o

119 locuitori,
D-na Elena
hect.

populație

de

Stefanopolu

are

și locuitorii,

SI hect.

Proprietarul cultivă 300 hect.
(25 izlaz, 50 pădure). Locuitorii
cultivă tot pămîntul,
Are o biserică, cu hramul Sf.
|
Treime.

Comerciul

se

1 cîr-

face de

ciumar.

vitelor

Numărul
123

e de

mari

109.

de

și al celor mici,

Ostrăşeva, zirii, ce curge între:
Cacoţi

com.

și

Poroina-Marc,

pl. Ocolul-d.-j., jud. Mehedinţi.

pl. Turia,

jud. Iași.

Mindra,

de

375

Ostopcenilor (Dealul-) sai Vii-

sat,

Ostratul, sat, făcînd parte din
com. rur. Corbeanca, pl. Zna:
govul, jud. Ilfov, situat la N.

Teleorman,

la ho-

tarul despre moşia Cringeni.

Ostrei (Măgura-), măgură, în
jud. Dolj, pl. Balta, com. Comoșteni,

situată la hotarul Așuză-

mintelor Brincovenești, către mo-

șia Zăvalul, Are un diametru de

22 m. și o înălțime de 5 m,
Ostrovanca, /vaucă, pe moșia Mitocul, com. cu acelaşi nume,
pl. Prutul-d.-j., jud. Dorohoiă.
Ostroveni, sa/, în jnd. Argeș,
pl. Oltul, făcînd parte din com,
rur.

Galicea-Flămiuda;

varsă riul Fopologul

aci

se

în Olt,

Ostroveni, saț, în jud. Dolj, pl.
Jiul-d.-j., com. Grindeni. Arc o
populație de 1044 suflete, locuind în 120 case și 98 bordeie; o biserică, fondată la anul 1796 și terminată la 1818,
cu hramul Adormirea
- MaiceiDomnului. Biserica are în tindă

următoarea înscripţiune:
Această
serică,

cu

sfintă
hramul

tei Născătoare

de

și

|

Dumnezeiască

bi-

Adormirea

Prea Cura-

Dumnezcii,

din

teme-

OUSTROVENI
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lie s'a zidit în zilele Prea
Domn

Alexandru

Luminatului

Moruzzi

Voevod,

în

zilele Prea Sfinţiei Sale Părintelui Nectarie, Iipiscopului Noului Severin, Leatul

1796.

d'intiiii:

Popa

Indemnătorii
Protopopul

Manea,

Ciobanul,

ctitorii

Oprea

Dobre

Pirvu

și

Urat

răzmiriţilor a rămas

Presbiterul,

Măciucă,
și Preda

mulți fraţi a fost ajutor

cci

Brat,

de

pricina
și ncaco-

perită pănă la leatul 1513 și iarăși s'a
îndemnat ca să se zugrăvească de D.$.
Ș. Protopopul Oprea Presbiterul cu Ne"deleu Iiat şi Stancu sin Mateiii, epitropi purtători de grijă: Neagu Logofătul,

Popa

obşte,

lie,

Popa

Oprea,

ctitorii

ca să se pomenească

Prea

Luminatului

gea

și în zilele

P,

Domn

$.

$,

piscop Galatin,: Anul

de

în

Ion

zi-

Cara-

Dărintelui

E-

1S1$..

Satul Ostroveni are _siliştea
Riserica-Arsă.
In vechime se numea Potro-

jani.
Copiii din acest sat urmează
la școala din Grindeni, care se
află la 2 kil.

“Ostroveni,

mahala,

în jud. Me:

hedinţi, pl. Ocolul-d.-s.,
urb. T.-Severin,

Ostroveni, moșie

com.

particulară și

sat, cu vre-o 20 de familii; formează o mahala a oraşului Rim-

nicul-Vilcea,

capitala judeţului

Vileca.
Ostroveni,

tuată pe
deiul,

moșie,

a statului,

teritoriul

pl.

si-

com.

Grin-

jud.

Dolj,

Jiul-d.-j.,

fostă pendinte parte de şcoala
Obedeanul și parte de mănăstirca Ilorezul.
anuală

de

rendindu-se

Aduce

11500

cu

com.

rur. Sf. Gheorghe saii Ca-

dirlez;

este

formată

de

aluviu-

nile braţului Sf. Gheorghe.
Ostrovocul,

draj secundar, prin

care brațul cel mare al Dunărei, Sf. Gheorghe, se varsă în
Mare, cuprinzînd între cl şi bra-

trov. (Silistra-Nouă), iar pe coa-

păraii puternica cetăţue a Silis-

Sf.

Gheorghe.

ma celui d'intiiii se găsesc ruiturcești ce

a-

trei.

Ostrovul, com. urd., din județul
Constanța și reşedinţa plăşei
Silistra-Nouă.
liste așezată în partea V. a
județului, spre V. de oraşul
Constanţa, capitala districtului,
și în partea N.-V. a plășei.
Se

învecinește

cu

comunele:

Bugeacul, la 4 kil. spre E; Almaliul, la 3 kil. spre S.L;
Esc-Chioi, la 7 kil. spre S.; orașul Silistra (din Bulgaria), la ş
ki]. spre V.
Se mărginește la N. cu jud.
Jalomița, de care se desparte
prin fluviul Dunărea; la E., cu
com. Bugeacul, despărţindu-se
prin dealul Cărămudiul; la S,,
cu com. Almaliul, de care'o despart dealurile Seral.
Cea - Bair,
Trancoviţa şi Cărămuduiul; la:

V., cu oraşul Silistra (Bulgaria),
despărțindu-se prin valea RegeIDeresi-Ceair.
Relieful solului e variat. Culmea Ostrovului o brăzdează în
toate direcţiunile. Dealurile secunaare mai însemrate cari brăz-

o parte a-

dează teritoriul sunt: Seral-Cea-

4750

lei și cca-

Bair,

la

S$.

și S.-V,,

cu

virful

Silistra (135 m.), avînd pe platourile de V. ruinele fortăreţelor
Arab-Tabia

Ostroveţului (Valea-), za7e cr
Piri, udă partea de S-E. a
com. Făureşti, pl. Olteţul-d..j.,
jud. Vilcea, și se varsă în riul
Olteţul.

daii un vin renumit prin împre:
jurimi,
Pe la poalele N. ale dealurilor
Seral-cea-Bair și lapcea-Bair, trece drumul naţional Silistra-Os-

lina, com.

lei,

pădure

şuni și semănături, iar pe poale,
spre Dunăre, cu vii întinse, cari

nele întăriturilor

o arendă

altă cu 6750 lei. Are
și vie pe dinsa.

dealul Bugeacul (72 m.). Sunt
acoperite pe muchiile lor cu pă-

țul Olinca, insula nisipoasă Ostrovocul, în jud. Tulcea, pl. Su-

cari aii dat

milostenie în veci și s'a săvirşit
lele

Ostrovocul, însulă, în jud. Tulcea, pl. Sulina, pe teritoriul

Flarea,

și din

nctencuită

OSTROVUI,

şi

Amedia-Tabia;

dealul Trincoviţa, la S. (105 m.);
Iapcea-Bair

la N.,

și centru,cu

virful Ostrov (102 m.), prelungindu-se spre S-E. cu Dealul:
Cărămidei

(78

m.) şi

la

E..cu

Dunărea

o udă la N.,peo

dis-

tanță de 8 kil. Malurile fluviului
sunt în general înalte și ripoase și acoperite cu vii. Dunărea
formează

mai

multe

ostroave,

între cari mai însemnate sunt:
Ilopa (110 hect.), acoperit cu
sălcii; Pastramagi (115 hect.),
acoperit cu iarbă şi pășuni;
Ostrovul-Vechiii (300 hect.), acoperit cu pășuni și crînguri de
sălcii;

Pacinul-Mare

și

Pacinul-

Mic, acoperite cu livezi și păşuni; toate aii în general maluri înalte şi sunt despărțite prin
braţe puțin adinci, dar navigabile.

Văi

sunt: Rege-Deresi-Ceair

la V., pe hotarul spre Bulgaria,

făcind chiar limită de la IbraimPaşa-Ceșme şi pănă la fortul
Ilanli-Tabia; valea Trincoviţa
prin interior, deschizindu-se în
pîriul Almaliul, lingă CişmeauaOstrovenilor ; apoi valea Bugeacul la [.,

care se

deschide

în

lacul Girliţa ; conţin apă numai
toamna şi primăvara.
Suprafața com. e de 3255
hect,

din

ocupate de
număr

cari 120

hect.

sunt

casele orașului,

de 627,

în

cu grădinele lor,

iar restul este împărţit între locuitori și stat,

Populaţia orașului Ostrov (Silistra-Nouă),

e

de

Gq1

familii,

saii 2802 suflete.
Are o biserică, înființată

de

OSTROVUL

613

locuitori, cu hramul Sf. Nicolae,
deservită de 2 preoți, 1 para-

cliser şi 2 cîntărcți; 2 şcoale,
una de băcți și a doua de fete,
conduse

de

3

institutori

şi 2

299 familii, sut 1359 suflete,
din cari 297 contribuabili.:
Sunt

şcoale,

zoasă;

tun,

de

tăbăcărie

şi 1 de săpun.
Comerciul e destul de activ
şi sc face pe Dunăre, Ostrovul

2 biserici ortodoxe,

cite

cîte

una în fie-care

frecuentate

Locuitorii
guri,

şini

162

de

de

116

posedă:

care

212

şi căruţe,

secerat,

1

com,

sunt

izla-

139 care şi căruţe, 5 trioare,
IO maşini de vinturat; 336 cai,
596 boi, 117 bivoli, 6283 oi,
8 capre şi 254 porci; 60 stupi
cu albine.

Budgetul com.

e de

65407

năre,

lea
chic;

avind portul

naţională
drumul

spre

Ostrov;

ca:

Silistra-Ve- :

judeţean

ce duce

la Cuzgun şi Medjidia; pe drumul comunal ce duce la satele
învecinate.
E formată din două cătune:
reşedinţă, spre V,, pe

Ostrovul,

malul drept al verigei Ostrovul,
la 1 kil. de la Dunăre; AigărAhmet, spre E., pe malul drept
și înaltal pir. Aigăr-Ahmet,la confluenţa lui cu pirtul Conu-Punar,
la $ kil. spre S.-E. de reședință.
Suprafața comunei este de
5921

hect.,

din

cari

ocupate de vetrele
“sate

cu

294

case,:

185

hect.

celor două
iar

restul

împărţit între locuitorii, cari posedă 5272 hect. și statul cu proprietarii, caristăpînesc 354 hect.

Populaţiunea comunei, formată din Romini și Turci, e de
>

drumuri

cinate:

mici, spre

Dăeni,

satele

Rahman,

rașul-Noi, Urumbei,
Coium-Punar, etc.

Movile

care
apoi
înve-

Făgă-

Picineaga,

Pe teritoriul comunci, pe malul drept al pîriului Aigăr-Ahmet

înalt şi stîncos. La E. de braţul
Ostrovul şi la N. de satul Os-:
trovul, se întinde stuful Ostrovul

(200 hect.). Rîul Roștul saii Aigăr-Ahmet, vine de la E. din

Ostrovul, comună rurală, în pl.
Hirşova, jud. Constanţa, situată
în partea .nordică a județului,
la 110 kil. spre N.-V: de orașul

dealul

stră-

Cherchenes- Ceair,

bate comuna prin mijloc, trece
prin satul Aigăr-Ahmet şi se
varsă în Veriga-Ostrovului, ceva

reședința judeţului,

și în partea nordică a plășei, Ja
35 kil. spre N.-l:. de orășelul
Hiîrșova, reședința ei, pe malul
drept al verigei Ostrovul, care
"se desparte din Dunăre.
Se mărginește la N. cu comuna

sunt: Movila-Porcului,

afară de partea'sudică, unde este

Sai Roșt, la 3 kil. spre S.E.
de satul Ostrovul se găsesc ruinele satului Taș-Burun,

„Constanţa,

m.), câte-și

la N; Movila-Săpată (51 m.);Săpata IL (96 m.), prin mijloc;
.Movila-Popci (68 m.), la S.-V.;
Iasnale-Tepe (197 m.), prin cen- . tru; Ghiolgic-Tepe (154 m.),la
S-E; sunt artificiale, acoperite
cu verdeață și aii servit ca puncte
|
de orientaţie.
La V., e udată de Dunăre;
pe o lungime de 7 kil. Din
Dunăre se desface brațul Ostrovul (6 kil. lungime), care formează insulele
Ostrovul-Mare
(300 hect.) și Ostrovul-Mic (100
hect.), acoperite cu iarbă și sălcii,
Malul Dunărei e în general jos,

cereale, vite şi pește.
Budgetul comunei e la ve-

judeţeană .Măcin-Ilirșova,
trece prin satul Ostrovul;

(S4

(204 m.); la S., Făgărașul-Noi.
(188 m.) Sunt acoperite cu fineţe,
izlaz şi semănături,

și constă în import de manufacture şi coloniale și în export de

Căi de comunicaţie: pe Du" năre şi verigi cu luntrea; calca

for-

la S, culmea Dăcni, cu dealurile
Moșul (117 m.); la S.-V., Roştul

sc face prin gara Cernavoda, la
„So kil. spre S.-V., de către
"comercianți, din cari 7 circiumari,

Căi de comunicaţie : pe Du-

la cheltueli.

Ostrovul,

trele prelungiri sudice ale culmci
_Ghiun Ghiurmeș (jud. Tulcea);

de bătut po-

nituri de'13107 lei, iar la cheltueli; de 4101 lei.

N. e culmea

Sinirtaș-Tepesi

de

lei

de 44931

lei la venituri și

La

|

solului e accidentat.

mată din dealurile Ostrovul (61
m.), Coium-Punar (62 m.) și

plu-

treerat, 1 mașină

Pe teritoriul

Relieful

2 ma:

maşină

Brăila, de care se des-

parte prin Dunăre.

că-

rumb, 3 grape de fier; Ssoo
vite, mai cu scamă oi și boi,
In com. mai sunt 2 mori de
apă și 5 mori de vint, |
Comerciul e destul de activ;

zur întinse şi păşuni frumoase.
Locuitorii posedă : 78 pluguri,

judeţul

clevi.

fiind port, și cu Silistra-Vechie;

6 hangii şi 20 cîrciumari.

jud. Tulcea); la $., cu comunele
Urumbei și Dăcni; la V,, cu

racliser; 1 geamic, cu 1 hoge,
în cătunul Aigăr- Ahmet; 2

se importă coloniale, confecțiuni
- şi se exportă lemne, vite și lină.
Sunt 43 comercianți, din cari

Picincaga -(jud. Tulcea); la E,
cu comuna Coium-Punar (tot

una în fie-care cătun, deservite
de 2 preoți, 2 cîntăreţiși 1 pa-

institutoare, frecuentate de 297
elevi; 1 moară cu aburi şi g
de apă; 2 fabrici de apă ga1 fabrică

OSTROVUL

mai: sus: de satul Ostrovul; are
maluri înalte, ripoase și stîincoase

|.

-

pe unele -locuri.
Văile

sunt

mai

toate

mici,

avind rare-ori apă.
Ostrovul, sat, în jud. Constanţa,

OSTROVUL

pl.

Gl+

Ilirșova,

cătunul

de

reşe-

dință al com. Aigăr-Ahmet, situat în partea de N, a pl. şi
cea de V. a com,, pe piriul Aigăr-Ahmet, și lîngă veriga girla)
Ostrovul,

Dunăre.
3556

ce

se

desface

din

Are

o

întindere

de

hcct.,

din

cari

150

ocu:

pate de vatra satului, cu 187
case și o populaţie de 196 familii, sai Soş suflete, ocupîn-

du-se cu agricultura,

creșterea

vitelor și pescuitul

în

bălți

şi

Dunăre.

"al

com.

cătun, în partea de V.
Greci, pl. Olteţul-Oltul-

d.-s., jud. Romanați, situat pe
șoseaua națională Corabia-RiulVadului și populat cu 188 locuitori.

pl.

în com.

Cimpul, jud.

rur,
Mehe-

Călimăneşti,

Acest ostrov s'a unit cu parcul de la Călimăncști printr'un
și serveşte

ca loc de

pre-

umblare pentru vizitatorii băilor.

Se ilumincază

cu

lumină

e-

lectrică și are frumoase şosele,
Aci se văd mulțime de cruci
vechi, aşezate în marginea şo-

selelor.

Ostrovul,

schit

de

maici,

jud.

Vilcea, situat într'o insulă păduroasă a Oltului, în faţa băilor
de la Călimăneşti.

Această mănăstire a fost întemeiată

de

Despina-Doamna,

soția lui Neagoc-Vodă-Basarab,
la anul

com.

Darabani,

pl.

Prutul-d.-j., jud. Dorohoiii.

Ostrovul, gir/ă, jud. Constanţa,
numită și Aigăr-Ahmetsaă Roșt-

Dere.

Poartă acest nume pe te-

ritoriul com.
lurile

ma/ala,

Ostrovul, usuli păduroasă, for"mată de braţele Oltului, jud.
Vilcea, în mijlocul căreia se ridică mica mănăstire de călugărițe cu același nume, în faţa
stabilimentului balnear de la

pod

Ostrovul, /uucă întinsă, pe mo-

rur,

Ostrovul, din

pl. Iirşova, mergînd printre dea-

Ostrovul,
Dobra,
dinți,

Avea mai înainte peste 30
de maici. Schitul Ostrovul a servit de loc de recluziune pentru
femei condamnate.
La anul 1895, maicile aii fost
transferate la alte mănăstiri, iar
schitul a rămas simplă biserică
de mir, pentru întreținerea că.
reia se înscrie în budgetul Ministerului de culte o sumă anuală de 1590 lei.

şia Runcul,

Ostrovul,

OSTROVUL-LUNG

1501,

așa

de Curtea-de-Argeș.

dar

înainte

Ostrovul

la N.

şi Roșt la

S. Trece pe lingă ruinele TașBurun,

posedă:

oi, 30 capre

go

Ostrovul-Corbului,
Dunăre,

de

boi,

și 180 porci.

zps4/ă,

com.

rur.

în

Batoti,

pl. Blahniţa, jud. Mehedinţi, cu
o suprafață de 2400 pog. și
o populație

de

60

familii.

In această insulă s'a găsit o
serie

de

obiecte

de

bronz,

ca

aceleia de la com. rur. Batoţi.

Ostrov
- Corbu
ul
lui, pichet de
graniță, în jud. Mehedinţi, pl.
Blahniţa, com. rur. Batoţi.
Ostrovul-de-la-Vale, insu/ă, în
Dunăre, jud. Constanţa, pl. Hirşova,

com.

Ostrovul,

situată în

partea de V. a pl. şi a com.;
are o suprafață de 220 hect.,
din cari 115 hect., partea vestică, este acoperită

cu

păduri

de sălcii și richiţi, iar restul cu

Ostrovul, gi;r/ifă, care se desparte de Dunăre la 1.200 kil.
spre S.-V.

Locuitorii
500

de satul Ostrovul, pl.

Hirşova; trece: prin marginea V.
a satului și se deschide
Dunăre, după un drum
kil., la N. de Ostrovul,

iar
de

în
5

pe

Dunăre, cu No. $; între Ostrovul - Frumos şi Ostrovul - Mare,

jud. Ilfov.
Ostrovul-Albina, os/rov, în Dunăre, jud. Ilfov, spre N-E. de
Ostrovul-Mare,

în

dreptul

și

os-

Gărvan,

Ostrovul-Constantin, căzu (târlă), în jud. Ialomiţa, pl. Ialomița-Balta, făcînd parte din com.
Giurgeni, situat într'o insulă din
Dunăre, în dreptul satului Giur&cni.

Are v -populaţie
milii,

de

Ostrovul-de-Pietriş,

Dunăre, acoperită

10

fa-

iusulă,

cu

lungă de
m.,

comuna

Si-

Mirleanul,

1500 m. şi largă
cu

în

nisip și

pietriș, jud. Constanţa, pl.
listra-Nouă,
800

Ostrovul, pichet de graniță,

troavelor Cibucluc
din Bulgaria.

pășuni.

o întindere

de

de 115

hect. şi improductivă din cauza.
naturci

terenului

săii.

Ostrovul-Frumos,
Ilfov, format
de

dreptul comunei
Bulgaria,

Ostrovul-Lung,

vs/rvo, jud,
Dunăre, în

Călimoc

din

zns4/ă, în Du-

năre, pl. Medjidia, com. Rasova,

în partea de V.a pl. șia com.;
are o formă lunguiaţă, o întindere de 400 hect.,o lungime de
9 Rkil. și o lărgime de 1! kil.;
sc prelungește spre V. cu ostrovul

Iuzun-Ada;

este

des-

părțită de malul dobrogean prin

girla Veriga; este formată de
dealurile treptate ale Dunărci;
pămîntul e neproductiv, fiind

OSTROVUL-MARE

prea moale

şi acoperit cu nisip

la V., cu richiți și nuiele la E,

Ostrovul-Mare, ostrov, în Dunăre, jud, Ilfov, spre E. de Ostrovul-Frumos, în dreptul Tur„ tucaiei (Bulgaria). Are o formă
lungăreaţă.

Ostrovul-Mare, însă, în Dunăre, jud. Romanați, cu o pădure

de

vre-o

OȘEȘTI

615

pog.

100

coperită,

una

în

sat

și

alte

2

în pădure. Intre pichetele No.
9 şi 10 se află două măguri
artificiale;

fi fost o

una

din acestea

stațiune

romană,

ar

al

cărei drum venea la Schela-Gogoșei, Grindul-lui-Toader, Glă-

meia-lui-Ștefan-Vodă și trecea
pe lingă această stațiune în Serbia, la orașul Negotin.
In faţa acestei insule, în Serbia, se află com, Praova, încon-

jurată

de o zidărie vechie.

Gogoşul, pl. Blahnița, jud. Mehedinţi,
Are o poziţie frumoasă și este
cea mai marc insulă a Romi:
nici pe Dunăre,
Teritoriul săii este acoperit
cu

Ostrovul-Mare, pichet de ra:
utţă, în jad. Mehedinți, pl. Blahnița,

ţinînd

de

teritoriul

o

un preot;

biscrică,

de

120

fa-

deservită

de

de

20 elevi.
In această insulă sunt 5 pichete pentru paza frontierei despre Serbia. La 2 din aceste pi-

chete, No. 9 şi 11, se încarcă
cercalele ce pornesc din această
insulă,
|
Bălțile mat principale cu pește
sunt: Balta-Nisipului, Balta-Satului,
rului.

a-Braniștei

și

a-Prunișo|

năre, jud. Romanați,
dure de 60 pop.

cu

o

pă:

znsaă,

în

Dunăre, jud. Romanați, în drep-

_tul satului Seliștioara.
Ostrovul-Vechiii, îs2/ă însemnată, formată de Dunăre, jud.
Constanţa,

la intrarea sa pe te-

ritoriul romînesc al Dobrogei.
E așezată în partea S.V. a
Dobrogei și a județului Constanța, în partea N.-V. aplăşci Silistra-Nouă

și

a

comunei

urbane Ostrovul, de care ţine.
E formată din depozitele aluvionare'ale fluviului. Pămîntul
săi e compus din argil, amestecat cu nisip și pietriș. Are o
spre E. cu un cap, ce are forma unui cioc de rață. Lungimea

un zid roman, care are o grosime

ei, de la V.

de 4 metri. S'a găsit o piatră cu
inscripțiunea R. N. X. Piatra a
fost ridicată de protoereul ju:
dețului. Tot aci s'ati găsit monede din timpul împăratului

3!]2 kil. și lungimea

Se

!
mai află în insulă

- tereze: una lingă

4 me-

zidăria
=

des-

m.

adin-

tot anul;

cel

de

la E.,

iarâşi

îngust, dar puţin adînc și nenavigabil o desparte de insula
Tilchia, ce ţine de jud. Ialomiţa.
Oşeşti,

cont.

rur.,

jud.

Vaslui,

Negrești,

reședința

plăşei,

si-:

tuată mai mult pe dealuri.

Ostrovul-Satului, însz/ă, în Du-

Locuitorii se ocupă, pe lingă
agricultură, cu pescuitul și cu
facerea rogojinelor,
In anul 1889,s'a descoperit aci

Sever.

5

Ruginoasa și Fundul-Negrci, pe
o suprafață de 1S19 hectare,
cu o populaţie de 344 familii,

o şcoală, condusă de

un învăţător și frecuentată

și

E formată din satele: Oşeşti,

Ostrovul- Sîrbilor,

Are o populaţie
milii;

m. lărgime

com.

rur, Gogoși.

vii, pădure, locuri de muncă

şi bălți cu peşte.

300

cime și puţin navigabil; cel de
$., care o desparte de ostrovul
Ilopae de 150 m. lărgime și 12
m. adincime, deci navigabil în

pl. Stemnicul, la 23 kil. de orașul Vaslui şi la 9 kil. de

Ostrovul-Mare,

;nsu/ă şi cătun,
în Dunăre, cu o suprafaţă de 4400
pogoane, aparținind com. rur,

desparte de jud. Ialomița e de

formă

1500

lunguiață,

terminîndu-se

spre

m.; întinderea

E,, este

de

medie

de

totală este

de 720 hect., din care 60 hect,
acoperite cu păduri de sălcii și
restul cu iarbă pentru pășunatul vitelor. Pe malul de N. se
află 3 colibe

de păstori,

jurate cu sălcii. Brațul

încon-

care

o.

saii 1515 suflete.
Are o biserică şi o şcoală.

Comerciul se face de 11 per- soane,
Vite:

924

vite mari cornute,

78 cai, 652 oi, 278 rîmători şi
55 capre,
Budgetul comunei ce de 1947
Ică la venituri şi de 1871 lei
37 Fani, la cheltueli,
-

Oşeşti, sat şi reşedinţa comunei
Oşeşti, jud. Vasluiii, pl. Stemnicul, situat pe ambele coaste
“ale prelungirei dealului Miclăușa, pe o suprafaţă de 1284 hect,,
cu o populație de 221 familii,
Saii 1130 suflete.
Are o biserică, făcută la 1826
de obştea locuitorilor și o şcoală, înființată la 1864, frecuentată de 45 elevi,
Vite:

665

vite mari cornute,

62 cai, 604 oi, 135 rîmători și |
14 capre.
Satele

Oșeşti

și

Ruginoasa

formează un singur trup, avind
o formă aproape rotundă; sunt
înconjurate de dealuri, afără de
partea despre S.
Locuitorii sunt răzeși din tim-

pul lui Ștefan-cel-Mare.

OȘEȘTILOR (DEALUL.)

Gl6

Satul în vechime nu a fost
unde este astă-zi, ci pe DealulȚintirimului, care este cam spre
N. de satul Oșești actual; a.
colo aveaii și biserică cu cimitirul ci, din care cauză oamenii

numesc acel deal Dealul-Țintirimului. Locuitorii s'aii strămutat de pe acel deal din cauza
năvălirei Tătarilor,

retrăgindu-

se pe acest loc, unde

erai

a:

dăpostiți de pădurile seculare
ce se aflaii pe atunci în această

Otăroasa, za/e, în jud. Gorj, comuna Urdari-d.-j.; începe de la
„casele proprietăţci și se termină
în hotarul comunci, la locul nu-

„mit: Intre-Pogoane; pe ea se
află pădure; e formată din ramificațiile Dealului-Caselor.
Otăroasa, va/e, jud. Vilcea, comuna Broșteni, pl. Cerna-d.-s.;
izvorește de la E. comunei; udă

centrul ci; are o direcţie de la
V. spre E. și se varsă în riul
Cerna,

tot

în

Otăsăul,

//asă,

rur.:

Băbeni,

cu căt, Roșcani,

magi,

Cocni,

Piatra.

"Are o populaţie de
fete

şi un

495

su»

han mare.

Oșlobeni, oșie a statului, în jud.
Neamţu,
muna

pl. Piatra-Muntele, coBodești-Precistei,

şata,

dari-d.-s., pl. Jiului, jud. Gorj,
situat pe o culme de deal şi
spre N. de comună, cam la 2
„Ril., avînd o populaţie de 49 familii, saii

128

suflete.

"Are o suprafață de 280 hect.,
"din cari 9o hect. pădure,
hect. izlaz și vatra satului,

38
52

hect. fincţe și go hect. arabile,
Locuitorii posedă: 15 pluguri,
IO care

cu

boi și

vaci,

4

că-

ruțe cu cat; 65 vite mari cornute, 16 cai, 29 porci și 6ooi
Și capre,
Comunicaţia

în

acest

Ciu-

Fişcălia,

Marcea,
Urși,

Vir.
|

Forma plășci e exagonală.
Comune mai populate în a:
ccastă plasă“sunt: Băbeni, Cermegeşti, Glăvile, Lăpușata, Popești, Roești,
sa și Virleni,

Scundul,

Are, împreună

Șirinea-

7ă, jud. Vilcea, cel mai

mare afluent al

riului

Bistriţa.

muntele

Piciorul:

malul

stîng,

la N. com. Băbeni.
comunele:
Bărbătești,

Udă
Birzeşti,

Pietrari-d.-s.,

Pictrari-

are puțină

apă

în timpul

verei

și fundul conţine mai mult nisip.
Oteşani,

com. rur., plaiul

zul, jud. Vilcea,

Fore-

compusă

din

3. cătune: Burta, Muretul şi Chilia. Este situată pe valea rîului
Luncavăţul, la 37 kil. departe
de capitala judeţului și la 7 kil.
de a plaiului.
Are o populație de 1093 lodin

cari 310 contribua-

bili, locuind în 300 case; 3 bi-

frecuentate de 451 copii.

scrici; una cu hramul Buna-Vestire, fondată de Taliu și Radu,

la S., cu pl. Oltul; la V,,

cu pl. Olteţul-d..s., și la E., cu
riul Oltul.
|
Reședința subprefecturei plășilor unite e. în Tirgul-Ocna.
In plasa Otăsăul se cultivă
„926

din

Motrului, curge de la N. către
S-E. şi se varsă în Bistriţa, pe

cuitori,

hect.,

50 arii vie.

Locuitorii

acestei

plăși

po-

Greci veniţi din Rumelia, a doua
în căt.
dreanu,
treia în
Neagu,

Chilia, fondată de Co.
Călimărea și alții, şi a
căt. Muretul, fondatăde
Viţioana şi Giuclea; o

școală, înființată la 1859, frecuentată de 43 copii.
Locuitorii sunt moșneni; 7
din ci s'aă împroprietărit la 1864,
pe 17 hect. Ei posedă: 30 cai,

sedă: 221. pluguri de lemn, 848

420

pluguri de fier, 1 mașină de
trecrat, 4 de vinturat, 1 de bă-

capre; 73 stupi cu albine.
Pe riul Luncavăţul, în raio-

tut porumb

nul comunei,

mori

și 2 grape de fier;

cu apă,

cătun

ordinare.

Otăsăul,

cu plasa Oco-

Se mărginește la N. cu pl.
Ocolul şi o parte din plaiul Horezul;

Șerbă..

nești,

Mo-

doaia, Popești, Rocşti, Scundul,
Şirineasa; Stănești,
leni și Zăvideni,

40

se face prin drumuri

Dăcști,,

Genuneni

Păuşeşti. Otăsăul şi

La origine, valea Otăsăului e
îngustă, apoi se lărgește de la
500—1000 m. liste productivă
și foarte populată. Albia riului

lul, 34055 locuitori şi 16 şcoale

căzu, al comunei Ur-

de

Vilcea,

jud.

Cermegești,

Măldăreşti,

mixte,
Otăroasa,

în

Oltul-d.-s., jud. Vil-

d.-j.; cătunele: Jilava, Păuşeşti.
Otăsăul, Şerbăneşti, Surpatele
și Mănăstireni:

Glăvile, Ionești-Mincului, Lăpu-

aren-

dată cu 2926 lei anual.

pl.

comunci

unită administrativ cu pl. Ocolul. Se compune din 20 com.

sa, jud. Covurlui
; se hotărește
ii

kil. de orașul

raionul

Broșteni,

prinsul teritoriului com, Bănea-

Oșlobeni, saţ, în jud. Neamţu,
pl. Piatra-Muntele, com. Bodești-Precistei, situat pe podișul
pe care curge Cracăul, la 16

nuneni,

cea; separă comuna

Izvorește

localitate.
Strămutarea satului s'a făcut
pe la finele secolului al XVI-lea,

Oșeştilor (Dealul-), ea, în cu-

OTEȘANI

Otăsăul,

ea/,

la N. comunei Ge-

boi,

400

vaci,

So

oi,

40

sunt 2 mori.

De comuna Oteşani ţine muntele Tirnovul-Mic, cu direcţiaV..E., în care e o stină pen:

OTEȘANI
tru fabricat brînză. Acest munte
aparține locuitorilor
mășie cu proprietari

Locuitorii posedă: 5 cai, 61
vite mari cornute și 26 porci.

în devălși din alte

comune.
In raionul comunei se găsesc:
ape sulfuroase, cari izvoresc din
„apropierea unei stînci numită
Boia, şi la localitatea numită
La-Sărata, izvoare sărate concentrate.

Țuică se fabrică pănă la 3200
decalitri, în anii productivi,
Intinderca com. e de 1000
hect,

Are o șosea, care pune în comunicaţie com. Măldăreşti (la
N.) cu com. Cirstănești (la $.).
de

Budgetul com. e la venituri
3005 lei, şi la cheltueli de

1947 lei.
E brăzdată de dealurile:
Nedeița, Prăvala, Cheia, Nisipi și

Oteşti, saz, situat pe

cătăul.

Mai

înainte

ag. 458).

da, Ginţi, etc.
Se mărginește cu comunele:
Cirstănești, Măldărești,. Folești.
d.-s. și Mădulari.

deal,

lești-d.-s.,

la V.

pl. Horezul,

com.

Otești, ma/a!/a, în com. rur, Ra:
covița, pl. FHorezul, jud. Vilcea.
Se zice că această mahala datează

de la anul 1656, adică cu

mult înainte de constituirea comunei Racoviţa. Cei d'intii locuitori așezați aci ar fi fost Con-.
stantin

Bulacul,

dea/,

în

com,

Oteșani, pl, Horezul, jud. Vilcea, pe care se cultivă 2 hect,,
50

arii

vie.

Oteşti, sai

Galeri, saz, în jud.

Bacăii, pl. Siretul-d.-j., com. Gioseni, situat pe malul
Siretului, la 5ip kil.

și

Bulacul.

şi

lo-

de lemn, sim-

nezugrăvită,

construită

Această

dată

și nu-

mele ctitorilor s'aii găsit săpate
într'o icoană

a Mintuitorului, la

uşile împărătești din
Satul Otești, după

vede din

dreapta.
cum se

următorul

hrisov

al

lui Constantin Basarab Voevod
din anul 1694, a fost închinată
Horezul:

stîng al
de Ilor-

geşti (școala). Are o populaţie
" de 39 familii, sai 139 suflete,

«Și am adus domnia mea la sf, mănăstire Ilorezul, tot satul Oteşti ot sud
Vilcea jumătate de peste tot hotarul și
din

toți Romînii,

alla din cimp, din

iar jumătate, cît se vor

pădure,

din

apă

și

din șezutul satului cu pometul, cu livezile și cu munţii, care moșie se hotărăște pe din sus cu Polovraci şi pe din

jos cu

fesat
lui
Mi-

- lescu.

Deci cl împreună cu jupineasa lui
Păuna, de nimeni siliţi și nebîntuiți, aii
mers la părintele Ioan Egumenul de la

mănăstirea domniei mele de la Ilorezul .
de aii tocmit această jumătate de sat, ci
de a lor bună voie, fără de nici o silă,
drept bani gata, talere 120 cu 'zapis de
la mina lor de vînzare făcut la mina

în zapis, mărturii cari s'aii întimplat
tocmcala

Oteşti,

Milostea, mănăstirea

Bistriţa

și

Romînii

roșie, a statului, jud. Olt,

fostă pendinte de biserica Sf.
Gheorghe-Noii (București), care
s'a căutat în regie de stat.
Oteşti, pădure particulară, supusă regimului silvic, situată pe
moșia Oteşti, pendinte de com.
Racoviţa, plaiul Horezul, jud.
Vilcea.

Oteşti, piritaş, în jud. Bacăi, pl.
Siretul-d.-j.,

com.

Botești,

care

se scurge în pîriul Răcătăul..

Oteşti-de-Jos, con. rur., pl. Oltul-d.-s., jud. Ol, situată pe
valea riului Cungrea-Mică, la 29
kil. de capitala județului și la.
10 kil. de a plășei.
Formată numai din satul cu
același nume, are: o populaţie de
519 locuitori, din cari 94 contribuabili, locuind în 130 case; o bi-

serică, fondată la anul 1838 de
jupîn Constantin Povarnagiul şi
alți locuitori, cu următoarea înscripţie:

încă să se știe anume: Văsii cu
feciorul lui, i Manca Zaite cu feciorit lui,
i Dan Merina cu feciorii lui, i Stanciu

e Doamne cela ce cu puterea ta proslăvești pe ceia ce iubesc podoaba casei

cu frate-săii Dan și cu feciorii lor, i Lupu

care întru cinstea și slava

cu feciori! lui, i Viorel cu feciorii lui,
i Tudosie cu feciori? lui, i Văşii Curdeanciul cu feciorii lui, i Mircea cu feciorii lui, i Mihaiii Prihit cu feciorii lui,
i Dan

frate -săi

Loșet

la

lor,2

1707 de familia Mituţă

mănăstirei

jud. Vil-

raionul

Drăndoiul

Horgea.
|
Are o populaţie de 250

plă

i Dragoș cu feciorii lui,și cu toți
ciorii cîți le va da Dumnezciă. .
«Pentru că această jumătate de
din Oteşti, și cu Romiînii fost-aă a
Stauco, feciorul lui Pătru Clucerul

părintelui Ioan Egumenul,- leatul 7202
(1694)şi cu mulţi boieri și preoţi scriși

Fo-

cea, cu virfurile: Ripa-cu-larbă,
Posogul, Druganul, Măgura, Ve.
duinele, Nedeiţa și Gorunul.
Oteşani,

Ștefan

.

la anul

Negara,
Garamia, Groși-Costi,
Secătura, Ogoara, Padina, Smi-

de

In acest sat s'a născut

și Cufurita.

Locurile din jurul comunei se
numesc:
Costofirul, Dăgiănia,

Ră-

ţinea

Tomșa, Domnul Moldovei (Mi
ron Costin, «Opere complecte»,
ediţ. V. A. Urechiă, volumul I,

cuitori; o biserică

Turbalinul, Turburea, Vilcidorul

pirtul

jud. Putna, iar acum face parte
din jud. Bacăii, com. Gioseni,

Telecheşti și udată de văile:
Cărpinişul, Gresarul, Găunoasa,

Oteşani,

"OTEȘTI-DE-JOS

617

cu

Marco,

feciorii

i Avram

lui,

i

“Toma

și

cu fecioriă lui,

tale,

priimeşte

păraţi
temelie,

și acest sfint locaş al tăii,

Constantin

sfinţilor

îm-

şi Elena

s'aii zidit din
cu toată osîrdia și cheltuiala de

d-lui Jupîn

Constantin

. Povarnagiul

sin

Jon Gogan, din satul Timpeni şi cu nepotul d-lui Jupin Pîrvu ce aii fost aci,
în satul Oteşti cu poverne, fiind ajutori

OTEȘTI-DE-JOS

618

OTETELIȘUL

și s'aii săvîrșit în zilele Inălţatului Domn

mună

Alexandru Dimitrie Ghica Voevod, fiind
Episcop Rir. Kir. llarion Argeșiul»,

anului 1602 (7110), căci proprietarul St. Căpitănescu -posedă un act vechiii (cu această
dată), în care se arată că locuitorul Staicu a cumpărat mo-

Pe lingă agricultură, locuitorii se mai ocupă și cu lemnăria. Ei desfac produsul muncci
la Slatina. *
Locuitorii sunt moșneni, afară

de 6,

cari

s'aii

împroprietărit

la 1864, pe moşiile d-lor Lerescu și Christu
Flefterescu,

dindu-li-se
posedă:
și vaci,
porci.

19 hect. pămînt, Ei

14 cai și iepe, 112 boi
12 capre, ŞII oi şi 56
-

Toată comuna, împreună
izlazul, are 250 hect,
La

1896,

Septembre

cu

1,

s'a

înființat aci școală, care se frecuentă de 57 copii, toți băeți.
Statul cheltucște cu ea 1242 lei
anual,
Dintre pomi roditori, se găsesc
:. meri, peri, duzi, cireși și
nuci.

.

Comerciul se
cîrciumar,

exercită

Veniturile și cheltuelile
se urcă la 1449 lei.

de
com.

Comuna e așezată pe 2 dealuri; pe dealul din spre V. se
cultivă vii, iar pe cel din spre
E. semănături.
Printr'însa trece şoseaua judeţeană Slatina-Casa-Vechie şi
altă

şosea

la com.

Duimitrești,

care merge spre orașul Drăgășani,
Este udată de mai multe vilcele și sc mărginește cu comuncle: Dumitrești,
Oteşti-d.-s.,
Vai-de-li, Albești şi Urluiasca,

Oteşti-de-]Jos, deal, în raionul
com. Oteşti-d.-j., pl. Oltul-d.-s.,
jud. Olt, pe care se cultivă 42
hect,,

5o

arii

vic.

Oteşti-de-Sus, co. rur., pl. Oltud.-s., jud.

Olt, compusă din trei

„cătune: Aldeseci, Cepești şi Cer.
beni.

Sc

crede

că

această

co-

1

datează cu

mult

înaintea

şia Oteșori, de la Ban, Titi și
Corcea, feciorii Milcului. IExistența acestui Ban se probează

şi prin faptul că în valea Cepturariul, fostă înainte proprietatea moșnenilor Otești, azi a
d-lui Demostene

Cuculi,

există

un puț vechiii, numit Puțul-luiBan.
:
|
E situată pe valea CungreaMică, la 31 kil. de capitala județului și la 9 kil. de a plășei.
Are o populație de 1096 locuitori, din cari 203 contribuabili; o şcoală, frecuentată de

66

copii;

Cerbeni,

o

biserică,

fondată

la

Locuitorii, afară

în

căt,

1810.

de

îl desfac la

Slatina și Cimpul,

din

locuitori sunt moş:

neni; iar 70 s'au împroprietărit
la 1864 pe 205 hect. pămînt,
în moşiile d-lor Deleanu (azi
a d-lui Christ. Elefterescu), Căpitănescu și Bădescu. Ei posedă
30 cai și iepe,

boi,

10

172

capre,

vaci,

320

oi,

580

1640

la Vlăngărești

porci.

E brăzdată de dealurile: Dealul-de- Răsărit,
Dealul-de-Apus,
Dealul-Stinelor, Dealul-Moşului,
al-Plopului, al-Cirstei, al-Cacovei,
Piscul-Vrabelei, Piscul-cu - Pruni

și Dealul-Hoţului.
Apele din comună sunt: Cungrea-Mică, care curge de la N.
spre S. prin centrul Oteștilor.
In ea se varsă vilcelele: ITotarul,
Sucetul, Vilceaua-Mare, Cirstea,

Cacova

și Dodeiul,

pe

partea

dreaptă; iar pe stînga primește
piraiele Moşul, Văraticul, Plopul,
Valea-cu-Peri, Valea-Cepoaselor,
etc.

Se mărginește cu comunele:
Otești-d.-j., Vai-de-Ti, Urşi, Dienci, Cimpul-Mare și Dumitrești.

cora.

da/, în raionul

Oteşti-d.-s.,

pl. Oltul-d.-s.,

jud. Olt, pe care se cultivă 77
hect. vie.
Oteteleşanu, (Măgurelele-Ote.teleşanu), saţ, făcînd parte din
com, rur. Măgurelele, pl. Sabarul, jud. Ilfov, situat la S. de
Bucureşti, pe malul stîng al
riului

Sabarul.

Aci

este

reşe-

dința primăriei.
,
Sc întinde pe o suprafață de
683 hect. cu o populaţie de
389 locuitori.
Academiei

Romine,

moşteni-

Pămintul comunei e deluros
și se întinde pe o suprafață de
1383 hect., din cari şoo hect.
pădure și restul bun de muncă.
In raionul comunci sunt mulți

şi 2 cintăreţi;

meri,

peri,

frecuentată de 20 copii; 1 moară

cireși,

vișini,

duzi,

nuci,

zarzări

și gutui.

Comerciulse face de
ciumari.
Budgetul

pruni,

Are

e

la

venituri

de

la V., cu

şos, judeţeană,

o

biserică,

cu

Sf. Ioan, deservită
o

hramul

de 1 preot
şcoală

1 heleșteii

mixtă,

și4 poduri.

Comerciul se face
ciumar

2031 Ici şi la cheltucli, de 970
lei.
Se leagă printr'o şosea vecinală,

toarea casei Otetelișanu, aparțin
465 hect. şi locuitorilor, 218 hect.

cu apă;

doi cîr-

și

cu Vai-de-Ei.

Oteşti-de-Sus,

agricul-

tură, se mai ocupă și cu dul:
gheria, rotăria, butăria, cojocăria și ficrăria. Produsul muucei
Mare.
Parte

Drumul-Oaei,

la NE.

de

1 cir-

mari

e de

și 1 hangiă.

Numărul

vitelor

252 și al celor mici,
Vezi Măgurelelc.

de

325.

Otetelişul, camp. rur., jud. Vilcea,

OTETELIȘUL

-.619

pl. Olteţul.d..j., situată sub capul
„ dealului

Răi, între riurile Cerna

şi Olteţul, la 70 kil. de capitala
județulni şi la 40 kil. de a
subprefecturei.
Are o populaţie de 699 locuitori, din cari 143 contribuabili, locuind

în

195

case;

Şerban şi Anita; o școală, înfiinţată la 1857, frecuentată de
25 copii; 1 moară.
Locuitorii se ocupă în spe-

cial cu agricultura. Un număr de
118, sai împroprietărit la anul
1864, pe proprietatea d-lui Ion
hect. pămînt,
Ei posedă:
60 vaci,

li s'aii dat 420

18 cai,

2 bivoli,

30

cei

uciși

a

se

fost

chiar

etc.

Şoseaua Olteţul şi Cerna, cari
întilnește la capul de V.

al comunei Otetelişul, înlesneşte

1800 lei şi la cheltueli, de 1300.
E brăzdată de dealul Răi 'și
Poiana-Luncei și e udată de va-

lea Olteţul și de riul Cerna. Are
fintîni.
La 20 Iulie,

,
fie-care

în

din care izvorește

Oticul,
hect.,

moșie particulară,
'de 227.
în jud. Covurluiii, com.

Pechea, pl. Siretul.
Oticul,

pădure

a statului,

în în-

tindere de 1500 hect.,
Nucșoara, jud. Mușcel.

plaiul

an,

lui Olteanca,
la S. de com.

în care se varsă
Glăvile, pl. Oitul-

Udă

ductiv.

Benești, Vasilaţi
și la $., cu com.

V.,

cu

Otmătul,

7î77ă,

între com.

nea

şi Munuşoaia.

Otmătul, zzire ce se mai dă
satulu? Berteşti-de-sus, județul
Brăila.
Otmocul, rival, jud.. Brăila, situat la N. satului Gropeni, la
2 kil.; se varsă
sul, spre S.V.
Otopeni,

com.

în lacul Tino-

rur.,

jud.

Ilfov,

,

Se compune din satele: Oto-

și Rusănești
Bălăcești.

peni-d.-s. și Otopeni-d.-j., cu o
populație de 851 suflete, din

Tot. ZF

de 7439 lei și la cheltueli, de
7419 lei.
Arc 2 biserici, în fie-care că:
tun cite una; o școală mixtă,
Vite: 142 cai și iepe, 376
boi, 138 vaci şi viței, 42 bivoli
și 11 bivolițe.

Locuitorii
102

posedă:

cu

și 26

cu

116

plu-

boi şi 14 cu cai;

154 cu boi

cai.

-

Improprietăriți sunt 136 locuitori și ncimproprictăriți mai
sunt 85.
Comerciul
ciumari,

se

face de 9 ctîr-

Ber-

tești-d.-s. şi ostrovul Vărsătura,
jud. Brăila, format din Creme-

la N., cu com.

65617. Marele Diclionar Geografie

în

Otopeni, for/, în jurul Bucureștilor, jud. Ilfov.

lea Pasărea,

la

locuind

Locuitorii cultivă 1000 hect.
(restul loc sterp și izlaz).
Budgetul com. c la venituri

180 care şi căruțe:
Otlogului (Grindul-), grina, în
jud. Tulcea, pl. Măcinul, com.
urb. Măcinul, în partea de V.
a plășei şi a comunei; are o
formă lunguiaţă ; e înconjurat cu
stuf şi străbătut de o girliță de
20 hect.; ce nisipos şi nepro-

Băbeni

Petroasa;

contrib.,

cultivă 787 hect. (22 sterpe,
140 izlaz, 1 vie, 225 pădure).

guri:

pl. Dimboviţa, situată la N. de
București, la 15 kil., lingă va:

și

218

215 case,
Se întinde pe-o suprafaţă de
2226 hect. Statul şi di Gr.-G..
Cantacuzino ai 1175 hect., iar
locuitorii, 1051 hect. Proprietatii

partea

a comunei.

se face aci bilciu,
Se mărginește: la E. cu com,
com. Știrbeşti;

cari

frecuentată de 29 copii.
Otinceaua, zîrîz, aflucnt al rîu-

d.-j., jud. Vilcea.

comunicaţia între comunele: Bălcești, Benești și Rusănești.
Budgetul com. e la venituri de

20

mute,

riul Dimboviţa, jud. Mușcel.

de E.

şi

năuţilor, și un Ion Arnăutul,
cel mai răi,
Comuna se întinde pe o suprafaţă de 420 hect.
Dintre pomi roditori, sunt:
peri,

Oticul,

50 arii vic.

capre

Baraicrarul Iova, gospodarul Ar.

meri,

hect.,

100 boi,

300 oi.
Se zice că în această com.
Tudor Vladimirescu a pus de
a tăiat mai mulți Arnăuţi, cari
nu se supuneaii poruncilor lui.
Intre

Otetelişul, gza/, în raionul com.
Otetelişul, pl. Olteţul-d.-j., jud.
Vilcea, pe care se cultivă 2

obi-

serică, fondată în timpul Domniei lui Alexandru Ipsilante, de

Otetelişanu, cînd

"OTOPENI-DE-JOS

Otopeni,

moșie a

statului,

jud,

Ilfov, pendinte de Sf, Sava şi
Radu-Vodă, arendată anual cu
20200 lei.

Otopeni, pădure particulară, situată pe moșia Otopeni-d.-j.,
jud. Ilfov, com. Otopeni. Porţiunea

de pădure

din interiorul

liniei ferate a forturilor este supusă regimului silvic,

Otopeni-de-Jos, saz, făcînd
din com. rur. Otopeni, pl.
bovița, jud. Ilfov, situat
de Otopeni-d.-s., lingă
Pasărea.

La

S., locul

parte
Dîmla E.
valea

e băltos.

Se întinde pe o suprafaţă de.
975

hect.,

cu

280 locuitori,

o "populaţie

de

OTOPENI-DE-SUS-

620

D-1 Gr. Cantacuzino are 625
hect. și locuitorii 350 hect. Proprietarul cultivă 337 hect. (2
“sterpe,

50 izlaz,

1 vie, 225 pă-

dure). Locuitorii cultivă 325
hect. (12 sterpe şi 13 izlaz).

Are o biserică, cu hramul
Sf. Nicolae, deservită de 1 preot
şi 1

ciîntăreț;

o

școală

mixtă,

frecuentată de 20 copii.
Comerciul se face de 3 cîrciumari.

vitelor

și al celor

mari

mici,

e de

de

264.

situat la N.
sat trece şo-

seaua națională București-Ploeşti,
Aci este reședința primăriei,
Se întinde pe o suprafață de
1250 hect., cu o populaţie de
571 locuitori.
Statul

are 55o

hect,

şi locui-

torii, 700 hect. Statul cultivă
prin arendașii săi 450 hect. (10
sterpe și go izlaz). Locuitorii
"cultivă

675

hect.

(10 sterpe

și

15 -izlaz).
Are

o biserică, cu hramul Sf.

Gheorghe, deservită de 1 preot
și 1 cîntăreț,
Comerciul se face de 6 cîrciumari.

Numărul
459

vitelor

mari .e de

şi al celor mici,

de

665.

Otosola, za/e, jud. Bacăii, pl.
Siretul-d.-j., de pe teritoriul comunci

Mileşti.

Otovăeşti, vechie numire a satului Gohorul, jud, “Fecuciii.

Otrocolei (Piriul-), firii,
moșia

Brăcști,

com.

cu

pe

același

numc, pl. Coșula, jud. Dorohoiii.

„ Oţa, vechie numire
Casota, jud.

deanul-Cirlig.

Ciacîrul

Buzăă,

a

cătunul
com.

Glo-

jud.

Brăila,

între

şi Vizirul,

Oţeleni, co. 'rur., în partea de
N. a plăşei Mijlocul, jud. Fălciă,
situată între dealuri. Mărginită
la N. şi IE. cu com. Iloceni;
la S,, cu Deleni și la V., cu Oltenești,

formată

din

două

sate:

| Oţeleni şi Băgăul, cu o suprafață de

Otopeni-de-Sus, sat, făcînd parte
din com. rur. Otopeni, pl. Dim.
bovița, jud, Ilfov,
de Bucureşti. Prin

eser,

Dunărea-Vapoarelor şi canalul
Vilciul, pe hotarul dintre com.

E

Numărul
250

Oţelea,

OȚELEȘTI

1374

hect.

şi cu

o po-

pulație de 211 familii, sau 530
suflete, din cari 178 contribuabili,
Are

o

școală

şi

o

biserică

preot.

un

cu

Vite sunt 852: 63 cai, 60 oi,
439 vite mari cornute şi 290
porci,

Budgetul

com. e la

venituri

de Iei 3536, bani 35 şi la chel:
tucli, de lei 3191, bani 47.
Teritoriul comunei este udat

de piraiele: Rogosa sai Bujorul,
Saca

şi Moisei,

Iazuri sunt patru: Dahorul,
Drăgunoiul, Botezatul și Cotacul,
Oţeleni, sa şi reşedinţa comunci Oţeleni, pl. Mijlocul, jud.
Fălcii, așezat pe platoul și valea dealului

Oţeleni,

între dea-

Oţeleni, sas, în jud. Roman, pl.
Siretul-d.-s., com. Bira, spre N,
de tirguşorul Bira şi la 5 kil.
de el. Este așezat pe coasta
despre S. a unui deal. Are o
populație de 257 familii (270
contribuabili), locuind în 264
case; două biserici de zid, una
ortodoxă și a doua catolică.

Populaţia este compusă aproape numai din Unguri, Se lucrează olăria,
Sunt 745 vite mari cornute.
Locuitorii Unguri din acest
sat, împreună cu cei din satul
Boghicea, Buhoaaca şi Slobozia
(Petrești), formează o parohie
catolică, cu reședința în satul
Oţelești. Mai înainte de 1886,
acest sat forma o com. aparte,
com. Oţeleni.

Oţeleşti, com. rur.,
pl.

Siretul-d..s.,

piriului Berheci,

Antohești,

Făghieni
Pănă

Coloneşti

și

cu

o populaţie de 200 familii, sai
791 suflete, din cari 167 contrib.
Locuitorii sunt răzeși, și se
ocupă și de cultura viilor şi a
livezilor.
Arco școală, înființată în 1866,
Îrccuentată de 45 copii; o biserică,

deservită

de un preot și

un dascăl, fondată la 1780.
Se zice că satul ar fi înființatde
Aga Migdale Oțel, unii diu slujbaşii lui Ștefan-Vodă-cel-Mare,
căruia,

pentru credinţa sa, D)om-

nul i-a donat acest loc.

reşedinţa,

Oţelești,

și Pădureni.
în

suprafață

hect.

valea

fostă moşie ră-

anul

1574,

a

făcut

parte din judeţul Tecuciii. Această comună a fost alcătuită din
cătunele: Antohești, Făghieni,
Gloduri, Oţelești, Pădureni și
Prisaca.

1345

Bacăii,

zășească, care ținea de judeţul
Tecuciii, :
Se compune din 4 cătune:

lurile Oţeleni şi Zgura şi între
piraiele Rogosa și Saca, pe o
de

jud.

aşezată în

Se mărginește

la E., cu com,

(jud, Tecuciii);

la S,,

cu com. Onceşti (jud. Tecuciii);
la V., cu com. Filipeni şi la N.,

cu com. Glodurile.
IE străbătută în lungul săi de
piriul
Berheciu!, care lasă pe
stinga Pădureni și Antoheşti,
lingă care primește piriiașul
Fundul; trece prin

Oţeleşti

şi

după ce curge cit-va paralel cu
Dunăvăţul, intră în jud. Tecuciti.

Valea

lui

este

înconjurată

la

E. de dealurile

Petrești,

Dom-

nița,

Tarniţa

și

Berheci și

V., de dealul Dobrina.

la

OȚELEȘTI ..

OVIDIU (INSULA-LUI-),

Are o populație

de 355 fa-

milii, saii. 1340 suflete, din cari
327 contribuabili, locuind în 354
case; o școală, în cătunul Anto-

hești, înființată

în

1892;

3 bi-

scrici,

în

satele

Oţe-

cite una

“leşti, Antohești și Tăghieni, deservite de un preot şi 5 dascăli;
3 circiumi,

Teritoriul comunei
tindere

de

1919

Totalul

hect.

tură este de 912,34

hect,

sunt

hect.; D. Condurachi,
hcct.

Restul pămîntului este împărţit între răzeși.
|
Pădurile aii o întindere de
hect.

Viile
S9,05

Vite

ocupă o
79

suprafață

de

cai, 694

vite

mari

cornute, 98 porci, 12 capre.
Stupi cu albine sunt 41.
In această

piatră

com.

ce se

se

găseşte

întrebuințează

la

zidărie.

în

jud.

tueli, de 1635 lei, 63 bani.
Teritoriul comunei este stră-

bătut de calea vecinală CimpeniObirșia-Gloduri- Oţeleşti, lungă
de 13 kil.
Distanţele: la Bacăii, capitala
districtului,

Oţelul, sa/, făcînd parte din com.
Berevoești- -Pămînteni,

pl.

Nuc-

şoara, jud. Mușccl, situat pe
un loc înalt, udat la V. de riul
Bratia,
Arc o populație de 74 lo-

Oţeleşti, sas, în jud. Bacăii,
Siretul-d.-s.,

com.

cu

pl.

vechie

familie

de proprietari ră-

zeși ; pe cel sc află aşezat satul
Oţeleni, com. Oţele, pl. Mijlocul, jud. Fălciii,

Oului

(Piscul-).

Vezi

Dealul-

Doamnei, com. Tomeşti, pl. Co-

o

Ouşorul, ante, jud. Bacău, pl.
Trotușul, com. Dofteana, de pe
stinga Trotușului,

biserică

clădită

Gavril Conachi în 1785;
ciumă.
Vite: 27 cai, 242
cornute și 9 porci.

vite

de

o cîr-

Trotuşul,

com.

Căiuţul,

care se

scurge în piriul Căiuţul.
Ouşorul, po/iș.

podiş, com.

Vezi Trestiana,

Sirca,

“!

pl. Cirligă-

."

Ovan, saii Valea-Satului, va/e,
jud. Vilcea, plaiul Cozia;
bate com.

Brezoiul

stră-.

de la S. la

„N. şi se varsă

în

tot în raionul

com,

riul Lotrul,
Brezoiul.

Ovesele, pfrizaş, jud. Bacăi, pl.
Trotușul,

com.

Căiuţul, care se

scurge în pirîul Căiuțul,

Ouşorul, deal, jud. Bacău, pl,
Tazlăul-d..j., depe teritoriul com.

Birsănești,
Ouşorul,

Oveselul,
com. rur.
d.-j., jud.
Are o
cuitori; o
21 copii;

saţ, făcînd parte din
Măciuca, pl. CernaVilcea.
populaţie de 202 loşcoală, frecuentată de ” o biserică, cu urmă. !

inscripţie:

Această sfintă şi Dumnezciască biserică, fiind ma! din "nainte vreme de moșii -

și părinţii noștri făcută de lemu, cu hramul Sf, Nicolae și iară prefăcîndu=se tot

aceea cu hramul Cuvioasa Paraschiva, îu-

«ea

ca

Pădure,

jud.

Bacăii, pl. Tazlăuld.-j., de pe
teritoriul com. Tirgul-Valea-R
ca,
cu o înălțime de vre-o 300 m.
Ouşorul,

Ovesele, 4a//ă, jud. Dolj, pl. Cimpul, com. Ciuperceni, spre E,
de Tinoasa. Arc o întindere aproximativă de 80 hect. şi conține pește. Comunică cu Tinoasa, numai cînd sunt apele vărsate.

toarea

același

nume, situat pe piriul Berheciul. Arc o populaţie de 469

Ouşorul, iriiaș, jud. Bacăii, pl.

cuitori.

36 kil.
; la Filipeni,

5 Kil.; la com. Gloduzile, ş kil.;
la Secueni, reşedinţa plășei, 19 kil.

|

Bacăă,

drul, jud. Iași.

Budgetul comunei e la venituri
de 7288 lei, S7 bani şi la chel-

suflete;

moșie,

pl. Siretul-d.-s., de pe teritoriul
com. Oţelești.

Oţelul, «ca, astfel numit:de la o

hect.

căii, pl. Trotuşul, de pe terito-

riul com. Căiuţul,

tura, jud. Iași.

Maria

Shioala A. Antohi, cu o moșie

148

Oţeleşti, vecie numire a satului
Corodul, jud. Tecuciii.
Oţeleşti,

T. Hanuţă, cu o moşie, în secția
Pădureni, de 645 hect.; Mar.
de 45,11
cu 64,67

rîului Berheciul, fostă moșie răzăşcască, care ținea de jud. Tecuciii. Astăzi com. Oţeleşti face
parte din jud. Bacăiă, pl. Siretul-de-Sus.

are o în-

pămînturilor de cul:

Proprietari mari

Oţeleşti, saz, aşezat în valea pt-

dea/,

Tazlăul-d.-j.,
com. Brătila,

jud.

Bacăii, pl.

de pe teritoriul
care face parte

din șira dealurilor
Tazlăului-Mare.

din

stînga

mari

Ouşorul, zî7f de deal, jud. Ba-

cepindu-se

din

temelie

de

zid la leat - -

1546, de d-l Boeru Alexandru Iordache

Măciuceanu și ajutorul celor-l'alți ctitori;
cu blagoslovenia Prea sfinţici sale Păriu-

telui Episcop Neofit, în zilele prea [uminatului și Inălţatului Domn Gheorghe
Bibescu

și s?aii înfrumusețat cu toate po-

doabele și zugrăveala pe din lăuntru pre-

cum și pe din alară, după cum se vede
și s'aii săvirșit la leatul

1849.

cu

toate

ale dinsci,

Ovidiu (Insula-lui-). Lîngă Con.-.
stanţa existăo insulă în mijlo:

- .

OVISA

629.

cul unui lac, pe care unii o nu.

mesc Insula-lui-Ovidiii. Se crede
căacest numei-a fostdatdeun
Englez, pe cînd se făcea drumul de
fier de la Constanțala Cernavoda.
Lacul poartă -numele de SirtGhiol (lacul de lapte). Marginele sale sunt lipsite de arbori;
numai la un loc se observă ciî-

te-va sălcii. Insula e înconjurată

de plante aquatice (trestie). In
insulă se vede un tufiș compus
din peri sălbatici, fagi și cîte-va
vițe pe cari cresc nişte struguri
de o micime extraordinară; iar

pe jos crește cucută. La mijlocul insulei se află o mare gră-

madă de pictre, care par a

fi

extremitatea

OZINCA-VECIIE

cea-l'altă, spre

se află un istm de
înconjoară laguna.

nisip,

E.,

care

Ovisa, /ocalitate îsolată, în jud.
Prahova,

pl. Podgoria, com. Po-

deni-Vechi,
de piatră.

unde

sunt

cariere

Ovisa, gîr/ă, izvorește din com.
Gornetul-Cuib,

jud. Prahova, pl.

Podgoria ; curge spre E.;

udă

căt. Bălțeşti în partea de S., şi,
după ce primește ca afluent gîrlia Sărățelul, se varsă în rîul
Lopatna, în raionul com. Podeni-Noi.

transportate acolo în trecut, pen- | Ovreiul, căzun
(tîrlă), în jud. Iatru vre-o clădire în perimetrul
lomiţa, pl. Borcea, pendinte de
insulei. In faţa ei, la o oare-care
com. Rasa,
distanță, se află satul Canara
“(cuvînt turcesc, care însemnează
Ovreiului (Măgura-), măgură,
stîncă),

cunoscut

prin

carierele

"Sale de piatră,
Dincolo de satul Canara, spre

S..I:., se întinde o cîmpie iar la

deal şi punct

trigonometric

de

observaţie, la S.-V. de Dobridorul, pl."Cîmpul, jud. Dolj; are
o înălțime :de S9 m.

Ovreiului

(Piscul-),

zise,

pe

dealul din stinga Cungrişoarci,
jud. Olt, pl. Oltul-d.-s., com. Păroşi,

Ozana, zirii, jud. Neamţu, izvoreşte din munții jud. Suceava;
primește pe stînga piraiele:
Agăpeni, al-Crugenilor, Cotnărelul, Pipirigul, Stejarul, Do-

brina cu Dobriţa, Leghiul; iar
pe dreapta, piraiele: Tărăţeni,
Pluton, Domesnicul, Carpănul,
al-Secului și al-Cociorvei. Vezi

Neamţul,

pîriii,

Ozinca, priva!, în partea de S.-V.
a com.

Vizirul,

jud.

Brăila,

a-

proape de Dunărea-Vechie; unește iezerul Lișteghia cu Lu-

poiul.

|

Ozinca-Vechie,

prival, la S.-V.

com. Vizirul, jud. Brăila; unește
privalul Băndoiul cu privalul
"Vidroiul,

din

com.

Ciacîrul,

p
Pacuiul, dea, în jud. R.-Sărat,
pl. Orașului, com. Broşteni; se
desface din Culmea-Scorușului ;

brăzdează
munci;

partea

de V.

țârmul.

fluviului,

300

și adinc

m.

navigabil;

cel

este

larg

de

de ro m., deci

de

N. e îngust

a co-

şi mic, nenavigabil;, este așezată

este acoperit cu păduri.

la S. de Pacuiul-Mijlociii şi de
Pacuiul cel-Mic.

Pacuiul-lui-Soare,îr2s27ă, în Du-

năre, jud. Constanţa, pl. SilistraNouă,

com.

rur.

Girliţa,

căt.

Girliţa; are o formă lunguiaţă,
umflată la mijloc, cu o direcţie de
la S.-V. spre N.-E.; situată în par“tea de N. a plășci şi a comunei;
braţul, care o desparte de malul
de E., are o lăţime de 200 m.
și o adîncime

de

10 m.

insula

are 2 kil. lungime, 200 m. lățime, şi o suprafață de 70 hect.;
este neproductivă, fiind, acoperită cu

nisip

și pietriş.

Pacuiul-Mare, îusu/ă, jud. Constanța, formată de Dunăre, la

Pacuiul-Mic,

jud.

7ns24/ă, în Dunăre,

Constanţa,

așezată

la N.

de Pacuiul-Mare, între ostroavele Pacuiul-Mijlociii și Pacuiul-

Vechiii, cu

o întindere

de

25

'hect., formate de aluviuni și acoperite parte cu nisip şi parte

sait

1021

suflete,

locuind

și 163 bordee; o
zid, cu hramul Sf.

braţele fluviului, care

o despart de țărmi, sunt înguste
şi puţin adinci,

tăreț; o școală mixtă, ce funcţionează din 1888, condusă de

Ostrovul;

Pacuiul - Mijlocii, însu/ă, (40
hect.), jud. Constanţa, așezată la
N. de Pacuiul-Mic, ţinînd de
com. urb. Ostrovul; lungă de
I kil., largă de 100 m., formată
din aluviunile Dunărei, şi aco-

a jud. Constanţa, şi în cea de
N. a plăşei Silistra-Nouă șia
com, urb. Ostrovul; este formată din aluviunile fluviului;

Padea, com. rur. şi sat, jud. Dolj,
pl. Jiul-d.-mj., la 40 kil. de Cra-

>

milii,

în 96 case
biserică de

« Nicolae, fondată de vechiul proprietar Diculescu și de soția sa
şi deservită de 1 preot şi 1 cîn-

cu sălcii; ţine tot de com. urb.

intrarea sa pe teritoriul romînesc
al Dobrogei; este situată în
partea de S.-V. a Dobrogei și

pămîntul săi e format din argil, nisip și pietriș; are o formă
lunguiață ; lungă de 1200 m. și
largă de 80 m.; e acoperită cu
livezi de pruni și alți arbori;
brațul de S$. ce o desparte de

Terenul com. este accidentat
de dealul Cetatea și de valea
Padea. Pe dealul Cetatea se văd
niște urme de parapete.
|
Este udată de rîul Jiul, care
curge pe la E. săi, cu îndreptarea N.-E. Se găsesc în com,
cite-va scursuri și mici bălți ce
se varsă toate în ii.
Are o populaţie de 250 fa-

perită numai cu pietriș și nisip.

un învățător, frecuentată de 40
băeți și 6 fete; 2 cîrciumi,
După legea rurală din 1864
sunt 157
tăriți,

locuitori

împroprie|

Suprafața teritoriului comunal este de 1552 hect., din cari:
1512 hect. pămînt arabil, 3 hect:
fineaţă, 29 hect. izlaz şi 15 hect.
pădure.

o

iova.

Moșia Padca cu o suprafață
de 2000 hect. arabile și o pă:

Situată aproape de Jii, pe
valea numită Padea.
“Se mărgineşte la E. cu apa
Jiului; la V., cu com. Giurgiţa;
la N,, cu com. Drănicul şi la S.,cu: com. Birza,

populată cu stejar și gîrniță,
aparțin d-lor Nicolae Popp şi
Dumitrache Băncoiii.
Fineţele aii o întindere de 3
hect. şi aparțin locuitorilor.

dure,

în întindere

de

15

hect,,'

„PADEA

Pe

-.

024

proprietatea

„Popp,

se

d-lui

găseşte

o

N. 7.

moară

muntele

voind să-l

„* Budgetul comunei ce la veni„turi de 2993 Ici și la cheltueli
de 28577 Iei, 43 bani,

zice Ocolnica și pe

Are: 2 biserici, deservite de
I preot și 2 cîntăreți ; o școală,

de
pl.

Padea,

condusă de 1 învățător, frecuentată de 20 copii; 2 cîrciumi,

în

Padina

În

anul

hotarul

jud. Mehedinţi,
cu o populaţie
locuind în 175
com. rur. Nego-

1874,

cînd

acest

Cloşani, era reședința comunei,
care atunci purta numele de comuna Padeșul,
”

Din punct de vedere istoric,
acest sat a jucat un rol însemnat.
Pe

o

în

albia Motrului,

stingă,

în

întinsă,

acest

așezată

pe

partea

sat,

“Tudor

Vladimirescu, în anul 1821 a
ridicat stindardul revoluţiunei,
cu concursul prectului Ghcorhe

Pădeșeanu,

Spineanu,
Urmele
astă-zi,

orașul Buzăiă.

Limita,

sat forma comună cu com. rur,

cîmpie

de

m.

Padea,

Padeşul, sa/, în
plaiul Cloșani,
de 500 suflete,
"case, Aparține
eşti.

(Macoveiul), com. ru.

şi sa, în jud. Buzăi, pl. Cimpului, la extremitatea de S.E.
a județului și la 54 kil. 700

Padea, va/e, jud. Dolj, pl. Jiul:
de-Mijloc, pe care este așczată
comuna

lui

Gheorghe

Popa Dinu

meterezului se
avind o formă

și

alţii.

văd și
de cir-

comferinţă, al cărui pămînt formează un patrulater ridicat în
interior.

Locuitorii Pădeşeni posedă și

este

Ocupaţiunea locuitorilor, pe
lîngă agricultura, este comerciul
cu șindrila, precum și facerea
pietrelor de moară.

Padea, moșie particulară, jud.
Dolj, pl. Jiul-de-Mijloc, com.
- Padea,

com.

unde

la

N.,

moșiei

începe

din

Scărlătești

gul, Luciul și Căldărești;

la V,,

sc lasă tot pe hotarul moșici
Căldărești pănă în hotarul jud.

Ialomița, în

moșia Balaciul;

S., din hotarul Balaciului,

ge pe

mer-

marginea moşielor:

lilia, Cocora, . Mileasca,
nești, Reviga, Ciochina

loșești,

pănă

la

în Movila-Cioci.

lor, unde.se şi termină limita
sa cu:jud. Ialomiţa; la E., în-

cepind din Movila-Ciocilor, mer.
ge pe hotarul jud. Brăila, pe
marginea moșielor Ciocile, Jugurcanul şi Rușcţul, pănă dă în
hotarul moșiei Scărlătești.
Suprafaţa com. e de 15350
hect., din care 11877 arabile,
750 pădure, 2387 izlaz și 336
sterpe. Afară de pămîntul posedat

moșie,

sai

cite-va

movile

și

2820

o moară

de

$ stine,
Meseriaşi sunt: 5

aburi

și

lemnari, 2

timplari, 3 rotari, 2 croitori, 13
ficrari, 3 cizmari, 2 mașiniști,

I cojocar,

1 boiangiii şi 2 bru-

tari,

Comuna are 498 contribuabili, din care 25 comercianți
romini și 7 străini. Stabilimente
comerciale

sunt

29.

"Aci se fac șase tirguri anuale, la 25 Martie, Ispas, Dumineca mare, 20 Iulie, 8
tembrie și 14 Octombrie.

Scp-

Vite: 1400 boi, 852 vaci,
366 viței, 10 bivoli, 540 cai,
527 icpe, 121 mînji, 4600 oi,
6 asini și 653

porci.

Căi de comunicaţie:

şoseaua

comunală Padina-Pogoanele prin

Căldărești; drumul Padina-Luciul și altele de mai mică însemnătate.

Budgetul comunei
12896, bani g2,

e de

Padina, e foarte vechic

lei

și tra-

diția spune că a fost sat tătăresc. Pe la începutul secolului
a fost cit-va timp sub posesiunea

'Turcilor,

cari

pusese

aci

doi perceptori, staţionaţi lingă
movilele Cămărașul și Siminoglu, unul pentru a aplica dangana

(marcă

turcească)

pe cio-

megele ciobanilor, cari păşteati
vitele cumpărate de Turci, şi
altul pentru a încasa taxe de
la vitele străinc, ce pășteaii azi,
In 1807, satul s'a risipit, din cau-

Padina.

smircuri,

movilci și lacului Băndăul. Ne.

Teritoriul e șes, întrerupt puțin
de

de

za războiului Ruso-Turc. După
încheerca păcei, locuitorii ati început a se întoarce la vechele

de locuitori, are o singură

Macoveiul

cîrciumi;

Co-

Căzăși Mi-

populaţie

serici, deservite de 3 preoţi, 2
cîntăreți și 2 paracliseri; 16

şi

merge pe hotarul moșielor Lar-

o

suflete, locuind în 541 case; 2
şcoale : una de băcţi, frecuentată
de 98 elevi și una de fete,
frecuentată de 1ș eleve; 2 bi-

ocupe, ai făcut un

şi astăzi,

“sii cai 41.

15 hect., pe moșia

Are

este

pecte hotarul cel vechii, adică
pe scursura muntelui, după cum

Vite mari cornute 240, oi 450

întindere de
Padea.

care

pichet în mijlocul lui. Atunci
locuitorii cari posedaii acest
munte S'aii răsculat şi aă alungat
pe Austriaci, făcinduii să res-

cine,

Jiul-de- Mijloc,

Stinâ-Mare,

la graniţă, şi pe care Austriacii

cu

aburi și o stînă, unde se fabrică
brînză.
Prin comună trece o cale vecinală ce duce la comunele ve-

Padea, /âdure particulară,
„girniță şi stejar, jud. Dolj,

" PADINA

lor vetre, situate atunci

în jurul

PADINA:
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înțelegerile

dintre

locuitori,

dă-

rile ce: li se împuneaii şi mai
cu seamă miasmele lacului Băndăul, îi silesc a sparge satul
Macoveiul şi se refugiează, unii
mai spre S,, și pun fundamentul
noului sat Padina, îar alţii mai
spre

N.-V.,

de pe

în satul

moșia

a

din

la 7

kil.

Are

Vite:

176

boi,

cai,

2 kil. de
dința

căt,

Vilcea,

Amărăști,

1594

9

Mică,

vama numită

trecătoare

Strunga,

în Transil-

Padina, co/zuă, : în jud. Buzăiă,
com. Minzăleşti,
căt, Bisceni,

pe moşia Dosul-Sălcici; e aco-

perită de pădurea Padina, care
are 20 hect.

Padina,

colină,

16000 lei.

(Macoveiul),

poșie, în

Padina, judeţul Buzăii,

de 410

hect.

Padina-cu-Cetatea,

în

jud. Buzăi,

'

Padina-Seacă,
a statului,
cea,

în

/rup de pădure,

situată

tești, plaiul

în com, Cos-

Horezul,

întindere

sai

Mo-

vila, zădure particulară, jud.
Dolj, pl. Dumbrava-d.-s., com,
Brabova, satul Brabova-d..j. Are
o întindere de.140 pog. Populată en ceri, goruni, jugastri,
ulmi, fagi și carpeni.

Padina - lui - Paraschiv. Vezi
Padina-Plopului, jud. Ilfov.
Padina-Oacheşului. Vezi Padi.
na-Plopului, jud, Ilfov,

Padina-Plopului, Padina-luiParaschiv și Padina-Oache-

jud,

de

200

Vilhect.,

cu trupurile :

Alunul, Piraiele, Măgura-Albul,
Muntele-Neteda
durea Costești,

şi

Dosul,

pă-

Padinei (Gura-), core, rur., pl.
Balta-Oltul-d..j., jud. Romanați.
Vezi Gura-Padinei.

Pahani-Hrani, punct trigonometric de rangul al 3-lea, județul
Tulcea, situat pe malul Mării,
în partea de E. a plășii Babadag şi cea de S.-E. a comunei
rurale Jurilofca, lingă vechia gu-

ră cu care lacul Malceano
munică

cu

mijlocul

Marea;

unei

se

fișii

co-

află

de

în

nisip. -

Paharnicului (Iazul-), îaz, spre
N.-V.

cea. Vezi Vaideeni-cu-Munţii,

Padina, munte, jud. Dimboviţa,
aproape de graniţă, în virful căcare este
vania,

venit

Padina, trup de pădure, jud. Vl.

a-

Padina, numele vechii al băljei
Potelul, din jud. Romanați.

este

un

Padina, zăzure, pe moşia Macoveiul, județul Buzăii, de 750
hect. Se desparte în două trupuri: a lurea: Mare, cu o supra:
față de 349, aect. şi Pădurea-

celași nume.

ruia

aduce

din. județ.

lo-

cu

și

Are 14600 hect. arături Şi suhaturi. E cea mai mare moșie

cuitori; o biserică, cu hramul
Sf. Nicolae, fondată la anul 1812

de protopopul Dobre.
E brăzdată de dealul

hect,

comuna

comunei.

Sabarul, jud. Ilfov, cunoscute
o dată cu apă, pește și trestie,
- azi secate și în mare parte
arate,
|

N.

moşie, pendinte de com.

Padina

la

şului, foste /acuri, în vecinătate de com. Mogoșești, plasa

formînd, împreună

anual de

reşe-

Are o populație de 249

la

la, proprietatea moștenitorilor lui
G. T. Petcu. Are o suprafață de

o

426

situat

de

Lacul-Rezii, pl. Balta, jud. Brăi-

Padina, saț, făcînd parte din comuna rurală Amărăști, pl. Oltul-d.-j., jud.

prelungindu-se

Padina,

moșiei G.

219 vaci,

plaiul

tăței.

Petcu.
tauri, 57 viței, 252
oi, 12$ rimători,

Gorj,

Aparține parte locuitorilor
din com. Piriul și parte proprie-

suflete ; o biserică construită în

1876 de proprietarul

jud.

și jumătate.

Padina, cătun, pendinte de com.
Lacul-Rezii, pl. Balta, judeţul
Brăila, situat spre S.-V. de recom.,

Mușcelul-

spre V., pe o întindere de 2 kil,

în ce prosperind.

ședința

dea;

V. și

ce

populaţie de'112 familii, sati 493

căt.

are păşune și arături,

Vulcan, situat în marginea comunei Piriul,în partea de N.

Căldăreşti,

mers

Rușiavăţul,

Padina,

Trandafirul.: De

atunci,- Padina

com.

Țigan;

PAIOTNICAL-BALCA

de satul Buznea, jud. Iași,

com. Buznea, pl. Cirligătura,
format din piriul Buznea.

Pahomie, sc/iz ruinat, la N.V.
de schitul Iezerul, jud. Vilcea,
com.
Cheia, plaiul Cozia, în

partea dreaptă a rîului

Pahomie,

mute,

Cheia.

în jud. Sucea-

va, com, Mălini, avînd 888.2 m.
altitudine,
"
Pahonţului

(Valea-),

zac,

în-

tre Dealul-Coșerilor și dealul
Puturosul, pe moşia Stănceni,.
com. Bălușeni, pl. Tirgul, jud.
Botoşani.
Pahotnicai-Balca,

Tuleca,

pl.

vale, în jud.

Babadag,

pe

_teri-

“ PAIIOTNICAL-MĂARĂ

toriul

comunei

Rusă;

se
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rurale

desface

din

Slava-

com. Belceşti, pl. Bahluiul, jud.

dealul

Iași; se scurge în Iazul-Noii, tot
din această comună.

Carada-Bair; se îndreaptă spre
$., printre dealurile SevaiovaHară şi Pahotnicai-Hară; se întin-

de numai prin păduri,
și, după 4
kil., se deschide în pirîul Slava,

pe stînga, mai jos de satul Slava-Rusă.
Pahotnicai-Hară,

“Tulcea,

pl.

dra/,

în jud.

Babadag,

pe

Paiul, saz, în partea de V. a comunci Munteni-d.-j., pl. Crasna,
jud. Vasluiă, numit ast-fel de
la dealul Paiul, pe a cărui coastă
e așezat. Are o suprafață de 40
hect. și o populaţie de 10 familii, sai

teri-

toriul com. rur. Slava-Rusă ; se
- desface din dealul Carada-Bair;

se întinde spre $,, într'o direcție
generală de la N.-E. spre S.V.; se termină cu valea piîrtului
Slava, mergind dealungul văii
Pahotnicai-Balca ; pe la poalele
sale de S. trece drumul comunal
Slava-Rusă-Congaz;

este

aco-

perit cu păduri.
Paia-din-Dos,
câfuu, în com.
rur. Botoșcști, pl. Dumbrava,

jud. Mehedinţi.

rur.

Botoșcști,

căzu,
pl.

în

com.

Dumbrava,

jud. Mehedinţi.

4 care

rur, Gurbănești-Coţofanca,
Negoeşti, jud. Ilfov, Are o
prafaţă de 528 hect., cu o
pulație de 191 locuitori.
Moștenitorii răposatului
Gazoti

aii

400

hect.

şi

pl.
supoSp.

locui-

torii, 128 hect, Proprietarul cultivă

235

hect.

(115

izlaz,

pădure). Locuitorii cultivă
hect. (13 izlaz).

50

105

Are: o biserică, cu hramul Sf.
Gheorghe, deservită de 1 preot

şi 1 cîntăreț;

1 heleșteii; 1 ma-

şină de treerat cu aburi.
Comerciul se face de 1 cîrciumar,
Numărul vitelor mari e de
297 și al celor mici, de 1211,

Paisie, iaz, în partea

de

FE. a

cu

boi;

proprietate a d-lui Ştefan Angheluță, care servea ca loc de
preumblare orășenilor Vasluieni
şi era bine îngrijită odinioară.
Prin grădină trece pir. Vaslueţul.
Pajerea, sa/, făcînd parte din
com. rur. “Lătărești, pl. Znagovul,

jud.

Ilfov,

13

1 plug,

vite

mari

tori,

situat

la N.-V.

de valea Călugărul, pe șoseaua
națională

posedă :

cornute, 7 oi, 1 cal şi 7 rimă-

București-Piteşti.

|

Se întinde pe o suprafață de
307 hect., cu o populaţie de
272

locuitori.

D-l C. Răceanu are 176 hect.

Pe virful dealului Paiul, unde
astă-zi este viea d-lui Cotăescu,

și locuitorii,

131

tarul cultivă

So hect. (72 izlaz

pe un mic platoii în formă de
circomferență, se văd urmele:
unci cetățuie de pămînt, înconjurată cu șanțuri şi care se crede
a fi urmă din timpul războiului
dintre Ștefan-Vodă cu Turcii,
care a avut loc în valea Racovei, vale ce continuă pe sub
poalele acestui deal.

şi 24 pădure). Locuitorii cultivă
115 hect.
Are o biserică, cu hramul Sf.

satul Paiul,

în

şanţ;

cu

părei

șanțului,

multe

schelete

ocaziunea

sa

găsit

și craniuri

să-

mai
ome-

nești, cari se zice că ar fi fost
din timpul războiului cu Turcii
de la Racova.
Cu ocaziunea săpărei pentru temelie la gara Vasluiii, s'aii
găsit mai multe monede din
timpul lui Ştefan-cel-Mare.
La E. de satul Paiul, pe șesul Birladului, în dreapta șoselei
naționale Vasluii-lași-Birlad, e
locul

numit

Moara-lui- Palade,

nume luat după
cută

de

un

o

moară

oare-care

fă-

şoselei Vasluiii-Birlad,

din stîn-

este o grădină marc, la de-

părtare

de.1!/

mită și grădina

deservită

de

Proprie-

1 preot

şi 2 cintăreţi; 1 moară cu aburi.
Comerciul se face de 3 circiumari.

Numărul vitelor mari e de
163 și al celor mici, de 340.
Pajerea, unul din cele 6 prchete ale jud. Muşcel, pentru
paza fruntarici, la 3 kil. de pichetul

Ciocanul

și la 14 kil. de

pichetul Sf. Ilie.

Pal (Virful-lui-), pante înalt şi
stincos,

în

jud.

Mlăjetul, făcînd
com. Colţi.

Buzăi,

hotar

com.

despre

Palade, sa, jud. Dimboviţa,
Cobia, com. Ionești.

pl.

Palade, da/tă, jud. Fălciii. Vezi
Simineşti,

şes, com. Vetrișoaia,

pl. Prutul.

Palade;

astă-zi
pe acest loc este o grădinărie mare. Spre N.-E. dea
ceastă grădinărie, în m: rginea
“ga,

Nicolae,

hect.

curmezi-

şul șesului Birlad, fostul proprietar Ștefan Angheluţă, a făcut un

Paicul, sat, făcînd parte din com.

28 suflete,

Locuitorii

Din

Paia-din-Faţă,

PALALOGI

kil, de oraș, nu-

publică,

fostă

Palalogi, îzoor, curge din muntele Plaiul-Chiojdului, com. StarChiojdul, Plaiul-Teleajenul, jud,
Prahova, ia direcția de ]a S..V.
la N.-E. şi se varsă în girla Siriașul,

tot în raionul com. Star-

Chiojdul.

PALALOGI

627

Palalogi,
fost cătun, pe trupul Hulubeşti,

din proprietatea

ba-d.-j.,

jud.

Vlașca,

pl. Fundurile, jud. Vaslui, format din două cătune: Palanca,

Strim-

pl.

Cil-

compus numai din cite-va case,
așezate pe coasta de V. a dea-

pe proprietatea Strimba-

în partea despre V. a dealului
Buzdugan. Intregul sat are o
întindere de 640 hect., cu o po-

niştea, pe malul Neajlovului.
Azi este o moară cu același

nume,

lului

d.-j., a moștenitorilor răposatului
Em. Grădișteanu.

Palanca,

com.

Brusturoasa,

si-

tuat aproape de trecătoarea Ghimeșul, la 7 kil. Soo m. de satul Brusturoasa.

Are o populaţie

de 656 su-

flete; o biserică, făcută din lemn

de locuitori, deservită de 1 preot
şi 2 cîntăreţi; o școală

mixtă,

frecuentată de 32 elevi (1899—
1900); 4 cîrciumi,

Vite: 49 cai, 432 vite mari
cornute, &1 porci şi 91 capre.

Pe teritoriul
7

comunei se gă-

herăstrae,

2

mori

de

apă şi 1 piuă de bătut sucmane,
precum și o mulţime de clădiri
noi făcute de compania Goetz.
Palanca,

'saz,

în Jud.

R.Sărat,

pl. Marginea-d..s., căt. comunei
Urechești;. și-a luat

la

dealul

Căruia

numele

Palanca,

este

așezat,

S. a comunei, pe

la

de

poalele

în partea de

malul: drept

al piîriului Oreavul, la 670 m.
spre S. de cătunul de reședință,
Urechești; are o întindere cam

de 200 hect., cu o populaţiune
de

122

familii,

saii 465 suflete,

din cari 130 contrib.
“ Palanca,

sat,

făcînd

parte

din

com. Condrăcheşti, jud. Tecuciă, situat la N. judeţului, în
hotarul jud. Bacău. Are o populație de 18 suflete. La N. se
află Dealul-Mare, acoperit de pădurea Petrești, din judeţul Bacăii.
Palanca,

partea
63617.

sai

de
1arele

Runcul,

saţ,

în

N. a com. Girlești,
Dicţivnar

Geografie,

Pol. JP

Palanca

şi Runcul,

situat

pulaţie de 141 fam., sai 320 sufl.

sa, jud. Bacău, plasa

Muntelui,

sesc:

PALANCA.

E udat de

piriul

lanoș,

trămisul

din

partea

lor

şi

nişte

pe marginea de E.; de Veja,
pe marginea de V. și de Run.
cul, unit cu Răchitoasa, care
trece prin centru.

întărituri

pe

cînd

se ţinea

80 capre, 33 cai și go rîmători;

70 stupi cu albine.

aproape

de

strimtoarea

pe

unde intră Trotușul în ţară, Loc
foarte important sub raportul
așezărei

militare.

Aci

se află

urmele unui şanţ de-a lungul
fortificaţiunilor ungare.
Pămîntul reclamat de delegații
romini

cu ocaziunea delimitări,

numai de 600 m. pătrați, a fost
lăsat în stăpînirea Austro-Ungariei, fiind-că erai stabilite clădiri ale vămii ungare. La 1467,
Matei

Corvin,

regele

Ungariei,

cu dor de răzbunare în contra
lui Stefan-cel-Mare, trecu munții

" în Moldova

prin pasurile Ghi-

meșul și Oituzul, cu oaste mare și

de aci se duse fără nici o piedică pănă la Baia (jud. Suceava),
de

unde,

bătut

după

ce

fu

precum

făcute

rezbelul

chiar

din

— 78,

Palanca,
Bacăi,

szație de dr.d.f., jud.
pl.

Muntelui,

pe. linia .

Tirgul-Ocna-Palanca, (prelungire
a liniei Adjud-T..Ocna), la ş kil.

Palanca, zisc, cel mai înalt al
ramurei Doamna, situat la hota-

rul com. Bălțăteşti-Crăcăoani, *
com. Hangul, județul Neamţu.
Această localitate este o întărire firească, înconjurată de
două ripi mari, în care se apărară

odinioară

locuitorii

de

năvălirea Tătarilor,
Se spune că Doamna Ileana
sar fi adăpostit aci în timpul
unui războiii
Petru-Rareş.

purtat de soțul «i,

Palanca, dea/, în jud. R.-Sărat,
“plasa Marginea-d.-s., comuna
Urechești ; se desface din cul:
mea Măgerna; brăzdează par- .
tea de V. a comunei; se în-

tinde

printre

piriul Oreavul și

afluentul său piriul Vărzarul ;
este acoperit cu finețe.

rușinos

de Ștefan și rănit chiar,

cu o mină

1877

vama,

de staţia Elie Radu.

Palanca, saii Ghimeşul, fruct
vamal, jud. Bacăi, pl. Muntelui,
com. Brusturoasa, lingă Palanca
și

I,

lioane pentru soldaţii care păzesc

Șacovăţul,

Locuitorii posedă: 17 pluguri;
173 vite mari cornute, 70 oi,

lui Racotzi

căruia îi scrisese Lupul prin Ștefan Gheorghiţă, Logofătul, să
i trămiță, spre a vorbi de lucruri, pe care nici solului săi
nu le poate încredința.
Ungurii ati clădit aci pavi-

de ostași se întoarse

prin aceleași poteci în Ardeal
(Gr. Tocilescu, Istoria Romină,
pag. 6I şi 62).
La eşirea din această strimtoare, în anul 1648, Vasile Lupu

a trămis un boier de frunte cu
mai mulți lingă el să priimească
şi să aducă la Iași, pe Kemeny:

Palanca,sai Măgura, /oca/itate,
în pădurea de pe moşia Brăești,
"jud. Dorohoi, com. cu același
nume, pl. Coșula; se află nu

departe de Vatra-Tabăra ; aici
se văd urme de gropi, în cari
se păstraii proviziile pentru oştire; în lipsa armatei, sătenii
își ascundeaii

aci avutul

timpii de invazii.

lor în
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Palanca,

moșie, jud. Bacăii, pl.

Muntelui,

com.

Brusturoasa, pe

care se află pădurea Apahaușul.
Intinderea moșiei e de peste
8860 hect, și este proprietatea
d-lui Ghica

Palanca,
S.-E.

PALAZUL

655

Comăneşteanu.

zădure,

în partea de

a com. Slobozia-Secătura,

jud. Botoșani; se întinde pe dealurile și văile

numite

ale-Palan-

cei, cu o suprafață de 450 hect;;
se exploatează.

com.

rur.

Buda-Palanga,

plasa

Cimpul, jud. Prahova. Are o bi-

căt. Sătucul,

serică,

jud. Buzăi.

zidită la anul 1824 și re-

cuciii, com. Condrăchești, din pl.

Palanga-de-Sus,(Odobeni), că-

Palanga, căzun, făcînd parte din
com. Popești-Palanga, pl. Teleormanului, jud. Telcorman. Are
o populațiune de 429 suflete,
din cari 83 contrib.; o biserică,
deservită de 1 preot şi 2 cin-

Palanga-lui-Zisu. Vezi Palanga,
jud. Ilfov.

Palanga, moşie, jud. Buzăi, comuna Măgura, de 140 hect., din
cari

Berheciul.

90

pădure,

restul

livede,

fineață şi izlaz. Are cărbuni de
Palanca, za/e, jud. Prahova, com..

Filipeşti-de-Pădure, din pl. Filipești. Pe această vale sunt mine
de cărbuni de pămint, ce funcționează de la anul 1884.
Palanga, (Palanga-lui - Zisu),
sat, făcind parte din com. rur.
Stoeneşti-Palanga,

pl.

rîului Răstoaca. La N., sunt dea:

luri; iar spre V., locul e puţin
băltos. Spre S., trece șoseaua
județeană București-Pitești.
Se întinde pe o suprafață de
390 hect., cu o populaţie de 398
locuitori.

Casa dr. Al. Boicescu posedă
202

hect. și locuitorii, 188 hect..

Proprietarul cultivă 105 hect.,
7 le rezervă pentru izlaz. L.ocuitorii cultivă 156 hect., 32
rămînind sterpe.
Are

zrup

jud.

de pădure, al sta-

Prahova,

care,

îm-

preună cu Durducul-Mare, Durducul-Mic și Palanga, formează
pădurea Aricești, pendinte de
com, Aricești, pl. Filipești,
Palanga, pădure a statului, pe
moșia Drăgănești-Țigănia, jud.
Teleorman. Partea ce se învecînește cu orașul Roșiori, spre
rîul Vedea, poartă același nume. Îi mar zice şi Căprăriile,
Palanga, ziriă, în jud. R.-Sărat,
plaiul Rimnicul, com. Jitia; îzvoreşte din muntele Ulmuşorul;

udă partea de S. a comunei,
şi, după un curs de 4 kil., se
varsă în riul Rîmnicul-Sărat, pe
dreapta lui. Valea sa este foarte
frumoasă.

deservită

şi 2 cîntăreţi.
Comerciul se

de

1 preot

face de 3 cir-

ciumari.

Numărul vitelor mari e de
303 şi al celor mici, de 145.
sa, făcînd

parte

din

Palanga - Obedeanului.
Vezi
Icoana, pl. Sabarul, jud. Ilfov.
Palazul, com. rur., jud. şi pl.
Constanţa, situată în partea E.
a județului, la 12 kil. spre N.-V.
de orașul Constanţa, capitala
la 19 kil. spre S..E. de com.
Cara-Murat, reședința ei, pe malul
V. al lacului Sirt-Ghiol.
Se mărginește la N. cu com.
Cicracci

Palanga,

vaz,

cu

o lungime

de

700 m.; începe de pe teritoriul
com. Obileşti-Vechi, pl. Negoești, jud. Ilfov, avind o direcţie
de la E. spre V. Prin ea nu
trece

apă;

servă

parte

pentru

pășune, parte pentru cultivarea
cerealelor.

și Cara-Murat;

la

E,,

cu Marea-Neagră și orașul Constanţa ; la S., cu com. TechirGhiol, Hasancea și Omurcea ; la
V., cu com. Caratai (pl. Medjidia) şi Ala-Capi (din aceeași
plasă).
Relieful solului e accidentat
de următoarele principale dealuri: Murat-Bair (89 m.), şi TepeBair (90 m.), la N.V.; CogealiBair (80 m.), la N.; Duran-Bair
(91 m.) şi Nazărcea (72 m.), la
V.; Horoslar-lol-Bair (71 m.),
la S.-V.; Constanţa (60 m.), la
S.E.; Anadol-Chioi-Bair (61 m.),

la S.-E.; Palazul (71 mm.), Canara
(73 m.) de natură stîncoasă, prin
interiorul comunei. Sunt acoperite cu

o biserică, cu hramul A-

dormirea,

Palanga,

Palanga,
tului,

tun, al com. Măgura, jud. Buză, alipit de marele cătun Ungureul.

districtului, şi în cea E. a plăşei,

pămînt.

Sabarul,

jud. Ilfov, situat la S.E. de
Stoeneşti, pe ambele maluri ale

a/ză numire a

din com. Cindeşti,

„parată la anul 1890. Locuitorii
numesc Cocoșei partea de S.
a căt. Palanga.

tăreți.

Palanca, zirîi, curge la V. de
satul cu același nume, jud. Te-

Palanga-de-]Jos,

pășuni

și

semănături.

Movilele sunt presărate ici şi
colo; printre ele deosebim: Islam-Tepe (95 m.) la N., CiatalIuc (71 m.), Ciatal-luc I (Palaz
65 m.), Tasli-luc (71 m.), Cunesi-luc (72 m.) la S., CanaraIuc (15 m.) și Curan-Tepe (72
m.),

prin

interiorul

comunei;

.

PALAZUL

1

ele aii servit ca puncte de observație.
|
Lacuri: Sirt-Ghiol,la E., lingă
mare, de care e format, cu 1200

hect. întindere, conținînd peşte
ce se exportă la Constanţa și
de aci în alte părți; într'însul
se vede
și Insula -lui- Ovidiă.
Sunt cîte-va mici văi fără apă:
Canara la N., Cioban-Dere la
N.-V., Horoslar-Ceair la V., Palazul şi Anadal-Chioi la S.E.;
aceste văi aii apă numai toamna
și primăvara după topirea ză-

pezilor.
E formală din cătunele: Palazul-Mare,

reședință,

spre

E.,

vînturat;

valea

V.,

la 6

reşedinţă,

în

Horoslar-Ceair, între dea-

lurile Duran-Bair la N,, şi TasliBair la $.; Anadol-Chioi spre
S., la 4 kil.

spre

S.-E.

de

re-

şedinţă, şi la 2 kil. spre NV. de
orașul Constanţa, pe dealul Anadol-Chioi, lingă iazul Tăbăcăria.
Suprafaţa comunei este de
11878

hect.,

din

cari 300 .hect.

ocupate de vetrele satelor, cu
400 case, iar estul impărțit
între sat şi proprietarii, cari
posedă 6601 hect. și locuitorii
care posedă 2502 hect.
Populaţia comunei, compusă
din Turci, Bulgari şi Germani,
e de 410 familii, sai 1749 suflete, din cari 448 contribuabili.

Are 3 geamii, în cătunele
Anadol-Chioi, Canara și Palazul,
cu cite 1 hoge; 2 școli mixte, în.
căt. Canara și Anadol-Chioi, conduse de 2 învățători şi 1 învățătoare, frecuentate de 143

elevi

(1899-900).
Locuitorii posedă: 26 pluguri,
336 care și căruţe, 5 mașini de

treerat cu
sămănat,

abur,
30

8

mașini

mașini de
de

secerat,

22 mașini de bătut porumb, 172
grape

de

fier,

35

mașini

de

trul comunei, la 3 kil. spre S.-V. de satul Palazul-Mare;. pela S. săti trece drumul comunal .
Palazul-Mare-Horoslar; e acoperit cu verdeață.
Palazul

Comerciul e destul de activ şi

se face de 36 comercianţi (din
cari 15 cîrciumari), prin gara
Constanţa, la 8 kil. spre S.E,,
şi constă în import de manufactură, instrumente agricole şi în
export de cereale și vite, cu
produsele lor.
Budgetul comunei e la venituri
de 12019 lei și la cheltueli, de

lac

spre

de

boi,

de vint,

alte;

V.

1662

capre, 350 porci.
Sunt 22 industriași (fierari,
lemnari, mecanici); 9 mori, din
cari 2 cu aburi, 1 de apă şi 6

7177

Horoslar,

1162 cai,

36 bivoli, 37 asini, 1200 oi, 169

pe malul V. al lacului SirtGhiol, la poalele unor stînci în.
kil. spre

PALAZUL-MIC

629

lei.

II,

sai

Ciatal-lIuc,

vîrf de deal, în jud. şi pl. Constanţa, pe teritoriul com. rur,
Palazul-Mare, şi anume pe acela
al satului Anadal-Chioi; este a-

şezat pe culmea dealului Constanța, avind o înălțime de 69
m.; situat în partea E, a plășei
şi cea S. a comunei,

la

3

kil.

spre V. de cătunul Anadol-Chioi,
pe careîl domină prin înălțimea sa.

Căi de comunicaţie sunt: pe
şi Mare

cu

luntrele;

calea

națională Constanţa + BabadagTulcea, trecind prin satele Anadol-Chioi și pe lingă Palazul și
Canara; drumul județean Canara-Cara-Murat- Hirșova; apoi
drumuri comunale spre satele
învecinate: Cageali, Caratai, Hasancea, Omurcea,
Hagi
- Diuliuc, Laz-Mahale, Nazircea, Constanța,

etc.

Pe teritoriul

.

comunei,

la S.,

la 24 kil. spre S.-V. de AnadolChioi, trec valurile de piatră și
cele mari de pămînt al lui Traian. Anadol-Chioi, a fost considerat cit-va timp ca locul
unde a fost vechea Tomi, pe
cind teritoriul săi forma numai
un foburg, sub ruine de fortăreţe, ca Sarim-Tabia. La 11/2 kil.
spre S. de Anadol-Chioi, pe
dealul

Duran-Bair,

este

un ve-

chiii cimitir turcesc,

tea E. a

plășei și

pe marginea S.-V.
Ghiol, şi dominat
tal- luc (Palazul
7I m. înălțime,
este de 3215

a

comunei,

a lacului Sirtde vîrlul Cia1) care are
Suprafaţa sa

hect.,

dintre care

+ 65 hect.sunt ocupate de vatra
satului şi de grădini,
„Populaţiea compusă din Romini,
mani,

Turci, Bulgari și Gereste de 126 familii, saă

550 suflete,
|
Casele în general sunt mari
şi frumoase, bine îngrijite și
curate. Șoseaua naţională Constanța-Babadag

trece prin apro-

pierea sa. Un drum comunal,
pleacă spre S.-V. şi se împarte
în trei ramuri, ducînd la trei
sate: Horoslar,
Hasancea
și

Hagi-Diuluc.

Palazul 1], sai Ciatal-luc, 247/
de deal, în jud. și pl. Constanţa,
pe teritoriul comunei rur. Palazul-Mare ; este așezat pe

Palazul-Mare, sa;, în jud. și pl.
Constanţa, căt. de reședință al
comunei Palazul, situat în par-

cul-

mea ultimelor ramificațiuni nordice ale dealului Horoslar-lol„Bair şi are o înălțime de 71 m.;
situat cam la E. plășei și în cen-

Palazul-Mic,
Constanţa,

saz, în jud.
căt.

com.

și pl.

Cicracci,

situat mai mult în partea N.
a plășei și cea V. a com,„,la 8
kil. spre N. de căt. de reşe„_dinţă, Cicracci, pe partea stîngă
a piriului Casimcea, dominat
de virful Cara-Uba (101 m.).

PALELE
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Suprafaţa sa este de 492 hect.,
dintre care 53 hect. sunt ocupate numai de vatra satului cu

o populație de 38
171

familii,

duc

Palilula, ziziă, afluent al Jiului,
jud. Dolj; trece prin com.: cu
acelaşi nume și se varsă în Ji,
în dreptul fabricei de lumînări

sati

locuitori.

Şoseaua naţională ConstanţaBabadag trece la 200 m. la E.
de sat. Alte drumuri comunale
la Chavargic,

la Tașăul

Dumba,

Palmeşul,
ccava,

şi

făcînd

parte

Amărăști,

reședința

„Are o-populaţie

de

403

de

lei, $ş

5688

lo-

Velești, ce for-

mcază limita despărțitoare în
partea de [:., către com. Frătița (Vilcea).
Paleşul, da/ă. Vezi Topila cu
Paleșul, com. Zberoaia, pl. Prutul, jud. Fălciă.
Palilula, saţ, jud. Dolj, pl. Jiulde-Mijloc,

com. Bucovăţul, cu
903 suflete, locuind în 253 case
şi 20 bordee.
Are o biserică, fondată de

Paltinul, com. rur., în
pl. Vrancea, așezată
maluri ale piriului
deal fiind cătunele
Prahuda,

jud. Putna,
pe ambele
Zăbala, pe
Ghebari și

iar în vale,

celelalte

sate ce o compun, la 18
subprefectura plăși și la
de capitala județului.
Este udată de piriul
şi de piriiașele 'Țipăul,

kil. de
55 kil.
Zăbala
Pântu-

şești, Robești, Cintăcești, Orînda, .Borșani, Finicari, Răduţari

şi Drăganul,
Munţii acestei comune conțin
sare multă,

Se compune din cătunele:
Grebari, Paltinul (unde e și pri:
măria com.), Prahuda și Vulcani.
Are o populaţie de 278 familii, sau 1281 suflete, locuind
în 310 case; 1; biserică paro-

Stanciu Barbu,

hială, cu hramul Sf. Gheorghe,

deservită de 1 preot şi 1 cintăreț; o școală mixtă, frecuentată de 29 elevi (1899—1900);
o circiumă.

în căt. Paltinul şi 1 filială, cu
hramul Adcrmirea, în Prahuda;

Agiu

Țecu

și

Palilula, moşie particulară, jud.
"Dolj, pl. Jiul-de-Mijloc, com. Bucovăţul.

o

şcoală

mixtă,

frecuentată

de

37 copii (1899—1900).
Budgetul
de 4199,84
de 4199,24

de lemn și 9 mori de apă; 460
boi, 406 vaci, 144 cai, 2122 oi,
196 capre şi 357 porci.
Industria şi comerciul se prac.
tică de 2 cîrciumari, 2 fierari,
7 dogari. Sunt ş herestrae, 2

făbrici de săpun și luminări.
Paltinul,

căzuu, în jud. Putna,
com. cu același nume, pl. Vrancea, situat în valea Zăbalei, lingă
locul unde dă în ca piriul Țan-

dura.

Are o biserică parohială, cu
hramul Sf. Gheorghe;o școală.
mixtă, frecuentată de 37 copii.
Paltinul, cătun, al com. Colţi,
jud. Buzăă, cu 200 locuitori și
53 case.

bani,

com.

Palenga, pirîz, jud. Dolj, plasa
com.

Se

1875.

află între staţiile Prunișorul (10.1
kil.) şi T.-Severin (18.8 kil.).
Inălţimea d'asupra nivelului Mării de 301.02 m. Venitul acestei stații pe anul 1896 a fost

din

cuitori; o biserică, fondată de
locuitorii comunei.
E brăzdat de dealul cu același nume.

Amaradia,

Su-

și pășuni.

culație la 5 Ianuarie

com. rur, Amărăști, pl. Oltuld..j., jud. Vilcea, la 3 kil. de
căt.

jud,

Palota, stație de dr-d.f., jud.
Mehedinţi, pl. Ocolul, pe linia
Craiova-T.-Severin, pusă în cir-

se varsă pe stinga piriului Calul, aproape de satul Calul.
sat,

în

Dorna, avind 1253

duri de rășinoase

Iapa; izvorește din culmele despre S. ale ramurei Cernegurei și

Palenga,

munte,

com.

m. altitudine. E îmbrăcat cu pă-

la Carol 1.

Palele, piriiaș, în jud. Neamţu,
pl. Piatra-Muntele, com. Calul-

PALTINUL

com. e la venituri
lei și la cheltueli,
lei.

Locuitorii posedă: 48 pluguri

Paltinul, parohie, în jud. Putna,
comuna cu același nume, plasa

Vrancea,

avind

1 biserică

pa-

rohială, cu hramul Sf. Gheorghe,
în căt. Paltinul și 1 filială, cu
hramul Adormirea, în Prahuda.

Paltinul, munte, jud. Gorj, plaiul
Novaci, la N. de com. Novaci
și muntele Dălbeni, situat între

munții: Păpușa,
şi Mohorul.

Coasta, Covaci

Paltinul, suute, jud. Gorj, plaiul
Vulcan,

situat

la

S.

muntelui

Gruiul-Negrul. Are o suprafață
cam

de

140 hect.

și se prelun-

gește de la N. la S. Este acoperit cu pădure de fag, iar
parte cu pășune. E proprietate
a locuitorilor căt. Izverna și So-

hodolul din com. Pocruia.
Paltinul, 7svor, curge din poalele muntelui Caraimanul, com.
Predeal, căt. Bușteni, plaiul Peleşul, jud. Prahova; lingă şo-

seaua naţională sc împreună cu
izvorul numit Cășăria, şi se varsă

în riul Prahova,
tot în raionul

pe malul drept,
căt. Buşteni.

PALTINUL

.

GL

Paltinul, za/e, spre N.-V. comu-

„„nei Topeşti, plaiul Vulcanul, jud,

Gorj; izvorește din locul cu acelaşi nume, curge de la N. la
S., trecînd printre dealurile Cracul-Geamănului și Cracul-Lung

şi dă în Valea-Tismanei,

mai sus de pichetul No. ş, cu
numele Topci-lol, de pe terito-

riul neutru dintre Bulgaria și
Dobrogea ; cu numele de Topcilol, se îndreaptă mai întiiă spre
S., într'o direcţie generală de
N.V.

spre

S.-E.,

trece

pe

lingă locuinţa izolată Come-Cer.
„ne-Olu-Vilciu, pichetul No. 6 de
la hotarul spre Dobrogea bul:
gărească și urmează drumul

țional

na-

Silistra-Varna; iar de la

locul

şi, după un drum de

de vărsarea

zerul

Girliţa.

general

acestuia

Malurile

sunt joase

în ie-

sale

în

și acoperite

cu verdeață. Curge printre dealurile Șarî-Meșea-Bair și Belezlichi-Sîrti, brăzdînd partea de V.
a plășei și cea de S. a comunei.
Tae hotarul spre Bulgaria, mai
jos de pichetul No, 6, drumul
comunal Almaliii - Ese - Chioi și
alte drumuri mai mici.

Panaci,

sa,

pe moșia și în co-

muna Șarul-Dornei, jud. Suceava,

așezat pe țărmurile pîraielor Călimănelul

cuentată

de 40 școlari.

1 învățător

şi fre
Școala

de preotul

Teodor Mindrilă, care l-a înzestrat și cu 40 prăjini loc de grădină,

Panaci

(Piciorul-lui-),

vzzuze,

jud. Suceava, com. Neagra-Șarului, îmbrăcat în pădure de
rășinoase.

Panacul,
izvorește

pâriă,
din

jud.

Suceava,

Piciorul-lui-Panaci

și se varsă în piriul Haita, după
ce a format hotarul Țărei, pe o
lungime de 1 kil. și a udat
teritoriul com. Neagra-Șarului,
pe o lungime de 2 kil.

se loveşte de dea-

II kil., se varsă în piriul Almalic, pe dreapta, la 1 kil. mai
sus

înfiinţată în 1891,

de

și 7 bordee,
Are o biserică vechie
de
birne; o școală mixtă, frecuen.
tată de 42 elevi (1899—1900);
o circiumă,

lul Belezlichi-Sîrti; se îndreaptă
spre NE,

mixtă,

condusă

Panaghia, sas, jud. Dolj,pl. Jiulde-Mijloc, com. Calopărul, cu
449 suflete, locuind în 97 case

își schimbă direcţia, mergînd
spre E., și ia numele de Pampur„ Ghiol, ce-l păstrează pănă la
sa;

rurală

Moara-de.la-Sălcii

numit

vărsarea

biserică, cu hramul S-ţii Apostoli Petru şi Pavel, deservită de
I preot şi 2 cîntăreți; o școală

are un local, clădit

Pampur -Ghiol - Ceair, ziriă,
jud. Constanţa, pl. Silistra-Nouă,
pe teritoriul com. rur. Almalic ;
ia naștere din poalele de S.
ale dealului Topci-Olu-Sîrti, ceva

la

.

şi Tăcturei.

Are 246. familii, sati 970 suflete, din cari 380 contrib.; o

S

Panaghia, zisc, cel mai înalt al
muntelui Ceahlăul, jud. Neamţu, situat sub 46053 latitudine N.

şi

43%34 longitudine E. (după meridianul de la Ferro). Se mai

numeşte și Fecioara

după Cobălcescu).

(1908

m.

Panaghia, moșie particulară, jud,
Dolj, pl. Jiul-de-Mijloc, com. Calopărul, ținînd de Domeniul Coroanei Segărcea. Are pădure
pe dinsa.
Panaghia, pă lure, jud. Dolj, pl.
Jiul-de-Mijloc, com. Calopărul,
în întindere de 2500 pogoane.
Ține de Domeniul Coroanei Se.
„„. gărcea. Este amenajată. Se com.-

une

din cer,

PANCEA:

girniță

și stejar;,

o

predomină cerul și girniţa.:

Panaiotache.-Asanache, vechii
Zichet, cu No. 31, în jud. R.-Să-

rat, pl. Orașului, către hotarul

Moldovei,

pe riul Milcovul,

din

comuna Cîmpineanca, la E. de
cătunul de reședință. Azi e han
spre Focșani.

Panaioteşti, sas, jud. Argeş, pl.
Oltul, făcînd parte din com. rur,.
Urşi,

Panait (Dealul-lui-), dea?, jud.
Teleorman, la E. comunei! Albești; se întinde spre com. Dul-.
ceanca,

Panait (Măgura-lui-), măgură,
jud. Teleorman, situată pe dealul cu același nume. S'aui găsit
împrejurul acestei măguri produse

de

olărie,

virfuri

și altele, :
Panait-Sima,
comuna

de

lănci

/4r/ă, pendinte de

Cotul-L.ung, pl. Vădeni,

jud. Brăila, situată spre V. de
com.

la 2 kil.

Pană, deal, între

comunele

Bir-

zești și Vultureşti, pl. Argeșelul,

„jud. Mușcel. Din coastele
luă izvoresc vilcelele

Rădăcina-Mică

Rădăcina-Mare,

și Uliul.

Pană, pirii, jud, Vilcea, pl. Cerna;
izvoreşte dintre dealurile com.

Cirstăneşti ; curge de la E. spre

V. şi se varsă în rîul Cernișoara, pe malul sting, în raionul

comunei Mădulari.

Panca,

munte,

Muntelui,

com.

jud,

Bacăi,

pl.

Dirmonești,

fâ-

cînd parte din șira care „des:
parte Uzul de Dofteana,
Pancea,

deal, jud. Prahova,- pl.

Podgoria,

cor. Podeni-Noi.

|

B
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Pancii (Movila-), movilă, la E.
de com: Marotinul-d.-j., pl. BaltaOltul-d.-j., jud. Romanați. Are
o altitudine

de

138

m. 45

d'a-

supra nivelului Mării, pe punctul
triangulat prin care se termină,
la N. de pădurea Săpunari.
Panciul, com. ură. şi reşedinţa
sub-prefecturei plăşei Zăbrăuțul,
jud. Putna, așezată în DealulMare, pe malul sting al Șușiţci
şi înconjurată cu vii renumite.
E situată la 28 kil, de capitala judeţului.
Are o populaţie de 581 fa-

" PANTELIMONUL

:

pe alte locuri. La suprafață e
pietros și în alte părţi argilos.
Pancul. Vezi Vorona -Teodor,
sat, com. Poiana-Lungă, pl. Si
retul, jud, Botoșani.

format de piriul Pancul, în partea
de S. a com. Poiana-Lungă.

serică parohială, cu hramul S-ţii
Apostoli şi 1 filială cu hramul

com. Poiana-Lungă, şi se varsă
în Girla-Morii de pe moșia Vo-

suflete;

1

Cuvioasa Paraschiva;
un mic
schit de călugări, numit schitul
Brazi; 2 școale, una de
băcţi, și alta de fete, frecuentate

de 367 copii (237 băeţi, 130
fete); un spital cu 32 paturi,
subvenţionat de comună; un
biuroi telegrafo-poştal, înființat

Buzăii, com. Merei, proprietatea
statului.
Pantazi, sa7, facînd parte din com.
Prahova. Are o pop. de 398 loc.;
o biserică, care sa reparat în
anul 1871.
Pantazi,

bi-

2785

manire ce se mai dă

“sfori! de moşie Bărbuleanca, jud.

rur. Coșlegiul, pl. Cricovul, jud.
Pancului (Iazul-), î2s, jud. Botoșani, pe moşia Vorona-Teodor,

Pancului (Piriul-), pir, jud.
Botoșani, izvorește din pădurea
com. Tudorei, de la locul numit
Cornişul, desparte cătunul Vorona-Teodor de Vorona-Carale,

milii, sai

Pangratia,

a

Eforici

Valea-Mantii şi Nisipoasa,
aparţin

mănăstirei

care

Poiana și ţin

de comuna Hirsa, judeţul Prahova, pl. Podgoria. Intinderea
lor e de 937 hect., din cari 471

hect. suprafață împădurită și 466
hect. pămînt cultivabil şi finețe.

rona-Carale.
Panduri,

proprietate

Spitalelor civile din București,
care sc arendează cu trupurile:

saâ

în

jud.

Ialomiţa,

pl. Cimpului, pendinte de com.
Frumușica, situat pe luncă, în apropiere de satul de reședință și

la 2 kil. spre S. de riul Ialomiţa.
Are o populație de 64 fa-

Pantelimonul, sa/, jud. Ilfov, pl. Dimboviţa, fâcînd parte din com.
rur. Pantelimonul-Dobroești,

si-

de

tuat spre E. de Bucureşti, lingă
girla Colintina și pe :şoseaua
“judeţeană București-Brăila.

fost de lei 15717, bani 29; o
judecătorie; reşedinţa unei com:

preotul din satul Frumușica.
Locuitorii posedă: 200 boi,
25 bivoli, 60 porci, 450 oi și

Are 2 biserici, una cu hramul Sf. Pantelimon și a doua
cu hramul Sf. Nicolae, deservite

pănii de dorobanţi.

100

com. urbană Drăgășani, pl. Ol-

de 3 preoţi şi 2 cintăreţi.
Biserica Pantelimon, pe apa
Colintinei, s'a zidit de Grigore
Ghica-Vodă, la anul 1736. In

tul-d.-j., jud. Vilcea.

hrisovul

la

1 Octombrie 1881

venit

pe

şi al cărui

anul fin. 1896—97

Budgetul comunei
"nituri de 53104,25

a

e la velei și la

cheltueli de 53094,28 lei.
Industria și ccmerciul se practică de 113 comercianţi.
Bilciu se face la 24 Iulie, iar

milii;

o biserică,

deservită

cai.

Panduri,

cătun, făcînd parte din

Pandurul,

co/ină, în jud. Buzăă,

tirg săptămînal, în fie-care Du-'

com.

minică,

seni-Vechi. Se ramifică

Gura-Nișcovului,

durul-Mare
Panciul, gea/, pe teritoriul comunelor Panciul, Crucea-d.-s. și

Crucea-d.-j., pl. Zăbrăuţul,
jud.
Putna. Este alcătuit din pietre
amestecate

cu

lut galben

și nă-

sip, prin cari se găsesc bucăţi
mici de pietricele de var, de
puţină consistenţă, Dealul este
“acoperit cu o pătură de pămînt

argilos pe unele
tărim

vegetal

locuri

negru

şi de
(humos),

şi

căt. Să-

în Pan-

Pandurul-Mic.

E

din

12

Octombrie,

a-

celași an, scris pe pergament,
se găsesc următoarele:
lo Grigore

Ghica

Voevod

din

inima

domnici mele am socotit să zidesc și să
înalţ

din

temelie

o sfintă și

dumneze-

importantă prin mulţimea hîrburilor și a oaselor ce se gă-

iască casă întru

sesc aci. Tot prin aceste locuri,
în 1821, a fost o crincenă luptă
intre “Lurci şi Eteriști,

măduitor Pantelimon, din josul M-rci ce
se numește a Mărcuţei, pe apa Colintinci,

Panghelina,

iri, izvoreşte din

Dealul-Părului, jud. Iaşi, satul
Crucea, com. Sirca, pl. Cirligătura, și se varsă în piriul

Obrijanca,

în com. Sinești..

cinstea

și lauda

slava

lui D-zeiă

marelui

mucenic

și întru
și tă-

la fintina ce se zice a-labcl.

Împrejurimea scamănă cu o
cetățuie întărită. In biserică, la
dreapta, este mormintul donatorului, Grigore Ghica Voevod şi
al

familiei

sale,

de

marmoră,

“sculptat foarte frumos.

PANTELIMONUL
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Tot în 1736, Grigore Ghica
întemeiă aci şi un spital de
săraci... «să fie însă, zice menționatul hrisov, n numai de
bolnavi ca aceia ce ar: pătimi
de alte oale trupeşii, ci şi de
dolnavi de boala ciumei», spital pe care l'a înzestrat cu mai
multe

moşii.

PANȚIRUL

Comerciul sc face de 7 circiumari.
Numărul vitelor mari e de

295 şi al celor mici, de 662,
Pantelimonul,
căt.

Lunceni,

vechie numire
jud.

Buzăi,

a

com.

Grăjdana, fiind-că era proprietate a mănăstirei Grăjdana, care
ținea de mănăstirea Pantelimon
din Ilfov.

Averea acestui spital se administrează de Eforia Spitalelor
Civile din București şi din venitul acestei averi se întreține
şi spitalul «Maternitatea» din

Pantelimonul, sfazie de dr.-d.F., jud. Ilfov, plasa Dimboviţa-

București.
La Pantelimon este reședința

Mostiştea, căt, Pantelimon, pe
linia București-Fetești, pusă în

primăriei com. Pantelimon-Dobroeşti, a subprefecturei plășei

circulație la 17 Noembrie 1886.
Se află între staţiile Mogoşoaia

Dimbovița-Mostiştea,

(9.5

a medicu-

„lui plăşei şi a unei companii de
dorobanţi. Pănă la 1 Aprilie 1882
era numai

reşedinţa plășei Dim-

boviţa; de la
pindu-se și pl.
Dimboviţa, a
ambelor plăși
Aci

care s'a înfiinţat la anul
de repausatul

Dr.

Davila

(din copiii orfani de la Azilul
«Elena Doamna») şi s'a instalat
chiar în palatul lui Grigore Ghica. Astăzi se află mutată la
Teiu,
Are o școală mixtă, frecuentată

(13.4 kil.).

rii,

de

77,07.

stații,

pe anul

04073

lei,

15

Pantelimonul,

Venitul

acestei

1896, a fost d

for, în jurul Bu-

cureștilor, jud. Ilfov.

de

25

elevi

şi 11

eleve;

1 fabrică de oțet; 1 mașină
de treerat; 1 pod stătător.
La 27 Iulie, în fie-care an, se
face aci un tîrg de diferite obiecte și băuturi spirtoase.

Se întinde pe o suprafață de
2355 hect., cu
685 locuitori.

o populaţie

de

Eforia Spitalelor Civile din
București are 1900 hect. şi locuitorii, 455

hect.

Eforia cultivă prin arendașii
săi 1245 hect. (55 izlaz și 600
pădure).
Loc. cultivă 338 hect., rezervînd restul pentru cultura viei.

Pantelimonul, sfoară de pădure,
cam de 130 hect., din corpul
Nisipoasa, jud. Buzăi, comuna
Grăjdana,
Pantelimonul,

zăzure,

șia Clociți a Eforiei

pe

mo-

Spitalelor

Civile din București, jud. Buzăii,
com. Vadul-Soreștilor,
Pantelimonul, /ac, format de
girla Colintina, jud. Ilfov, com.

Pantelimonul-Dobroești.
Pantelimonul,
hect., jud.

zădure

rur., jud. Ilfov, pl. Dimboviţa,
situată la E. de București, lingă
girla Colintina și pe șoseaua
„judeţeană București-Brăila, între
Bucureşti

forturi,

la 10 kil,

Cernica

și mănăstirea

Cernica,

printr'o şosea vecinală.
Se compune din satele: AleșiPasărea, Dobroeşti, Mărcuța și
Pantelimonul, cu o populaţie de
1355

suflete,

locuind

în

288

case.
Suprafața totală a comunei e
de 4194 hect. Proprietarii aii
3260 hect., din cari cultivă 2463

hect. (95 izlaz și 700 pădure).
Locuitorii cultivă 806 hect, (128
rezervate pentru izlaz și cultura
viei).
Are

4 biserici, la Dobroeşti,

de

face aci tirg de obiecte și bău.
turi spirtoase.

Budgetul com. e de 13011
lei la venituri și de 11198 lei
la cheltueli.
.
Locuitorii posedă: 144 pluguri: 114 cu boi, 30 cu cai;
165 care și căruțe: 117 cu boi,
48 cu cai.

Comerciul se face de 21 cîrciumari,
Vite: 179
măsari, 377

cai şi iepe, 2 arboi, 165 vaci -și

600

viței, 29

bivoli și 187

26 porci

și 977

Spitalelor

bivoliţe,

oi.

Improprietăriți sunt 140 locuitori și neîmproprietăriți mai
sunt

Pantelimonul,zzzor,curgînd
prin
centrul com. Tirgșorul-Vechiii,
pl. Tirgșorul, județul Prahova; .
se varsă în rîul Prahova, lingă
„cătunul Stejarul, comuna Nego-

2

şcoale, la Pantelimon şi Dobroești; 1 mașină de treerat cu aburi; 2 poduri stătătoare; 1
„ heleșteii,
La 27 Iulie, în fie-care an, se .

Ilfov, pl. Dimboviţa,

proprietatea Eforiei
Civile din București.

ești.

şi

de București. Stă în legătura cu

Mărcuţa și 2 la Pantelimon;

bani.

a fost o școală de surdo-

muţi,
1865

această dată aliMostiștea la pl.
devenit reședința
unite.

kil.) şi Brănești

Inălțimea d'asupra nivelului Mă-

Pantelimonul-Dobroeşti, cop.

177.

Panţiri. Vezi Stroești, sa/, com,
Zlătunoaia, pl. Miletinul, jud. Botoșani.

Panţirul, munte, jud. Bacăi, pl.

PANȚOLUL
Trotușul, de pe teritoriul com.
Hirja.
Panţoiul, saș, în jud. Ialomiţa,
plasa
Cimpului, pendinte de
com. Moldoveni, situat pe țărmul
stîng al rîului Ialomiţa, spre
V. și în apropiere de satul
de reşedinţă. Are o populație
de 56 familii. Mai înainte purta
numirea de Colacul.
Locuitorii posedă: 30 cai, şo
boi, 250 oi și 100 porci.
Panului (Dealul-), ea/, situat
în raionul com. Colonești, pl.
Stănişeşti, jud. Tecuciii. Este o
ramificaţie din zarea Dobrotfo-

rului. Separă com. Coloneşti de
com. Antoheșşti din jud. Bacăi.
Papa,
man,
Stîngă
țiune

-PAPUREI (TÎRLA-)
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com. rur., în jud. Teleorplasa Tirgului, pe partea
a riului Vedea, într'o pozifoarte frumoasă.

Budgetul com. e la venituri de
1705.04 lei
1553 lei.

și

„ Comunicaţia

la

cheltueli

de

com.

Papa

la com. Scrioaștea şi Roşiori se
face printr'un vad, prin Vedea,
la S.-E. comunei; de acolo dru-

Papazoleşti, zrpze de ruine,
jud. Romanați.

mul dă în șoseaua judeţeană Ro-

Papăul, pisc, jud. Muşcel, pe culmea Ghezera (2095 m.).

șiori-Strîmbeni. Cu comunele Cucueți, Drăgănești şi cu căt. Muţi
se leagă prin șosele vecinale.
Distanţa com. de Roşiori, este

de 8 kil., iar de la reşedinţa județului sunt 59 kil.
Calea ferată Costeşti-Măgurele străbate teritoriul com. La
N.-V. comunei se află stațiunea
cu

același

nume,

avînd

și un

canton făcut cu cheltuiala d-lui
general Manu şi care serveşte
pentru încărcatul cerealelor de
pe domeniul d-sale.
Papa,

stație de dr-d.f., jud. Te-

leorman, pl. Tirgului, com. Papa,

Valea-Zbirglezii şi la V., cu com.
Scrioaștea, de care se desparte
prin riul Vedea,

şi Roşiori (9.4 'kil.). Inălţimea
d'asupra nivelului Mării de 108.77

din această

com.

face

stabilite

şi comunele Scrioaştea

și Măldăeni,
raza

de

acestei

Partea ce cade în
comune

este

cam

510 hect, arabile şi roo hect.

pădure. Vii sunt 16 hect,
Riul Vedea udă comuna pe
la margine, în direcțiunea de
la N.V. spre S-E.
Locuitori împroprietăriți sunt
în

număr de 113, pe o întindere

de aproape 460 hect.
Are o populaţie de 1000 suflete, din cari 115 contribuabili;

o şcoală, frecuentată de 29 elevi
(1899-900); o biserică, deservită
de un preot şi doi cîntărcți.
Vite: 359 vite mari cornute,
35 cai, 650 oi și 86 porci.

Papăul,
muna

m. Venitul acestei staţii pe
nul 1896
15 bani,

a fost

de

14618

Corbi,

plaiul

co-

Nucșoara,

situat între malul stîngal rîului
şi Bratia-Mare,

Doamna

Virful lui poartă același nume.

Papăul, păzure, jud. Muşcel, în
întindere de 3190 hect., proprietate a statului. Face parte
din marea pădure Corbi, din
plaiul Nucşoara, formată din 10
trupuri:

Plăişorul,

Preotesele,

Papăul,

Ru-

sul, Plătica, Alunişul, Pădurile
şi Cringul, avind toate o întin-

dere de 17530 hect,

Papii (Fundul-), cătun, al com.
- Vintilă-Vodă, jud. Buzăsi, cu şo
locuitori și

16 case.

ali,

Papii

(Gura-),

Vintilă-Vodă,

Papa, coastă de deal,la E.

în

mzaute, jud. Mușcel,

Bindea, Zănoaga,

pe linia Costeşti-Roșiori, pusă în
circulație la 1 Ianuarie 1887. Se
află între staţiile Benca (9.6 kil.)

Moșia

!

țeni.

din

Se învecineşte la N. cu căt,
Muţi din com. Drăgşenei; la S.,
cu com. Drăgănești; la E., cu

parte din domeniul d-lui general
G. Manu, pe care se găsesc

cepînd din Piscul: Bălan, spre E,
de pădurea Buzatului, com. Pu-

căzuu,
jud.

al

Buzău,

com.
cu

40 locuitori şi 13 case.

de

căt. Simbureşti şi Tonești, pl.
Oltul-d.-s., jud. Olt, în apropiere de piscul Dobra. Se întinde
din apa Cungrea-Mare pănă în
dealul Tonești. Pe coasta Papii
este drumul Papa, foarte greii
de urcat şi coborit,

Papa, za/e, jud. Vilcea, izvorește
din dealul Drăganul; trece prin
Dealul-Papei şi Dealul-Lungului ;
curge puţin către S.; formează

Papuci, căzu, al com. Odăile,
jud. Buzăii, cu 20 locuitori și 5
case.
Papucul, firii şi iaz. Piriul e format din izvoare şi din iazul cu
acelaşi nume, de pe teritoriul

satului Portarul-de-Mijloc, com.
Zăpodeni, pl. Mijlocul, jud. Vasluiă ; udă

această com. dela N.

spre S., apoi

trecînd

Valea-Rea,

varsă

se

în

com.

în iazul de

limita de S. a comunei şi se var-

pe teritoriul satului Moara-Dom-

să în riul Cerna.

nească,

Papaciocul,. coastă de

jud. Tecuci, com.

deal,

Puţeni,

în

în-

Papurei (Tîrla-), șir7ă, în jud.
Brăila, com. Berteşti-d,.-s., pe țăr.

PAPUREI (VIRFUL=) -.
mul

drept

nea

.,pe

al canalului Creme-

ostrovul

Vărsătura,

a-

proape de hotaruljud. Ialomiţa.

Papurei

(Virful-), pisc de ea,

la N. de satul Vultureni, com.
cu același nume, jud. Tecucii.

Para-Bair, dea/, jud. Tulcea, în
partea de E. a plășei Măcinul,
şi cea N.-V.a com. rur. Cerna;

este o prelungire S.-E. a
ului

Curt-Bair;

de

dea-

natură stîn-

coasă, acoperit cu tufărișuri ; pe
la poalele
îşi ia

E. are şi vii;

din el

naștere valea Megina
; are

158 m., dominiînd satul şi piîriul
Cerna,

drumul

judeţean

Măcin-

Babadag şi cel comunal CernaSatul-Noii.

Văi sunt : Ghiuvenli, prin cen_trul comunei,

Para-Chioi, comună rurală, județul Constanţa, plasa Silistraașezată în partea

de V.

a judeţului, la go kil. spre S.-V.
de
oraşul Constanţa, capitala
districtului, și în cea meridională a plășei, la 27 kil. spre S.-

E. de orașul Ostrovul, reședinţa ocolului.
E formată dintr'un singur sat,
așezat pe valea Ghiuvenli, între
dealurile Capus-Chioi-Bair, la V.
şi Distrul

la E.

"

Sc mărgineşte la N. cu com.
Ghiuvegea,

iar la V. cu comuna

Carvan şi
Relieful
de culmea
ficaţiunile
însemnate

Bulgaria.
solului e accidentat
Para-Chioi, cu ramisale. Printre cele mai
dealuri sunt: Capus-

Chioi-Bair ia V., Macurova-Bair
(168 m.) la S.-V., Uzum-MeseSîrti la S., Sinir-Bair și Aslama-

Sirti, cu virful Calaigi (196 m.),
la S.-E., Distrail (172 m.)la N.
Toate aceste dealuri sunt acoperite cu păduri frumoase, cu

livezi şi păşuni.
Movile sunt puţine

şi

fără

importanţă, servind numai ca
puncte de observaţie şi orientare.
aa
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trecînd și prin sa-

tul Para-Chioi,

avind

ca

adia-

cente pe dreapta valea Ciurgiuc-Culac unită cu Azadic-Culac, trece prin pădurile Asadi
şi Cojocarul;

valea

Satis-Chioi

la V. Malurile acestor văi sunt
încîntătoare, acoperite cu pă-

zestre, împreună cu altele din
ţinutul Putna, hatmanului Alexandru Mavrocordat, de către
socrul săii, Domnul Alexandru
Moruzzi,.
Paraipani saii Arsache, co,
rur., în jud. Vlașca, pl. Marginea. Vezi Arsache,

duri și livezi.

Suprafaţa
1631

comunei

hect.,

din

este

care

3o

de:
hect.

ocupate de vatra satului, restul împărţit între stat, care posedă 163 hect. și locuitorii, cari
stăpinesc

2439

hect,

Are o populaţie de

173

fa-

milii, sai 755 suflete, o biserică, cu hramul Adormirea, fondată de locuitori, deservită de

I preot,

- Nouă,

PARAOANI
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1 dascăl și 1 paracli-

Paraipani, câzun (tîrlă), în jud.
Ialomiţa, pl. Ialomiţa-Balta, pendinte de com. Chioara.
Paraipani, proprietate, în jud.
Vlașca, pl. Marginea, la S.V.
de Giurgiă, pe malul Dunărei.
Incepe din marginea Domeniu.
lui Giurgiii, de la malul de jos
și merge pănă la Găojani. Pe
această

proprietate

se găsește .

ser; o școală mixtă, condusă
de un învățător și o învăţătoare,

satul Arsache, care pănă la 1872
se chema Paraipanul, apoi satul

frecuentată
spital rural,
vegea, la 3
Budgetul

Bălăriile

de 143
situat pe
kil. spre
comunei

turi de 2793
de 2154 lei.

lei și la cheltueli,

80 pluguri;

căruțe;.3 mașini de
grape de fier; 3100
seamă oi și boi.
este numai casnică.

Comerciul se face de
ciumari,

4 cîr.

Căi de comunicaţie sunt: calea județeană Ostrovul, Lipnița,
Pana-Chioi, Mangalia, trecind
"prin sat; apoi drumuri vecinale
şi comunale, ducînd la satele
învecinate: Ghiuvegea, Caranlic,
Regep-Cuius, Dobromirul, etc.

şi

satul Malul-de-sus.

Fraţii Fotino în Istoria țărei
la pag. 91, ne spun că aceste
moșii aparţinea la 1735 mănăstirei Radu-Vodă, Egumenul acelei

Locuitorii posedă:
202 care şi
secerat, 10
vite, mai cu
Industria

copii; un
valea GhiuN. de sat.
e la veni-

mănăstiri

îndatorindu-se,

această moșie și cu Stănești
S'aii vindut la licitație la Tribunalul Vlașca,

la

1829,

flete, cari locuesc

Moșia Paraipani

în 21

a fost

case.

dată

a

Paramiştea,
pîriiaș, în jud. Neamțu, pl. Bistrița, com. Mastacănul.

Izvorește din ramura muntelui
cu același nume (partea S. a
ramurei Tarcăul)

și se varsă pe

stînga piîriului Tarcăul,
Paraipani, cătun, în jud. Putna,
pl. Bilieşti, com. Mircești, situat
pe malul Putnei, avind Rădulești la E. și mai în apropiere
de malul bălți.
Are o populaţie de 75 su-

cînd

intrat în posesie d-l Doctor
Arsache.
" Satul Paraipani, la 1872, şi-a
luat numirea de Arsache, după
numele proprietarului.

sus de schitul

mai în '

cu același nume,

Paraoani, pirii, jud. Tecucii, izvorește din 'ripa. cu același nume,

curge pe

lingă satul

Nicorești -

și se varsă în partea dreaptă
a Zeletinului, în raionul com.

Valea-Rea.

PARASCILLV (VĂLCEAUA-LUI-)
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Paraschiv (Vălceaua-lui-), 2;/cea, jud.

Teleorman, situată

pe

cîmpia dintre moșiile Balaci şi
Siliștea, pe lingă şoseaua Balaci-Tătărești.
Paraschiva,

zusu/ă,

în

Dunăre,

în dreptul com. Chiseletul, pl.
Oltenița, jud. Ilfov.

Paraschiva, pic/het de graniță,
pe Dunăre, cu No.

161,

în drep-

tul jud. Ilfov, pl. Olteniţa,
Chiseletul,

com.

Paraschiva (Ostrovul-), pădure
în întindere

de

200

hect. Vezi Şanalul-Dunărei, pădure, jud.

Ilfov.

pl. Răcăciuni, situată în valea
prin care curge piriul cu același
nume și peste dealul de la Drăgușani, la 3o kil. de sub-prefectura plășei și la 74 kil. de
capitala judeţului.
Se compune din căt. Parava
şi Teiușul.
Are o populaţie de 203 familii, saii 926 suflete, din. cari
191 contribuabili, locuind în 247
case;

fichet

1

biserică

vechii,

'cu No. 26, jud. R.-Sărat, pl.
Orașului, com. Viîrteşcoi, pe rîul
Milcovul.

parohială,

cu

S-ţii Voevozi, în căt.
și 1 filială, cu hramul

Adormirea,

în căt. Teiușul;

şcoală mixtă,

o

frecuentată de 17

copii.

”

cai,

160

oi,

vcenişi la
bani.
pluvaci,

16 capre,

280

porci; 40 stupi cu albine.
Se cultivă viea pe o întindere

de

142

hect.

Sunt în com.:
de

coloniale,

3 comercianți

1 de

cereale,

2

fierari, 2 lemnari și 5 fabricanți
Paraschiveni,

sa,

în

jud.

R.-

Sărat, pl. Orașului, com. Cîmpineanca, în partea de S. acomunci,

785

pe rîul Milcovul, la 1 kil.

m. spre S.

reşedinţă,
suprafață

de cătunul

Pintecești.
de

1şo

de

Are

hect.,

cu

de rachiu,
că/uu,

com,

E formată din cătinul cu același nume, așezat pe malul
drept al gârlei Somova.
Relieful solului ţine și de redealurilor

lui; aproape

în

jud,

Putna,

cu același nume, pl. Ră-

dinca,

la

Paraschiveni, vechii pichet, cu
No. 37, jud. R.-Sărat, pl. Oraşului, com. Cîmpineanca,
pe
malul dreptal riului Milcovul.

Ar-

cu

același

conținînd -pește

din

biserică

parohială, cu
1 şcoală

mixtă, frecuentată de 17 copii.
parohie, în jud. Putna,
cu acelaşi

căciuni,

avind

nume,

pl. Ră-

1 biserică paro-

hială, cu hramul S-ţii Voevozi,
în căt. Parava, și 1 filială, cu
hramul Adormirea, în Teiușul.

Parava, piriiaș, pe teritoriul comunci

com.

căciuni,

82

cu

acelaşi

nume,

pl. Ră-

județul Putna, care se

și

|
e de SSo
hect.

vatra

hect.

ale statului.

în

maioritate

compusă din Romîni și Ruși,
este de 144 familii, sai 574
suflete, din cari 160 contrib.
In Parcheşul se află: o bise-

rică, făcută de locuitori în 1877,
cu hramul Sf. Apostoli, deservită de 1 preot și 1 cîntăreț; o
şcoală, frecuentată de 38 elevi

(1899—1900).
Pămiîntul, parte e pietros,parte
acoperit

geş, pl. Oltul, făcind parte din

cari

bun,

satului, 380 hect. ale locuitori:
Populaţiunea,

S-ţii Voevozi;

Parava,

valea Ogurluiul,

alte două mai mici.
Intinderea comunei

lor, 418

piriul

V.;

prin mijloc, trecînd şi prin sat.
Bălţi sunt: Parcheșul, de 129

care

curge

și bălți.

Dealuri sunt: Chri-Glic (64
m.), la V., cu pășuni; Cernori,
„la S. și Stinca-Mare, la E., ambele acoperite cu păduri.
Apele care udă com. sunt:
Dunărea,la N., între milele 59—
"62; girla Somova prin interior,
trecînd pe lingă sat; valea A-

o

nume,
Are o

și de a șesu-

jumătate din teri-

toriii e acoperit cu stul

hect.,

com.

Cremenari-Moșneni,

la V., cu com. urb. Isaccea; la
S., cu com. Nicoliţelul și Telița, iar la E., cu com. Somova.

hect.,
Parava,

hramul

rur.

sarabia, despărțită prin Dunăre;

căciuni, situat peste dealul de
la Drăguşani și în valea prin

Paraschiveni, numire vechie a
comunei şi cătunului Gologanul,
jud. R.-Sărat, pl. Marginea-d.-s.

căzua, jud.

Parcheşul, com. rur., aşezată în
partea de N. a jud. Tulcea și
a plăşci Isaccea, lingă girla Somova.
Se mărginește la N. cu Ba-

o

populaţie de 52 familii, sati 177
suflete, din cari 63 contribuabili.

Paraschiveşti,

varsă în piriul Drăgușani. Izvoreşte din
Marghioţel și se
unește cu piriul Drăgușani.

giunea

Budgetul comunei e la
turi de 2363 lei, 72 bani
cheltueli, de 2259 lei, 7
Locuitorii posedă: 41
guri de fier; 190 boi, 160
24

Paraschiveasca,

cout. rur., în jud. Putna,

hramul
Parava

Paraschiva (După-), pic/ret de
Franifă, pe Dunăre, cu No. 162,
în dreptul com. Chiseletul-Romîn,
pl. Olteniţa, jud. Ilfov,

a statului,

Parava,

PARCHEȘUL

cu stuf și mlaștini,

"Locuitorii
guri;

şi mici.

1800

posedă:
capete

77

plu-

de vite mari

!

PARCHEȘUL
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Comerciul

constă

în

export

de peşte, cereale şi în import
de coloniale și manufacturi.
Sunt 6 comercianţi.

Budgetul
de

3200

com.

lei şi

e la venituri
la cheltueli,

de

3150 lei.
Drumuri sunt: calea națională
Tulcea.Isaccea, la S., şi căi comunale la : Somova, Teliţa, Ni-

coliţelui, Frecăţei.

Șondul și Lopatna;

rur,

Parcheșul,

situată

acoperit în

1036 hect. din cari
tra com., 430 hect.

116 hect. vaale locuitori-

este străbătutde girlele Alileoca-

lor

ale proprie-

Suhat și lacob-Suhat, și coprinde
lacurile: Costin, Costinciuc, Ba-

tăței.

cin, etc; are o întindere de 12000

saii 877

hect.,

în căt. Valea-Schiopului, cu hra-

cea mai

mare

parte

cu

stuf;

neproductive.

Pardina, grind, în jud. și pl.
Tulcea, pe teritoriul com. rur,
Satul-Noii, situat în partea N.
a plășei și

Parcheşul, fază, în jud. Tulcea,
pl. Isaccea, pe teritoriul com.

PAREPA

cea

N.-E.

a

com,

pe malul drept al braţului Chilia;
pe el este așezat satul Pardina.

în par-

tea de N. a plășei şi a comunei, chiar lingă sat şi aproape
de Dunăre, de care a fost formată prin vre-o revărsare ante-

Pardina, gîr/ă, în jud. Tulcea,
pl. Sulina, se desface din brațul Chilia, de lingă satul Pardina,

şi

curge

spre

E;

face

rioară ; e alimentată prin o mică
girlă; o parte din apa sa se

apoi un unghii dreptși se termină în brațul Tătarul, lingă ora-

varsă

șul Chilia-Vechie,

în

balta

Sauna,

spre

V.;

din ea se desparte girla Somova,

care

se

varsă

în Dunăre,

mai sus puţin de orașul Tulcea; e înconjurată cu stuf; are
o suprafaţă de

115

hect. și con-

ţine peşte, care se consumă în
localitate.
Pardina, saţ, în jud. şi pl. Tulcea,
cătunul comunei Satul-Noii,

așe.-

Populaţia, lipovenească, e de
35 familii, sai 148 suflete.
Pămîntul e acoperit în mare
parte cu bălți și stufuri.
Are o biserică.
Prin sat trece drumul comu„nal Tulcea-Satul-Noii-Chilia.

Pardina, os/rov însemnat, în delta
Dunărei, în partea N. a jud.
şi plășei Tulcea, și cea E. a com.
Satul-Noi;

brațul

este

Chilia,

cuprins,

gârlele

între

Pardina,
ss

mul Intrarea în biserică, zidită în
anul 1862 de locuitori, deser-

vită de 1 preot
alta, în cătunul
hramul

Sf.

și 1 cîntăreţ,
Lernatica,. cu

Voevozi,

zidită . în

1821 de Stanciu Anghel și locuitori, deservită de 1 preot și
I cîntăreţ, șia treia, în cătunul
Valea-lui-Lalu, cu hramul Po-

gorirea sf. Duh, zidită în 1842
de locuitori; o şcoală mixtă, fondată în anul 1867 de D.C. Datcu,
condusă de 1 învăţător și frecuentată

de

27

copii

(1899-900),

320 boi, 160 vaci,
15 cai, 18
iepe, 1600 oi, 198 capre şi 186
rimători.

Pardoși, com.

rur., în jud.

R.-

Sărat, pl. Rîmnicul-d.-s., pe malul stîng al rîului Cîlnicul, așezată în partea V. a județului, la
23 kil.spre N.-V. de orașul R.Sărat, şi în mijlocul plășei, la 1ş
kil. spre N.-V. de com. Sgirciţi»

dealurile Babei și Două-Coae ; la
de

suflete; 3 biserici, una,

de 45 kil., brăzdind partea V.
a plășei și a comunei,

spre E. de

din cari 17 hect. ocupate
vatra satului, cu 50 case.

Are o populaţie de 189 familii,

Locuitorii posedă: 60 pluguri ;

reședința

reședință.

hect.

un curs

după

zat pe malul drept al braţului
Chilia, lingă locul de unde izvo
rește girla Pardina, la 17 kil.
Are o întindere de 2200 hect.,

și 490

plășei,

Se mărginește: la E.,- cu
com. Dedulești, despărțită prin
V., cu Mărgăriteşti,

despărțită

Comerciul constă în importul
de coloniale, brașovenii şi în
exportul de cereale. Transportul
se face prin gara Rimnicul-Sărat.
Căile de comunicaţie sunt drumurile vecinale spre: ValcaSălcii, Mărgăriteşti,

Băbeni-De-

duleşti, Greabănul-Sgirciţi-Rimnicul-Sărat.
“Budgetul comunei e la venituri de 1543 lei, 11 bani, și
la cheltueli de 1316 lei, 88 bani.

prin rîul Cîlnăul; la S., cu Valea.

Raţei și la N., cu Valea-Sălciei.
Este o comună din regiunea
dealurilor, fiind brăzdată:

de dealul

la S.

Valea-Schiopului,

com.

Pardoşi. V.

com.

Pardoși..

la

IE. de lernatica; la V. de Costomirul și Baba,

Riul Cilnăulo udă la V., cu
afluenții săi Pardoși şi lernatica.
cari
Cătunele,
o formează
sunt: ernatica, reședința, în mijloc; Valea-Șchiopului, la E.;
Valea-lui-Lalu, la N.-V.; Costomirul, la N.

Se întinde

Pardoşi, câzua, în jud. R.-Sărat,
pl. Rîmnicul-d.-j., pendinte de

pe o suprafață de

Pardoşi, zirîz, în jud. R.-Sărat,
pl. Rimnicul-d.-s.; izvorește din
Dealul-Babei; udă com.

Pardoși

prin mijloc, trecînd prin cătunele
lernatica

și Pardoși

și se varsă

în riul Cilnăul, pepartea dreaptă.
Parepa, com. rur., jud. Prahova,
pl. Cimpul, situată pe văile Ceptureanca și Războiului, la 31

PAREPA
"kil. de capitala județului și la
_10 kil. de reședința plășei.
Se compune din 3 'căt.: Degeraţi (spre N.), Parepa (în centru), și Ruşani (spre S.), avind
o populaţie de 924 suflete, din
„ cari 203 contribuabili, locuind
în 231

PARSALELE (MUNTELE-)
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de schitul Izvoarele saii Crasna,
care se arendează cu 1600 lei

anual, dimpreună
sedate de

stat

cu părțile poîn

tot

hotarul

moșiei Izvoarele, plaiul Teleajenul, consistind din fineţe, poeni și silişte,

case.

Are: două biserici, la Parepa
şi la Degeraţi. Cea din Parepa
s'a zidit de Pitarul Ștefan Ma"coveiii,

care

i-a donat şi o sfoa-

„ră de moșie, cam de 180 pog;;
iar cea din Degeraţi s'a zidit
la anul

1892

de

meşterul

An-

Paringul,
paţi, jud.
Lotrului,
(2076 m.)
culmea

culme a munţilor CarVilcea, din dreapta
avînd piscul Parîngul
şi din care porneşte:

Gurguiata,

către

S.E,.,

avind ca piscuri: Muntele Slătioara (870 m.); Culmea-Urșanilor, către S.-E., avind ca pis-

shel Ioniță din Ploeşti, și cu
ajutorul d-lor P. S. Aurelian și
Gg. Gr. Cantacuzino; o școală,

curi: Ursanul și muntele Frăsinetul; culmea Bistriţa, către S,,

frecuentată de 17 copii; 3 mori

avind ca piscuri:

cu aburi.

Buila

munții

și Arnota; culmea

Coți,
Vintu-

136,

rarița, către S.-E., și care se ra-

s'aii împroprietărit la 1864, din-

mifică în Culmea-Petrenilor, Culmea - Bărbăteștilor
şi
culmea
Smeurătul; culmea Cheia, avind

Locuitorii,
du-li-se

însurăţei,

540

în număr
hect,,

cari

tărit pe moșia

sai

afară

de

40

împroprie-

statului

din care li s'aii dat

de

200

Parepa,

hect.

Locuitorii posedă: 92 cai, 241
vaci, 520 boi, 3 bivoli, 2131 oi

“şi

151 porci; 50 stupi cu albine,
Comerciul se exercită în co-

ca virf mai înalt muntele Sto.gul şi Culmea-Olăneștilor.
Virfurile mai însemnate ale
culmei Paringul sunt: Balota,
Cocorul,

Briota,

Chindia,

Nau-

ruțul și Sida.
ralelă

turi de 9489,84 lei, iar la chel-

care se află la 20 kil. depărtare,

tueli, de 5361,36 lei.
„ Prin com.trece o singură șosea.
E. udată de Valea-Războiului, .

și bogata vale a Lotrului,

ce curge prin
unde formează

Această culme, aproape

formează

pa-

Culmea-Plătăneştilor,
dimpreună

frumoasa

Pariseşti, căfuu, jud. Vlașca, pl.

leștaie și de Valea-Ceptureanca,

Tămășești, proprietate a d-lui
Costacopolu, situat despre Cre.
venicul-Colfeasca. Are 70 locui-

Glavaciocul,

pendinte

tori, foști clăcași,

de

com.

care, la 1864

ati luat 210 hect. pămînt.
/ea/, în partea despre

N. a comunei Tomeşti, pl. CoParepa, sat, făcînd parte din co___muna rurală Parepa, pl. Cimpul,
jud. Prahova.

drul, jud.

Iași. Se întinde de la

V. spre S., pe partea
a şesului

Bahluiul,

pisc înalt, numit
Parepa, moșie a statului, jud.
Prahova, pl. Cricovul, pendinte

sfirșește

prin

Gura-Rupturei.

o

dreaptă

formînd

un

Doboșul.

Se

vale,

numită

Pe poala-i

des-

pe, cea

de

S.,

Iași-Fălciii.
sunt: vii,

Parpaniţa, com. rur., în partea
de S.E. a plășei Funduri, jud.
Vasluii, la 29 kil. de orașul
Vasluiă şi la 5 kil. de Negreşti,

reședința plăşei, situată pe dreapta şi pe stinga pir. Rebricea, care
o străbate în toată întinderea.
: E formată din satele: Parpaniţa, Frenciugi și Glodeni,
pe o suprafață de 1002 hect.
şi cu o populaţie de 1091 suflete.
Are 3 biserici; 2 școli mixte,
în Glodeni şi Frenciugi, frecuentate de 36 elevi (1899—1900);
2 mori de apă.
Vite: 547 vite mari cornute,

77 :cai, 1200 oi şi 249 rimători.
„Locuitorii posedă 215 stupi.
Budgetul comunei e de 2091
lei, 48.bani,

la

1980 lei, 31

bani, la cheltueli.

Parpaniţa,

venituri şi

de

sas, jud. Vasluiiă, pl.
com.

pe costișa
gocşti, pe
bricea, pe
hect. și cu o

Parpaniţa, situat *

dealului din spre
dreapta piriului
o suprafață de
populaţie de 182

NeRe'298
suf].

Are o biserică, zidită de PeRosetti, deservită de un

preot şi 2 cintăreţi; o moară
de apă, pe piriul Rebricea.
In partea despre V. a satului, se aflăo movilă formată din

pămînt și care e foarte vechie.
Teritoriul pendinte de sat e
parte proprietatea d-lui V. Mihăilescu

Parmuva,

îar

judeţeană

Pe ambele lui. coaste
livezi și semănături.

tru

com. "Lomșani,
mai multe he-

formată din ploi și care se împreună cu Valea-Războiului, în
dreptul căt. Ruşani.
Se mărginește cu comunele:
Colceagul, Fulga, Tomșani și
Drăgănești.

şoseaua

Funduri,

mună de 4 circiumari.
Budgetul comunei e la veni-

cu

pre N. trece. șoseaua naţională
- Tași“Țuţora,

şi parte

a

d-nei

ghelia Şălariă, iar parte

An-

a lo-

cuitorilor clăcași.
Vite: 145 vite mari cornute,
18 cai, 58 oi, 95 rimători,

Locuitorii

posedă

Parsalele (Muntele-),

66

stupi.

/ăzure,

cu o suprafață de 800 fălci, pe

-

PARSALELE. (MUNTELE-) .

„639

teritoriul cătunului Coza, plasa
Vrancea, jud. Putna, aparținînd
locuitorilor din com. Găurile în
devălmășie.

jud. Ilfov, situat la -N.-E. de
Bucureşti,

Parsinoaia,

câ/uu,

despre

N,,

al comunei Tia-Mare, pl. BaltaOltul-d.-j., jud. Romanați, așezat lingă Olt, pe Valea-Dracului.
Parvulocul, punct trigonometric
“de observaţie de rangul I-ii, în
jud. Tulcea, pl. Sulina, comuna
- Cara-Orman, pe malul stîng al
braţului Sf. Gheorghe, la confluența sa cu girla Parvulocul.
Pasatul, sai Novo-Seliţa, sas,
pe moșia cu același nume, com.

Buda, pl. Herţa, jud. Dorohoiu.
Are o populație de 109 familii, sati 709 suflete; o biserică, cu hramul Buna-Vestire,
mică, de lemn, făcută în 1814.
Proprietatea moșiei este: a
erezilor defunctului N. Alcaz,

a erezilor defunctului M. Holban și a altor proprietari.
Sătenii împroprietăriți aă 129
hect.

pămînt;

iar

proprietarii,

458 hect,, 31 arii cîmp și 114
hect. şi 58 arii pădure,
Piraie

ce trec moșie

sunt

2:

Tochile și Bigiurea, ce vin din
Bucovina (Austria).
Hotarele moșiei sunt cu: Slobozia,

Buda-Mare

și Bucovina.

Pasateşti, ma/ala, făcînd parte
din com. rur. Gănești, pl. Mijlocul, jud. Vilcea. Are o populațiune

de

379

locuitori.

pe

(Burduşani),

sa,

stîng

al

Teleorman, pe care s'ai împroprietărit locuitorii clăcași din
com. Bucovul-Adunaţi, la 1864.

calea

ferată

. raşi. Stă în
Brănești prin
Se întinde
1070 hect.,

Bucureşti-Călă-

legătură cu com.
o şosea. vecinală.
pe o suprafaţă de
cu o populaţie de

343 locuitori.
Statul are 850 hect. și locuitorii, 220 hect. Statul cultivă

prin arendașii săi 250 hect. (600
pădure). L.oc. cultivă tot terenul.
Are

o şcoală mixtă,

frecuen-

tată de 61 copil (1899-900);
heleșteii.

I s'a dat această

numire,

pen-

Pasărea, pădure a statului, în"
suprafață de 1049 hect., jud.
Ilfov, pl. Dimboviţa, pendinte
„de com.

Pasărea

Pasărea,

pichet,

şi Piteasca,
în jud.

Buzăii,

Pasărea (Rahtivanca), sa/, fă-

Pasărea, iri, jud. Ilfov, format

rur. FruNegoești,
760 hect.,
locuitori.
are ş26

hect. și locuitorii, 234 hect. Pro-

prietarul cultivă 410 hect. (60
sterpe, 50 izlaz, 6 pădure). Locuitorii cultivă tot terenul,
Are

1 heleștei

Comerciul

se

și 1 pod.

face de 3 cîr-

ciumari.

Numărul
105

vitelor

mari

și al celor mici,

e

de

de 493.

Pasărea, mănăstire de călugărife, jud. Ilfov, situată pe apa
Pasărea, la 2 ore depărtare de
București.

Fusese

mai

nainte

-

năstirei Pasărea, din jud. Ilfov. ” :

situat la poalele muntelui Pente-.
leul, la sorgintea izvorului Milea.

cînd parte din com.
muşani-Cuștureni, pl.
jud. Ilfov.
Are o suprafață de
cu o populaţie de 150
D-l N. Budişteanu

|
.

tru că acest trup a fostal mă-

un

din

două

izvoare,

dincareunul

izvoreşte din com. Tunari și trece .
în direcţia de la N. spre S.pe
lingă satele : Ștefănești, Afumaţi,

Moara-Domnească, Găneasa, Cozieni şi Pasărea şi aci se îm-

preună cu altă vale ce-și are
sorgintea de lingă satul Șindrilita. La întîlnirea acestor două
ape,

în

cotul

despre

N.,- este

situată mănăstirea Pasărea. Impreunîndu-se ambele sorginți şi
curgînd în direcția de S., trec
pe lingă satele: Burdușani, Brănești, Vadul-Anii, Fundeni-Gherasi şi Frunzănești, unde intră

în lunca Dimboviţei, și în dreptul satului

Plătărești

în Dimboviţa.
Din această apă,

se

varsă

în dreptul

mănăstire de călugări. S'a zidit

fie-cărui sat din

cele

la 1813 de cuvioşia sa Timoteii, arhimandritul Cernichii. La

prin ridicare de

zăgazuri, s'au:

1848, dărimîndu-se biserica, s'a
arhi-

rite trebuinţe ale loc. locali: adă- - .
parea vitelor, pescuitul, topirea :
cînepei și înului, papură pentru
|

zilele

rogojini, trestie“pentru învelitul

ridicat din

temelie actuala bise-

rică de părintele
mandritul

Calinic,

Cernichii,

în

bine credinciosului Domn Gheorghe Bibescu.
se.

administrează

fă-

de o stariță, ajutată de un con-

cînd parte din com. zur. Piteasca-Pasărea, . pl. Dimboviţa,

silii economic și. de un consilii

bei

Pasărea, parte din moşia ștatu- A
lui Bucovul, jud. Teleorman, pl.

La S., trece şo-

Pasărea.

Mănăstirea
Pasărea

ţărmul

.

seaua judeţeană București. Brăila

văei
şi

Parsalele (Muntele-), zăzure,
"în suprafață de goo fălci, pe
teritoriul satului Coza, pl. Vrancea, jud. Putna, aparținind locuitorilor din com, Negrilești,

PASĂREA

spiritual. Are

129 călugărițe.

indicate,

format heleștaie ce servă la dife-.

caselor și răchită pentru coșuri: :

Pasărea,

za/e şi baltă, în jud. I-

fov, la S. de mănăstirea Pasărea. * Pasărea,

şî7/ă, desfăcută din Du- .

- PASCAL

năre,

810.

ceva

mai

sus

de

orașul

la N,, care

Zimnicea, jud. Teleorman. După
ce primește

apele

cari se scurg

Zimnicelele

și,

mai

o desparte

de

Os-

trovul-Hâpa, are 250 m. lărgime
și 4 m. adincime, amîndouă fiind
nenavigabile. Este acoperită cu

din balta Suhaia, trece pe sub
poalele orașului, curge pe lingă
cătunul

PATRICIIENĂ

iarbă, ce servă

de

pășune

vite-

lor locuitorilor. In partea de V.

la

valede com. Năsturelul, împreunată şi cu alte ape ale Dunărei,

sunt vre-o

cite-va

locuințe, iar

în cea de N. olivede cu pruni.

formează Balta-Scăeştilor.

După ce ese din baltă, își
continuă drumul pe lîngă com.
Bragadirul, primeşte apele rîului Vedea

și de aci înainte cur-

ge pe lingă com.
jud. Vlașca, pănă
Giurgiii,

unde

Bujorul din
aproape de

se. confundă

cu

apele Dunărei.

Fălciu,
Pascul,

pl.

teritoriul satu-!
com. cu ace-

Podoleni,

în partea

jud. Neamţu, pl. Piatra-Muntele,
com. Bicazul. Comunică cu Miclăușul printr'un drum, care devine potecă

de

E,

/ac, pe proprietatea

Pe-

saz, în jud. Ialomiţa,

pl. Ialomița-Balta,
şi satul

pendinte de

Miloșeşti,

pe loc șes, spre S..V.
Arc o populație de 31
205

Locuitorii
boi, 524

în Transilvania.
Zrecătoare,

sul Nechidului.
Pasul-Tulgheşului, zrecăoare,
pietruită. De la satul Hangul,
jud. Neamţu, urcă cursul Bistriţei, tae muntele Gherghiului

situat

fam.

posedă:
go cai,
oi şi 69 porci.

Pastramagi(Ostrovulinsu7ă,
),
în jud. Constanța, formată de
Dunăre, la intrarea ci pe teritoriul romînesc al Dobrogei, situată în partea S.-V. a Dobro-!
gei, în partea N.-V. a pl. SilistraNouă și a com. urb. Ostrovul.
Are o formă lunguiaţă, prezintind o lărgime mai mare
spre V. Este de origine aluvionară, cu pămînt format din
"nisip şi pietriș: Malurile sale sunt

acoperite cu pietriș

mai mare.

„Are o lungime de 700 m. şi o
întindere de 120 hect. Brațul, care în partea de S$. o des« parte de uscat, are 200 m, lărgime și 4 m. adincime, îar cel de

m.,

trece

printr'o

Pasul-Turcului,
de

baterie,

care

se des-

la N.

satului

Gura-Girluţei ; străbate

partea

stingă a satului pănă la Trăsura din com. Stăncuţa, unde
se uneşte cu canalul Cremenea;
- de aci continuă tot pe această
Vizirul, unde se uneşte iar

cu Dunărea-Vapoarelor.

Paşcani. Vezi Păşcani.
Paşei(Balta-), 6a/7ă, în jud. Dolj,
pl. Cimpul, com. Ciuperceni,
spre S.-V. de Lacul-Sărat, formată; din mai multe bălți cu o întindere aproximativă de 20 hect.
N'are scurgere. Conţine pește.
Paşei (Vadul-), căzu», al com.
Scurteşti, jud. Buzăă, cu 470
locuitori, 153 case, o școală cu

68 elevi (1899—900), format în
mare parte de însurăței. Se numește

drum, ce trece

la satul

același

Brăila,

parte de Dunăre

la sta-

țiunea balneară de la Borszec
(Transilvania) și conduce în cîmpia Gherghiului (valea superioară
a Mureșului). Accastă comuni:
cație este apărată în Transilvania

canal, al Dunărei-Vapoa-

relor, jud.

parte pănă la hotarul de N. al

în valea Bistriţei, scoborind cur.

1265

Pașşca,

com.

Pasul - Tăciunelui,

la cota

com,

în

jud.

troșani, pl. Margin
jud.ea,
Vlașca.
Pastrama,

zrecătoare,

jud. Neamţu, care pleacă din
îngusta vale a Tazlăului și trece

Pascal, Za/7ă, pe
lui Ghermănești,

lași nume,

Pasul-Bicazului,

pîndu-se cu agricultura, grădinăritul şi pescuitul,
Prin sat trece drumul comunal Ciamurli-]urilofca.

Stănilești, com. cu
nume, pl. Prutul, jud.

Fălciă, spre S$.-V., la locul numit Tabăra.

ast-fel,

pentru

rante ruso-turce.

Pe aici, se zice,

ar fi venit și

că pe aci,

în 1789, marele Vizir, fiind învins de generalul rus Suvarof,
a trecut fugind cu armata sa.
Acest vad a servit în anul 1808
de trecătoare armatelor beligeAre

sub-divi-

s'ar fi şi retras armata turcească,

zia Bisceni, unde sunt stabiliți
însurăţei din munte. Aci c și

în războiul ce a avut

cunoscuta

cu

Rușii,

la 1711,
Paşa-Cişia,

sa/, jud.

Tulcea,

a-

şezat în partea S.-E. plășei Babadag, şi cea E. a com. CanliBugeac, la 4 kil. spre E. de reşedinţă, aproape de malul nordic al lacului Golovița.
Are o întindere de 42 hect.,
cu o populație de 60 familii,
Sati

243

suflete,

Bulgari,

ocu-

movilă Ciocirlia,

Pate-Răiu, deal, în jud. R..Sărat, plaiul Rîmnicul, com. Dumitrești, în partea deE.; este acoperit cu pășuni şi puţine păduri.

Patricheni, sat, în jud. Roman,
pl. Siretul-d.-s., com. Păncești,
spre

N.-IE.

de satul Pănceşti, şi

la 3 kil. de el. Areo populaţie
de 70 sufl., din cari 18 contrib,

PATRU-FRAŢI

Gil

Locuitorii

posedă

195. vite

cornute.

mari

com.

Moldoveni,

situat pe

ţăr-

mul stîng al riulut Prahova, aproape de vărsarea acestui rii
în rîul Ialomiţa.
Are o populaţie de 163 fam;;
o şcoală mixtă, frecuentată de 42

copii (1899—900); o biserică, deservită de 1 preot şi 2 cîntăreți.
Locuitorii

550 boi,

posedă:

1300

Patru-Părţi,

40

cai,

oi și 200 porci.
moşie,

nelocuită,

în jud. Ialomiţa, pl. IalomiţaBalta, com. Murgeanca.

Patru-zeci-de-Cruci,
trești,

com.

compusă

din

rur.,

sau

jud.

Pe-

Vlașca,

cătunele:

Patru-

zeci-de-Cruci şi Moara-din-Groapă, situată pe coasta dreaptă a

văei Neajlovului,

la 46

kil. de

București, la 82 kil. de Giurgiii, la 27 kil. de Obedeni, re-

ședința plășei Glavaciocul-Neajlovul

și la 20 kil. de

Titu.

Are o populaţie de 518 sufl.,
din cari 105

o şcoală,

frecuentată

de 67 elevi (1899—900) ; o moară
și o piuă pe apa Neajlovului;
1 han

mare

și 4 cîrciumi,

Locuitorii se ocupă cu transporturi de lemne și cărbuni la
Bucureşti,

Vlașca,

și cu fabricarea

căr-

bunilor de lemn din pădurile
circumvecine: Moara-din-Groapă, Corbi-Mari,. Vadul-Stanchii
și Petreşti, care se exploatează
,
|
continuii.

Budgetul com. e la venituri
de 2149 lei și la cheltueli, de
1883 lei.
Patru-zeci-de-Cruci,

sai

Pe-

„treşti, cătun, pendinte de com.
S

situat

pe

Mehedinţi, pl. Ocolul-d.-j., la 40

partea

kil.

dreaptă a apei Neajlovului. Nu-

intrarea

în

sat,

spre

de

orașul

T.-Severin. Satul

formează com. cu căt. Feteni.
Are o populație de 500 su-

mirea o are de la cele Patruzeci-de-Cruci ce eraii puse Ja

flete, din cari 98 contribuabili,

amintirea

locuind

celor 40 de sfinți mucenici. Acum i s'a dat numirea de Pe-

în 103 case; o biserică,

deservită de 1 preot și 2 cîntăreți.
„Locuitorii posedă: 20 pluguri, .
30 care cu boi, 2 căruțe cu cai;

trești, după numele proprietatului satului. Se compune din

160

vite

Petreşti-d.-j., ai d-nci Predescu şi

309

Petreşti-d.-s., ai d-lui C. Petrescu.
Aci, d. “Tocilescu, a desco-

oi şi 220 rimători.

Budgetul com.'e la venituri de
591 iei și la cheltueli, de 539 lei.
Are o şosea ce o leagă cu:

perit, în

1888,

o stațiune

pre.

istorică în localitatea numită Anaftemă. Vase de pămînt cu totul

primitive,

instrumente

de

de lut s'a

gă-

silex și idolaşi
sit în

mare

număr

și se pot ve-

dea în colecţiunea Muzeului Naţional de antichități,

Suprafaţa moșiei este de 966
hect., din cari 356 hect. s'au
dat la 1864, la 67 locuitori foşti

clăcași, Este şi o pădure de stejar în suprafață de zoo hect.
Are

o școală

mixtă;

o bise-

rică, cu hramul Adormirea Maicii
Domnului, constituind parohia
" Patru-zeci-de-Cruci

de

1

contrib.; 2 biserici,

deservite de 1 preot și 3 dascăli,
constituind parohia Patru-zecide-Cruci;

cu același nume, pl. Ncajlovul,
jud.

Patru-Fraţi, sa/, în jud. Ialomița, pl. Cimpului, pendinte de

PAZARLI

şi deservită

preot şi 1 dascăl,

Paţiul, zezer, la E. com. Chiscani, jud. Brăila, între Dunărea.
Vechie, avind o lungime de 3

kil. şi o lățime de 1 kil.; comunică
la N. cu Dunărea-Vapoarelor
prin privalul Corotișca.

Paulo,
rangul

zuuct

pe teritoriul
Ghiol,

trigonometric

de

I, în jud. şi plasa Tulcea,
şi

com.

anume

rur.
pe

Moru-

acela

al

cătunului săi Dunavăţul-d.-j.,
situat în partea V. a peninsulei
Coj-Burunul, pe malul E. al iezerului Razelm, în partea S. a
comunei și E. a plășei; are 1
m. înălțime,

dominînd

lacul şi

stuful pe o mare întindere,
Pavăţul,

com.

zur.

şi

saţ, jud.

mari

şoseaua

cornute,

comunei

Pazarii,

com.

7

cai,

Timna.

rur,

în

jud.

şi

plasa Constanţa, situată pe valea
Ester, în partea de N. a județului
la 43 kil. spre N.-V. de oraşul
Constanţa, capitala districtului,
și în ceaN. a plășei, la 12 Ril.
spre N.-V. de satul Palazul, re-

ședința pl.
Se mărginește la N.cu com.
Tocsof şi Cogelac, jud. Tulcea;
la

E.,

cu

com,

Cara-Harman ; -

la S., cu com. Cara-Murat şi
Carol I; la V., cu com. TaşPunar, din pl. Medjidia și Siriul,

din pl. Hirşova.
Relieful solului e accidentat
de înălțimele dealului: Tepe

(81:m.), la N..V.;
Bair

(170

m.),

Cara-Tepe-

Ghelingec-Bair

(190 m.), Chirişlic-Bair (137 m.),

Șeremet-Bair (140 m.), Visterna
(134 m.), la N.; Beriș-Bair (145
m.) la E.; Vali-Tepe-Bair (107
m.) și Cașcalac-Bair
la N-E.; Cara-Murat

(158
(170

m.),
m),

Dolu-Faci (140 m.), Biladar-Bair
(189 m.); la S., Cos-Tepe-Bair
(203 m.), cel mai înalt, la V.
Aceste dealuri
stincoasă, mai
de

la N.,

sunt de natură
cu seamă cele

şi sunt

acoperite

cu

fînețe, tufărișuri şi puține semă.

nături, Movile sunt numeroase!
și cite-va importante, servind ca
puncte de orientare şi observaţie.
Sunt acoperite cu iarbă,

*

PAZARLI
Sunt trei piraie şi cite-va văi,
Piriul Casimcea (Tașăul) o udă
la N.-E., pe o distanță de ş
kil. ; are maluri înalte, stîncoase

și acoperite cu. tufărișuri și păşuni; primește ca afluenţi pîriul
Visterna pe dreapta
și apa
Ali-Culac pe stînga, amîndouă
udind comuna spre E,
Văile ai apă numai în timpul
ploilor și primă-vara după topirea zăpezilor,
Suprafaţa comunei este de
3882

hect.,

din

cari

ş69

hect,

ocupate de vetrele a-4 sate,
iar restul, împărţit între locuitori, cari posedă 2496 hect., şi
statul cu

proprietarii,

cari stă-

-pînesc 6016 hect.
Cătunele cari formează comuna sunt patru: Pazarli, reşedinţa,

așezat în partea centrală

a comunei, pe valea Ester; Ester, în partea E., la 2 kil. spre
E. de reşedinţă, pe piîriul Visterna saii valea Ester; Șeremet,

tot în partea E., la 7 kil. spre

N.-E. de

reședință,

pe

malul

port. de coloniale, manufacturi
și instrumente agricole.
Budgetul comunei e la ve“ nituri de 7372

de 2423

rat, trecînd prin satele Ghelingec, Pazarli şi Ester; apoi dru„muri vecinale spre satele învecinate: “Tocsof,
şăul, Cara-Murat,

com.

ter și închis

Are o populaţie de

279

1350 suflete;

fa-

2 şcoale

mixte, una în Ghelingec

și alta

în cătunul Pazarli, frecuentate
de 60 copii; 4 geamii, cîte una
în fie-care cătun, deservite de

4 hogi.
272

posedă:

care

şini

de

treerat

şină

de

secerat,

301

plu-

partea

N.

de

dealul

cu

virfurile

“larlar-Tepe (176 m.) şi CaraTepe sai Ester (177 m.).
Suprafaţa satului este de 2096
hect.,

din cari

200

hect.

Pazarli,

com.

sunt

drumuri

măgură,

la E. moșiei Liţa, jud.
trunchiată

la

Teleor-

virf.

Are

2

ma-

4 m. înălțime şi 50 lărgime,
situată lingă șoseaua judeţeană

cu

1

ma-

Turnul-Roșiori. Este una din cele

de

mai importante. De cînd cu rezbelul din 1877, locuitorii îi zic
și Măgura-Impăratului.

aburi,
15

maşini

26 grape de

fier; 689 cat, 1604 boi, 4 bivoli,

12 asini, 14418 oi, 178 porci.
Comerciul destul de activ se
face prin gara Murfatlar, la 24
kil. spre S.-V., de către 7 codin cari4 circiumari,

şi constă în export de cereale

Păbăcuţa, munte, jud. Bacăi,
pl. Trotuşul, com. Tirgul-Trotuşului,
cului.

situat-pe

stinga

Slăni-

anul

căzu,

jud.

biserică,

zidită

la

sa/, făcînd parte din
Podeni-Noi, pl. Pod-

goria, jud. Prahova.
Păcăloaia,

rup

de

pădure, al

statului, în întindere de 208
hect., pendinte de com. Podeni,

pl. Podgoria, jud. Prahova, care,
împreună cu trupul Vărbila (2470
hect.), formează pădurea VărbilaPăcăloaia.
Păcăloaia, dea/, în jud. Prahova,

pl. Podgoria, com. Podeni-Noi,
pe care se cultivă vie.

Păcioiul, saț, făcînd

parte

din

com. rur. Coșeşti, pl. Rîul-Doamne, jud. Mușcel.
Păcioiul. Vezi Leiceşti, com. rur.,

jud. Mușcel.
Păcura, căfun, al com. Mlăjetul,
jud. Buzăă, cu So locuitori și
18 case,

Păcura

Argeș,

pl.

(Hotarul - Popeşti),

moşie, jud. Buzăi, cu 130

din cari 8o hect.

hect.,

acoperite de

fineţe, 20 arabile, restul pădure
şi livede.

Păcura, sorginte de apă
rată, în jud. Buzăă, com.
dul-din-Bisca, în poalele
telui Pitica ; se scurge în
rul Păcura,
Păcura,
mat

Păcala,

o

1853.

Păcăloaia,
com. rur.

com.

și

vite cu produsele lor, şi în im-

locuitori;

spre

Ester, spre
Ghelingec,
spre
Chior-Ceșme, spre Dorobanțul
şi spre toate satele învecinate.

Pază (Măgura-de-),

Păcala, sa/, făcînd parte din com.
rur. Chilia, pl. Vedea-d.-s., jud,
Olt. Are o populaţie de 320

rur.

Drumuri comunale pleacă multe cari se întretae cu alte druAșa

din-com.

sunt

ocupate de vatra satului și de
grădini. Populaţia, în maioritate
Turci, este de 79 familii, saii 367
V.

Loviştea, făcînd parte
rur. Băboești,

Bi-

şi căruţe,

de bătut porumb,

mercianţi,

la

Bilarlar-Bair,

man,

Locuitorii

situat în

Chirişlic-Bair și la S. de dealul

muri.

milii, saii

Pazarli,

nordică a plăsei şi cea centrală a comunei, pe valea Es:

Odi-Culac,

Ghelingec.

Cogelac, TaCarol I, etc.

Pazarii, sa/, în jud. și pl. Con:
stanța, cătunul de reședință al

suflete.

saii

lei şi la cheltueli,

lei,

Căi de comunicaţie sunt : drumul judeţian Hirșova-Cara-Mu-

sting al piriului Casimcea ; Ghelingec, în partea V., la ş kil.
spre N.-V. de reşedinţă, în valea

guri,

PĂCURA

642

îsvor,

în

jud.

mineChiojmunizvo-

Buzăă,

Chiojdul
- din - Bisca,
din izvoarele:

Păcuriţa

și

for-

Bilbiitoarea,

Pitica, care toate

es

PĂCURA-MARE

643

din muntele Pitica, apoi, reunin-

du-se sub. numele de Păcura, se
scurg în Bisca-Chiojdului. Cur-

- Şul săi e pe una din cele mai
frumoase văi,

- “ Păcura-Mare,
zăii,

comuna

vale, în jud. BuMonteorul,

pe

ale

cărei maluri sunt săpate mai
multe puțuri, din care se extrage
„păcură; începe din Pădurea-Banului și se scurge în pir. Sărata.
Păcurarul, ziriă, jud. Iaşi, izvorește dintre

două stînci, de sub

poalele unui deal, numit Pietrosul; trece prin satul Iorodiştea, com. Cotnari, pl. Bahluiul ; curge spre S,, și, lingă satul Cirjoaia,

com.

Băiceni,

se

varsă în pîriul Cirjoaia.

Păcurarului

(Pădurea-), ză-

dure, în jud.

Mușcel,

pl.

Riu-

rile, com. Vlădești, din care îzvorește Valea-lui-Dan și care se
varsă în riul Bratia,

Păcurei (Izvorul-), zsoor, eșind
din

dealul

Gorganul,

com.

Sal-

cia, pl. Podgoria, jud. Prahova;
se împreună în raza comunei
cu izvoarele: Ciuciurul, Bilcilor,

Cîinelui, Oancei, Stupina-Popei,
Burlacul şi Vulpea şi formează
girla Salcia.
Păcureşti,

saţ, în

jud.

Tutova,

pl. Pereschivul, com. Corosști,
spre N. de satul Coroești.
Păcureţi,

com.

rur., jud. Praho-

va, pl. Podgoria. In vechime se
numea

Izești;

mai

tîrziii desco-

perindu-se, în Valea-Seacă, păcură, locuitorii ai început să
" facă puțuri de păcură și satul
s'a numit

Izești-Păcureţi ; cu în-

cetul însă a pierdut numele de
Jzeşti,
reți.

numindu-se

numai Păcu-

Este situată pe dealul PăcuN

63617,

Jarele

Diclimar

Geografic.

Vol

1)

reţi,

precum

PĂCURICEA

şi pe văile: Matiţa

şi Valea-Scacă,

la

27

kil.

de

capitala judeţului și la 5 kil. de
reşedinţa

plășci.

Țuică se produce anual aproape 10000 decalitri și vin, în cantitate cam de 1300 decalitri.
La localitatea numită Sără-

Se compune din două căt.:
Păcureţi și Matiţa, cu o popu-

turi, se presupune a
pămint.

laţie de 2138 locuitori, din cari
576 contribuabili, locuind în 602

Comerciul se exercită
mună de 13 cîrciumari,

case.
2 biserici,

una

reți și a doua“ în
din Păcureți

s'a

în Păcu-

Matiţa.
zidit

la

Cea
anul

1807 cu cheltuiala locuitorilor,
iar zugrăvitul cu a d-lor Stroe
Vameșul

şi Moise

Polcovnicul.

Are următoarea inscripție:
In numele tatălui și al

fiului

și al

sfîntulut Duh, s'a zidit această sf, biserică în zilele Domnului Mihail Suţu VV,

şi s'a zidit cu cheltuiala cinstiţilor săteni și s'a zugrăvit cu cheltuiala Dumncalor Stroe Vameșul și Moise Polcovnicul, să le fie pomenire Dumnealor și

părinților Dumnealor.
8, începută

la 1S$07.

1$15,
Lon

Octombrie

Zugravu,

Biserica din căt. Matiţa s'a
fondat la anul 1800. Ambele
sunt deservite de doi preoți.
Locuitorii se ocupă pe lingă
agricultură cu săpatul puţurilor
de păcură, cu fabricarea rachiului și cu transportul păcurei şi
a gazului,
Cea mai mare parte din locuitori sunt moșneni; parte s'au

împroprietărit la 1864, cînd
li s'ai dat 150 hect. pe moșiile:
Sărasca, Matiţa și Delniţa. Ei
posedă: 37 cai și iepe, 75 vaci,
410 boi, 55 capre, 450 oi, 317
porci.

Școala există în comună

de

la 1864. E frecuentată de 7I
băeți și 15 fete.
|
Toată întinderea comunei e
de 650 hect,
In raionul comunei e o fîntînă

cu

în co-

Budgetul comunci e la veni-

Are

Balalia,

fi sare în

apă

ce

minerală,

conţine

iod

numită

turi şi la cheltuelii de 4173 lei.
Are o șosea, care se prelun-

gește spre S. pănă la comuna
Podeni-Vechi, iar spre N. pănă
la com. Opăriți,
E brăzdată de dealurile: Vrănești, Pelini, Sărăşti, Nucetul,

Măiinei şi Birzila. Toate aceste
dealuri ai fost plantate cu vii,
cari 's'ai

distrus

de

filoxeră.

Astăzi parte din ele s'au lăsat
de izlaz, parte se cultivă cu
porumb.
E udată de gtrlele: Turburea,
Matiţa,

Sărăţelul,

Cuibeanca,

Băii, Seaca și strabătută de vilcelele: Duliga, Miriceasca și
Stoenelul.
Se mărginește

Surani,

cu

Opăriţi,

deni-Noi,

comunele:

Șoimari,

Podeni-Vechi

și Gor-

netul-Cuib,
Păcureţi, saţ, făcînd. parte din
com. rur. Păcureţi, pl. Podgoria,
jud.

Prahova.

Păcureţi, foc cu mine de păcură,
jud. Bacăi, plasa Tazlăul-d.-s.,

com. Scorţeni.
Păcureţi, dea/, jud. Prahova, pl.
Podgoria, comuna
care

se

cultivă

Păcureţi, pe
99!f

hectare

vie,

Păcureţi, dea/, pe care e situată com. Păcureți, pl. Podgo-.
ria, jud.

Prahova.

și pu-

cioasă, și care se întrebuinţează
- de locuitori la băut, contra a
diferite boale.

Po-

”

Păcuricea, va/e, jud. Bacăi, pl.
Trotușul,

com..

Dofteana,

unde

sc găsește păcură în abundență.

.

*

PĂCURILE

Păcurile, cătun, al com. Cănești,
jud. Buzăii, cu 130 locuitori și
24 case.
Păcurile, saf, ţinînd de comuna
Cimpina, plaiul şi jud. Prahova..
Păcurile,

sudurbie,

a com.

Tir-

gul-Ocna, pl. Trotuşul, jud. Bacăii, situată pe stinga Trotuşului,

PĂDINA-MICA

644

între munții

Drăcoaia

Filipești, jud. Prahova; are direcţia de la E. la V. şi se varsă

Vite: Soo vite mari cornute,
40 cai, 800 oi și 500 rimători.

în Cricovul - Dulce, pe țărmul
stîng, tot în raionul com. Moreni.

Tealul-Balaurului

Ureche,

Tintina - Georgeștilor, Fintina Bărței și Fintina-Pariciuluj.
Piriul Drincea curge pe par

ziriă,

în jud. R.-Sărat,

mei-Alunului şi se varsă în pi-

hramul Sf. Ștefan, clădită la
1886 de Ferenz Morarul. In a-

riul Motnăul, brăzdind partea
de V. a comunei, după un curs

ceastă mahala
ungurești.

de

biserică

Teritoriul
cură,

catolică,

sunt

20

familii

ei abundă

care

se

în

Pădina, mahala, în com. rur. Al-

şi

bulești, pl. Dumbrava, jud. Mehedinţi,

a cărui extracţie face ocupațiune exclusivă a locuitorilor suburbiei.
Păcurile,

mute,

în jud. R.-Să-

rat, plaiul Rimnicul, com. Jitia;
se desface din Culmea-Alunului;

brăzdează partea de N. a comunci; se întinde printre piraiele Girbova și Valea-Neagră ;
este acoperit cu păduri și pășuni;, vara se fac stîne de oi.
Păcurile,

com.

zmoșie,

Căneşti,

în jud.

căt.

Buzăi,

Păcurile

ş kil.

pă-

exploatează

și

Pocnari-Pletari; are 600 hect.
arături, livezi, izlaz şi o pădure

cam de 13 hect., proprietatea
moșnenilor Ghioculești.

Păcurile,
ză,

/oc îsolat, în jud. Bu-

com.

Păcurile,

Căncști,

unde

ginți de ape
de păcură,

se

pe

moşia

găsesc

minerale

sor-

și urme

Păcurile, îzzor, curgînd din partea de [. a com. Moreni, pl.

tea de Î:. a comunei.

Pădina-Mică,
Mehedinţi,

kil. de
tuată pe
ginește:
şoma; la

com. rur., în jud.

pl. Dumbrava,

oraşul
un mic
la [i.,
S., cu

și Corlăţelul;

kil.

de

orașul

Turnul-Severin,

Se mărginește: spre E. cu com,
Podul-Gros, despărțită prin rîul
Drincea; spre S., cu com. Pâdina-Mică; la V., cu com. Orevița; spre N., cu com. Iablaniţa. Este situată pe un deal,

jul-Mare;
Mare.

la 31

T.-Severin, siplatoi, Se mărcu comuna Slacom. Almăjelul

la V., cu căt. Ol-

teanca şi com.
Pădina-Mare, com. rur., în jud,
Mehedinţi, pl. Dumbrava, la 40

Orcviţa și Vîn-

la N., cu com. Pădina-

E compusă din 6 mahalale:
Mabalana-Bobiştilor, a-Ciupercenilor, a-Chivanilor,
lor, a-Pilcanilor și

a-Crămeștia-Vintileşti.

lor, cu o populaţie de 1000 suficte, din cari 169 contribuabili,

din 4 mahalale:

locuind în 210 case.
Locuitorii posedă: 5o pluguri,
98 care cu boi, 9 căruţe cu cai
şi 30 stupi cu albine.

mahalaua Androneștilor, a-Biscricei, a-Constandineștilor şi a-

Are o şosea comunală care
o leagă cu şoseaua Corlăţelului;

Georgeștilor.
!
Are o populaţie de 1000 su-

ot și 2 cîntăreţi;

flete,

dusă de

din poalele

căruia izvoresc mai

multe piraie,
IE compusă

din

cari

161

contribuabili,

locuind în 210 case;

Păcurile, /oc, jud. Bacăii, plasa
Trotușul, com. [Hirja, unde se
află puțuri de păcură, bine instalate,

Dealul-lui-

Păcurile,

cu

o

și

care sunt acoperite cu:

vii ce daii vin bun.
”
Fintîni: Fîntinele-Reci, Fintînele-lui-Ureche,
Fintina-Mare,

com. Jitia; izvorește din muntele
Păcurile; curge de-alungul Cul-

Arc

mai principale sunt :

Păcurile, îsvor cu apă minerală,
în partea de E. a com. Moreni, pl. Filipești, jud. Prahova.

și

Bălălăul, la V. Tirgului-Ocna.

Dealuri

o biserică,

deservită de 1 preot și 2 cîn.
tăreţi; o școală, condusă de 1
- învățător, frecuentată de 26 elevi,
Locuitorii posedă: 60 pluguri,

o biserică,

de 25

deservită de

1 pre-

o școală, con-

1 învățător,

frecuentată

elevi.

cu

Budgetul comunei e la venituri de 3366 lei; iar la cheltueli, de 3310 lei,
Vite: 700 vite mari cornute,
28 cai, 7000 oi și 500 rîimători,
Dealuri mai principale sunt:

veci-

Viilor, care snnt plantate cu vii

nale care o leagă cu comunele
din prejur.
Budgetul comunei e la veni-

şi pomi roditori,
Văi: Valea-Sălcici, Valea-Co-

112

care

cu

boi,

12 căruțe

cai; 40 stupi cu albine.
Are

turi

de

mai

1173

multe

lei,

tucli, de 694 li.

dealul

șosele

iar

la

chel-

.

Poiana-Mare

și

Dealul-

cinci, Valea - din - faţa - PădinciMari și Valea-S'așomei.
E străbătută de un mic pi-

-

.-PĂDUCELUL

„fiiaş

615

ce se

tinele

formează

din

fin-

comune

și

care

acestei

curge prin Valea-Salcici.
„Loc

istoric

în comună

Brazda-lui-lorgovan,

, mesc

locuitorii,

la com. Breasta
trece

prin

cum

care

este:
o

nu-

vine

de

din jud. Dolj,

mai

multe

comune,

taie pogoanele proprietăței, şoseaua comunală
Pădina-MareCorlăţelul, locurile de muncă
ale locuitorilor numite DosulPopei,

trece

prin

Cocini, eşind

locul

pe

Mă-

Pădina . Mică

Oreviţa.

Și

Păducelul, ruinele zane? vechi
cetăjui, în partea de N. a com.
Cerașul, plaiul Teleajenul, jud.
Prahova.

In ruine se găsesc pietre de
lungime
lățime

ca de
de

1 metru

și cu o

frumos

lucrate

0.25,

în ciocane, care sunt aduse din
muntele Istriţa (jud. Buzău). Po-

porul mai numește această localitate Coliba-Vechie-de-la-Slon
” și La-Comoara.
In anii 1869 și 1S71,.răposatul

nele

C. Boliac,

de

studiind

sem-

pe pictrele și cărămi.

zile din aceste ruine, credea a
fi descoperit alfabetul dacic;
d. B. P. Hasdei luă aceleaşi

semne drept alfabet mongoloid.
D-l Tocilescu
cia înainte

(în opera sa Da-

de Romani.

Bucur.,

1880, pag. 559 seq.) a dovedit
însă că ele nu sunt

de cît mărci!

saii semne ale lucrătorilor (Steinmetzzeichen, marque d'ouvriers)
obicinuite în evul-medii, cu deosebire de către meșterii ger-

mani, cărora probabil se și datorește zidăria

- Păducelul,
dure

de

la Slon.

Zea/, acoperit cu pă-

măruntă,

între

Dimbovița

mute,

între jud.

și Prahova,

la $ kil,

spre N. de Pietroșița. Piscurile
acestui munte sunt pleșuve, Se
învecinește spre N. cu muntele
Furnica, spre S. cu muntele
Surlele şi spre V. cu muntele
Dichiul. Poalele sale se lasă
pănă în apa numită Izvorul,
care trece prin comuna Sinaia
și care

se

varsă

în

riul

Pra-

hova.

numit

la E. de

gura, dintre hotarele comunelor
Pădina
- Mare,

Păduchiosul,

PĂDURENI

comunele

Văleni și Boteni, pl. Argeşelul,
jud. Muşcel.

Pădurea-Aţa, zrup de pădure,
pe Domeniul-Coroanei, comuna
Bicazul,

plasa

judeţul

Neamţu.

herăstrae

cu abur,

Piatra - Muntele,

purtate

Sunt aci:

16

prin o maşină

4 herăstrae purtate cu

apă, la care lucrează 60

Mușcel, pl. Riurile, com. Vlădești, din coasta căreia izvorește Valea-Drăghinci, care străbate satul Vlădești-d.-s. şi se
varsă în riul Bratia. |

„Pădureanul, gîr/ă, jud. Dolj, pl.
Băilești, com. Negoiul, ce se
varsă pe mâlul stîng al girlei
Uriţi, la punctul numit Intinsura-Cotul-Gîrlei.

Pădurei (Dealul-), dea!, la E.
de com.

Olt,

cu

tură, parte

pentru pășunarea vi-

telor.

pâure

(Drumul-),

cii-Ghidiei, căzu, al com. Jugureni, jud. Buzăi,

cuitori și 100 case,

Mostiştea,

jud.

Dridul,

Pădurei.

Pădurea-Mare, pădure a statului, în jud. Tulcea, pl. Isaccea.
Se întinde pe dealurile Isaccei
şi anume: Dealul-Taiţa, al-Cadiului, al-Fierului, al-Gilmelor,

pe

teritoriul

comunelor

rurale

Luncaviţa, Balabancea, N icolițel

și com. urb. Isaccea, de peste
20000 hect. populate mai mult
cu stejar, ulm şi frasin.

Pădurea - Petreasca, pădure
măruntă, ce se posedă în devălmășie cu moșneni, situată în
com. Coșești, cătunul Petrești,
pl. Riul-Doamnei, jud. Mușcel,

din marginile comunei despre
V. pănă în Muchia-Bratiei des-

pre E.

cu 430 lo-

|

pl.

Ilfov.

o

Pădurea-Tăiată, pădure, jud.

în

Pădurei (Marginea-), sai Nu-

a

com.

Zrum,

jud. şi pl. Tulcea, care unește
com. Congazul cu Agi-Ghiol. .*

statului, în întindere de 250 hect.,

de

de

la N. spre S. pe o lungime de
4 kil. Servă parte pentru cul-

Pădurei

Pădurea-de-la- Casă, pădure,
jud, Muşcel. Vezi Trupurile-dePădure.

pendinte

Oltul-

direcția

lucră-

tori.

Pădurea-din - Deal,

Ciomăgeşti, pl.

d.-s., jud.

(Marginea - ),

Runceni,
ză,

com,

moșie,
Jugureni,

în jud.
căt.

sau
BuMar-

ginea-Pădurei, proprietate a statului, pendinte de Lpiscopie;
face un corp cu Buda, din com.
Cislăul; are 1470 hect,, din care
127$ pădure, 9 arabile şi restul vie,

Pădurei

(Virful-), dea, în jud.

R.Sărat, pl. Marginea-d.-s., comuna Timboeștii se desface din
Dealul- Trăistenilor; brăzdează

partea de S. a comunci; e acoperit cu pășuni.

Pădureni, com. rur., în judeţul:
Putna, pl. Șușiţa, situată în..
jos de Pufeşti. Cătunele ce'o
compun sunt situate unul în josul altuia și la 2—3 kil. unul de
altul. Reședința se: află la 21
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kil. de sub-prefectura plășci, şi
la 23 lil. de capitala judeţului.
Se numea în vechime Hui-

Pădureni,

'brăuţul,

_

Balta

din cătunele: Că-

limănești, Modruzeni şi Pădureni, unde e și primăria.

„Are o populaţie de 203 familii, sait 903 suflete; o bise
rică parohială, cu hramul Intrarea în Biserică, în Pădureni
şi una filială, cu hramul Adormi-.
rea, în Călimăneşti; o școală

mixtă, frecuentată de 28 copii.
Budgetul comuni e la venituri de 4993,51 lei şi la -cheltueli, de 4836,26

lei.

Locuitorii posedă:
cu

344

aburi, 1 de

bătut

boi,

301

vaci,

116

cai, 875 oi, 37 capre şi 211
porci; 178 stupi de albine.
Comerciul se practică de către 9 comerciânţi, din cari ş
de băuturi spirtoase,
Meseriași

acest din

urmă

sat.

cu

hramul Intrarea în Biserică; o
şcoală mixtă, frecuentată de 25
copii.

sunt:

4

Pădureni,

fierari,

2

rotari şi 1 cojocar,

căzua,în jud.

Putna,

com. Vărsătura, pl. Girlele, situat lingă Odobeşti, la poalele
dealului, lingă împreunarea Vărsăturei-Mari cu Vărsătura-Mlică
şi vărsarea lor în canalul Putnei.
Are o populaţie de 542 suflete, cari locuesc în 115 case;
o biserică filială, cu hramul Sf.

Vasile.
Pădureni,
pl.

1 mașină

porumb cu aburi, 39 pluguri de
lemn, 5I pluguri
de fier, 16
grape de fier, 1 mașină de vînturat;

de

şi Călimăneşti,

TE compusă

de treerat

Putna,

Are o biserică parohială,

Este situată aproape de punc-

tul unde se varsă piriul Zăbrăuțul în Siret și e udată de
rîul Siretul şi de piraiele: Ză-

în jud.

pl. Șuşiţa, com. cu același nume,
situat în jos de Pufești, la 10
minute

pești.

căzuu,

»..

sa,

Fundul,

în jud.
com.

Roman,

Dămienești,

spre N.-E. de tirguşorul Dâmienești și la 4!/2 kil. de el, pe
pirîul Crețoaia. Arc o populație
de 181
case.

suflete,

locuind

Sunt 467 vite mari

în

şo

cornute.

Pădureni, fos? saţ, în jurul Fălticenilor și pe lingă satul Timpeşti, jud. Suceava. Existenţa
și hotarnica

moșiei se constată

din următorul suret de pe
pisul lui Ștefan Șoldan:

sa/,

jud.

Bistriţa-d.-s., com.
pîriul Turbata, la

Bacăă,

pl.

traşcu

Bereşti,
624 m.

pe
de

părat un

satul Berești.

|

Are o populaţie de 225 sufi.
Vite sunt? 26 cai, 177 vite
mari cornute
Pădureni,

sa/,

şi 57
jud.

porci.
Bacăi,

pl.

Şoldan

vel

Vornic,

sat întreg

pra obirșici bahnei,

de satul Antohești.

peste

flete; 1 cîrciumă.
Vite: 9 cai, 159
cornute și 12 capre.

de 380 suvite

mari

ai cumce se

ce cad în bahnă
o vilcea,

și

ce-i

ho-

despre

Șomuzul

leat

7173

Pentru
Bajotă.

(1663),

April

încredințare

(e Uricariul»,
vol. AVI).

am

1ş.
iscălit

lun

de T. Codrescu,

Pădureni, farohie, în jud. Putna,
pl. Șuşiţa, com. cu același nume.
Are

1

biserică

parohială,

cu.

hramul Intrarea în Biserică,

în

cătunul Pădureni și 1 filială, cu
hramul Adormirea, în Caălimă.
neşti,
Pădureni, vî7f de deal, jud. Bacăii, pl. Siretul d.-s., com. Glo-

duri,: care face parte din seria.
colinelor care desparte piriul “
Zeletinul (jud. Tecuciii) de pirtul
Berheciul.
Pădureni,
moșie, jud. Bacăi,
pl. Siretul-d.-s., com. Oţeleşti.
Pădureni, roșie nelocuită, în jud.
Roman, pl. Siretul-d.-j., com.
Galbeni.

com.

căzu,

Balaci,

pendinte

jud.

de

'Telcorman,

situat pe deal, la E. de această
comună.

Are

420 suflete,
buabili,

o
din

populaţie

de

cari 56 contri-

Pădureţi, sas, făcînd parte din
com. rur. Scundul, pl. Olul-d.-s.,

între

două

vilcele,

jud. Vilcea. Are o populație
de 567 locuitori; o școală, frecuentată de 48 copii; o bise-

din

dimb

la vale

rică.

zic

Cirţinul,

tot ală-

turea cu Timpeşti spre E. și pe cimp
drept într'o moviliţă ce este la mijlocul
cimpului tot alăturea cu Timpești, și din
moviliţă tot pe cimp drept în zarea dealului

ce s'a pomenit și din drumul la vale.
drept pe din jos de capul iazului ce-i zic
Iazul-Boilor, în dreptul zărei dealului
unde se suc acel drum vechiii Ja deal
“ce s'aii pomenitși de acolo drept în
piriuţul unde se împreună cu moșia dumisale Șoldănești.

Pădureţi,

tăresc cu 'Limpești pe din sus de la Nastasia Zădăroaia Căpitâncasa și de la neamul că, după cum arată mai jos semnele
locului.
Din Şipotul Cucului tot piriuţul pănă
dă în piriul ce vine de Ja luciumeni și
peste piriii și peste cimp drept in bahnă
și tot bahna în sus pănă la obirșia bahnei, tot drept în dimbul ce este deasu-

Siretul-d.-s., com, Oţelești, situat pe piriul Berheci, în sus
Are o populaţie

care

Pădureni

*

za-

Stefan Șoldan, fiul răposatului Dumi-

Pădureni,

PĂDUREŢUL

în drumul

vechiii

Pădureţul,

sa4

pe

apa

Cot-:

meana, jud. Argeș, pl. Cotmeana,

făcînd parte din com. .rur. Pădurcțul-Cicști.

. __

PADUREŢUL

Are

o populaţie de

405 su-

flete; o biserică vechie, cu hramul S-ţii Voevozi, deservită de

„637

_
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Pădurile, pichet de graniță despre Transilvania, jud. Prahova.
Pădurile, pădury, în ostr. Fundul:
Mare,

situate în p!. Vădeni, jud.

Berendei, proprietarul moșiei cu
același nume.

Brăila,

coprinzînd Fundul-Mare,

Pădureţul, sas, făcînd parte din
com. rur. Frincești, pl. Oltuld.-s., jud. Vilcea,

Cade în partea S.-V. a com.
şi e situat pe coasta dealului
Zăcătoarea,

la 21

kil.

de

că-

Renea-lui - Semedru, privalele:
Păioasași Chirboata, pe Dunărea.
Vapoarelor și Durmușul. Se mărginesc la N.-L. și S. cu Dunărea, la V. cu iezerul Fundul:
Mare, Lacul-lui-Stan și Chirloaia.

Aii o suprafaţă de 40 hect,
acoperite cu salcie.
în

întindere

ni,

lo-

parte din marea pădure Corbi,
plaiul Nucșoara, jud. Mușcel,
formată din 10 trupuri: Plăișo-

numirea

unei părți

rul, Preotesele, Bindea, Zănoaga,
Papăul, Rusul, Plătica, Alunişul

Leiceşti,

jud.

şi Cringul,

avind

tindere

17530 hect.

Are o populaţie de

231

cuitori.

Pădureţul,
"din
cel.

com,

Muş-

Pădureţul-Cieşti, co. rur., pe
apa Cotmeana, jud.
Cotmeana,

la 23

Argeș, pl.

kil.

de

cei,

Renea,

de

de

93

hect.,

fâcind

toate

o

în-

Păduriie, zăduri, în ostroavele
Lupul și Calia, situate în pl. Vă.

Gura-Strîmbei.

teşti, la 16 kil. de com. rur.
Băscovul-Fleștii, reședința subprefecturei şi la 14 kil. de

Piteşti, Se compune din 3 sate:
Dealul. Păduroiul,

Păduroil-din Deal

Are
hramul

2

biserici,, ambele cu
Cuvioasa
Paraschiva,

deservite de trei preoți, 2
reți și 2 paracliseri, și o
primară rurală,
Budgetul comunei e
nituri de 1030 lei și la
eli, de 1010 lei.
Vite

sunt:

rur, Costești, reşedinţa subpre-

37 cai, 437

la E. cu Dunărea-Vapoarelor,
la V. cu Dunărea-Lată.
|

rimători.

nele,

satele:

Cata-

Ciești şi Pădureţul,

din

avînd

peste tot 276 famăii, sati 1236
suflete, Are

trei biserici,

fie-care

cătun,

cîte una

deservite

în

de

3

preoţi și un cîntăreț; o școală
„primară

rurală

și ş circiutmi.

oi, 207 capre

și

şi vaci, 186
bivoli, 2403

565

rimători,

Păduricea,/ru de pădure, al statului,

situat

în com.

Milostea,

pl. Olteţul-d.-s., jud. Vilcea,
intindere

de 100 hect.,

o suprafață

în

formînd,

împreună cu trupurile Bujora și
Taura,. de 175 hect.,. pădurea
Milostea.

de 70 hect.,,

acoperite cu salcie,
Pădurile, zădur, în ostr. Popa,
jud. Brăila,
numite 'Toplosca,

Renea-Lungă, Ruptura-lui-Sava,
Privalul cu Chiscul-Popei și Renea-Năvodarului,

Budgetul com.e de 3095 lei,
33 bani, la venituri și de 3026
lei, la cheltueli,
Vite: 1468 boi
cai, 14 asini, 17

Ai

Leușteanul

și

Dain pănă în Dunărea navigabilă. Cele de pe marginea
Vilciului, se mărginesc: la E. cu
Vilciul,la

V.

cu

Stufăriile

cu

la N.

hotarul Moșiei-Mari. Supra-

fața acestor

păduri

e

de

244

boi

cintăşcoală
la vecheltu-

şi

vaci,

oi, 37 capre și 253

Păduroiul-din-Deal. Vezi Dea:
lul-Păduroiul, jud. Argeş.
Păduroiul-dinVale, sa4, cu
120 familii, sai 377 suflete,
„jud. Argeș, pl. Pitești, făcînd
parte din com. rur. Păduroiul. |
Are

o biserică,

cu

hramul

Cu-

vioasa Paraschiva, deservită de

un preot, un cîntăreț și un diacon.

și

Iezerul-Popa şi la N. cu hotarul
Moșiei-Mari. Cele de pe Dunăre:
la IE. cu Stufăriile și Iezerul-Popa,

la V. și S. cu Dunărea,

sai

şi Păduroiul-

din-Vale, cu o populaţie de 220
familii, saii 788 suflete.

deni, jud. Brăila. Se mărginesc

Se compune

Se

Păduroiul, com. rur., pe apa
Cotmeana, jud. Argeș, pl. Pi-

com.

fecturci și la 28 kil. de Pitești.

Se compun din

mărginesc la E. cu Dunărea *
Lată,la V. cu Cimpul și Privalul-Minoaiei.

Cepari,

Pădurile, pădure a statului,

tunul Frincești, reşedinţa comuPa

deni, jud. Brăila

Pădurea-Peteului, Privalul-Țigan-

un preot și un ciîntăreţ; case
proprietărești făcute de Mihăiţă

Actualmente este proprietatea
moștenitorilor răp. Radu Mihaiiă.

trovul Minoaia, situate în pl. Vă-

400

Păgubeni,
Muntelui,

saț, jud.

Bacăi,

al

Dirmănești,

cum.

pl.

situat. pe stînga rîului 'Trotușul,
la 200

Ate

m. de satul Dirmănești,

o populaţie

milii, sai

de

28

fa-

116 suflete,

hect., acoperite cu salcie,
Păgubeni,
Pădurile,

ziguri

suprafață de 121

de

salcie,

în

hect., pe os-

munţi, jud.

pl. Muntelui,

com.

Bacăi,

Dărmănești,

de pe stinga Trotusului.

PĂGUBEȘTI
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Păgubești,

wa/la/a, în com. rur.

Menţii-din- Faţă,

pl.

Motrul-d.j.,

jud. Mehedinţi.
Păhnești, com. rur., în partea
de S. a plășei Podoleni, jud.
Fălcii, la 15 kil. de Iuși, mărginită la N. cu com. Ghermăneşti,
la S. cu com. Duda, la E. cu Drănceni și Rășești și la V. cu Tia:
bălăești, Averești și Armășeni.
Este formată din satele : Arsura,
Fundătura şi Păhneşti.

Suprafaţa comunei e de 2177
hect., din cari
- locuitorilor.

572

hect.

ale

Are o populaţie de 480 familii,
sati 1116 suflete;
o şcoală. |

o biserică

şi

Budgetul comunei e de 3146
lei la venituri
la cheltueli.

şi de

2930

Locuitorii posedă
mari cornute, 40 cai,
330 porci,

Păhneşti,
a com.

800 vite
Soo oi şi

sat, în partea
Păhneşti,

lei

pl.

de

S.

Podoleni,

jud. Fălciu, situat pe valea cu
același nume, formată la poalele
dealurilor

Ochiul

și

Lohanul.

mat din donă piraie, Fundătura
și Ochiul, trece sub numirea de
„Păhnești, prin comunele Duda,

Pogănești şi se varsă în PirîulHușului, mai în jos de piriul
Răcea.
Păicuţa, gea/, pe care este situată com. Podeni-Vechi, pl.
Podgoria,
Păioasa,

Păiseni,

cari

vită de

1. preot

fondată

la

1802;

și 2
o

ocupă

cu

viilor, cari sunt sădite
satului

și

mai

cu

deser.

dascăli,

şcoală,

cuentată de 25 elevi.
Proprietatea moșiei
dlui Scarlat Rosetti.
Locuitorii, pe lingă
tură, se mai

133

fre-

este

a

agricul-

în jud.

Are o biserică de
hramul Sf. Dumitru,

şi acestui

din

zrival,

seamă

lemn, cu
deservită

sat.

Un singur drum,

în lungime

de 28580 m., duce la Sasca-Mare.

Tradiția spune că întemeietorul satului ar fi fostun oarePaisie,

căruia

i s'a dăruit

moșia

de

pentru

că l-a găzduit

către

Ștefan

aceste vii şi mai cu seamă acel
din viea proprietăţei, este renumit.

Păhneşti, zîrii, jud. Fălciă, for-

deservită de
dia Stoiniţa

Păişeşti, sas, cu 40 familii, jud.
Argeș, pl. Pitești, făcînd parte
din com. rur. Biscovul-Fleştii.

Păişeşti, pa/ala, în com.
Băsești, plaiul Cerna, jud.
hedinţi.

rur.
Me.-

Păişul, sa/, în jud. R.Sărat, plasa
Oraşului, cătunul comunei Faravanele, aşezat la poalele dealului Piscul-Pâișului.

Vodă,

Păiseşti.. Vezi

Păișani, sa/,

Răişului (Piscul-),

ea/, în jud.

R.-Sărat, plasa Orașului, com.
Faraoanele; se desface din dealul “Teiușul; brăzdează comuna

în partea: de V., întinzîndu-se
printre piraiele Valea - Dregii
și Valea-Faraoanelor ; înălțimile

sale variază între 120-—270 m.;
este acoperit parte
parte cu semănături

Păişului

cu pășuni,
și vii,

(Valea-),

za/z, jud.

Vlasca, ce pleacă din moșia Mereni-Stefani, trece prin Letca”
Vechic

și se varsă

în Cilniștea,

la Naipul.

Păiuşele,

munte al satului Ne-

grileşti, plasa Vrancea, județul
Putna,

o noapte.
Pălădeşti, sa, jud. Bacăă, pl.
Bistrița-de-Sus, com.
Girleni,

Păișești,

pe

Dealul-Ochiului, formînd o podgoric. Vinul ce se recoltează din

o biserică, cu hra:

Brăila,

cultura

în jurul

160 case;

mul Sf. Impărați,
preotul bisericei
şi de 2 cintăreți.

Păişeşti, numire a uncă părți din
comuna Lăicăi, jud. Mușcel.

1. preot și 2 cîntăreți.
Școala din Sasca-Mică servă

care

în

saţ, pe moșia și în com.

saii 67

o biserică,

Prahova.

Sasca, jud. Suceava, așezat pe
țărmurile . pîriului Sasca- Marc,
cu o populație de 302 suflete,
locuind în 84 case.
Vatra satului ocupă 95 fălci,
25 prăjini,
Improprietăriţi în 1864 sunt
12 fruntași, 23 pălmași și 1$
codași, stăpinind 211 fălci,

de

suflete,

jud.

com. Chiscani, pe ostrovul Ruptura; pleacă din canalul Lata,
mai jos de Piscul-Lupului; curge
prin mijlocul ostrovului Ruptura şi se împreună cu DunăreaVapoarelor, aproape de unde
începe canalul Bratuşca.

Este reședința comunei.
Are o suprafaţă de 1573 hect,,
cu o populaţie de 154 familii,
contribuabili;

PĂLĂDEȘTI

pendinte de

com.

rur. Stoina, pl. Amaradia, jud.
Dolj, situat la 4 kil. spre S. de

aşezat pe malul drept al Bistricioarei, mai jos și aproape de
Racila (170 m.). Are o populație

cătunul Stoina,.pe

Dealul-Chi-

coralului.
Are o populaţie

de 57 familii, saii 210 suflete,
locuind în 56 case.
Vite sunt: 13 cai,: 134 vite

de

mari

milii, saii 330

suflete,

18

fa-

locuind

porci.

cornute,

11

oi

și

109

PĂLĂNGUŢA

Pălănguţa, (Pălănguţa - luiFlorescu), saz, facind parte din
com. rur. Stoencști-Palanga, pl.
Sabarul, jud. Ilfov.
Se întinde pe o suprafață de
„450 hect., cu o populație de
236

PĂLTINENI

619

locuitori.

-

pulaţie de .338 suflete; 1 cîrciumă,
Locuitorii posedă:
115 vite
mari cornute, 47 capre şi 40
porci.

Păltinata,

D-l St. Serachitopolu are 373
hect., şi locuitorii,
Proprietarul cultivă

105
353

hect.
hect.

(20 izlaz). Locuitorii cultivă tot
- terenul,
|
Are o mașină de trecrat cu
aburi,
Comerciul se face de 1 circiumar şi 1 hangiii.
Numărul vitelor mari e de 143
și al celor mică, de 133.
Pălcani,
mahala, în com. rur.
Pădina-Mică, plasa Iumbrava,

jud. Mehedinţi.

sai

Păltinata-Ri-

pile, sa, jud. Bacăi,

pl, Taz.

lăul-d.-j., com. Rîpile, situat pe
piriul cu același nume, la ş kil.
de satul Ripile. Are o populaţie de 270 suflete.
Locuitorii posedă: 5 cai, 92

Păliciul

(Țiganul),

cătun,

al

Păltinata,

pădure

foioasă

şi

a-

menajată, jud. Bacăii, pl. Tazlăul-d.-j., com. Ripile, cu o întindere de 390 hect,
pirîiaș,

jud.

Bacăiă,

„îşi are obîrșia în culmea Ciortolomului; curge pe teritoriul
satelor cu acelaşi nume
varsă în Piriul-Benei,

şi se

rii, jud. Bacăi, pl. Tazlăul-d.-j.,
care curge pe teritoriile comunelor Gropile și Ripile și se scurge pe stinga Trotușului.

și
căii.

saii Comasca,

năre,

Roșu,

de

la locul

numit

Malul:

udă

moșiile:

Domeniul-

Giurgiului,

Oinacul,

Braniştea,'

* Frasinul, Băneasa, Jarcaleţi, Pietrele, Pueni și Prundul şi se varsă

în ezerul Greaca. Are o lungime de 21 kil., în direcţiune
N.-E,

Păltinata,

sai Păltinata-Gro-

pile, sas, jud. Bacăi, pl. Tazlăul-d.-j.,

com.

Gropile,

situat

pe piriul cu același nume, la 200
m. de satul Gropile. Are o poŞ

nisipo-pietroși,

Vezi

Păltinata,

Păltinata-Rîpile, sas, jud. Bacăii.

Vezi

Păltinata,

mute,

care cauză

a-

vat în substanțe minerale şi mai

cu seamă în ape.
Se compune din

cătunele:

Albinari, Botele, Cătiașul-Ploscari, Curmătura, Fundătura, Fun.
dul-Nehoiului,
Gura-Cătiaşului,
Muscani, Nehoiul, Păltineni, Pis1920

cu

o

locuitori,

populaţie

din

cari 323

contribuabili,
Are
neni,

o

şcoală

în

căt.

Pălti-

de

28

copii;

frecuentată

3 biserici, în cătunele: Păltineni, Nehoiul și Curmătura, deşi 2 paracliseri;

112

la

N.

com.

Călinești, plaiul Cozia, jud, Vilcea, cu direcția spre S.-V,,
8 kil. de vatra comunei.

la

Păltineiul, 2/aiz, în jud. Mehedinți, plaiul Cloşani, ce duce
din com. tur. Cloşani, satul Mo-

trul-Mare, la apa Cerna, unde
se bifurcă în două plaiuri: plaiul Bulzului şi plaiul Girdomanului, ambele ducind la graniță.

8

cîrciumi;

3

mori pe apă; 2 făcae și o stînă
în Fundul-Nehoiului.
Vite sunt: 467 boi, 190 vaci,
viței,

22

mînji, 2400
Păltineiul,

din

e supus adesca mișcărei. E

servite de 2 preoţi, 3 cîntăreți
sas, jud. Bă-

rîz,

jud. Ilfov. Se desparte din Du-

hoiul și Cătiașul, ale cetelor de
moșneni:
Păltineni, Curmătu-

de

Păltinata-Gropile,

Pălţinaşul,

Propri
mai însemnat
etăţi
esunt:
Șeţul (particulară), Păltineni, Ne.

lari şi Piatra,

Făliganul, sai Băliganul, /oe
izolat, pe moşia Mozăceni, jud.
Teleorman. Aci a fost sat pănă
Siliştea lui se vede

1680 hect. izlaz, 74 hect. livezi,
3 hect. vie şi 874 hect. loc sterp.

Rădulești și Pislari.
Terenul ce muntos și puţin
fertil, constînd din colineşi munţi

Păltinata-Mare, sau Benea, zi-

acum.

din cari 278 hect. arabile, 2720
hect. pădare, 498 hect. fineaţă,

reni-Ploscari, Cătieșeni, Nchocni,

com. Ruşiavăţul, jud. Buzăiă, cu
440 locuitori şi 118 case.

la 1866.

lil. de oraşul Buzăti,
Are o suprafață de 6127 hect.,

45 porci,

pl. Tazlăul-d.-j., com. Ripile, care

Piatra şi Suhaia, jud. "Teleorman.

maluri ale rîului Buzăul, la 6912

vite mari cornute, 19 capre şi

Păltinata,

Pălia, sfoară de moșie, între com.

Păltineni, co. rur.,în jud. şi plaiul Buzăă; situată pe ambele

cai,

oi,

33

1600

iepe,

13

capre și

187 porci,

Locuitorii se ocupă cu trans- portul scîndurilor și lucrarea
şiței.

Meseriaşi sunt:
cizmar,

1

rotar,

1 tîmplar,

1

2

1

fierari,

cojocar, 2 brutari și 1 pietrar..
„Are 4 tirguri: la 25 Ianua:ric, 29 August,

14 Octombrie și

$ Noembrie. .
Budgetul com. e de 2136 lei
anual,

PĂL,TINENI

650

Căi de comunicaţie:
Buzăii- Frontieră;

șoseaua

drumuri

na-

turale pe Valca-Nehoiului și Va:
lea-Cătiaşului,
a
Comuna

e

vechie.

Cătunele

PĂLTINIȘUL

Păltinetul-Boldul, zăzure,
pusă

regimului

su-

silvic, jud. Muş-

cel, plaiul Dimboviţa, com, Albeşti, în întindere aproximativă
de

400

hect.

cari existaii pe la începutul secolului al XIX-lea crai:
tara,

Nehoiul

Fundă-

și Păltineni; cele-

Valte sunt mai nouă.

tori și 84 case.
Păltineni,

zoșre,

în jud.

com. și căt, Păltineni,

Buzăi,

proprie-

tate în devălmășie a moșneni:
lor. Are 520 hect., din cari 84

„hect. pădure; restul: curături,
livezi, izlaz și gol.

şi

Teioasa,

dinţa primăriei

Buzău,

com.

învățător şi frecuentată

10 poz.

din muntele Cătiașul și scurgân-

407 cai,
porci.

mai multe case, înecînd și fertila luncă a Păltinenilor, unde
a

rămas

acum

un vast

prund,

acoperit cu bolovani mari.

pl.

sâzuc,

Fundul,

com.

jud.

Roman,

Băcești,

cu

51 locuitori țigani (lingurari),
care lucrează coveţi, linguri,
fuse, etc. şi posedă 59 capete
de vite mari.

Păltinetul, pzunte, la N. de com.
Rucărul,

jud.

Mușcel,

udat

în

partea de V. de riul Dimbovița. Pe aci e o potecă care
merge în Transilvania.
Pâltinetul (Muntele-), pădure
particulară, supusă regimului
silvic încă din 1883, pe moșia
Muntele-Păltinetul, pendinte de
com. Bertea, jud. Prahova, plaiul
“Vărbilăul,

70

3 iazuri

vie.
2449

Prutul-d.-j.,

oi, 16 capre, 450

Păltinişul,

me,

pl. Trotușul,

com.

străbătută

Păltinișul, for-

prin uijloc de

șoscaua judeţeană.
Are o populație de 302 familii, sai 1198 suflete; o bisecu hramul

Sf. Vasile,

de-

servită de 2 preoţi, 2 cîntăreți și 1 pălămar, de zid și
spațioasă, făcută în 1820, de
Mihai Mironescu (Cracalei), în
calitate de posesor al moșici,
fiind obligat la aceasta prin conde împosesiere,

jud.

com.

Bacăă,

Tirgul-Tro-

tușului, :de pe dreapta piriului
Slănicul, înalt de şoo m.

mat din două părţi, una așezată către Prut și a doua, spre

tractul

late cu 288 suflete,
Biserica din Drăgoiasa şi școala din Panaci servesc și acestui
sat.

Păltinişul, sa, pe moșia cu același nume, jud. Dorohoii, pl.

rică,

Păltinişul, saţ, pe moşia și în
com. Șarul-Dornei,
jud. Suceava,
împrăștiat pe coastele dealuri.
lor ce țărmuresc piîriul Neagra:
Păltinișului, cu 79 case, popu-

1271 vite mari cornute,

Sunt 50 stupi cu albine.

cimp,

Păltineşti,

de

eievi; 2879 hect., 33 arii pămint sătesc; 3055 hect., 44 arii
cîmp şi 277 hect., 85 arii păși

pe deasupra Bivolului,
Moșia se hotărește cu: Ivăncăuți, Bivolul, Darabani, Teioasa
şi riul Prutul,
,
Insemnat aci este localitatea

Șiliştea-Bădiliţă (v. a. c.).

Are: 734 familii, sau 2543
suflete ; 3 biserici, deservite de
"4 preoți, 5 cîntăreți și 3 pălămari; 1 şcoală, condusă de un

Vite:

tăerci pădurilor. In prima ei
vărsătură a surpat biserica şi

reşe-

Pălti-

“ nişul,

Păltineni, începînd

du-se în riul Buzăul. S'a format
de vre-o 30 de ani, din cauza

cu

în satul

dure proprietărească;
Păltineni, va/e însemnată, în jud.

dețeană Rădăuţi-Darabani ; acel
ce duce la Bivolul, şi acel de la

Darabani,ce duce la Ștefănești
Păltinișul, com. rur., în jud. Dorohoiii, pl. Prutul-d.-., formată
din satele: Griviţa, Ivăncăuți,
Păltinişul

Păltineni, căzaz, al com. Păltincni, jud. Buzău, cu 420 locui:

Piraiele ce trec pe moșie sunt:
Iznoviățul și Volovăţul.
Drumuri prircipale : calea ju-

de către

Păltinişul, serie de munji şi coline, jud. Buzău, ce începe de
la Piatra-Corbului și se dirige
spre N. pănă în muntele Câșoca; e acoperită cu fincaţă,
izlaz și pădure

imoșnenească.

Păltinişul, zise, în jud. Muşcel,
plaiul

Nucşoara,

com.

Bădești.

Păltinişul, zpoşe, în jud. Buzăi,

com. Gura-Teghii,

pe muntele

Pâăltinişul, proprietate a moșnenilor Roşcoi, Furtunești şi Cor:

beni; are 340 hect. pădure, fineaţă

și curături,

:

Mitropolitul Veniamin Costache;
o școală, condusă de un învățător și frecuentată de 70 c-

levi.
Sătenii împroprietăriți au 836

Păltinişul, ziriiaș, în jud. Buzăă,
com.

Gura-Teghii,

Păltinişul-Mare,

format din

care

izvorește

din poalele muntelui Podul-Calului și din Păltinişal-Mic, care

hect., iar statul, 1313 hect., 32
arii cîmp şi 64 hect., 43 ariipă-

izvorește

dure de stejar,

Mică;

din

muntele

Căşoca:

d'asupra

căt.

Ruptirile

PĂLTINIȘUL

„651

„se reunesc-și se varsă în riul
Bisca-Rozilei, la Gura-Păltinișu“lui. Pe el se-află ș herăstrae.

Păltinişul,

ziriă,

izvorește

din

pădurea de pe moşia Tureatea,
com.:cu același nume, pl. Berhometele,

jud.

Dorohoii,'

şi 'se

varsă în piîriul Pietrosul.

Păltinişul-de-Sus, căfuu, al com.
Gura-Teghii, jud. Buzăii, cu 200
locuitori

și 54 case.

Oituzului proprii . zis, cubue,
jud. Bacăi, pl. Trotușul, care

desparte Oituzul de Slănic și
are direcţia de la V. spre E.

Păltinişului (Dealul. -)
în jud. Suceava, com.
avînd 1444.85

munte,
Şarulm. altitu-

Păltinişului (Dealul-), Zea7, la
S.-V. de com. Bătrini, pl. Teleajenul, județul Prahova...Pe o
„parte din el se cultivă cereale,
iar parte servă pentru finețe.

Păltinişului (Gura-),

Păltini-

şul-de-Jos, căzun, al com. GuraTeghii, jud.
cuitori

şi

Păltiniţa,
același

Buzău,

22

cu

100

lo-

case.

păzure,
nume,

pe

moşia cu

.pl. Berhometele,

jud. Dorohoiă.
Pămiînteni,

saț, făcînd parte din

- jud. Muşcel, situat pe malul sting

al riului: Argeșelul. - Cade - cam
în centrul comunei... Aci e re.
comunei.

Are o populație

|

:

de

314 su-

flete; o, şcoală mixtă, condusă
de 2 învățători și frecuentată
de 82 copii; 2 biserici, deser-

vite de 1 preot şi 1 dascăl, Una
din

ele

iar

cum

se

vede

mortuară:

a

doua,

dintrun

cu seamă

a

după
hrisov,

mai

maluri

390

hect.

izlaz,

nu -mai funcţionează,

63617, Jlarele Dictionar Geografie,

180

29

pădure şi fivezi.

Pănătăul, pumirea
.

Iunie,

Primeșteafluențir: Plăișorul, Croitorul, Sila, etc., și se varsă. în

gul, Botești, Babeţul, Corcoianul, Diculești, Ghilești, Lupoiul,
Lacul-cu-Anini, Pănătăul,
Piătişorul, Sibiciul-d.-j. și Valea-

riul Buzăul, în dreptul Văei. Mușcelului. Cind plouă, e mare şi

violentă;

Sibiși

Pănceșşti,

2 timplari, 8 butnari, 2 cizmari,

:ncțul,

18 cai,

Comuna

Inainte

74

Dealul: -Dieneţul,
se

tunele:

11 iepe, 3 mînji,

e foarte vechic, mai

rur., jud: Bacăii,

Fulgeri:

şul, Valea-lui-Moţoc și Răstoaca.

I pietrar..

1250 oi, 364 capre și 207 porci.
Budgetul com. e de 2238 lei
anual.

com.

pl. Siretal-d.-j., aşezată în valea
piriului Dieneţul și pe stinga Siretului. Este alcătuită din 6că.
tune: Păncești, reședința, Die.

„IL fierar, 1: cojocar,: 3 brutari şi
viței,

ameste-

lui Buzăul.
Pe malurile sale s'a găsit scheletul unui mastodont.

Begul, deservite de 4 preoți, 4
„ cîntăreţi şi 2 paraeliseri ; 3 circiumi,
Meseriași sunt: 14 lemnari,

vaci,

sale,

și alte substanțe

minerale, turbură îndată apa riîu-

suflete, cari locuesc în 5 17 case.
- Are 2 școale, în cătunele Pănătăul și Sibiciul, frecuentate de

490 boi,. 124

undele

cate cu humă

Fiatinei, cu o populaţie de 2140

Vite:

-

Pănătăul, o vale însemnată, în jud.
Buzău, com. Pănătăul. Incepe
din virful . muntelui Pănătăul.

E formată din cătunele: Be-

Piăișorul

uncy sfori de

Pădure, cam de .35 hect., de
pe moșia Michia, Județul Buzău,
com. Trestia,

20 lulic,. S Noembrie și 6 Decembrie, Cel mai însemnat e cel
de la Sf, Ilie, în Sibiciul-d.-j.

140 copii; 4 biserici, 'în

însemnat, - în

li-

sedat de moșnenii Sibiceni-d.-j.,
în devălmășie,
.

la

“munte

case.

tul săi masiv se întinde între
comunele:
Sibiciul, Bălăneşti,
Trestia şi Ruşiavăţul. Are izlaz,

vede şi 298 hect. sterp.
Proprietate mai însemnată
este: Hotarul-Sibiciului-d.-j., po-

Are 4 tirguri:

de reședință al

jud. Buzău, com. Pănătăul. Vas-

Buzăi.

hect,

se-

jud. Buzău, cu

locuitori și 120

Pănătăul,

Are o suprafaţă de 2700 hect.,
din cari 340 hect. arabile, 385
hect. pădure, 640 hect. fiîneață,
857

căzuu

com. Pănătăul,

ale Văii. -Pănătăului,

la 58 kil. de oraşul

Prin

nouă,

Pănătăul,

Pănătăul, com, 7ur., în jud. şi
plaiul Buzău, situată pe malul
bele

căt, Begul.

colul al XVII-lea, s'a stabilit
aci niște colonii din Transilvania, cari aii fondat satul Sibiciul. In sec. al XVIII-lea 'exista
şi satul Pănătăul, Cele-alte sunt

s'a zidit de d-na Paraschiva Vlaădescu. Ruinîndu-se și aceusta,
să construit alta. frumoasă și
spațioasă. Primul
ctitor al acestei biserici este d-l C. G. VIădescu, proprietar.

ciul-d.-j., Pănătăul,

com. zur. Boteni, pl. Argeșelul,

: şedinţa

cameră

sting al rîului Buzăul și pe am-

Păltinişului (Culmea- -), sali a

Dornei,
dine,

rămînînd
„cimitirului;

PĂNCEȘTI

„

compunea

Chilia - Benii,

din

că-

Dieneţul

Sai Doiniţul, Gălășeşti (DealulMăzilitor),

Moţocul,

Pneești

şi .

” -Răstoaca;
Se mărginește la N. cu com.
" Răcătăul; la E., cu com. Pe-

=
ol. 1V,

83

„PĂNCEȘTI

659

treşti; la S., cu

com.

Corbeas-

ca (jud. Tecuciă), iar la V., cu
com, Răcăciuni și cu com. Drăgușani (jud. Putna), de care se
desparte prin rîul Siretul.
In

vechime,

Pănceşti-Mănăsti-

rei-Ocnei ţinea de judeţul Tecuciii, ocolul Polocinului. (<Uric.>
Codrescu, vol. VII, pag. 314).
Este udată în lungul săii de
pîriul Dieneţul sati Păncești,
care

se varsă

a Siretului,

pe partea

mai

jos

stingă

puţin

de

confluenţa acestuia cu Răcătăul,

şi de piriul Pogleţul, care desparte secția Dieneţul de com.
Corbeasca. (jud. Tecuciii).
In partea despie judeţul Tecuciii, se ridică pe teritoriul ei:
dealul Dieneţul, pe care se află
urmele unor întărituri vechi numite Apărătoarea; "Dealul-Odăilor, pe care se află șanțuri adînci, făcute probabil pe la is„ prăvitul secolului al XVIII-lea,
după cum spun bătrinii; DealulGiurgiului, cu o movilă înconjurată de șanțuri de 3 m. adiîn- cime, care se ridică lingă satul
Păncești

și

în

care

locuitorii

ascundeaii averile în timpul inva:ziilor turceşti. La Răstoaca, pe
malul drept al Siretului, se găsesc 2 movile,
Are o populaţie de 410 familil, saii 1624 suflete, locuind
în 409 case; o școală mixtă,

PĂNCEȘTI

3000 hect. Proprietari mari sunt:
“statul, cu o moșie aproximativ
de 400 hect.; Neculae G. Negel
(Dieneţul),

cu o moșie

de

196

hect., cu pămînt productiv ; clironomii lui I. Strat, cu 47.094 hect.
şi Ion

al Sandului, cu 121 hect.

Viile ocupă o suprafață de
60 hect.
Vite sunt: 105 cai, 803 vite,
mari

cornute,

422

porci,

capre și 901 oi.
Stupi cu albine sunt
Pe teritoriul comunci
sesc 2 mori de apă.

124

gă-

se

rincea, reședința plășei, 15 kil.;

tura este de

Teritoriul

1125

cul-

este

de

hect.

comunei

Vezi Pănceşti (Tirgul-).
Pănceşti, sat, jud. Bacău, plasa
Siretul-d..j., şi reședința comusituat pe

„Are o populaţie de 956 suflete; o școală mixtă; o biserică, clădită în 1870 de Toader

Bulgarul şi deservită de 1 preot;
3 cîrciumi,
|
Vite sunt: 59 cai, 398 vite
"mari cornute, 253 porci și 82

capre.

situată în

valea piriului cu acelaşi nume,
la 15 kil. de subprefectura
plă-

mixtă, frecuentată de 71 copii.

cătăul, 7 kil.

Pânceşti,

com. rur.,

Putna,

pl. Răcăciuni,

în judeţul

hramul

Sf.

Nicolae;

o

şcoală

șei şi la 59 kil. de capitala județului.
Se mărginește la V. cu comuna Jăvreni, din judeţul Bacăi; la N., cu Valea-Scacă şi

Se compune din cătunele:
Fintinele, Păncești (unde se află
şi primăria comunei) şi Tirgul-

de

apă; 385 boi, 247 vaci, 40 cai,
200 ol, 24 câpre şi 322 porci,

Pănceşti, căruu, în com. cu același nume, pl. Răcăciuni, jud.
Putua, situat pe valea îngustă
a piriului Păncești, avînd casele
întinse pe o lungime de aproape
1Ja- oră.
Are o biserică parohială, cu

la com. Petrești, ş kii; la com.
Răcăciuni, 8 kil.; la com. Ră-

în satul Păncești, şi e frecuentată de 18 copii; două biserici,
una în satul Păncești și a doua
in Dieneţul, deservite der preot

Totalul pămînturilor

Locuitorii posedă: 5 pluguri
de lemn, 62 pluguri de fier,
4 grape de fier; 19 mori de

kil.; la com. Pă-

35

Mindrişca; la S., cu Sascut; iar
la E., cu Berești.

prietărire.

so arii.

piriul Dieneţul.

care funcționează din anul 1865

şi 1 cîntăreț; 3 cîrciumi.
După legea rurală din 1864,
S'aii improprietărit 166 locuitori,
cu 535 fălci pămînt în țarină.
In 1879 s'aii: dat, la 70 însurăței, 175 fălci pămînt în împro-

hect.

nci cu același nume,

143,

Budgetul comunei e la venituri de 6338 lei, 92 bani și la
74 bani.
cheltueli de 16000 lei,
„Păncești sunt străbătuți de
calea vecinală Leca-Dieneţul.
Distanţele: la Bacăiă, capitala
districtului,

„Se cultivă viea pe o suprafață
de 447

Pănceșşti.

celaşi nume, pl. Răcăciuni, jud.
Putna, avind o biserică parohială, cu hramul Sf. Niculae.

Pănceşti,

7oșie a statului,

jud.

Bacău, pl. Siretul-d.-j., comuna
Pănceşti, de 400 hect. și arendată cu 6000 lei anual.

.

Are o populație de
milii, sai

Pânceşti, parohie, în com. cu a-

2069

în 548 case;

suflete,

o

biserică

544

fa-

locuind

paro-

hială, cu hramul Sf. Nicolae;
o școală mixtă, frecuentată de
77 copii.
,

Budgetul comunei e la veni- turi de 9064,89 lei și la cheltueli, de 8975,88 lei.
Solul este argilo-nisipos.

Pănceşti,
Zădure

sai

Deal
- ul
Mare,

a statului,

jud.

Bacău, -

pl. Bistrița-d,-j., com. Păncești.
Este foioasă (stejar, fag, etc.).
Nu este amenajată. Are o întindere de 987 hect. Aparţinea
bisericei Răducanu din TirgulOcna.

Pănceşti, ziriiaş, format pe te-

653
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„Com. “Tingujeni,
ritoriul comunei cu acelaşi nume, *
„jud. Vasluii. pl. Răcăciuni, jud. Putna, şi

PĂPUȘApl.

Funduri,

| -36

hect., dominind

”

satul! și bra- ”

tar Sulinei, pe o mică întindere..

i

" care se varsă în piîriul Bălcuţa.

„Izvoreşte

din

locurile

numite.

Baba şi Pietroasa şi are multă
apă, care pune în mișcare peste

15 mori.

Pănticeşti, cătun, în jud. Putna,
pl. Girlele, com. Păţești, situat
pe girlă, lingă locul unde ea
dă în Milcov și pe șoseaua Foc:
şani-Odobești,

Pânceşti (Tîrgul-), fir, în judeţul Putna, com. cu același
nume,

pl.

Răcăciuni,

situat

Pănureşti, sa răzășesc, în jud.
Suceava, com. Drăgănești, formînd un singur trup cu satul
de reşedinţă, așezat pe ambele
țărmuri ale piîriului Rişca.

Are o
milii, sai

1 vînzător de mărunțişuri, 4 ciz-

Satul

2 cojocari şi 41

fabricanți de rachiii.

com.

Mătăsarul.

Pănguleşti, sai Pingăleşti, sfoară de moşie, în jud. Teleorman,
com. Sfințeşti. .
Pănoasa, saţ, în partea de N.
a com. Tingujeni, pl. Funduri,

populaţie
305

de

suflete,

75

îa-

cari lo-

cuesc în 68 case,
Biserica şi școala din Drăgănești

servesc

Vatra

şi acestui

satului

sat.

ocupă

se spune,

locuitorii

n'ar

răzăşi de baştină.

Neamțului,

hect.,

„niștea, com. Costuleni, pe malul
“ Prutului.
-

Moșiile posedate de ci formai altă dată un trup, care
prin împărțire din tată în fii
a ajuns în fâșii mici, cum se
posedă astăzi. Răzășii n'au urice
i "și stăpînesc peticele în virtutea dreptului de moștenire.
Mare parte din moșia Pănureşti a fost : rășluită de către

"călugării M-rei

pădure, de 59

fi a-

cu

Păpădia, insulă mare, în dreptul
com. Dabuleni, jud. Romanați,
compusă din 2 bucăţi: PăpădiaMare și Păpădia-Mică;
are 43

Pănoasa-lui-Borănescu, Pănoasa-

hect. pădure, ţine de com. lanca.

posi

Păpuceasa, dată, formată din.
vărsarea Prutului și a Jijiei,
“spre S.-V. de satul Măcărești,
com. Costuleni, pl. Braniștea,
jud. Iași.
:

a statului, în jud. Iași, pl. Bra-

Are o suprafaţă de 343 hect.
și o populaţie de 83 familii,
sai 412 suflete.
|
Moşia e divizată în trei părți:

Pânoasa, zale, prin care curge
pîriul Pănoasa; se întinde de
la N. la S., prin satul Pănoasa,

plaiul Cloşani, com. rur. Vidimireşti. Are 22 case,

cum

jud. Vasluii, și spre E. de satul
Moara-lui-Ciorneiă, udat de piraiele Armașul și. Pănoasa.

rimători,

Păpeşti, saţ, în jud. Mehedinți,

Păpuceasa,
e vechiii și, după

care locuitorii s'ai judecat multă
vreme.

Agurici și Pănoasa-Zadic.
Vite: 127 vite mari cornute,
30 cai, 60 oi, 20 capre și 30

Păpăuţi, suburbie a orașului Roman, jud. Roman, situată în.
partea de E. a lui.

12—13

fălci,

devăraţi

Păneşti, sa, jud. Dimboviţa, pl.
Cobia,

cel

suflete, care locuesc în 29 case.

tică de către 11 circiumari, 3
comercianţi de băuturi spirtoase
şi coloniale, 2 bogasieri, 2 bru.
tari, 1 comerc, de coloniale, 1 de
cereale, 3.de coloniale și mărunțișuri, 1 de lină, 1 măcelar,
5 fierari,

ore de

d'intiii. Are o populație de 116

pe

un loc (200 stinjeni) dat răzeşilor în urma diferitelor procese
şi care se întinde de la apa
Siretului și pănă în muntelz
„“ Ciortolomul.
Comerciul şi industria se prac-

mari,

ja 2

Păpălogul, mante,ta jud. R Să
rat, pl. Orașului, în partea de
N. acom. Andreaşi, acoperit cu
“păduri.

Păpureanca, Zac, in. jud. Ialomița, pl. Ialomița-Balta, situat .
între satul
Borcea.

şi

braţul

Păpuşa, munte, la N.V. com.
Novaci, plaiul Novaci, jud. Gorj,

situat între munții Paltinul, Tigvele, Dilbanul,

Păpuşa,

munții

Urda

și Cioara.

mauute, jud. Mușcel, în-

tre munții

Păpădia, movilă şi punct trigonometvic de rangul al 3-lea, situată în partea N. a jud. și
pl. Tulcea şi a com. rur. Malcoci, pe malul stîng al brațului Sulina, lingă mila No. 41,
la S$. de sătulețul Iolganul.:Are

Dudești

comunei

L.erești și

comunei ' Nămăești,

al

cărui virf întrece toate

vecină-

tățile. Se. află la 23836,2

m.

d'a-

supra Măril-Negre. Masivul săi:
este compus din şisturile cristaline metamorfice, care formează .

cea

mai

vechie

grupă

gcolo:

gică.

Păpușşa, pisc (2426 m.),. pe cul-:
mea Ghezera (v. a. n.), jud. Muş-:
cel. Are o potecă care duce 'prin -.
virfal Tiefeloaga.

PĂPUŞA |
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. Păpuşa,

schiz, jud. Vilcea,

pe

„un deal frumos
: situ
,at între
mănăstirile Bistriţa şi Arn
ota.
A servit ca: bolniţă - şi cimi
tir
“mănăstirci Bistrița şi astă
zi serVește

ca

cimitir școalei de sub.

ofițeri de
din

Ja Bistrița.

tindă,

Scrisă

Pisania

cu

vopsca,

"şcoală pentru. copiii : coniunei,
și slujitorii lui serveau
căli. .

Păragina, cătun, în jud.
orman, pl. Călmățuiului,
Dracea, așezat

f Acest pridvor zugrăvitu-s'aă
din
* bun gîndul Dumneaei, Jupă
neasa Andri-

Părâeşti, sar, fâcind parte
din
com. rur. Stănești, plaiul Nuc-

numai

de

ianci

Vornicesci a Dumnealui
Șerban
Cantacuziuo vel Vornic,
în zilele luminatului Domn
Ion Constantin DL, Dasa-

rab Voevod,
leromonah,

" leromonah

Tot

fiind

Mai

egumen

IS, 1710

IIranite,

Rir Stefan

i Zogralii

Iosif

|

în tindă

se văd

zugră-

viţă, la stînga, despre ușă, Şerban

Cantacuzino

ve]

Vornic

Andriiana, jupîneasa lui,
Uşa

bisericei

este foarte fru-

sună ast-fel:

Voevod, în anul

Slănicul, trece

ca și icoancle.
Păpuşa,

Ieromonahul
Mateiii lasarab

pare a

Matci-Vodă,

schi4, situat la NE. de

pe virful unui pisc, zidire vech
ic
"Și strimptă, Inscripţiunea
de
uşci

este

următoarea:

1 Sfinta biserică această din
temelie este zidită întru cinstea şi pola'a
Sfintului Grigore Decapolitu,
de robul
lui Dumnezeii

Kir Ștefan Egrumenul bis-

triței, ajutorind ŞI alți frați
cu ce saii
îndurat, ca în veci să aibă
bună pomenire,

în zilele bunului

stantin Voevod,

credincios

i

pentru-că

în timpurile

vechi,

din

pe

pădurea

la S.-E.

amvonul

lui,

servea

de

de

și se varsă în riul

pe. malul stîng.

Vite sunt:

Părăseşti, zădure a Statului
, în
întindere de 885 hect, Imp
reună cu trupurile: Verdea
(20
hect.), Zlătărei (216:hect.), Dobrușa (76 hect.), Gușoeni
(180
hect.),

Mitrofani

(125

hect.)

și

Naropiţa (22 hecţ.), ţine.
de comunele Drăgășani, Ștefănești
şi
Creţeni, pl. Oltul-d.-j., jud.
Vi
cea.

Părășştelor (Valea-), va/e,
jud.
Botoșani, com. Bălușeni,
între
Dealul-Coșerilor, de pe Toci
leni,

și dealul Puturosul.

mai 7 Sai împroprietărit la
1864 pe diferite moșii parti-

culare.
In raionul

pl. Mijlocul, formată din 5 ma-

halale:

Badea,

Croitori,

comunei

este Dea-

lul-Steagului, unde se zice că
Turcii ar fi înfipt de demult
un

steag.

,

Copiii din comună frecuentă
școalele din Tina şi Gradiștca.
Vatra satului are 287 hect.,

şi, dinpreună cu

locurile arabile,

izlazul, pădurile și surpături sunt

$35 hect, pămînt,
Dintre pomi roditori „sunt:
meri,

nuci și

Veniturile

şi

cireş.

cheltuelile

co.

munei se urcă la 725 lei anual,

IE brăzdată de dealurile: Boru,
Steagul, Părăușani, Săscioara și
Croitori, sădite cu vii și pruni

și pe cari se cultivă porumb,

şi

e udată de văile: Păraua, Vărsătura, Plavia, Borul și Bratcul,
precum și de riul Olteţul, care

trece prin partea

de V. a

munei,

Se mărginește cu
Roșiile, Băești,
diștea şi Tina,
Părăuşani, deal,

Părăuşani, cop. rur., jud.
Vilcea,

20 cai şi iepe, 65

boi, II vaci, 51 capre și 130 oi,
- Locuitorii sunt moșneni; nu-

peri,

Con-

Schitul Păpuşa e vrednic de

„amintit,

Stănești

Doamna,

mănăstirea Bistriţa, com.
Cos.
teşti, pl. Horezul, jud. Vilc
ea,

d'asupra

izvorește

com.

lui

Doamna

rîului

Părăeştilor (Valea-), za/e, jud.

lui

1054.

timpul

situat pe

al

Părăeşti, pumire dată unei părţ
i
din comuna Mioveni, jud. Mușcel.

făcuto

Timpla de asemenea

Mușcel,

biserici, una de lemn făcută
de
peste 200 ani, și a doua de zid,
făcută la anul 1886 de enoriași
.

şi pe valea Părăești, dela care
și-a luat numele,
Are o biserică, cu hramul
Sf. Voevozi, făcută din lemn de
locuitorii comunei, și deservit
ă
de 1 preot,

Mușcel,

Această!
ușă a
Vasilie, în zilele

jud.

Are o populaţie de 552 suflete, locuind în 276 case;
2

şi

|

mos săpată și poleită; se vede
pe dinsa un înger, iar de
desupt inscripțiunea slavonă,
care

fi din

șoara,

malul stîng

capitala judeţului.

și la 3 kil. de a plășei.
De la 1863 formează o sin.
gură comună; pănă la această
dată era întrupată cu comuna
Pleşoiul.
E

pe partea stingă

zugrăveala

„ vorbeşte

și Greci și pe valea. Plăvaia,

-la 52 kil. de

“Tele.
com.

a riului Călmăţuiul. Are o populaţie de 133 suflete.

- tindei:

teşti

de das-

Părăușani,
cea,

pe

co-

comunele:

Pleșoiul,

Gra:

în raionul

com.

pl. Mijlocul, jud. Vil-

care

sc

cultivă

5

hect.

vie,

Gen.

cherești, Istrătești și Plăvaia.
E
situată pe piscurile Plăvaia, Istr
ă.

Părincea

(Tirgul-), com.

pl. Siretul-d.-j., jud.

rur.,

Bacăiă, în-

PĂRINCEA (TÎRGUL-)
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“tinzindu-se pe povirnişul V. al
dealurilor ce despart basinurile
pirîului Berheciul de al pirîului

Vite sunt:
cornute, 153
şi 776

Răcătăul.
format din satul Pădin Tirgușorul-Părin-

reşedinţa : comunei

la

și

Părincea

moșiile

unite

cu

răzeșeşti

Milești,

ceaii parte din judeţul Tecuciă,
ocolul Polocinului («Uric.» Co.
drescu, vol. VII, pag. 313.)
"Se

mărgineşte:

la E., cu

ritoriul com. Godineşti (jud. Te.

esc trei ape: piriiașele Cornițelul și Zlătari, pe la mijloc, și
pîriul Răcătăul, pe la V. săi.
Dealurile: Bota, al-Aguzilor şi

al-Poienilor, sunt singurele _ridicături mai însemnate.
Are o. populație de 942 suflete;

o școală mixtă, care fune-

ționează de

la

1869

în tirgul

Părincea, frecuentată de 32 băieți și 18 fete; 2 biserici, în satul
Părincea, deservite de 1 preot

şi 2 cîntăreți; S cârciumi,
După legea rurală din 1864,
s'aii improprietărit 109 locuitori, cu 385 - fălci pămînt în
farină.
Teritoriul

“tindere

de

comunei

hect,

“Totalul
tură

este

în-

2116
|

pămînturilor de
de 1030

cul

hect.

Proprietar mare este Caton G.
Leca,

cu

o moșie de 1053 hect.

Pădurea ocupă o întindere de
vre-o 500 hect. şi poartă numele de Corniţelul.
” Viile -aii o întindere de

hect.

3896

la

districtului,

12.75

lei, 99

com.

Milești,

Bacău,
23

3

Părlădeni,

la

(Tirguşorul-),

re-

plășii și a comunei Tir.

gul-Părincea, situat pe piriiașul .
Corniţelul. Are o populaţie de
$45 suflete; o judecătorie de

pace;

o școală mixtă

şi

o

bi-.

serică, clădită la 1863 de către
Banul Anastase Ion, din timpul
căruia satul s'a mărit, De atunci
i se zice și Tirgușorul-Părincea.
La

1 kil. departe

de sat, pe

cîmpia numită Foranul, se află
o

biserică

de

lemn,

Dimboviţa,

* Zlătarilor. Inscripţia de
pra ușei sună ast-fel:
Să

se ştie de cind

am

biserică, Leat. 7210 (1702).

Sunt 8 cîrciumi.
Vite: 70 cai, 365
cornute,

151

porci

prietăței,

făcut

o moară

se

mai

ocupă

și

vite mari
pro-

cu

cărăușia,

ciubotăria,

croitoria

o

50 ani, prin aducerea

rudari

de

Const.

Părosul,

căzu,

Vrancea,

a 30 fa-

către

pro-

Cantacuzino,

în jud.
com.

Putna,

Tichirişul,

situat în lungul ripei prin care
curge, de la Berdacul, piriul Tichirișul,

Are o populație de 52
flete, cari locuesc

în

su-

131 case;

o biserică filială cu hramul S-ţii
- Voevozi.

Păroși, com. rur., jud. Olt, pl.
Oltul-d.-s., compusă din 3 căt:
Marlovești, Mijlocul și Ștefănești,

Părincea, moșie, jud. Bacăii, pl.
Siretul-d.-j., com. Tirgul-Părincea, cu

Păroasa, saz, făcînd parte din
com. rur. Măgureni, pl. Filipești,
jud. Prahova.
Are o populație de 161 lo„Cuitori. Satul datează de vr'o

de la riul Buzăul,

cu aburi, co-

și cojocăria,

Comerciul se face de 1 cir.
ciumar.
.
Numărul vitelor mari e de 54
și al celor mici de 108.

prietarul

șare și hambare pentru cereale,
precum şi mai multe dugheni..
Locuitorii pe lîngă agricultură
lemnăria,

Ilfov, situat la

cu apă și 1 pod.

pl.

casele

jud.

hect. și locuitorilor restul,
In cercul satului sunt 2 mori

d'asu-

și 33 capre.

satu. .

Casei Otetelișanu aparțin 378

milii de

această

a

locuitori.

a

numită

numire

N. de Orăști, între pădurea Păroaia și malul drept al riului
Dimboviţa.
i
Se întinde pe o suprafață de
3851 hect,, cu o populaţie de 60

la

sas,

a/i

Păroaia, sar, făcînd parte din
com. rur. Ștubeiul-Orăşti, plasa

com,

jud. Bacăii, pl. Siretul-d.-j.,
ședința

50000

Iu? Insurăţei, jud. Brăila,

capi-

kil. ;

kil.:

Aci se mai -află

are o

aproximativ

de

tala

Părincea

de
.

Leca, 5 kil.; la 'com. Năneșşti,
5 kil.; la com. Gioseni, 18 kil.

te-

cucii) ; la V., cu al com. Milești ;
la N, cu al com. Leca; la S,,
cu com. Nănești și cu secția
Horgești (com. Gioseni).
Pe teritoriul comunei şerpu:

cheltueli,

Distanţele:

fă.

dind un venit anual
lei aproximativ,

E

bani.
Teritoriul comunei este străbătut de calea vecinală Bacău.
Părincea.
|

a subprefecturei plășei, și Buz.
dugani.
Mai înainte

oi,

Budgetul
comunei e la venituri de 5774 lei, 56 bani şi

cea, care în vechime se numea

Zlătari,

70 cai, 376 vite
porci, 33 capre

Stupi cu albine sunt 60,

Este alcătuită din 2 cătune:

Părincea,
rincea și

PĂROȘI

întindere

de

1500

hect., proprietatea d-lui C, Leca,

situată pe valea și ambele dea.
luri ale rîului Cungrea-Mică, la
49 kil. de capitala județului și
la 9 kil. de a plășei.
Are o populație de 1000 io.

PĂRTINIȘUL

cuitori,

-.

din
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cari
' 265 contribua-

bili; 3 biserici, în fie-care
cite

una,

descrvite

o școală,

de 2 preoţi;

în Mijlocul,

" tată de 39 copii,
- Meseriași sunt:

căt,

2 cojocati, 1

de 47, cari s'aii împroprietărit
la” 1864, pe moșiile proprietari„lor, dindu-li-se 102 hect, Ela:
26 cai şi iepe, 166 boi, 200 vaci,
-30 capre, 400 oi şi 100 porci.
Comuna, cu izlaz cu tot, are
2250 hect.
circiumar,
Veniturile

1

de

exercită

com.

și cheltuelile

Două

șosele

comunale

înles-

Stînga-Cungrişoarei, pe care se
cultivă viță, pruni şi cereale,
parte răminind pășuni de vite.
E străbătută de piriul Cungrişoara, în care se 'varsă vil-

Mare,

la E.,

Părul, sai

şi

la

de satul Rominești,.
jud. Iaşi,
pl. Copoul, com. Movileni, pe
care sc cultivă cereale.

Părului (Dealul-), zea/, în jud.
R.-Sărat, pl. Orașului, com. Odobasca ; se desface din Cul:nea-

Scorușului ; brăzdează partea de
și se termină

rîul Rimna;

Covurluiii,

șuni și păduri,

'7itaș, jud.

ce se fur-

mează numai din ploi și din
topirea zăpezei; are albie curgătoare; începe din pădurea
Chirilești, com. Rogojeni, din
numit

Ciuciuveni;

trece

Roșcani, com.

VIă-

întindere de 35
perit cu nisip.

vilceaua Lomul-

de

stat.

Valea-Părului, zi

loc ridicat d'asupra stufului înconjurător, jud. Tulcea, pl. Sulina, pe teritoriul com. rur. Satul-Noi, format din 2 corpuri;
are o lungime de S$ kil. și o

Popa-Tudor,

“Chr. Rădoiii, cumpărată

N. a comunei

Părul (Grindul-cu-), rind, sai

Ovreiul. Pe la V. sunt vilcelele
“Dobrota, Șurlicari, Stilpișorul,

iar pe

Părul, ante, situat în ramura
munţilor Pingăraţi, lingă mănăstirea Pingăraţi, com. Pingăraţi,
pl. Piatra-Muntele, jud. Neamţu.

vurluiul, între Măstăcani și Chiraftei, i se dă numele de Chiraftei,

Din-Dreapta-Cungrișoarei și Din-

Alumișelul

cu

lea cu același nume; aproape
de vărsătura lui în lacul Co-

E situată pe dealurile numite

Niţă - Popa-llie,

Buzăi,

dești; traversează moșia Măs
tăcani, de la N. spre S., pe va.

şi Urși,

Ochiuzul,

jud.

60 locuitori şi 13 case.

prin satul

nesc comunicaţia cu comunele
Făgeţelul, Dobroteasa, Topana

celele:

Cochirleanca,

locul

se urcă la 2149.54 lei anual.

(VALEA-)

Părului (Dealul-), dea, spre S.
Părul (Ziliştea), cătun, al com.

cei lor la Slatina şi Piteşti.
Locuitorii sunt moșneni, afară

se

i se -mai zice acum și La-Țințirim, fiind
cimitirul
satului
acolo.
:

frecuen-

cizmar, 3 tîmplari, 2 dogari .și
1 rotar. Ei desfac produsul mun-

Comerciul

PĂRULUI

hect.; este aco.

e acoperit

cu

în

pă-

Părului (Dealul-), Zea/, jud. Tecuciii ; începe din
meni;

com.

Cuciu-

se întinde spre S. paralel

cu Valea-Băci pănă aproape de
orașul Tecuciii,

Părului

(Poiana-),

culme

de

deal, jud. R.Sărat, plaiul Rimnicul, com. Buda;
se desface
din Dealul-Cilnăului şi brăzdează

com.

la V.;

este

acoperită cu

păduri.

Părului (Piriul-), pâriz, jud. Iași,
pl. Copoul, com. Movileni; izvorește
nume,

din
de

Romineşti;
mează

valea

pe

cu

același

teritoriul

satului

în

cursul

o mlaștină

stuh și papură;
iazul Ghemul.

săi

for-

acoperită

cu

se

în

varsă

unită cu Lomul-Mic, Lun-

ga şi Plapcea-Mare. _.
Se mărginește la N. cu

|
com.

Topana; la S., cu com. Urși;
la E., cu făgeţelul și Chilia și
la V., cu Dobroteasa și Simburești.
Se zice că comuna s'a înființat între anii 1456—1462 de
niște locuitori, fugari din Oltenia.
Părtinişul, fost saz, jud.

Sucea-

„va, d'asupra dealului Ceapa, de
lingă satul Hirtoapele. Localității

Părul-Rotund, căfuu, în jud.
Teleorman, pl. Tirgului, pendinte de com. Nenciuleşti. Forma mai nainte o comună ose-

bită, însă din lipsa resurselor
a fost alipită la com. Nenciuleşti. Are o populație de 249
- suflete,

din cari

54 contribua-

bili.

Părului (Valea-), sai Becenide-Jos, câzuu, al com. Cărpi-niștea, jud. Buzău, cu 500 lo-

cuitori și 99 case.
vizia Cocoreşti.

Părului (Valea-), sai Fureşti,
moşie, în jud. Buzăi, com. Cărpiniştea, cunoscută în general

sub numele
Părul-Rotund,
poșie, în jud,
Teleorman, căt, cu același nume,

Are o întindere cam de 135
hect. şi este proprietatea d-lui

Are sub-di-

de

Cocoreşti. Vezi

Cocoreşti.

Părului (Valea-), va/e, jud. Iaşi,
pl. Copoul, com. Movileni, pe

PĂRULUI (VALEA-)
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teritoriul satului Potîngeni,

între

Dealul-Părului şi dealul Uricani ;

bogată în stuh,

PĂSTRĂVENI

Păsărei, sa, făcînd parte din
com. sur. Berbești, pl. Oiteţuld.-s., jud. Vilcea. Are o populaţie de 319 locuitori;

Părului (Valea-), za/e, jud. IIfov, în. partea de S. a căt. Grecid.-j., în care se află și lacul
Colceagul, de unde se scoate
țiperig și papură pentru rogo-

jini.

Buzăii,

com.

Mlăjetul,

căt. Chi-

rileşti; are fineață, izlaz
țină pădure.

bise-

rică, zidită la 1841.
E udat de vălcelele: Valea.
Mare și Cădușei, care se varsă

în rîul Tiriia.

Păsărei,

Părului (Virful-), muunte, în jud.

o

|

mahala,

în

com.

rur.

Roșiile, pl. Cerna-d..j., jud. Vil-cea, cu o populaţie de 256 lo-

din spre com. Cioara și se termină aproape de satul Vină-

Păsăreşti, ma/a?a, în com. rur.
Samarineşti, pl. Motrul-d.-s., jud.
Mehedinţi,
Păsăroiul,

lea-lui-lon, din şira colinelor din-

tre 'Tazlăul-Mare şi Bistriţa, pe::
care se află așezat
același nume.

cătunul

cu

Cozia, jud.

Vilcea,

.

şi se varsă

în rîul Lotrul.
Păscoaia,îrîz, jud. Vilcea, plaiul
Cozia, la 8 kil. spre V. de com.

cuitori.

Brezoiul ; se varsă

în

riul I.o-

trul, pe malul stîng, în raionul
acestei comune.

tuate

viile și locurile cu același
nume, jud. Teleorman; începe

Păscăreni, 2/rf
de deal, jud. Bacăi, pl. Bistriţa-d.-s., com. Va-

Păscoaia, firii, care izvorește
din munții com. Malaia, plaiul

şi pu-

Păruşelul, gea/, pe care sunt si-

-

ma/ala, în com.

rur.

Drăgoteşti, pl. Văilor, jud. Mehedinţi.

Păsculeşti, saz, făcînd parte din
com. rur. Ciumagi,

pl.

Cerna-

d.-s., jud. Vilcea. .

tori, la 1 kil.
Păsăroiul, câzuz, al com. Cătina,

Păruşelul, Zrum, prin com. Vi.
nători, jud. Teleorman; începe
de la capul dealului Părușelul,
pe muche, şi duce la viile cu
același nume, ale locuitorilor;

se desparte apoi în. mai multe
ramuri mergînd toate în BaltaViișoarei. Ii mai zice și DrumulVasluiului,
Păruşelul,

z:z renumite,

ale

lo-

cuitorilor
din com. Vînători, jud.
Teleorman, situate pe. coasta
- dealului

cu același nume,

în în-

tindere de 30 hect. Cultivatorii
acestor vii plătesc otașniță proprietății,
Păruşul,

/ac,

în

insula

Balta,

jud, Buzăă, cu

110 locuitori şi

26 case.
Păsăruia,

vița, pl.
dinți.

saț, în com. rur.

Blahniţa, jud.

Ore-

Mehe-

Păsăruica, saii Visciana, g?rlă,
jud. Ilfov, curgind dela V. spre
E. Sorgintea se află între Otopeni şi Tunari. Trece pe lingă:
comunele: Ștefâneşti, Afumaţi,
Moara - Domnească, Borăneşti,

Tinganul și Fundeni-Gherasi.

Dudești.

Părvuleşti, 7poș:e particulară, jud.
Dolj, pl. Amaradia, com. Zăicoiul, aparținind moșnenilor.
Păsărani,

mahala,

în com.

rur,

Șușiţa, pl. Motrul-d, -s., jud, Mehedinţi,

Păstrăveni, com. rur, situată
în partea despre E. a plăşei de

Sus-Mijlocul,

Păscăloaia,
Cirligătura,
formează în
și se varsă

ziriz, jud. Iași, pl.
com. Popești; se
pădurea Hărpășești
în iazul Fandolica.

Păscăreni, saţ, jud. Bacăi, pl.
Bistrița-d.-s., com. Valea-lui-Ion,
așezat pe Piriul-lui-Vrabie, mai
jos de satul Valea-lui-Ion (şcoala),
la 1 kil,, și pe dealul Păscăreni.
Are o populație de 271 suflete
și 3 cîrciumi,
Locuitorii posedă: 5 cai, 45
vite mari

cornute

și 23

oi.

jud, Neainţu,

44 kil. de oraşul Piatra, for.
mînd cu marginele sale limita
despre jud. Suceava, și, pe o
mică

întindere, spre

E,, despăr-

țindu-se prin riul Moldova, despre jud. Roman, așezată între
com,
cai,

Timișeşti, Uricheni

Este

formată

Păstrăveni,

jud. Ialomiţa, pl. Ialomița-Balta,
com.

Păstîrnacul, sa, jud. Dimboviţa, pl. Ialomița, com. Frasinul.

din

Rădeni,

și Us-

cătunele:
Davideni,

Spieşti, Fundătura, ibucanid..s., Țibucani-d.-j. și Schitul- Țibucani, cu o populaţie degr1
familii, sai 4202 suflete.
Are 4 şcoale mixte, la Davideni, Păstrăveni,
“Țibucanid.-s. și Rădeni şi 1 şcoală de

cătun în "Țibucani-d.-j., frecuentate de 108 elevi; 4 biserici, :
deservite de 5 preoți; 1 fabrică
de spirt,
Dintre locuitorii împroprietăriți în 1864 sunt astă-zi: 273:
cară - trăesc încă. stăpînindu-și

.
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încă locurile! lor; 279 cari
stăpînesc locurile ca urmași ; 4
locuri și jumătate se stăpin
esc

de

țu, pl. de Sus-Mijlocul, proprietatea moștenitorilor principelui
Gr. M. Sturdza.

către alți locuitori da cit
cei

împroprietăriți;

Venitul

1 loc se stăpi-

-40500 lei,

nește de către comună ; 168
de
inși sunt cari, de și însurați
și

cultivatori de pămînt,

ceva pe urmă

precum
moșteni

de 4822

retul-d.-j.,

hect,

com.

Imașul (suhatul) are o întindere de 230 hect., nutrind peste

6909

capete

de vite.

trăveni la satele
şi Oricheni;

un

Păs-

Petricani d.-s,
drum

de la sa-

tul Păstrăveni. la Spieşti; de
la
satul Davideni prin Spiești
la

Timișești; un
tul Păstrăveni

drum

drum de la sala Rădeni; un

de la satul Rădeni

tul Uricheni

și un

drum

la sa.
tot la

acest sat la satul Țibucani.
Păstrăveni,

sal, în jud. Neamţu,

„pl. de Sus-Mijlocul, com, Păstrăveni, situat pe valea Moldo.
vei, la 47

„Are
milii;

kil. de orașul Piatra.

o populaţie de
o şcoală

mixtă,

830 -fafrecuen-

tată de 16 copii.
Aci se află reședința comunei
şi vastele case ale proprietarilor moșici, erezii principelui Gr.
M. Sturdza.

Păstrăveni, moșie, în jud. Neam.

40

și Stolniceni

satele: Tirse

află

librar, 24 băcani, 94 circiuma
ri,
12 lipscani, 10 fierari, 1 farm
a:
cist, 4 otelieri, 4 hangii,
6 cafegii, 16 debite de tutun, 1
cea-

Sornicar, 7 brutari, 2 căruțași
,
2

dogari,

20

croitori,

3

cojocari,

ş Casapi,

4

3
4

bărbieri, 25 cizmari și alţi pest
e
20 comercianţi de mărunţişuri
și mici industriaș, cei-l'alţi
loContribuabili sunt

2401,

E
:

Arc S biserici ortodoxe Și 1
catolică, deservite de 11 preoţi
şi 18 cîntăreţi;6 școale mixte,
în Cisceşti, Luca, “Tirgul-Păș-

cani, Sodomeni, Topilele, Vale
a-

Seacă; 1 școală primară urbană
mixtă a Direcţiei C. F.. R. în

gara Pășcani și 2 şcoale rura
le
de cătun, în Blăgești şi Brăfești. - .
|

Budgctul

capre

variază

între

320—

Moşia e proprietatea erezilor
decedatului Colonel Eugen Alcaz, cumpărată de la N. RosettiRosnovanu, împreună cu toată
zestrea

(acarete,

vite,

cultură,

ctc.) pe prețul de 2600000 lei,
Suprafața comunei e de 10822
hcet.
”
Improprietăriţi la 1564 sunt:
40 fruntași, 586 pălmași și 354
„codași, stăpînind 3220 fălci,
Moșia

e una

dintre

cele

mai

frumoase, nu numai din judeţ,
ci chiar din întreaga Moldovă,
În

comuna

mori, 2 piue și

Pâșcani

o

sunt

6

fabrică

de

săpun,

De însemnat în comuna sunt:
Schitul-Brăteşti şi gara Păşcani
cu atelierul,

dul-

rotari,

cuitori sunt piugari. . -

1ş

Ermolia, Recea, Piriul - Pirloagelor, al-Ocoalelor, 'Secul și Brăteşti,

Lespezi.
trapez nereE. (albia Si.

„ gheri, 2 boiangii, 1 -Zugrav,

oi,

la

Seacă, Conţeşti, Blăgeşti și Lunca, cu o populaţie de 10498
suflete, locuind
în 2302 case,
In întreaga comună sunt:. 1

(între kil. 30-de la satul

3626

335 m.
E udată de rîul Siretul şi de pi:
raiele Conţasca, Valea - Seacă,

şi

unde

vaci,

și 750 porci.
”
Altitudinea comunei de la ni:

velul Mării

fecturei plăşei, Gara - Păşcani,
Fintinelele, Brătești, Sodomeni
,
Boșteni, Gișteni, Topile, Vale
a-

un drum ce se ramifică din precedentul la satul : Davideni şi
de acolo se unește cu şoseau
a
drum

1450

Sucea.

reședința comunei și a snb-pre-

de la satul Păstrăveni pe la Capul-Dealului la satul Țibucani;

un

S.-E,

Miroslăveni

gușorul- Pășcani,

Comunicaţia cu satele vecine
se face prin un drum ce duc
e

Girovul-Tupilaţi

spre

și la N., cu 'com.
Are forma unui
gulat înclinat spre
retului),
Se compune din

Budgetul com, e la venituri
de 14574 lei și la cheltueli, de
12477 lei. :

31);

al moşiei e de

:

kil. de Fălticeni.
Se mărginește la E. cu com,
Ruginoasa, și Văscani; la V,
cu com. Cristești; la S., cu

Agricultura! se face pe o în-

tindere

turi de 63000 lei și la'cheltueli
de 55077 lei,
Vite sunt: 585 cai, 1703 boi,

va, situată în. centrul plășei Si.

părinților. lor le-

giuiți,

anual

Păşcani, com. rur., jud.

n'a nici

un fel de proprietate,
nici perspectiva de a

PĂȘCANI

comunei e la veni-

Pășcani,. tirguşor, în "jud... Succava, com. cu același nume,
aşezat pe un podiș frumos ce
firmuește șesul drept al Siretului,
“Are o populație de. 166 fa.
mnilii, sai

782

în 166 case.
„Vatra tirgului
preună

suflete,

din

locuind

deal

îm-

cu vatra celui din

vale

și gara ocupă 51 fălci Şi 41
prăjini. Maioritatea* tirgoveţilor

Sunt

comercianți

și

numai

parte plugari..
Improprietăriţi Ja 1864 sunt

76 fruntași şi 311

codaşi,

o

stă-

pinind. 1856 fălci şi 28 prăjini.
Are

o

biserică,

cu

hramul

PĂȘCANI
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S-ţii Voevozi, zidită de familia
Roznovanu și deservită de 2

In hrisovul

mănăstirea

copii.

ceava,

E

reședința

sub-prefecturei

Siretul de- -jos,a

și a judecătoriei ocolului cu ace-

telefonică,

roace la Sf. Maria-Mică,
Sf.
Dumitru, Sf. Nicolae, Sf. Teodor, Buna-Vestire şi Florii,
Intre Păşcani și Blăgeşti este

un pod pe vase al proprietății.
Din sus de acest pod este un
altul de fier, pe stilpi de piatră,
al liniei ferate Păşcani-lași.

Drumuri principale sunt: la
Fintinele (21/2 kil.); la Brătești
(6690

m.);

la Boşteni

(4

ki);

la Sodomeni (4 kil), la Giscești (6 kil.); la Topile (6 kil.);
la Valea-Scacă (7! kil.);
Blăgești (3680 m.); la Lunca
(7360 m.); la Gară (1 kil.) şi
la: Conţeşti (10 kil.).
Vechimea tirgului nu trece
peste un secol. Inainte de 1879
nu eraii în Pășcani

de cît două

hanuri și cîte va prăvălii ale proprictăţei, dar de atunci încoace
o dată cu construirea liniei ferate Lemberg-Cernăuţi-Iași, porni și înflorirea lui, așa

că acum

merge înainte cu pași destul de
repezi.

"

Satul, lipit de tirg, e mult
mai vechii.
«Credem, zice Ep. Melchisedec

în

«Cronica

Rominilor»,

vol. Î, nota de la p.. 177 (Buc,
18374), că numirea de Pășcani, ce

„ poartă mai multe sate în Romiînia, se derivă de la prenumele familiilor primitive Paşcu».
C361?. Alarele Dicţionar

al

lui

Tazlăul,

d.

d

Su-

1

Fevruar

1451,

Borilești,

Pășcani

și Drăgotești

moșiile

B. P. Hasdeu, Bucur., 1865, tom.
I, pag. 73 și 110).

E legat de gară prin o linie
este o farmacie și o
săpun.
face bilcii în fie-care
și peste an iarma-

danie

se citează ca fiind pe cîmpul
lui Dragoș. (<Arh. istorică» de

com.

lași nume.

In tîrg
fabrică de
Aci se
Duminică

de

Alexandru Vodă, datat Suceava,
8 Aprilie 1419, precum şi în
acela. al lui Ştefan Vodă către

preoţi și 2 cîntăreți; o şcoală
mixtă, cu 2 învățători și 2 învățătoare, frecuentată de 195

plășci

PAȘCANI

Pășcani a fost ars, 'suferind
mari stricăciuni de la Leșii lui
Sobieski și Tătari pe timpul lui
Constantin Cantemir.
Prin Pășcani fu trecerea pod-

gheazului condus

de capu- lca-

tanelor din Neamţu, numit F'renţa,

care

se

pe Vodă

ducea

să răstoarne

Mihail Racoviţă din a

treia domnie, (I. Neculcea,< Le-

„topiseţele

ţărei»,

vol. „II, pag.

233 şi 352).
In 1803, Pășcani a
cului Iordache
Balș,
382 liuzi, plătind 5ş21
anual, la care se mai
breslaşii ot tam, 22
188 lei bir și 12 de

Visterninumără
lei bir
adăuga
liuzi cu
cei fără

bir. Ei se ocupati: cu

plugăria

- și cultura

tutunului și aveai loc

strimt. («Uric.>, vol. VII, p. 247).
Visternicul
diata

sa

din

Iordache
1809,

Balş,

în

îndatorează

pe. fiul său Iancu, căruia îi lasă:
moșiile sale întregi: Pășcani,
cu toate cătunurile şi cu toate

siliştile unite la un loc și Conțeşti, ce sunt luate de veci de
"la

mănăstirea

Probota,

cu

bes-

măn în ţinutul Sucevei și cu
casele din Pășcani, cu toată pojijia casei şi cu toate prisecile
cu

stupi, la aceste arătate moșii,

îl îndatorează ca: 1. să se afle
preoți și psalți fără strămutare
la biserica din Păşcani; 2. să

întreţină
dovenesc
Vremea;
pomeniri
să poarte.

şcoala cu dascăl molși grecesc, în toată
3. să se facă două
pe an la biserică şi 4.
de grije schitului Bră-

tești. (<Uricariul» de Codrescu,
vol. XI, p. 337 și XVI,p. 280),
Printr'un
hrisov: din 1814,
Noembrie 16, se întăreşte stă-

pînirea Visternicului Iordache
Ruset pe moșia Pășcani de la
ținutul Sucevei și Hodora de la
ținutul Hirlăului, ce ai cumpărat-o prin mezat de la epitropii.
Bezedelilor

Dimitrachi

şi Pana.

" îotachi, fii a Domnului Constantin Moruzzi Voevod.(«Uricariul»,

de T. C., Vol. VI, p. 299).
Nicolae Roznovanu (de sigur
tatăl lui Iordache) a fost numit

„visternic de Mihail Șuţu, ştiindu-l favorabil Eteriei, la care fu-

sese atras, încă de pe cînd învăţa în Paris, de Grecul Minas
Minard,

bibliotecar

la institutul

Franţei. (A. D. Xenopol,
Rom.», vol. V, p. 674).

Păşcani, sa, judeţul Covurluiiă,
Vezi Pâșcani-Slobozia.

Păşcani, (Căciulaţi- Banului),
sat, făcind parte din com. rur.
Căciulaţi, pl. Znagovul, jud. Ilfov.
Situat pe malul drept al văiei
Pociovaliştea. Aci este herghelia
"de cai arăposatului C. Blaremberg, castelul proprietăței și
unul

din

cele

mai

frumoase

Fal, IV.

și

mai vechi parcuri.
Pășcani, a fost proprietate
a Principelui Grigore Ghica, apoi
a Principelui Grigore Ghica și
apoi a Principelui Alex. Ghica.
" Aci

a fost și

reședința

lor

de

vară pănă la anul: 1842, cînd
s'aii mutat la Căciulați.
Se întinde pe o suprafață de
285 hect., proprietatea răp. C.
Blaremberg,

cu o

populaţie

288 locuitori,
“Comerciul se face de
ciumari,
Are: o

biserică,

cu

2

de

ciîr-

hramul

Adormirea, deservită de 1 preot
și 1 cîntăreț; 1 heleșteii; 1 pod
stătător.

=

Geografie,

«Ist.

84

.

PĂȘCANI

660

Numărul

vitelor

mari

e

de

207 şi al celor mici, de 360.

Bucureşti, spre

Iași și spre Bur-

dujeni.
Pe lingă serviciul

C. E. R.
un:

comisar,

repară

direcțiunii

se mai află în gară:

oficii

telegrafo-poștal,
un

atelier.

vagoanele

în

şi

un

care

de 1790 hect, acoperite mai mult
fag și ștejar.

cu

"Păşcani, stație de dr-d.f., în
jud. Suceava, pl. Siretul-d.-j.,
com, cu același nume, pe șesul
drept al Siretului și la Soo—
1000 m, de Tirgul-Pășcani.
De aci pornește linia ferată
în trei direcțiuni spre: Roman-

PĂTIRLAGI

sa,

în jud.

pl. Prutul, com.

Vlă-

dești, cu vr'o 600 m. mai jos
de reședința comunală.

„Are o populaţie de 49 familii,
"Sati 162 suflete, și o biserică.
Intinderea teritoriului e de
2288 ' hect., din care cea mai
mare parte sunt ale proprietăței
|
mari,
In vechime se numea Busuioaca.

se

mașinele,

mute, în

tar între comunele Mlăjetul, Pătirlagi și Valea-Mușcelului.
Pătirlagele.

da/tă, jud. Covurluiă,

Vezi Pătirlagi, » jud.

Buzăiă,

Pătirlagi, com. rur., în jud. și pl.
Buzăului, situată pe malul drept
al riului Buzăul, la ș6 kil. de
orașul Buzăul. Suprafaţa com.
e de

5205

arabile,
neață,

Păşcanul,

(Virful-),

jud. Buzău,
“com. Valea- Atu
celului, căt. Brusturișul; face ho-

Păşcani-Slobozia,
Covurluii,

Pătirlăgei

hect., din

358
640

care 1340

pădure,

1730

fi-

izlaz, 181

livezi,

10

- vie şi 046 sterpe.

cu.0 turnătorie sistematică, In

pl. Prutul,

jurul gărei

o îndindere de peste 270 fălci,
o lăţime de vr'o 12 fălci, și

peste-girlă,

posedate

de cetele

conţine

de moșneni: Isărești,

Oproeştii-

guşor,

s'a

format

un

tiîr-

numit de Pășcăneni, Tir-

gul-din-Vale, cu o populaţie de
263

familii,

satui. 1230

o biserică catolică, cu hramul
Joia Verde, zidităîn 1872 de
comunitatea amploiaților şi lucrătorilor catolici, deservită de

un preot. Tot în 1872 s'a înfiinţat şi o şcoală primară urmixtă, cu

trei

institutori,

frecuentată de 80— 100 copii.
Școala se întreţine de direcţia
C.F.R. O maestră este angajată pentru predarea lucrului
de mînă la eleve. In apropiere
“se află frumosul pod de fier ce
servă

liniei Pășcani.lași.

Venitul acestei staţii pe 1896
a fost de 283703 lei, 36 bani.
Inălțimea d'asupra nivelului
Mării: 197 m. 42.

Păşcani, moșie particulară, de
1718 hect., în jud. Covurluiii,
pl. Prutul,

com.

stuf,

are

şi pește,

Vlădești.

Păşcăneanca (Ungureni), sa,
jud. Ilfov, pl. Znagovul, făcînd
parte din com. rur. ButimanulL.uceanca.
|
Se întinde pe o suprafață de
448 hect., cu o populaţie de
209; locuitori.
D-l A. Rătescu are 313 hect.
şi locuitorii, 135 hect. In corpul moşiei s'aii rezervat 35 hect.

pentru izlaz, iar 163 sunt
perite

Comerciul se

la V. moșiei

face

ciumar..

de

1 cir-

-

Numărul
134

aco-

de pădure.

vitelor

și al

mari

celor mici,

e

de

de

204.

Satul s'a înfiinţat cam pe la
anul 1809, de către fostul proprietar Penciu Păşcan. Numele
de Ungureni vine de la locuitorii
Unguri

ce aii fost aduși

prima
satul.

oară

cînd

Păşcăneanca,
lară, jud.

Păşcani, zădure,

Vlădești;

suflete,

din cari 300 contribuabili, locuind în 164 case.
Pe lingă atelier s'a înfiinţat

bană

com.

Ilfov,

pentru

Mari, Oprăeştii. Mici, Bărăști, Dragomirești, Jitieni, Gavriloi, Mituloae, Gotești, Ghiţă Popa Constantin, I. M. Popescu, C. Popa

Stoica, Chr. Nicolai și Floreşti.
Terenul este accidentat de
dealuri “înalte, dar prielnic culturci,

Din substanţe minezale are
sareşi gips, precum şi izvorul
sulfuros de la M. Balosinul,.
E formată din căt.: Buruenești, Cringul, Crivineni, Fun„ dăturile, Murătoarea, Orjani, Pătirlagi, Stroeşti și
Valea-Vici,

cu o populație de 2020 sufete.
In căt. Pătirlagi e o școală
mixtă și în Valea-Viei, una de
cătun; ambele sunt frecuentate
de 140 elevi.
Sunt

6 biserici,

deservite de

s'a

înființat

4 preoţi, 4 cîntăreţi şi 3 paracliseri. Catedrala e cea cu hramul Sf. Dumitru. Cea mai fru-

pădure

particu-

moasă e acea

în întindere

de

Pășcani, jud. Suceava, îmbrăcind dealurile Pietrosul, Titihanul

165 hect., pendinte de com. Butimanul, pl. Znagovul, populată
cu tufă,. carpen, alun, jugastru,

și

teiii, etc.; predomină

Huhurezul. Are o întindere

Proprietăți mai însemnate sunt:
Lereasca, Sibieasca, și Sfoara-de

tufa.

E reședința
plaiului Buzăul.

din

Valea-Viei.

sub-prefecturei
Are o staţiune

telegrafo-poştală, înființată la 26 Aprilie 1873 şi al cărui venit
pe 1895—97 a fost de lei 358,

PĂTÎRLAGI

bani
13

661

15; o judecătorie de ocol;
cîrciumi;

3

mori

și. 1: fă-.

căi,

i

Meseriași sunt: 2 lemnari, 1
tîmplar, 1 croitor, 3 cizmari, 3
fierari,

5

cojocari,

5 brutari

boiangiii,

de 25 familii, saii 112 suflete,
din cari 23 contribuabili,
Pămintul este, în cea mai mare

parte, acoperit cu bălți și
furi. Locuitorii se ocupă
mult cu pescuitul,

și 1 bărbier.

“Comerciul
cerea

1

constă

ţuicei

în desfa-

PĂ'TR ĂȘCANI

Prin sat trece drumul

stumai

nal Tulcea-Satul-Noii.

și 8 Nocembrie,

Pătlăgeanca, estrov, din delta
Dunărei, jud. Tulcea, situat în

partea V. a ei, în cea N.a
Tulcea

și

cea

S-E.

a

pl.:

Buzăi-Frontieră, care o străbate

în lung,

precum

un

drumuri

naturale,

Vite:

318 boi,

viței,

5

bivolițe,

jepe, 9 minji,
pre

și. mai

și 472

multe

31

o întindere

cai,

17

1200 oi, 318

ca-:

la înce-

putul secolului al XIX-lea se
. găsește menționată ca reședință
“a vătafului de plaiă. Din că“tunele cari o compun, cele mai
vechi sunt: Pătirlagi, ValcaValea-Viei-Un-

gureni și Fundăturile.
Loc istoric are fortificația Cetățeaua, în jurul'căreia s'a dat
o luptă în
și Eteriști.

Pătîrlagi,
com.

1821,

între.

Turci

cătun de reşedinţă

Pătirlagi, jud.

Soo

hect.,

care mai mult de jumătate acoperite cu stuf, restul cu grin-

Buzăă,

al
cu

600 locuitori și Işo case. Se
sub-divide în Pătirlagi-d.). şi

lingă cătunul Pătlăgeanca,

așezat pe o înălțime de 25 m.
Pătlăgeanca, griud, sau loc ridicat deasupra stufului înconjurător, jud.

partea N.
cea S.-V.

Tulcea,

a plăşei

situat

în

Tulcea,

și

a comunei Satul-Noi;

așezat dealungul braţului Chilia,
pe malul săi drept, în forma
unei bande lungi, are o întindere de 250 hect.; pe ele așezat satul Pătlăgeanca și pichetul cu

același nume.

Pătirlagi-d.-s.
Pătlăgeanca, sa47, în jud. şi pl.
“ “Tulcea, cătunul comunei Satul-

. Noii, așezat pe malul drept al
brațului Chilia, la 16 kil. spre
S.-V. de reşedinţă. Are o întindere

de

1800 hect., din cari

12 hect. ocupate de vatra satului. Populaţia, lipavană, este

şi Dunăre ostrovul Pătlăgeanca.
„Pătrana,

saţ, compus din tirlele
Nazirul,

jud. Brăila, la 2 kil. spre S.
de comună. Suprafaţa vetrei
satului e de 8 hect., cu o populaţie de 56 locuitori.
Vite: 272 vite mari cornute,
50 cai, 70 oi şi 40 rimători.

Pătraşcu

(Măgura-lui-),

mă-

gură, la N-V. cătunului Muţi,
pl. Tirgului, jud. Teleorman;
are o înălțime cam de 60 m.
și o periferie

de

150;

este una

din măgurile mari din plasă.

Pătraşcu (Movila-lui-), povi7ă,
jud. Tulcea, așezată pe un virf
înalt al dealului Carcaman-Bair,

Pătlăgeanca, zicher romînesc,
pe malul drept al braţului Chilia,
în partea N. a jud. și plășei
Tulcea și în cea V. acom. SatulNoi,

8 kil,

din

4445

lei, 69 bani.
şi

de

duri și locuri cuitivabile.

Budgetul comunei e de

_Viei,. Pămiînteni,

mare numit Cia-

$7 vaci, 54

porci. *

e vechie

mai

tal. In partea S.-V. a lui se află
așezat satul Pătlăgeanca. Are

Stupi cu albine: 32.

Comuna

ostrov

între ; dinsa

închide

com,

Satu-Noii. Este coprins între
brațele Chilia, Tulcea și gîrla
Pătlăgeanca. Face parte dintr

Căi de comunicație: şoseaua

după

curs;

Alexe şi Jipa, din com.

comu-

și a vitelor şi tran-

sporturi.
e
Tirguri are: la 1 Ianuarie,
30 Ianuarie, la Sf. Teodor, la
Ispas, 15 August, 26 Octombrie

satul Ciatal-Chioi,
de

Pătlăgeanca,. gî+lă, în partea
N. a jud. și plăşei Tulcea și
cea S..E, a comunei Satul:Noi;
se desface din braţul: Tulcea;
se întinde spre :N., curgînd
alături cu drumul comunal Tulcea-Satul-Noi; primește apele
lacului Roşul şi Ghide, şi. se
varsă în braţul Chilia, lingă

în partea N. -a plășei Babadag,
şi cea E.a comunei rurale Alibei - Chioi; prin ea trec trei
hotare

ale satelor Alibei-Chioi,

Trestenicul și Nalbant; este
naturală şi acoperită cu ver:
deață; are o înălțime de 170
m., dominînd drumul comunal
Alibei-Chioi-Nalbant, ce trece pe
lingă

ea.

Pătrașul, ziriz, pe moşia Proboteşti, com. Tirnăuca, plasa
Herţa, jud. Dorohoiă.
Pătrăşcana, gî+/ă, jud. Tecuciii,
în partea de E. a dealului Gohorul.

Se

desface

din riul

Bir- :

„ladul.și se varsă tot într'insul.

Pătrăşcani, saț, jud. Bacăi, pl.
Tazlăul-d.-j., com. Ripile, situat
pe piriul Păltinata, la 2 kil. de
satul Rîpile.
Are o populaţie de 285: suflete; o biserică, deservită de 2
cîntăreți, clădită de Ștefan Ro„setti, la 1820; 2 cîrciumi,
„Vite: 7 cai, 176 vite mari

PĂ'TRĂȘCANI

cornute,

062

65

porci

și

63

ca-

-

pre.

Pătrăşcani, cătun, în jud. Putna,
“pl. Șușiţa, com. Bătinești, situat

în cîmpia ce pleacă

de

la Ţi.

feşti şi merge pănă în Siret. E
situat mai la vale de Bătineşti.

Pătrăşcani, săfuc, Vezi LipovaRăzeși, sat, pl. Racova, judeţul
Vasluii.

Pătrâşcani, moșie, jud. Bacău,
pl. Tazlăul-d.-j., com. Ripile,
care aparține casei răposatului
Alex. Hepites.
Pătrăşcani, zădure, jud. Bacău,
pl. Tazlăul-d.j., com. Ripile,
proprietatea

casei

D. Al. Hepites.
arc o întindere
şi este supusă

răposatului

Este foioasă,
de 515 hect.
regimului

silvic.

Mehedinţi, pl. Blahniţa, la 45 kil.
de orașul T.-Severin. E situată
pe un loc șes, mărginindu-se:

Se fac aci 2 bilciuri anuale:
unul la I-a Duminică din luna
-Martie și altul la Rusalii, ţinînd

la E. cu com. Bucura; la S., cu
comunele Gruia, Pristolul și Girla-Mare; la S.-E., cu comunele

fie-care citeş

zile

se fac vînzări

bune.

Cujmirul- Vinători,

- Dudești, plasa Dimboviţa, jud.
lifov, supusă regimului silvic
pentru că cade în linia de cen-

tură a forturilor din jurul capitalei,

Pătruleşti, sa/, cu 26 familii,
jud. Argeş, pl. Oltul, făcînd

parte din com. rur. Vitomireşti-

Trepteni,

Pătrunsa, fost schit, în jud. Vilcea, com, Bărbătești, plaiul Horezul, fondat de Clement Episcop, la anul 1777, și în urmă
făcut din noă în alt loc de Postelnicul Dumitru,
Protopopul
Petrariu şi Postelnicul Ion Bărbătescu,
Pătrunsa, îzvor, jud. Vilcea, care,

împreună cu izvoarele Bulzul și

Tisa,

formează

rîul Otăsăul,

Pătulele, com. rur. şi sa,

jud.

şi

care

Pătuleşti, sa, jud. Argeș, plasa
Piteşti, făcînd parte din com.
rur. Bradul-d.-j.

julețul și Ciorobeni. *
Satul formează com. cu satul

Pătulul-Şindrilit,

Buhetul

și

mahalaua

Poiana:

Cioarei, numită și Bănăţeni.
Are o populație de 4050 locuitori,

din

cari 618 contribua-

bili, locuind în 700 case; 2.biserici, deservite
2 cintăreți;, o

de 4 preoți şi
școală
mixtă,

condusă de 1 învățător, frecuentată de 70 elevi; 4 cîrciumi,
IE udată de apa Blahniţa. Are
un pămînt parte fertil și parte
nisipos și plantat cu salcimi.
Locuitorii posedă: 200 plucare

cu

boi,

86

că:

ruțe cu cai; 280 stupi.

leagă cu comunele Cioroboreni,
Rogova şi Turnul-Severin.
Numărul vitelor este de 6400:

vite

oi, 240

mari cornute,

2500

cai și 1560 rimători,

Budgetul
nituri de

comunei

e la ve.-

14001 Iei, iar la chel-

saz, jud.

geş, pl. Gălășești, făcînd

Ar.

parte

din com. rur. Răteşti-Furduești.

Pătulului

(Viiceaua-),

ziriz,

jud. Mușcel; izvoreşte de sub
piscul numit Ciomagul, com,
Birzești,

trece

plasa Argeșelul;

printre ulița Podului şi a

Voi-.

culcștilor și se varsă în rîul Ar-

geșelul, pe malul stîng.

Pătulului (Valea-),

za/e, jud.

Mușcel, pl. Argeşelul, se varsă
în riul Argeșelul, pe teritoriul
comunei

In această comună sunt mai
multe șosele, dintre care una o

2100

|

Punghia

şi în

Recea; la V., cu comunele Jzvoarele ; la N. cu comunele Vîn-

guri, 408
Pătroaia, pădure particulară, situată pe moșia Dudești, com.

PĂȚEȘTI

Davidești,

Păţeşti, co.

rur.,

jud.

Putna,

pl. Girlele.
Cătunele ce formează com,
sunt așezate unul lingă altul, pe
malul sting al Milcovului, între
Focşani

și Odobeşti.

Distanţa comunei de sub-prefectura

plăşei

e de 3!

kil., iar

tueli, de 10656 lei.
Localităţi de însemnat sunt:

de capitala
kilometri.

dealul

In deosebi de Milcovul, com. e
udată de Girla-Morilor şi cana-

numit

Coasta-Lascului,

platoul Poiana-Cioarei, şesul Cotul-Bucurei și valea Mușea pe
care se află 'mai multe bălți cu
stufuri, formate din înfundăturile

apei Blahniţa.
Prin com. trece 'piriul
„Biţa, care se înfundă în

Blahbalta

județului, de

lul Căcaina. Pămintul de
malul

Alilcovului

este

7!

lingă

pietros ;

cel pe care sunt sădite viile e
nisipos şi acel unde se fac arăturile e lutos.
Se compune din cătunele:
Boteşti, Florești, Gugești, Păn-

numită Rotunda
din comuna
Dănciul. Aci sc află și un
zăton, la locul numit Gura-Cotu-

ticeşti, Păţești (unde e și primăria comunei) și Slobozia-Vi-

lui, făcut

drașcu.

care

pentru

oprirea

să serve pentru

apei,

adăparea

vitelor în timpul de vară, cînd
piriul Blahniţa seacă.

Are o populație de

433

fa-

milii, saă 1592 suflete; 2 biserici

parohiale,

una în căt. Botești, cu

PAȚEȘTI
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hramul Adormirea și a doua cu
hramul Sf. Ilie în căt. Floreşti;
3 biserici filiale, una în Botești,

Sept. 1895. Se află între staţiile

cu hramul Sf. Ilie, (parohia Botești), a doua
cu hramul Sf.
Gheorghe în Pățeşti (parohia Bo-

velului Mării e de 97,31. Ve.
nitul acestei staţii pe anul 1896
a fost de 18394 lei, 25 bani.

Focșani (5.5 kil.) și Odobeşti
(5.2 kil.). Inălțimea d'asupra ni-

tești) și a treia în cătunul Slo-

bozia (parohia Floreşti) ; o școală

Păuleasa,

mixtă, în Botești, frecuentată de
73 elevi.

Budgetul comuneie la veni12822,S1

Păuleasa,

lei.

Locuitorii posedă:

man,

7.pluguri

de lemn; 4 pluguri de

fier,

1

dere

79 contribuabili,

oi, S capre și 5o porci,

Viea se cultivă
de

720

pe

o

Păuleasa, zoşie a statului, jud.
Teleorman, pl. Marginea, în în-

întin-:

hect,

tindere

Comerciul se exercită de 13
cîrciumari.

Paţeşti,

cătun, în jud. Teleor-

pl. Marginea, pendinte de

„com. Frumoasa. Are o popu„laţie de 419 suflete, din cari

grapă de fier, 3 rariţe,4 mori
de apă; 310 boi, 189 vaci, 55:
cai, 373

din

şi pl. Argeșului.

turi de 12843,06 lei şi Ja cheltueli, de

sat, făcînd parte

com. tur. Zărneşti-Cacaleţi, jud:

de

1286

hect.,

50 hect. pădure.
moșie

s'a

vindut

din cari

O treime din
în

loturi

la

locuitori,
sat, jud. Argeş, pl. Lo-

Se compune din 2 cătune:
Păulești şi Găgeni, cu o populație de 1066 locuitori, din cari
170 contribuabili, locuind în 239

case,
Are 3 biserici: două în Păuleşti (una fondată la 1887, şi
alta foarte vechie, ce servește

azi la cimitirul comunci), și a
„treia în căt. Găgeni, reparată
în anul 1888, tus-trele deservite
de 2 preoți.
Maioritatea . locuitorilor

sunt

moșneni. 30 s'aii împroprietărit
la 1864, pe moșiile d-lor G.
Gr. Cantacuzino,
Gabrielescu,
Caracaș şi a statului, dindu-li-

se 92 hect. Ei posedă:
17 iepe,

326

boi, 127

23 cai,
vaci, 585

oi, 8 bivoli și 129 porci,
Școala există în "comună
- la 1859, şi e frecuentată
băcţi și 14 fete.

de!

de 44

Toată comuna are o suprafață de go2 hect.
Stupi, cu albine sunt 100.
Dintre pomi roditori sunt:

viştea, pendinte de com. rur.
Șerbănești, și udat de pîriul cu
același nume. Are o populație

Păuleasca, sa/, făcînd parte din
com. tur. Mircești, jud. Mușcel,
pl. Riul-Doamneit.

deservită

Păuleasca, proprietate a statului, jud. Argeș. (Vezi Bădiceni).

Comerciul se exercită în comună de 5 cîrciumari.
Budgetul comunei e la ve-

Păuleni, saz, în jud. Iași, pl. Turia,
com. Roșcani, la N, de satul
Rădeni, cu care formează un

nituri și la cheltueli de 2424 lei.
O şosea comunală și una ve-

de 150 locuitori și o biserică,
de

1 preot

căzu,

jud.

şi 1 cîn”

tăreţ.

Păţeşti,

Putna,

pl.

Girlele, com. cu același nume,
situat pe şoseaua Focşani-Odo-

„ beșşti, la 2 ore de Focșani și
pe malul Milcovului,
Are

o biserică

mul Sf. Gheorghe

trup. Are o suprafață
hect. și o populaţie de
milii, sai 302 suflete.

filială, cu hra-

(parohia Bo-

Moșia aparținea

mai

716
85

fa-

Locuitorii posedă: 318 vite
mari cornute, 33 cai, 798 oi şi
45 rimători.

- tești).
familiei

de

înainte

Danu.

De aci se trage familia Ca-:
targiu, curgători din Toader Catargiu și Sanda Catargioae, din

Păuleni, zirîă, jud. Iaşi, pl. Turia, com.

Roșcani; izvorește de

„sub dealul Păuleni;

satul Crucea. :
_O ramură din familia Negruzzi,

trece prin

satul cu același nume, și se varsă
"în iazul Păuleni.

familie de mazili, se trage de aci.
Păuleşti, cont, rur., jud. Prahova,

„Păţești,

sfafie
plasa
pe

de dr-df., jud:
Girlele, cătunul
linia

„beșşti, pusă în

“pl. Tirgușorul,

Focșani-Odo-

circulație

la 22
?

Păţeşti,
Putna,

-

meri,

peri, duzi,

cireși şi nuci.

cinală înlesnește comunicația cu
comunele:

Ploești,

Păulești

și

“Țintea,
E brăzdată de dealul Păuleşti în partea de N.-E. și udată la V. de piriul Dimbul și

de văile Fetica şi Strimba.
Păulești, com. rur.,în jud. Putna,
pl. Vrancea, situată într'un ogaș

prin
şi la
la 30
şi la
țului,

care trece piriul Fundătura
marginea satului Spinești,
kil. de sub-prefectura pl.
57 kil. de capitala jude.

situată pe dealul Păulești, lîngă piriul Dimbul,
la 6 kil. de capitala judeţului

piraiele Cozia și Văsuiul și de piriiașele 'Țiganul, Lespezile, Tișiţa,

și la 8 kil. de reședința plășei.

Porcul,

E udată

de

riul

Fundătura

Putna,

și

de

Hăulișca.
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„ Se compune din cătunele Cozia,
Hăulişca

și Păulești,

unde

pl.

e și

case;

o biserică parohială,

cu hramul

S-ţii Voevozi, în că-

com.

cu

același

Păuneşti,

nume. Are 1 biserică parohială,
“cu hramul S-ţii Voevozi, în Gă-

primăria comunei.
Are o populaţie de 393 faci,
sati 1671 suflete,
locuind în
402

Vrancea,

PĂUNUL

„ Godeanul;

în Hăulișca.

Voevozi,

Păulici, vechiul nume

mul Sf. Ion Botezătorul în Cozia
și una filială, cu hramul S-ţii Voevoză, în Hăulișca ; o şcoală mixtă,
frecuentată de 29 copii.

Juă Scăeşti, jud.
d.-s., com.

“com. rur. Ciomăgeşti, pl. Oltul:
d.-s., jud. Olt. Are o populaţie
„de 175 locuitori.

comunei e la veni:
turi de 4186,25
lei şi la cheltucii, de 4098,99 lei.

de

Jiul-

Păuneşti, căfuu, în com.

Scăești.

52. plu-

cel, pl. Argeșelul, com. Voro.
veni, care desparte Valea-Albinei de Valea-lui-Faur,

de lemn, 1 plug de fier, ş
de apă; 644 boi, 430 vaci,
cal, 3450 oi, 210 capre și
porci.

Păuneşti, con. ur. în jud. Putna,
pl. Șușița, situată pe dealul ce.
începe de la Diocheți, la 36

posedă:

kil. de capitala judeţului.
De la Caregna spre sat sunt

Sunt în comună: 4 comercianți
băuturi spirtoase, 2 fierari,

2 rotari, t pivă și 20 herăstrae,
Locuitorii se ocupă mai mult
cu păstoritul oilor și cu lucrul
la herăstrae.

două văi numite Valea-cu-Apă
și Valea-Caselor, care trec prin
mijlocul comunei.
Se compune din cătunele:
Boul și Pănești (unde e și primăria comunci).
Are o populație de 940 fa-

Păulești, saț, făcînd parte din
com. rur. Păulești, pl. Tirgușorul,
jud. Prahova. Are o populaţie
de 6oş locuitori. Aci e reședința comunei, școala și o bi-

serică parohială.

Păuleşti,

cu același nume,

Are o biserică parohială, cu
hramul S-ţii Voevozi; o școală

mixtă, frecuentată de 29 copii.

în partea de E.

Păulești,

|

3662: suflete,

736 contribuâbili, locuind în 866
case; 2 biserici parohiale: una

pl. Tirgșorul,

jud. Prahova, pe

care

tiva. vii, iar acum

se cultivă ce-

reale, pentru-că viile
trus de filoxeră.

se

cul-

s'au dis-

Păuleşti, parohie, în jud. Putna,

mul Sf.

Gheorghe,

|.

cu a-

celași nume, jud. Putna, pl. Șușița, așezat pe dealul ce începe
- de la. Diocheți.
„Are 2 biserici parohiale, una
cu hramul. Cuvioasa Paraschiva
şi a doua, cu hramul Sf. Gheor-

_ghe; 1 şcoală

mixtă,

frecuen-

tată de 165 băeţi, și 16 fete,

Păunești, farohie, în jud. Putna,
com. cu același nume, avind 1
biserică parohială, cu: hramul
Cuvioasa Paraschiva, în cătunul
Păunești. .

Păuneşti,:zădure

a

statului, în

“întindere "de 360 fălci, jud. Put. .
na. Vezi

Bilca-Păuneşti.

din cari

Paraschiva:

(parohia Păunești), alta cu hrapl.

aşezat întrun ogaş prin care
trece piriul Făndătura ce dă în
Leodova și la marginea satului
Spinești.

Păulești, dea/,

milii, sai

cu hramul Cuvioasa

căzuu, jud. Putna,

Vrancea, com.

a com.

al satu-

Doli, pl.

Păunei (Dealul-), 7227, jud. Muş-

Budgetul

Locuitorii

are 61 casesituate pe

tunul Păulești; 1 filială, cu hra"un deal cu o pozițiune frumoasă.
mul Sf. Ion Botezătorul, în Co. . :
zia; și 1 filială, cu hramul S-ţii
Păuneşti, saz, făcînd parte din

tunul Păulești, una filială, cu hra

guri
mori
150
150

saz, în jud. Mehedinţi,

plaiul .Cerna, ţinînd de com. rur.

ambele

Păuneşti-Birnova, pădurea sta-

tului, în întindere de 514 hect.,
jud. Putna.

în

Păuneşti-Boul, zarolie, înjud.

cătunul Păunești; 1 biserică filială, cu hramul Sf. Nicolae, în

cătunul Boul (parohia Păunești-

Putna, com. Păunești, avind 1
biserică parohială, cu - hramul

Sf. Gheorghe,

Boul); 1 şcoală mixtă, frecuentată de 165 elevi, și 16 eleve,

filială, cu

Vite sunt: 460 boi, 312 vaci,
104 cai, 879 ol, 106 capre şi
998

porci.

|

Industria şi comerciul se practică de către 22 comercianți.
Budgetul com. e la venituri

de 10323 lei și la cheltueli, de
de
10260,74 lei,
Se cultivă viea pe'o întindere

de 424 hect., de către 742

agricultori.
|
Sunt 137 stupi cu albine,

în Păunești și 1

hramul

Sf.

Nicolas,

în căt. Boul.
Păunul,

sa/,

jud.

Botoșani,

pl.

Ștefânești, în dreapta Başeului,
pe loc șes, în partea

de

S.a

„com. Brăteni, cu o suprafaţă de
259 hect. şi o populaţie de 74
familii, sai 230 suflete, din cari
51 contribuabili,
Are o biserică,
-Locuitorii posedă: 10 boi și
vaci, 30 cai,
4 stupi.

ş0

oi,

28 porci;

- PĂUNUL
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„Păunul, sat, jud. Iaşi, ășezat pe
„ podișul cu același nume, avînd: |

o suprafață de 2682 hect.
populaţie

şi o

de 62 fariilii, sati 346

-

în anul

|

1812,

deservită

„*

Locuitorii posedă:
mari

25

cornute,

di,

182

45

mori

pe

apă

te-

de aceea s'a dat și comunei nu-

şi 2 cu

mele de Măglași.
“E situată pe riul RîmniculOlăneşti și străbătută de mai

Vite: 2116 vite mari cornute,
- 228 cai, 2915 oi
« „și 452 rîmă-

de 1

preot şi 1 cîntăreț. -

6

şi cu străinătatea.

biserică, zidită de piatră

Areo

copii;:o fabrică de

aburi,
_*
Din - păduri, se -exploatează
. lemne cu care se face comerciii

loctitori, ocupîndu-se cu scoa:
terea pietrei, fabricarea varului
și cărăușia,

de 96
-racotă;
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. tori.

Budgetul com.
«
e de 16046
lei la venituri şi de 15808 lei,

vite

56: bani, la cheltueli.

cai şi

Păuşeşti,

partea de mijloc .se. numeşte
Vulturul; pe coastele lui sunt
cariere de

livezi; partea
coperită

Păuşa,
viștea,

E.

com,

e a-

serică, deservită
1 cîntăreţ.

de 1

preot

află și

la

1865,

frecuentată

și

Păuşeşti, sai Lieşti-Miclescului, mahala,

Păuşeşti, om. rr, jud. Iași, în
partea de E. a plășei Cîrligă-

din

com.

Lieşti,

„jud. Tecucii,

tura și în hotar cu pl. Stavni-!

Păuşeşti,
ficare a
tinde de
du-se în

cul. Teritoriul săti este acciden-

tat, prezintînd în „partea des-.
pre V. dealuri mari cu. păduri,
în partea de N., dealuri” acope-rite cu vii și livezi, iar în par.
tea despre S.-V., şesuri acope-

pe capătul de N. se

află satul Păuşeşti.

|

Păuşeşti, îas, în jud. Iași, pl.
Cirligătura, satul Păușești, la

capătul de N. al dealului;
o moară pe el.

bălţeni, Chilișoaia şi -Frumuşelele, pe o suprafaţă de 18064

are

Păuşeşti-Măglaşi, com. rur., în

*_hect, „cu o populaţie de 528 fa. |. jud. Vilcea, plaiul Cozia, 'commilii, sati: 2497 suflete.
Are ş biserici, deservite de
3 preoți, '3 cîntăreți și 4 ecle” -siarhi;

3 școale mixte,

de 3 învățători

conduse

și frecuentate

.

Coasta,

fondată

la

1829, de fa-

1857 şi e frecuentată de 172.
copii.
Teritoriul com. ocupă o su-

_prafață de 2500 hect.
Locuitorii, pe lingă

agricul-

tură, se ocupă și cu rogojinăria,

olăria, cizmăria, tîmplăria și dulsheria.
Vite: 68 cai, 400 boi, 570
vaci, 268 capre şi 300 oi,
Locuitorii sunt moșneni. Ei

posedă 150 stupi cu albine.
Pe riul Rimnicul-Olăneşti, în

dea/, jud. Iaşi, ramiDealului-Mare; se înla S. la N,, terminînvalea iazului cu ace-

lași nume;

rite cu cereale, fineţe și imașe..
Este formată din satele: Păușești, Dumești, Hoisești, Căcă. '
răzeni, Buţulucul, Holmul, Sco-

Vlă-

dată la 1885 de Preotul Ion
Dragomir și alții,
Școala datează în com. de la

se

1 moară de aburi și 1 deapă.
„Vite: 450 vite mari cornute,
275 0i, 42 cat și 39 rimători.

pulație de 175 locuitori şi o bi.

Monah

duceanu, Chicioara, fondată la
1780, de diaconul Ion Țevelei,.

6721 hect., pe care
o pădure mare.

preot, 1 cîntăreț și 1 eclesiarh;

lul stîng al Oltului. Are o po-:

flete, din cari 780 contribuabili,
locuind în 962 case; 4 biserici:
biserica Vlăduceni, fondată lă

milia Ceanșului Ștefan și biserica din cătunul Pietrari, fon-

de 33 elevi; o biserică, în mijlocul satului, deservită de 1

pe ma-"

la 7 kil. de ca-

tura, situat pe dealul Păuşeşti.
" Suprafaţa -teritoriului e de

înființată

pl. Lo-

rur, Jiblea,

com.

Cirligă-

- sai 631 suflete; o şcoală mixtă,

de Pădurea-Poenilor.

sat, jud. Argeș,

centrul

Are o populaţie de 146 fam,,

piatră,.
vii “și

despre

în

" Păuşeşti, jud. Iași, pl.

E.; face hotarul dintre comu- |
nele : Buciumi, Tomeşti şişi Poeni; ;

multe

sa,

vălceluşe,

1744, de Onisifor

54 rimători.
Păunul, Zea/, jud. Iaşi, pi: Co.
drul; se întinde de la V. spre

multe

pitala judeţului și la 4 de a
plăşei.
Are o populație de 1951 su-

pusă din 5 cătune: Coasta, Chicioara, Vlăduceni, Mosoroasa
și Pietrari,
Primii locuitori ai. fost măglaşila sărăria Salinelor-Mari,

raionul comunei, sunt 8 mori.
Pe valea Pietroși se află cariere de piatră pentru construcții,

care se transportă în punctele
cele mai depărtate ale ţărei,
Dintre pomi roditori sunt:
meri, peri, nuci şi cireși.
Veniturile şi cheltuelile com.

se urcă la 30090 lei anual.
Șoseaua Rimnicul-Olănești înJesnește comunicaţia spre Rimnic, prin com. Vlădești,

și: spre

Olănești,. prin com. Sărăcinești ;
o şosea duce spre Craiova, una

spre Titireciul și alta spre Bogdăneşti,

E brăzdată de dealurile : Coasta, Chicioara și Mușcelul și u- .
dată de văile: Brădetul, De-Casă
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Pietroşi, Luncaşi, Răcorelelor,
* Coşeri și Humei, precum și de
riul Rîmnicul, care o străbate

Veniturile şi
munci se urcă la
E brăzdată de
ţa, Dumbrăviţa,
dată de văile:

prin centru și în care se varsă

văile menționate

mai

sus.

Se mărginește cu comunele:
Ocna, Vlădești, Bogdănești, Olănești, Sărăcinești, Smeurătul,
Bunești și Titireciul,

Păuşeşti- Otăsăul, co. rur., în
jud. Vilcea, pl. Ocolul, formată
din 4 cătune: Ursărești, Tilvici, Văleni și Bărcanele.
E situată

pe valea Otăsăului,

la 20 kil. de capitala județului
și la 25 kil. de a plaiului,

Are o populație de 1516 su-

flete, din cari 346 contribuabili,
locuind în 346 case; 3 bise„ici: una în căt. Ursărești, începută în 1854 şi terminată în
1856, a doua în căt, Tilvici,
fondată la 1833 şi reparată la
1845, şi a treia în căt. Văleni,
refăcută la 1868; o școală frecuentată de 124 copii,
Meseriaşi sunt: 1 timplar, 6
dulgheri și 4 fierari.

Locuitorii posedă: 60 cai,
600. boi, 400 vaci şi S00 porci.
Pe rîul Otăsăul, în raionul comunci, sunt 4 mori de măcinat.

Locuitorii
fară de

sunt

cei din

moșneni,

căt, Bărcanele,

In căt. Ursănești se văd nişte

ruine vechi,
În raionul com. sunt mai multe
izvoare .cu apă minerală.
In anii rodnici se fabrică aci
pănă la 17000 decalitri ţuică.
Suprafaţa teritoriului com. e
1000 hect., cu izlaz cu tot,
Are două șosele: a Otăsău-

lui, ce înlesnește comunicaţia cu
com.

Șerbăneşti și Pietri şi ȘO-

seaua Hinţa, ce înlesnește comunicația cu com. Govora.

cheltuelile co2000 Iei anual.
dealurile: HinChiceaua, Și uValea-Mare şi

ginesc : la E., cu Dunărea-Măcinului; la V., cu lacul Mucuroaia ; la N. și $., cu Cimpul.
„Ai o Suprafață de 125 hect.,

populată cu sălcii.

a-Floreștilor, afară de riul Otă.
săul.

Pechia,

Păuşeşti-Otăsăul, deal, în ra-,
ionul comunci cu același nume,
jud. Vilcea, pl. Ocolul, pe care
se cultivă

Păvăloaia,

11

hect.,

dea?, la S. de com.

Morunglavul,

jud. Romanați, pl.

Olteţul-Oltul-d.-s.,
Burluiul

50 arii vie.

între

și Corneșul,

tudine de

195

urile

cu o alti-

m. d'asupra ni-

velului Mării,

Păvăloiul, saz, făcînd parte din
com. tur. Bărăști-de-Vede, jud.
Olt, pl. Vedea-d.-s. Cade în partea de S. a căt, Bărăști, nu de-

parte de riul Vediţa. Are o populație de 470 locuitori,
Pecela, zirîia;, în jud. Neamţu,
pl. Piatra-Muntele, com. CalulIapa; izvorește din
ramurile

munţilor Porfirul (coastele des.
pre N.) şi se varsă pe stinga
pir. Iapa, între piriul Minza şi
" pîriul Jabolanul.

a-

cari s'aii împroprietărit la 1864,
dindu-li-se 136 hect. pe moșia
Bărcanele a statului,

“de

|
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Peceneaga, za/e,- jud. Buzăii,
ce-și ia naștere din muntele Bi-

soca, de la peștera

Piatra-Că-

țelei. Udă în lung

com.

Săru-

lești, unde primește izvoarele :
Foltea, Cărătnăul, Goicelul, Va-

lea-Largă, Valea-Stinei, ş.a.; întră pe teritoriul com. VintilăVodă

și se

varsă

în

tul

Slă-

nicul, în dreptul morii Picleanu.
" Apa sa e sărată, conținînd .şi
alte elemente în disoluție, în- .
tre care

și păcură,

.

Peceneaga cu Mucuroaia,
ză.
dură, pendinte de com. Ciacirul,

pl. Balta, jud. Brăila,

Se măr-

com. rur., jud. Covurluii,

reședința plășei, Siretul, la şo
"kil. de Galaţi, așezată pe valea
piriului Suhuluiul, care o. stră- bate prin mijloc:
Se mirginește: la E. cu teritoriul com. Frumușița şi Şiviţa;
la S. cu

SI.

Conachi;

la V.,

cu "Miajina și la N., cu Cuca
(căt. Oasele);
Se compune din două cătune:
Tirgul-Pechia şi Satul-Pechia,
care pănă la 1887 formatii co-

“munc deosebite. Satul e format
din foşti clăcași împroprietăriți
la 1864, iar tirgul, din plugari,
negnțători și meseriaşi.
Are o .populație de ş71 familii, saii 2205 suflete, din cari
440 contribuabili, locuind în 479
case şi 39 bordec; o biserică,
cu hramul Adormirea Maicei
Domnului,
cu

formînd o parohie,
I preot paroh, 2 preoţi a-

jutori

și 2 cîntăreţi;

mixtă,

frecuentată

de

pii şi condusă de 2
și

1 învăţătoare

S prăvălii

co-

diferite lucruri.
1011

tauri,

boi,

179-junci, 114 junici,

60 gonitori,

mînzaţi,

137

învățători

; 24 circiumi și

cu
.12

Vite:

„694 vaci,

o şcoală

133

51

gonitoare,

216

mînzate, 47 viței,

2 'armăsari,, 151

iepe,

343

cai,

3824 oi

2 'asini, 156 berbeci,
şi 43 capre.
Suprafaţa teritoriului comunei e de 10044 hect,, din care
6778 hect., 3o arii arabile, 3023
hect. imaș şi 143 hect. pădure.
In jurul com. se află frumoase
vii, pe

o întindere

de 72 hect.,

pe lingă care, se găsesc

plan-

taţii de salcîmi și plopi. Intreaga moșie aparținea în
vechime prințului Alexândru Mo-
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fuzzi, ce-i zicea din această
- cauză și Pechianul. In urmă s'a
împărțit prin vinzare la mai
mulți. Astă-zi, din vechia moşie
S'ai format următoarele proprietăți mari: Pechia (Lozova), trupul din Pechia, sai Odaia-Ma„mia, Odaia-L.upa, Cioara-Elena
și Oticul, osebit de alte trupuri
mai mici,
In Pechia, pe lingă cancearia sub-prefecturei, se mai află:
o judecătorie

de pace,

în jurisdicțiunea sa

care are

comunele:

Pechia, Cudalbi,
Minjina, Băleni, Măcişeni,
Cuca, S1.-Co-

nachi, Piscul, Independenţa, ŞI-

vița, Frumușița, Foltești, Bujorul, Firțănești, Măstăcani şi Vlă-

dești ; un spital judeţean cu I5—
20 paturi,

clădit în 1890, pe lo-

cul dăruitde soții Paraschiv și
Maria Vasiliu, proprietari al unui
trup însemaat din moșia Pechia ; un
tal,

biuroii

telegrafo-poș-

înființat la 5 Noembrie

şi al cărui venit

pe

18838

1896—97

a fost de lei 3041; garnizona
unei companii a reg. de Siret,
și reședința medicului plăşei.

Locuitorii posedă:

guri,

12

mașini

160 plu-

agricole

lei.

Locuri mai însemnate sunt:
Memeșul și Cetăţuia.
Intrarea în Pechia 'se face
prin o tăetură de deal, pe unde
trece șoseaua județeană GalaţiPechia-Tecuciiă.
Pechia, /îngușor şi reşedinţa comunei

cu

același nume,

pl. Si-

retul, jud. Covurluiii. Are o populaţie de 120 fam., compusă din
plugari, comercianţi și meseriași.

E situat pe 71J2 fălci ale fostului proprietar al moşiei Pechia, prințul A. Moruzzi, în te-.
meiul

unui

act

de

63617.

Alarele Dicționar

învoire
Geografic.
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înoit în 1858 pe 30 de ani și care
a expiratla 23 Aprilie 1888,
fără a mat fi reînființat, In virtutea acestui act, locuitorii tîr„goveți plăteai niște taxe anumite; de la 1888 însă taxele
nu se mai percep. Vezi Pechia,
com. tur.

Pechia,: saz, alături de tirgușorul cu același nume, jud. Covurluii,

pl.

chia. Are
familii.

Siretul,

com,

o populaţie

Locuitorii

Pe-

de 450

sunt foști clă-

cași, împroprietăriți la 1864. Vatra satului

are

40 fălci, 24
com. rur.

o întindere

prj.

Vezi

Pechia,

Pechia, sai Lozova, jitoșie particulară, de 3102 hect., în com.
cu acelaşi nume, pl. Siretul,

jud. Covurluiiă.

durei Gradiştea, proprietatea statului, şi se varsă în Rîul-Tir-

gului, pe malul sting, după ce
com,

„pl. Rîurile,

re-

Fol> IV.

Pegeni,

Schitul-Goleşti, din

com. rur., jud. Gorj, pl.

Gilortului, la S. com. Hurezanid.s., formată din cătunele: Golumbeni-d.-s., Plopul şi Pegeni.

E situată pe loc şes, coastă
şi vălcele, pe malul stîng al
rîului Amaradia, și are o supra-

față de 650 hect,, din cari: 237

hect. pădure, 331 hect. arabile,

1460 hect. fîneţe, 10 hect, livezi
de pruni, ş hect. vie și 21 hect.
izlaz,
Are o populaţie de 114 fa-

milii, saă 390 suflete, din cari

I04 contribuabili ; o biserică de
“lemn, refăcută de locuitori la

1852, deservită

sedă:

37

de

1 preot și

2 cîntăreţi; o şcoală mixtă, freCuentată de 29 copii și con-

dusă de un învățător,

pluguri,

„45, care

cu

boi, 13 căruțe cu cai; 230 vite
mari cornute, 17 cai, 327 oi,
40 capre

și 51

rimători.

Budgetul com.

e la venituri

de 698 lei, 56 bani şi la chel- tueli, de 680 lei, şI bani.
Comunicaţia în com. se face
prin șoseaua vecinală, care. o
leagă la N. cu com. Hurezani"d.-s., iar la S,, cu “Căpreni, din

jud. Dolj,

|

Pegeni, cătun de reședință al.
com. cu același nume, pl. Gilortul, jud. Gorj, situat la S$.
com. Hurezani-d.-s., pe loc șes.
Are o suprafață de 327 hect.,
din cari 120 hect. pădure, 109
hect.

Pechii (Valea-), zazz, jud. Muşcel; izvorește de pe teritoriul pă-

udă

„Loc. parte sunt moșneni, iar
parte' s'a împroprietărit după
* legea: rurală din 1864. Ei po-

de

și 3.

mori cu aburi.
Budgetul com. e la venituri
de 16337 lei și la cheltueli, de
15071

.

arabile,

84

hect.

finețe,

5 hect. livezi de pruni, 3 hect.
vie și 6 hect, izlaz.

Are o populație de 43 fămilii, sati 150 suflete, din cari
43 contribuabili ; o școală mixtă,

cu un învăţător şi 20 copii; o
biserică de lemn,
locuitori la 1852.
Locuitorii sunt

posedă:

refăcută

de

moșneni

și

15 pluguri, 25 care cu

boi, 1 căruţă
mari cornute,

cu cai, go vite
6 cai, 1400i, 15

capre şi 20 rimători,

Peicani, sat, în centrul com. Găgești, pl. Mijlocul, jud. Fălciă,
situat pe șes, în stînga ptriului
Elanul. Are o suprafață de
773 hect., proprietatea

locuito-

rilor,

și o populaţie de 43 fa-

milii,

saă 205 locuitori, din cari .

43 contribuabili,

Pelendava, ruine de cetate romană, jud. Dolj. Vezi comuna
Bădești,

Peleș (Castelul-), reședinja de

vară a Familiez Regale, situată

85.

..

PELEȘ (CASTELUL)
pe

teritoriul

PELEȘ (CASTELUL-)

E68

comunei

urbane

Sinaia, jud. Prahova.
Situaţia. — Castelul este situat
într'una din cele mai încîntătoare
poziţii ale Carpaţilor, la ciţi-va

ale Bucegilor dimprejurul lui,
cu pădurile adinci şi cu torentul de spumă al Peleșului, care
curge cu zgomot. Nicăeri nu

la etajele turnurilor şi turnuleţelor; lemnăriile lucrate frumos <ă jour»; grinzile care se

găseşti

vădesc

metri în sus de mănăstirea Sinaia,

mai rece de cit în colțul acesta

de

într'o luncă în formă

înconjurată

teatru,

amfi-

munți

de

stincoși, acoperiţi de brazi seco-

lari pănăla o mare înălțime, de
unde se ridică viruri pleşuve,
Valeasc chiamă Prahova(scrie
d; Louis

Bachelin, bibliotecarul

M. S. Regelui, din a cărui lucrare împrumutăm amănuntele
despre Castelul Peleş), după riul
care curge d'adreptul din munte,
aci

vijelios,

aci

cuminte,

azi

răzvrătit, miine liniștit. Numai
îl vezi şi ghicești îndată că
poate, cind vrea, să ia cu el
podurile cele mai tari și malurile cele mai zdravene. Curge
pe o albie largă de pietre, ca
al şipotelor din Alpi, De amiîndouă părțile, se reped spre el
piraie și piriiașe spumoase care
vin din depărtarea albastră a
piscurilor, ori căzînd din stincă,
Dincolo de livezile care covoresc piciorul muntelui, clinurile
sunt pline de păduri de brazi
şi de fagi. La virfuri, lanţul de
munți e ştirbit şi stincos, ori
unc-ori rotund și acoperit cu
iarbă deasă, unde excursioniştii
pot culege multe specimene de
floră alpestră. Pe înălțimele acestea își pasc păstorii turmele
de oi, pe care toamnale coboară

la cîmp.
Pe alocurea, printre surpătu.
rile virfurilor și găurile strîmtorilor negre, căci ne aflăm în
mijlocul Carpaţilor înalţi, se văd
grămezi albe de zăpadă care
nu se topesc

nici o dată,

Sinaia ce situată în partea cea
mai despre V. a văii Prahovei
și locul

unde

e castelul

e

ne-

îndoios unul dintre cele mai sălbatice şi poetice, cu virfurile înalte

de

aer

mai

munte,

curat

nicăeri

în

și

apă

bătrina

Europă, nu găsești ca aici o
locuință cu totul modernă, ascunsă în umbra nemăsuratelor
păduri virgine, pe care nu le-a
atins

nimeni,

unde,

svelte,

atiîrnate

ca nişte

în ziduri;

punți

totalul

arhi-

tecturei acesteia dă castelului,
prin uşurinţa sa, o înfățișare țărănească și simplă, care place cu
atit mai malt cu cit e mai potrivită cu poezia muntoasăa lo-

cului.

de veacuri,

Aşa

dar,

reședința

din

Car-

brazii uriași cad de bâtrinețe
unul peste altul și zac acoperiți

paţi e tot de o dată seniorială

de

tezistă. Sâ mai adăugăm

mușchii.

|

Arhitectura. — ln locul acesta
format din
contraste trebuia
o construcţie cu linii rupte şi
„caprițioase,

Sfătuit de un simţimînt foarte
just al pitorescului localnic, Regele Carol a dat ideia unur plan
cu

linii verticale,

mat

în armo-

nie cu ale peizajului din prejur
și a comandat
se inspire de

arhitectului să
renașterea ger-

mană; dar turnul care se înalță
în colțul castelului este pacinic
şi nu

amenințător

ca

cele

de

pe vremea feudalităţci război:
nice și nu produce efectul po.
somorit

al

turnurilor

cenușii

vechi ale vechilor cetăți. E decorativ,

înainte

de

toate, cu fe-

restre mari, cu galerii
toare,

pe

încîntă-

cite-și patru lature, cu

grilaje grațioase de fier făurit
ca podoabă pe la ferestre.
Inăuntru se află saloane minunate și apartamente luxoase.
Acoperişul înalt, cu mansarde
și cu ferestrui cu forme elegante,
dă reședinței regale un caracter
de

«home»

intim

şi familiar șio

fereşte de căldură și de frig cu
inantalele luj de placă neagră
Şi roşie.
Dar ceea ce te izbeşte

moderni,
ridică pe

monumentală
o

temelie

și

fan-

că se

zdravănă,

ast-fel că simţi strînse la un loc,
cînd vezi acest castel, puterea
și grația, plăcutul şi folosito|
rul.
Fecupra lucrărilor. — Lucrările pregătitoare pentru clădirea
Castelului începură în a. 1873.
D. Doderer,

profesor

la școala

poiitecnică din Viena făcu planurile, iar o comisie compusă
din

d-nii Ludovic Basset, secre-

și

tar particular al Monarhului
Stăhr,

sculptorul

redi-

Curţii,

jară un memorii de materialele
necesare ce trebuiaii pentru clădirea castelului, .
Atunci începură lucrările. Se
instalară herăstrae pe Prahova și
pe Peleş, spre ada lemne de construcţie ; se deschiseră cariere în
Bucegi ca să se scoată pietre;
în valea

Peleşului se construiră

locuințe

pentru

maeștri,

barace

pentru lucrători, adăpoaste pen:

tru materiale,

cuptoare de

şi cărămidării.

Ast-fel

var

se născu

în cite-va luni, în singurătatea
sălbatică, un sat improvizat.
Vr'o trei, patru sute de lucrători săpai,

zideai,

nivelai,

ciopleaii piatra și lemnele, căci
chiar

„de afară, e fericita întrebuințare
a lemnului. Pridvoarele care
leagă din stilp trupurile de căpetenie ale clădirei, galeriile

nu era să se ridice numai castelul, ci şi să se înfiinţeze o

instalare de stil mare cu toate
dependinţele ei: grajduri, corpuri de gardă, case pentru am-
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ploiaţi,

pavilion

669

de

vinătoare

brăcaţi în costume naționale, ale
căror drăgălașe ţesături contribuiră mult la strălucirea veselă a
serbărei. După ce preotul bine-

„şi parc. pentru trăsuri,
„Această d'intiii parte a construcţiei, bine înțeles, fu cea

mai grea. Chiar oamenii cari se
pricepeaii în aceste lucruri, nu
“mai credeai că vor izbuti să
învingă elementele: pămîntul și
apa care se împotriveai frînelor.
Greutățile fură aşa de mari
în cît o dată toți crezură de
trebuință să ceară părerea autorităților în această materie,
O comisie de experți, compusă
de oameni tecnici și de ingineri,

examină

din

noii

terenul.

Cu toate că părerea unora fu
să se părăsească locul acesta primejdios și să se înceapă lucrarea
aiurea,

Regele,

în mijloacele

mai

încrezător

ştiinţei

moderne,

nu se descurajă și lucrarea urmă,

Izbînda de la urmă era să dea
dreptate Suveranului,
Lucrările înaintară în aşa chip,
în cit 'în 1875 temelia
lui era sfirşită de tot.

casteluIn vre-

mea aceasta și pavilionul de vinătoare fu acoperit: şi temelia
grajdurilor pusă.
La 22 August, construcția
era destul de înaintată spre a
se face solemnitatea punerei
pietrei.

În ziua aceea, dimineața fu
minunată. După ce Alteţele Lor
merseră să asculte liturghia în
biserica mănăstirei, precedaţi de
cler și urmaţi de demnitarii Curţii

Din

lut

Dumnezeii

foji de față,

și

beta

Doamna,

cu ajutorul

scumpa

Celui

a

se

grămădise

pe

"toate înălțimile dimprejur.

Pus temelia Castelului
AMoastră Piatra-Arsă,
fel

mânăstirt

lucrători

de la bina,

mai

veni-

seră mulțime de țărani şi ţărance de prin împrejurimi, îm-

am

Peleș, pe moșia
în vecinătatea

Sinaia,

zidită

sfin-

la anul

-2673, de către. Spătarul lihail Cantacuzino.

Clădirea acestul Castel sa început în
„anul

al zecelea al Domnie

Voastre, fiind

Președinte al Consiliulut de miniştri, D.
Lascar

Catargi, p: eședinte al Senatul),
Î. P. S. S, Mitropolitul Primat Calinic Miclescu, și președinte al Adunăre?
Deputaţilor, Principele Dimitrie Ghica,
iar Stari al Sf. Alănăstivt Sinaia S.S.
Arhimandritul Onofyet.
Iu acelas au
sa

început și

construcțiunea

de fier, care va lega

orașul

Plocști cu

Pe urmă se citi actul de construcție :

unde se

un

document

află

curios,

amănunte

stice interesante

asupra

statilucru-

materialelor

zidit.

Cele două
apoi puse
plumb, care
lie împreună

"monede ale "Țării. Aceste
foarte

rare azi,

mo-

fuseseră

bătute în puţine exemplare și
purtaii, ca un fel de proclamâre

înainte

de

autonomie, efi-

gia Domnitorului, căruia Sublima

munții

și văile repeta

cu

Inaugurarea. — In cei doi
ani de după punerea pietrei,
„lucrările urmară cu multă activitate, şi zidurile ce erai una

cu

pămîntul,

omul,

lăsînd

planul

se

înălțară

cit

chiar să se vadă

deosebitelor trupuri ale

clădirei,

cînd izbucni fără de
războiul cu Turcia, care în-

veste

trerupse lucrările pănă în primăvara anului 1870, cînd reîncepură cu un noi avint,
,
Mulțumită numărului de lucrători întrebuințați și zelului antreprenorilor

se

sfirși —

și al tutulor, opera

edificii

şi: depen-

dinţe
— în toamna anului

Nu
să

1883.

mai rămiînea deci de
se

inaugureze

noua

cit
reşe-

dință, şi solemnitatea rămase
hotărită pentru ziua de 7 Octombrie 1883, stil vechii,
Se făcu iar serbare mare,

la

care alergă lume din toate părţile Romîniei și chiar din străinătate. Ceremonia începu după
obiceii printr'un servicii divin,
la

pergamente fură
într'un
tub
de.
fu așezat în temecu o colecţie de

tru.

curie ale mulțimii.

drumului

Brașovul, prin valea Prahovei,
Drept care am subscris aceasta, spre
a Noastră pomenire în veacurile viitoare,

nede,

In afară de cei patru sute de

Noastră soţie, și
Tot-Duternic,

ce

mii de glasuri strigătele debu-

viitori sănătate ;

Rominilor, în al trelzec? și seaselea an
al naștere Voastre, dinpreuuăcu Elisa-

de

- faţă,
Mulțimea

și prin

„1stă33, Duminică, la o August, 1373,
Noi, Carol de Hohenzollern, Domn al

Doamna

în vreme

pele prezintaii armele și muzica cînta imnul naţional şi pe

voinfa naţională, Domnu al Pominilor,
La

tot așa,

cînd

grația

lui și provenienţei

cu steaguri și coroane. Un detașament de infanterie, cu muzica în frunte, sta în linie, în

lovitiiră sacramentale.
făcu

I

un

frumos, împodobit

mîna pe un ciocan, zicînd: «Să
se ridice acest Castel și să fie
într'o
zi
leagănul
Dinastiei
Noastre în - Ţară»,
dădu trei

mitrie Ghica citi actul de fundație următor, redactat în stilul și după formula tradițională
a Ţărei:
CAROL

(CASTELUL)

Poartă nu îngăduia dreptul de
bate monedă.
După aceea Domnitorul puse

cuvintă zidul temeliei, zicînd
rugăciunile
obișnuite, d. Di-

și ai Statului, se duseră la locul construcţiei. Aci se ridicase

umbrar

PELEȘ

nouă

ceasuri

de dimineața,

la biserica mănăstirească din
Sinaia, fiind de față 1. P.S.
S. Mitropolit Primat, numeroși
demnitari străini şi ai Statului
Romina.
In

fața castelului strălucitor,

onorurile le fâcea un batalion
de vinători, cu drapelul desfăşurat şi cu muzica cîntind. In
curtea castelului, împodobită cu

PELEȘ (CASTELUL)
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verdeață și steaguri, Mitropolitul

Primat

însoțit de

cu

Vicarul

călugării

săă

Și

mănăstire!

Sinaia, dete apei tradiționala
bine-cuvintare, după care urmă

un Te-Deum.
Apoi generalul Creţeanu, șeful casei militare a Regelui, dete citire următorului document:
Zi,
Cu

După o silință ntobosită de dot aut,
în duptă cu un tărim nestatoruie, străbătut de izvoare, îsbutit-am a Pune, la
Poalele Puceziului, temelia acestel clă«irk, în anul mhutuirel 7975, iar a!
Domniet AWoastre al IX-lea,

Zidirea sa oprit pe timpul războiuluY
Pentru neatirnarea Pominier.
Întrat-am în această casă a Noastră
în anul mîntuirei 7853, iar al Dommiet Noastre al XVII-lea ; dau "tam
munte « Castelul Pelesulul »

Acest document, care istorisește pe scurt fazele construirci,
artistice,

chiar

de

cu litere

Regina,

se

găsește astăzi într'unul din co- ridoarele castelului, EI fu iscălit de

către

Suverani,

de Mi-

tropolitul Primat și de toate
personagiile mai de frunte, ce
eraii față. Atunci se împărți și
o medalie

comemorativă, operă

a gravorului Kullrich,

în amintirea acestei zile.

turnată

Pe cind muzica intona imnul
național şi soldaţii împrăștiati
urale vesele pe care le repetaii
ecourile, adunarea se îndreptă
către intrarea castelului. Acolo
executorul
operei, d-l Stshr,
prezintă Suveranului, pe o pernă
de catifea, cheia castelului. Cu
această cheie, artistic lucrată,

Regele deschise ușa de onoare
a reședinței sale,

ușă

care,

cap cu Mitropolitul Primat, care,

după rinduială obicinuită, binecuvîntă toate sălile casteluluj. După
aceea se dete un prînz minunat,
la care luară parte toți oaspeți
mai de căpetenie, și în timpul
căruia Regele ridică următorul
toast:
„Am clădit acest Castel ca un semn
Zrainic că dinastia, atrasă liber de na
fiune, este adînc înrădăcinată în astă

Carol 7, Domnu și Rege
Elisaveta Regina,

copiat, pe pergament,

PELEȘ

fie

zis în treacăt, este sub toate
privinţele o minune, și în ce
priveşte
canaturile de lemn
sculptat și în ce priveşte armătură de metal. Pe urmă cortegiul sui scara: cea mare, în

frumoasă

ru fericirea

Ca

răspuns

la

acest

Ghica,

circa

talentului săti,

7ură!>

nu-

care

vorbi

în

Regele şi Regina mai bine-voiră

persoane,

sosite cu

toate oboseşease-zeci de

trenul

ful-

ger Paris-Constantinopol, inau-

toast,

gurat la aceeași dată şi care
craii ingineri, directori de drum
de fier, oameni de Stat, jurnalişti, cărora Suveranii bine-voiră

să le facă onorurile nouei lor
reședințe.
Ast-fel fu celebrată, peste opt
ani după inaugurarea lucrărilor
punerea celei din urmă pietre

pronunţă

«Pe vre-

mea strămoșilor noștri, cînd un
Domn, sai un boier intra în
noua'i casă, poporul se aduna

a castelului

Peleș,

a acestei fru-

moase reședințe la care

dinaintea ușei și îi făcea urări

scră

în felul acesta; «Să aibi atita
cinste și atîtea izbînzi cite
grinzi și cărămizi sunt în casă
şi cîte grăunțe de nisip sunt
în ziduri». Totast-fel
. uraeste
rea tradiţională ce la rîndu-ne
aducem Maiestăţilor lor în numele întregei națiuni... Binecuvintarea cerească, și dragostea poporului să fie pentru

numeroşi

lucra-

artiști și mii

de

"braţe timp de zece ani, pentru
a realiza o singură gîndire,
gindirea Regelui Carol, concepută cu îndrăzneală şi voită cu
tărie,

Parcul şi interiorul CasteluJul. —- Parcul din jurul castelului, făcut după inaugurare, a
fost una din cele mai grele lu-

crări, prin nivelimentul ci, cit
şi prin drumurile care duc la
castel ce s'aii executat. Cel mai

noul

locaș, fermecător ca o Poveste
a Peleșului!»
Pe urmă veni

însemnat drum e acel care plea-

"rîndul lui C, A. Rosetti, pe atunci președinte al Camerei de-

putaților. Intr'o
improvizare,
pe atit de strălucită, pe cit și

Cernat,

să primească, cu
lile serbărei, vr'o

președintele

totdeauna oaspeţii lor în

în

și altul al gene-

In seara aceleeași zile, cînd
se mutară în noua lor locuinţă,

Senatului, închină, ca reprezentant al naţiunei, în sănătatea
Dinastiei, Apoi poetul Alexandri, pe atunci în toată străluurmătoarele cuvinte:

vorbi

neatîrnarea.

și Zen-

Aceste cuvinte fură primite
cu entuziazm de către cei de
faţă, care aclamai pe Rege și
pe Regina cu urale călduroase.

Dimitrie

care

numele armatei «formată de Regele Carol și condusă de dinsul
Ja izbinzile rezbelului pentru

Romîniei.

Să trăiască draga Noastră

în să-

Elisaveta, tot de o dată Doamnă

ralului

nemăr-

închină

a Țării prin voința dumnezei:
ască și Doamnă a literelor prin
învăţătura sa. In sfirșit urmă
un toast al. P. S. S. Mitropolitului Primat,

Sinită pe care o avem în viitorul scumfel Noastre Patrit, Împlinese dar o daforie sacră,o vie «dorință, ridicnd cu
din homînesc, în această casă a WNoas-

ră, cel întiT panar în onoarea

neașteptată,

nătatea perechei regale, aducînd în cuvintele lui omagii
particulare la adresa Reginei

mele clerului,

fară și că răsplătim dragostea

foforulul WVostru cu încrederea

„de

(CASTELUL-)

|.

că din şosea, merge pe malul.
stîng al Peleșului; alt drum pe
malul drept al torentului care
pleacă din gară în spre Castel.
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altă înfrumuşeţare sunt ne-

număratele poteci de prin pă-.
dure. Una din cele care -plac.
mai mult Carmen Sylvei, e a-

ceea care - urmează
mantic

cursul.'ro.-

al Peleșului şi care duce

două

se “compune

corp central, cu. o
Tioară,

avind

ca.

curte

inte-

-Prin -ușa din fund, acest

în

lon

bogat
“Aci,
săpate
puse

ment a
Ludovic

„intri în

împodobit.
|
pe o placă de bronz, sunt
următoarele versuri, comde nemuritorul bard al

Tot

prinde în dreapta. și în 'stînga
portretele strămoșești .ale Ho„ kenzollernilor,. E de remarcat
"Scara Cu coloanele de: marmoră,

vitraiurile

și lemnăria,

"o. capodoperă, lucrare
- sculptor. Stăhr. -

care e
a d. lui

Din coridor se :dă în sala de
“mîncare, în stilul «Renaşterei»,
cu .mobilă bogată, cu vitraiurile

pictate bogat. .
m.
Din sala de mîncare, dăm în
sala de biliard,
de

aci în. noua
-

muzică,

Elisabeta

“ce aci cea

Regelui. Tot în catul acesta al
- castelului e

și

o mică

și

ele-

gantă sală de teatru,
„ Al Ilea etaj. Printr'o scară
minunată,

te urci în

al

doilea

etaj. In primul rînd, dăm întrun
coridor care servă de bibliotecă.
Din acest coridor intrăm în apartamentele
hotărite' pentru
- oaspeții de distincţiune.. Aciaă
locuit: Impărăteasa Elisabeta a
Austriei, Principele de coroană

Rudolf și arhiducesa Ștefania,

actualul

Rege

Eduard 'al An-

Augusta

cu

« Subt acoperiș, sunt. aparta-.:
mente elegante pentru personalul curței.
Pentru a încheia accastăi notiță,

vom

remarca

că

vitraiurile,

din întreg castelul Peleș, merită
o menţiune deosebită, Picturile
de pe geamuri prezintă, în afară
de scenele istorice din viaţa
Hohenzollernilor, și scene din
istoria rominească. Voevozii Ște.

a

Printrun coridor, trecem de
în biblioteca şi cabinetul

unde

la ferestrele și din balconul circular în care dă, te bucuri de
o vedere măreaţă peste munţi
și văi,
|
.

timpului, cîntînd la orgă sai la
pian.
”

Reginei,

de pahare'şi vase zmălțuite. De

care

parte

apar:

în stilul berăriilor germane,

își petre:

mai mare

ană şi

polițe, pe care se. află tot felul

una din atracțiile castelului Peleș. Regina

aci

aci e o galerie, care cu-

de

se

Trinhstube, - cîrciumă în felul
german, lucrată numai în lemn,

vitraiurile ei şi instrumentele
de muzică ce o mobilează.
. Sala de muzică e în adevăr

Popor

Zidit-am întrun gând și dor
"n timp de lupte — al meii regat,
„dn Zimp de pace — al mesi palat.s

netul

aparţinut
surore
- lui
i
al XVI-lea, Doamnei

sala

cat

Suverană scrie și. pictează. Turla cea mare coprinde o .

are înfățișarea unei capele, prin

Romîniei; Vasile Alexandri, pen-

Carol şi al mei

sa-

cabinet

„Din acest cabinet desfătător

și

tru inaugurarea. Castelului:
«Fit

un

Elisabeta.

vestibul

monumentală

cu

figurine și vase depămint. Pereții sunt îmbrăcaţi în damasc
roșu. Clavecinul din acest salonaș
merită atențiune; el-e din secolul al XVI-lea și împodobit în
secolul al XVIII-lea cu picturi
de Joseph Vernet. Acest instru-

suri, dinaintea ușei celei mari
de intrare, pentru a intra în
sălile de primire, trebue să treaînfățișare

comunică

etc.
acest

tamentele private ale Suvera- nilor. De remarcat aci e cabi-

mic, stil Ludovic XV, plin de
bibelouri, porţelanuri de Saxa;

noare, Această curte slujeşte
numai în zilele de primire,
iul etaj.— Oaspeţii regali
care se coboară acolo din tră-

mai întîi printrun

In

şului,.-"

gată de corpul principal prin
două galerii, care țin între ele
o a doua curte, curtea de o-

cu

"Greco,

cele mai frumoase a văei Pele-

dreapt
un pridvo
a r mic cu două
caturi, şi în stînga, o aripă le-

„că

„fintîna ce e o copie a uneia
găsită în Egipet şi aflătoare acu-

unde se desfășoară o vedere din

dintr'un

scosătură

gliei, Regina Suediei, precum
și alte personaje înalte.
Aceste odăi conţin picturi "de
mare preţ ale pictorilor : Ruys-.
" daăl; Hobbema, Van Breughel,
Dujardin, Teniers, : Prudhon,
David, Van-Dyck, Rembrandt,

inare de recepțiuni oficiale, de

vorbe

asupra planului castelului Peleş.
Castelul

- sală de serbări, în stil mauresc.
-De remarcat în această sală e:
întina arabă de marmură albă;

ma în Muzeul de arte din Viena.
"De aci intrăm în salonul cel

la «Pajiștea Reginei».
“Mai înainte de a “pătrunde
în el, să spunem

PELEȘ (CASTELUL-)

fan și Mihai, în ținută falnică stăpînesc "cu. privirea : lor
-

scara

de

Sala de

onoare. Vitraiurile din

muzică

reprezintă

su-

biecte din poesiile lui : Alexandri, şi din

cele : mai

graţioase

legende populare romînsști.
“Cum se lasă noaptea, lumi-.
nele se aprind pretutindeni, înăuntru și afară din. castel; fundul negru al văii se instelează:
cu puncte

luminoase

care stră- .

lucesc d'alungul aleelor întunecoase şi: luminează terața din
faţa castelului. Nu își poate
" cine- va închipui;- dacă

n'a văzut

cu ochii, uimirea ce pricinuește
ochiului și spiritislui, strălucirea

PELEȘUL (PLAIU)
acestui

luminat
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cu

totul

mo-

dern, în sînul naturei muntoase.

Castelul, luminat feeric, în mijlocul întunecimei pădurilor ; luminile lămpilor celor mari, unele

cam roșii şi altele violete, răspîndesc asupra verdeței o lumină
colorată, care învăluie peizajul
într'o atmosferă de poveste.
Peleşul, p/ază, jud. Prahova. Se
mărginește la E. cu plaiurile
Vărbilăul

și Prahova,

de

care

se desparte printr'o linie dusă
dela N., din munții Carpaţi, linie
care merge spre S.-V. pănă la comuna Ocina; la V., cu jud. Dimbovița, de care se desparte printr'o

linie frîntă ce trece pe la V. de
comunele: Ocina, Talea, Sinaia
și Predealul; la N., cu Transil-

vania,
munții
"Se
Sinaia

de care se desparte prin
Carpaţi.
compune din com. urb,
și 5 comune rurale: Co-

marnicul, Ocina, Predealul, lalea
și Teșila.
|

Reședința
subprefecturei e
în com. Sinaia.
Cele mai populate comune
din plaiul Peleșul sunt: Comarnicul şi Predealul, Teșila și Si- Daia ; cea mai mică este Talea.

Locuitorii,

ajutați

nile excelente

de pășu-

din munţi,

se o-

PELETLIA

pusă din căt. Adunați şi Sur-:
dești (Breaza-d.-s.).
2. Farohia bujteni (comuna:
Predealul), cu biserica parohială Nașterea Maicei Domnului, compusă din căt. Predealul, Azuga şi Poiana - Țapului.

3. Parohia

Teşila,

cu bise-

rica parohială Adormirea. *
4. Parohia Trestieni (com.
Teșila), cu biserica parohială
S-ţii Voevozi.
”
5. Parohia Talea, cu
biserica parohială Sf. Nicolae. |
6. Parohia Comarnicul, cu
biserica parohială Sf. Nicolae,
compusă din căt. Poiana, Ghio“sești,

Podul-Lung,

Posada,

dul-Neagului, avind ca biserică
filială Sf. Treime.
7. Parohia Secăria (com. Comarnicul), cu biserica parohială
Buna-Vestire.

Peleşul, Zea/, în com. rur. : Orzești, plaiul
hedinți.

Cloșani, jud. Me-

Peleşul, zîriz, jud. Prahova. Izvorește de la poalele muntelui
Virful-cu-Dor, din partea de V.
a com.

Sinaia,

curge

plaiul Peleşul;

de la V. către

E. şi se

varsă în rîul Prahova,

pe țăr-

mul drept, în dreptul com. Sinaia, trecînd pe lingă Castelul
Peleșul,
Acest pirii își măreşte vo-

îmbunătățit într'un mod simțitor;

se varsă izvorul Sf. Ana.

se

datorește

în

carierele de piatră,

rile Prahova

cum și di-

și Doftana.

Ociuna,

cu

Peleşul,

în care

Peleşul, 7zvor, curge din partea
de N. a com. Sinaia, pl. Peleşul, jud. Prahova, și după ce
primește de afluente girlița Sf.
Ana, se varsă în girla Peleșul.
Peleticul,

Are 7 parohii, avind și o filială.
1. Parohia

cu izvorul

mare.

feritele fabrici de tot felul ce
S'aii instalat pe valea Prahovei.
Plaiul Peleșul e udat de riîu-

bise-

rica parohială Adormirea, com-
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hect.

populație

saii 275

de

suflete,

„contribuabili;
şcoală,

întindere,
62

din

o

familii,

cari

63

biserică

și o

Peleticul, dea, în jud. R.-Sărat,
plaiul
Rimnicul, com. Dealul-

Lung;

se

desface

din dealul

Lupanul ; se întinde printre piraiele

Valea-Rașca

și Peleticul,

afluenți ai Rimnei; brăzdează
V. com.; e acoperitceu păduri.

Peleticul, pârîi, în jud.
rat, plaiul

Rîmnicul,

R.Sa-

com. Dea-

lul-Lung; izvorește din dealul
Lupanul; curge de-a-lungul dealului Peleticul ; udă căt. Peleticul, și se varsă în rîul Rimna,

după ce a primit pîrîul Strîmba.
Peleticul-de-la-Munte, moșie,
în jud. R.-Sărat, plaiul Rimnicul, com. Dealul-Lung, căt. Peleticul, în partea de V., acoperită în cea

lumul

parte ciştigului ce le aduce numeroasele fabrici de var negru,

o'

mai

mare

parte

de

- păduri.

cupă cu fabricarea brinzeturilor,
cu care fac un negoț întins.
Intr'acest plaiă, traiul locuitorilor de o vreme încoace s'a
aceasta

Po-

cul. Are
cu

sas,

în jud.

R.-Sărat,

plaiul Rimnicul, cătunul de reşedinţă al com. Dealul.Lung,
așezat la V. com., pe piriul Peleticul, la poalele dealului Peleti-

Peleticul-şi-Şotîrcari,

în jud. R.-Sărat,

pădure,

plaiul Rimai-

cul, com. Dealul-Lung ; depinde

de

circumscripția

ocolul

VII

Vărzăreşti;

dealul Peleticul,
întindere. |

silvică,

așezată

are

pe

sg hect.

Peletlia, sas, în jud. și pl. Constanţa,

căt.

comunei

Cara-Har-

man, Situat în partea de N.
a plășei şi cea de V. a comunei, la 6 kil. spre V. de cătunul de reşedinţă, Cara-Harman,
pe ambele maluri ale piriului
Peletlia. E dominat la N. de
movila Duingi (83 metri) ; la
S., de Movila
- din- Tirlă (119
m); la S.-V,, de Movila-Beiului (136 m.). Are o suprafață

“de 5850 hect., dintre care vatra
satului
hect.

şi grădinile ocupă
-

:75

.
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Populaţia

sa,

compusă

din

Romîni, - Bulgari și Tarci, este
de 131 familii, sat 516 suflete.
Șapte drumuri
comunale,

pleacă

din sat: patru “spre N.-

E., N.

și N-V., ducînd la Cara-

Nasuf, Duingi, Tariverde și Cogealac (toateîn județul Tulcea)
și trej spre S-E, S$. şi S..V,
ducind la. Cara-Harman, Gar- galicul-Mare şi Tașăul.

Peletlia, pâriă, - în jud.şi plasa
Constanța,

com. Cara-Harman ;

izvorește din partea de E. a
dealului Peletlia și se îndreptează spre E.; trece prin - sa-.
tul Peletlia și apoi, urmînd
aceeași direcție, de la V. că.
tre E., afară

de

mici

ocoluri,

tului, la

PENTELEUL

1 kil. de Căţăleşti, unde

se află școala. Are o populație
„0

de 47 familii, sai 162 suflete;
biserică; 2 cîrciumi,
Vite sunt: 12 cai, 1i0 vite

mari cornute şi 53 porci.

Pelinei, 7744 de moșie, răziişească,
în com: Oancea, pl. Prutul, jud.
Covurluiii.

- Pelini, dra/,
com.

jud.

la V.

în partea

Păcureţi,

Prahova;

spre

pl..

se

de

S. a

Podgoria,

întinde

de

E. A fost plantat

cu vii, cari s'aă distrus de fi„loxeră. Astăzi parte din dealurile com. Păcureţi servesc de
izlaz, parte pentru cultura porumbului,

merge de se varsă în partea
de S.-V. a lacului Tuzla. Peste
Pelinul. Vezi Cucuteni
- Răzăși,
acest pirii se află un pod al
sat, com. Durneșşti, pl. Ștefădrumului comunal Gargalic-Cara„_nești, jud. Botoșani.
Nasuf (Tulcea), pod care poartă numele dePodul-Dracului-Negru.
Pelinul, saz, în jud. Ialomiţa, pl.
Ialomiţa-Balta, pendinte de com.
Peletlia, dea/, în jud. şi plasa:
Dormărunt, situat la 8 kil. spre
Constanţa,

pe

teritoriul

com.

rur. Cara-Harman, situat în partea septentrională a plășei și
cea de V. a comunei. Are următoarele virfuri: Cara-Tepe
(165 m.); Cara-luic (153 m.);
larim-luiuc (140 metri); Mo.
vila-Beiului (136 m) Se întinde
de la N.
de arc,

către S.-E.,

în formă

„ Peletu
- de ci
- Jos, săt,

Bacău,

în-jud.

pl. Bistriţa-d,-s., com.”
Spineni, situat lingă pîrtul Turbata,

la .825

m.

mai

sus

flete.
Vite:

111 su-

,
11

cai, 54

Peletuci - de - Sus, saz,
pl.

Bistriţa-d.-s.,

Schineni, situat

com.

Dur-

„nești, jud. Botoşani.
Pelițeanul,
zău, com.
netul, parte
perită cu

în jud.

co//vă, în jud. BuBoziorul, căt. Gorgoală și parte acoizlaz. Impreună cu

„ Cocioaba, Nenişoaia, Virful-Pi“nului şi Viîrful-Găvanelor, for-

mează o circumferință, care închide schitul Găvanele..

- Pelticăreasa, Episcopia, Fer„buria, Aninoasa și Cîmpuîrupuri mici de Pădure,

în întindere de 1ş hect.,, jud.
Mușcel, coin. Ștefănești, plasa
Riul- Doamnei, compuse numai
din anini, plută și salcie.

com.

pe șesul .SireEy

împreună

cu

trupul Bănicești,

pădurea, Cuceşti.

Peneiul, vad, în jud. Brăila, pe
unde drumul Cazasul-PetroiulNoi, coboară muchia Baldovinești la:3!/2 kil.' spre N. de
satul Cazasul.
.

Penelor (Dealul-), dea/, pe cotișa căruia

e aşezat satul Raiul,

com. Cărniceni,

pl. Turia, jud.

Iaşi.

.

Peneşti,
dinți,

maka/a,
com.

rur.

în jud. MeheSălătrucul,

pl.

Motrul-d.-j.
Peneul, fost sat,

în jud.

Covur-

luiii, pl. Siretul, între Piscul. şi
Independenţa, pe Valea-Suhu“luiului, desființat în

1884, .. din

cauza inundațiilor Siretului, și
ai cărui locuitori s'a alipit la
com. Independenţa (mai ales
căt. Braina). Peneul aparținea
com. Piscul.

şi pirîi, în sa-

tal Cucuteni-Răzăşi,

lung,

vite înari

cornute şi 30 porci.

Bacău,

Pelinul, zvoare

reședință.

de

Căţălești (școala). Are o populaţie de 34 familii, saă

"E. de satul de

lui, situat în com. Cirstănești,
plaiul Horezul, jad. Vilcea, în
întindere de 3o hect., formînd,

Penca, trup de pădure, al statu-

Penteleul,

zăii,

munte, în jud, Bucom. Goidești, căt. Vir.-

lamul, unul din cei mai frumoși ai Ţărei, şi cel mai înalt

al județului, avind 1753 metri
înălţime. E însemnat prin bogata
sa iarbă, de o calitate superioară, din care cauză laptele
oilor ce pasc aci, produce cel
mai bun cașcaval, care se fabrică în cășăria de la Viforita.

Masivul săi e coprins între piraiele Bisca-Mare

și Bisca-Mică,”

prezintind cinci ramificații măreţe: Cernatul, Miclăușul, Pi- . .
ciorul - Caprei, Viforita

şi Ză-

noaga, între care mai înalt se
ridică Virful-Penteleului, acoperit peste tot de iarbă, afară
de partea de N., unde e stincos

şi, cu, spăimintătoare

precipiţii,

“ PENTELEUL ..-:
Pe

poale,
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are. vaste

păduri. de

şi seculare

brazi, apoi

pini și

ceva mai! sus ienupere.
Din
punctul de vedereal constitu-

țiunei sale geologice a fost stu-

diat de d-l Grigore

Ştefănescu

(eRevista slim pică, anul VI).

Penteleul, moşie întinsă, jud, Bu.
ză, com. Gura -Teghii şi Goidești,
compusă din munții: Ivaneţul“Mare,

Cernatul,

Viforita,

Ză-

" noaga, parte din Piciorul - Caprei,: Poiana-din-Cale, parte din
Podul-Calului, avindo întindere
aproximativă de 9700
hect,
parte păduri seculare de brazi,
„pini, molifți, fagi, etc., parte.
pășuni.

Penteleului (Drumul-), cra,

ce duce din comuna Gura-Te&hii în Virfual-Pentelcului, judeţul Buzău. Incepînd de la îîn„furcătura
Biscelor, pe malul
Biscii-Mari, trece pe la Ghenunea-Dracului, Lezpezi, Seciul.
lui- Leonte, Gura-Milei, TrestiaMilei,' Cernatul, pe care se urcă

pînă la Faţa-Cernatului;
sc coteşte

pe

Viforita

de aci
și apoi

pe plaii în sus, pănă în virful
“Penteleului, Acest drum se face
călare în 7 ore.
”

Penteleului

(Plaiul-), coame de

munţi, care se întind de la mun.

„tele Penteleul, în diferiţii munți
ramificați dintr'însul, județul Buză,
|
„ Pentenoaica, zi/e de pădure, de
stejar” de cherestea, jud, Vlașca,

com. Fundul-Părului, pl. Neajlovul, în suprafață de 197 hect.,

pe proprietatea.

Crovul,

a sta-

tului ; ţine de ocolul silvic Cir"tojani.

.Pentiliciucul,
avind

în

65

partea

hect.

lac, jud. “Tulcea,
întindere, situat

de N. a plăşii -Tul-
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„ cea și cca de S.E. a com. Sa-!
- tul-Noii, la S. de lacul Pentilicul,.

partea - de V. a plășii
de S-E

"lîngă girla Șondul, cu care co:
munică printr'o girliță.. E în„conjurat cu stufși conţine pește. :

de 60 hect,

S.-E. a comu-

Pepeleşti, saz, cu 150 locuitori,
jud. Argeșul, pl. Pitești, făcînd
parte din com. rur, Dealul:
Bradului.
Pepeleşti,
Argeșul,

Peptani,

saț. Vezi Țiţieşti, jud.

dea/, în jud. Gorj, com.

Hodorasca,

pl.

Ocolul,

„ spre S. de comună;
de

la

E.

din

situat

se întinde

cătunul

Pinoasa,

spre N.-V., pănă în şoseaua judeţeană, aproape de Ciuperceni; ;
aci

e

tăiat

de

şosea

pe

care

o urmează şi continuă pănă lingă

dealul Bujorăscul din jud. Mehedinţi; pe acest deal se află
pădure, plantaţii de vii şi livezi
de pruni.

Peptenari, saţ, în jud. Argeș, plasa Piteşti, făcînd parte din
com.

rur.

Hintești-Zmeura.

"izvorește
Satul

şi

dintre

dealurile Uri-

Drăgălina,

şi valea

trece

prin

Vorovești,

unde

formează un iaz; apoi iese din
com,
iul.

şi se

varsă

în riul Bahlu-

pe

pește.

de V. a dealului cu același nume,
la 4 kil. -"70 m. de reședința
com.
o
i

Are'o populaţie de

|

„milii, sai 332 suflete,

72. facare lo-

cuesc. în 62 case;
o şcoală
imixtă, frecuentată de 57 copii.
Comerciul se face de 2 cîr-

ciumari,

Teritoriul

satului

este de 862

hect,
Locuitorii, parte foști clăcași
şi împroprietăriți la 1864, stă.
pînesc 22 hect. şi 99 arii ; parte
Sunt răzași și stăpînesc 120 hect,
și 90 arii; iar proprietara mo-

șiei numită Fărcășești, Academia Română, are 719 hect.
Data înființărei satului ar fi
din timpul lui Ștefan-cel-Mare;
locul acesta a fost dat unui
viteaz al lui, anume Balş, care,
împreună

cu

cumnatul

săi,

ar

fi înfiinţat satele ; Perchiul, Nedelcul, Fărcăşești și Șendreşti,
“Partea de sus a satului se

- mai numește şi Hărniceni.
Ichimeşti,
“Buzăii,

„Perei

teritoriul” com..

urb. Chilia - Vechie, . așezat . în

com.

(Valea- -),

Buzăă,- com.

Minzăleşti, jud.

moșie,

în jud.

şi căt. Minzăleşti,

formînd, cu Chicera, un corp de
250 hect.: fineaţă, arături, livezi

şi izlaz,
lor.

„Pepurnicul, /az,în jud. Tulea,
pl. Sulina,

conține

Perei (Valea- -), subdivizie a căt, -

Peptenari, piriă, în jud. Iaşi,
„com. Miroslava, pl. Stavnicul;

„Cani

și

Perchiul, saz, făcînd parte din
com. Huruești, pl. Berheciul,
jud. Tecucii, situat pe coasta

„E format de girla Șondul,
de. care acum e izolaţ. Are o
întindere de 8o hect.. E incon-

jurat cu . stuf și conține peşte.

cea

Aliboca- Suhat, de :care a fost
format. E înconjurat de toate
părțile” cu. stuf. Are o întindere E

Pentilicul, Zac, în jud. și plasa
Tulcea, pe teritoriul: com. rur..
"Satul-Noii, în partea de N.a

plăşi și cea-de

și

.a comunei, lingă girla .

proprietatea : moşneni-

Pereni, echie numire a comuue Beloțul, pl. Dumbrava-d.-s.,
- jud. Dolj.

.
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jud,

Dolj,

Dumbrava-d.-s., com. Beloţul.

pl.

Pereschivul, plasă, situată
în
partea de S.-V. a județului Tutova.

+ Se mărginește la V. cu jud.
Tecuciii, de care se desparte
Prin hotarele artificiale a moşiilor limitrofe; la N.E., cu
pl.
Tutova, de care se desparte

de asemenea prin hotare artificiale;

la S.-E.,

cu pl. Corodul,

„de care se desparte, prin riul
Birladul ; la E. (pe o mică distanță), cu pl. Tirgul,
Pămîntul acestei plăşi este,
în cea mai mare parte, deluros,
formind, la marginea de V. a
judeţului; o culme, aproape neîntreruptă, de dealuri, a căro
r

maxim de înălţime o ating dealurile din com. Șendrești.
„E udată prin mijloc de piriul

Pereschivul,

care

e încărcat pe

stinga cu piriul Micul-Pereschiv,

pe dreapta cu piraiele Soveja
şi Bolborosoaia, în care se varsă
piriiașul “Fîntîna-Nucului, care
şi el la rîndul săii are de a.

fluent: piîriiașul Fîntina-Trifului.

In

partea

de

E.

este

udată

de piriul Tutova, ce vine din pl.
Tutova. Ambele aceste piraie
sunt afluenţi ai dreptei Birladului,
Se cultivă viea pe o întindere
de 1545,50 hect., din cari 259
hect. nelucrătoare. Asemenea
„se mai cultivă şi pomi fructiferi,
dintre care numai prunii ocupă
o 'suprafață de 98,25 hect.

„.. Locuitorii,

pe

tură,

ocupă

se

mai

lingă

agricul-

și cu

rotă-

ria, dogăria şi butnăria,
Comerciul constă în vinzarea
productelor agricole, a animalelor și a vinului,

Sunt 77 cîrciumi,
E străbătută de 3
principale:

drumuri

Șoseaua națională Birlad-Te-

€3617. Marele Dicţionar

Geografie.

Tol. IP

cuciă,

„S-E.

ce
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urmează

laturea

a plășei, paralelă

Birladul.

de

Chilieni, jud.

cu riul

Calea ferată Tecucii-Birlad,
ce merge paralelă cu șoseaua
naţională, și este cuprinsă între

aceasta

începe

din

șoseaua

judeţeană

Birlad-Bacăi, la satul Pogana,
pl. Tutova, îndreptîndu-se spre
S., prin pl. Pereschivul și trecînd

prin comunele: Ciocani, Iveşti
şi: Pogonești, urmînd valea
Tu-

tovei (malul stîng al piriului) ;
taie şoseaua naţională și linia

ferată Birlad-Tecuciii și trece
riul Birlad, în pl. Corodul, la
satul Crivești,
Are 14 comune rurale, din

care

cele

Stănuești,

mai

populate -sunt:

Căbeşti

și

Liești

și

48 sate, din care mai populate
sunt: Iveşti, Căbeşti și Priponești-d.-s,

Are: o populație de 12158
"locuitori, din cari 2768 contribuabili;

3060

case;

27 biserici,

Este acum unită cu pl. Corodul,
In plăşile Corodul și Pereschivul sunt 29 școli mixte (190
1).:
Pereschivul, zîrș, ce curge
prin
pl. Pereschivul, jud.

Tutova. 1z-

vorește din Pădurea-Șendreş
tilor, com. Şendrești. Curge
de
la N. spre S. și se varsă în
riul
Birlad, pe dreapta, în fața
_satului Ghidigeni, după ce s'a
încărcat pe dreapta cu piraiele
So.
_veja și Bolborosoaia, iar:
pe
stinga cu Micul-Pereschiv,
străbătind ast-fel pl. Pereschivul
în
toată lungimea sa. Udă _teri
toriile com, Șendreşti, Praja,
Stănuești,

Coroești,

cani şi Liești,
vale frumoasă,

Căbeşti, Prise-

curgînd

într'o

Pereschivul-Mic, piriii,
ce izvo.

rește

din

pe teritoriul

căt.

Afumaţi,

com,

acestei

din

urmă

în pîrtul Pereschivul, pe stinga,
lingă cătunul Fiţichești.

și riul Birlad; are 2 sta-

țiuni: Tutova şi Ghideni.
Șoseaua vecinală Tutova, ce

Tutova ; curge de

la N. spre S.; udă comunele
Chilieni și Coroești şi se varsă

Pereschivului (Valea-),

vaze,

ce trece

prin

mijlocul

pl.

reschivul,

jud.

Tutova,

tăind-o

Pe-

de la N. spre S. Prin ea curge
piriul Pereschivul,
Pereşti, căzuu, jud. Gorj, plasa
Amaradia, com. Cirligei, situat
pe

un

platoii

tea N.-V.

coprins între par-

a cătunului

şi riul Gilortul,

Cirligei

Are o suprafață de 1010 hect.
,

cu 0 populație de 60 familii,
saii 285 suflete, din cari 66 con-

tribuabili,
SE
Locuitorii posedă : 12 pluguri,
62 care cu boi, 2 căruțe cu

cai; 258 vite mari cornute, 37
cai, 224 oi, 20 capre, 64 porci;
stupi,

34

Riul Gilortul udă cătunul în
partea de N.-E.
|
In cătun

se

mai

găsesc:

moară pe apă și 12 fîntîni.
" Comunicaţia
muri ordinare.

1

se face prin dru-

Peretul, com. rur., în jud. Teleorman, pl. Tirgului, la 11 kil.
de Roșiori

și la 21 de Alexan.

dria, pe calea judeţeană RoșioriAlexandria, în partea dreaptă
a rîului Vedea,
Se învecinește la N. cu riul
Vedea, care o separă de com.
Dulceanca și Albești; la N.V.,
,
Cu moșia orașului Roșiori-deVede; la V. şi N.-V, cu com.
Belitori; la S., cu com. Plosca

și la E. tot cu rîul Vedea, care
O separă de căt. Părul-Rotund.
Riul Vedea are, în partea

despre

com.

Peretul,

ca afluent

piîrîiașul Bărăcea. Atit Vedea.
cit şi Bărăcea ai la acest punct

56
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un însemnat depozit de prundiș,

despopulat și mulți din

din care locuitorii scat pietrișul
necesar pentru împietrirea șo-

tori aii venit în vale

locui

la Peretul,

selelor.

unde s'aii stabilit cu locuitori
veniţi din alte părți ale țării.

Întinderea acestei com., dimpreună cu moșia proprietărească, este de 7100 hect.

tul se găsește trecut tot la pl.
Tirgului, sub domnia lui C. Ma-

Locuitori împroprietăriți după
legea rurală sunt în număr de

vrocordat.
Locuitorii acestei comune păs-

550, pe

o

întindere

de

1225

hect.

Are: o pădure-lăstar, în întindere cam de 3009 hect., 251 hect.
de vii, şi 350 hect. livezi şi izlaz.

Are o populaţie de 3520 sufl.,
din care 704 contrib.; o şcoală
mixtă, frecuentată de 136 copii (1901); două biserici, deservite de 3 preoți și 4 cîntăreți;
o moară

cu

aburi;

diferite sta-

In secolul

trecut,

trează încă felurite

satul Pere-

numiri

din

dure, jud.

com. Glodul.

orașul

Zimnicea;

Oltenii,

de

peste Olt, de pe la Amaradia.
Iaureştii,

se cred

a fi rămășițe

ciumi,

maioritate

Numărul vitelor din comună
este de 7149 capete, din care:

origină olteană,
Repedea populare a acestei
comune se explică prin faptul
că toţi ciîți veneai a se stabili
aci, se bucuraii de felurite privilegii: li se oferea de proprietarii moşiei lemne, locuri de
pășunat fără plată, dijma din
IO una și altele. Aceste privilegii aii durat pănă acum 40—
5o de ani și eraii respectate
de vechiul proprietar Costache
Belu. Graţie acestor privilegii
com. Peretul a ajuns a fi una

Budgetul
7501

comunei

lei, 62

bani.

este

de

*

Se ţine tîrg aci în ziua de
Inălţare.
Şoseaua județeană Roșiori-Alexandria străbate comuna în
toate lungimea și o pune în legătură la N.-V. cu orașul Roșiori. La S.-E., cu com. Plosca,
la .S., cu com. Belitori și Pirlita,
şi la N., cu Părul-Rotund, se

leagă prin drumuri vecinale,
Imprejurul com. sunt multe
măguri, cele mai însemnate sunt:
Măgura-Verde și Măgura-Chenii,
a căror înălțime este de peste
10 m.

cu

o periferie de aproape

200 m. În partea despre S., trece Brazda-lui-Novac spre com.
Plosca.
Satul Peretul şi moșia, după
cum rezultă din diferite documente vechi, a purtat numirea
de Peretul-Dulceni. Satul Dul-:
ceni, de lingă com. Belitori, s'a

Peretul, zzoșie particulară, cu pă-

şi Olteni. Aceasta probează că
şi com. Peretul s'a despopulat
şi repopulat treptat, după vre.
muri, cu locuitori veniți din diferite părţi ale ţării: Băltăreții
de la baltă, şi anume din spre

de pe vremea 'Turcilor.

410
579

Teleorman, pl. Tirgul, com.

Peretul, pe linia Roşiori - Alexandria, pusă în circulație la
2 Decembre 1895. Se află între staţiile Roșiori (10.4 kil.)
și Plosca (4.2 kil.). Inălțimea
d'asupra nivelului Mării, de
63,22.

alte locuri, ca Iaurești, Băltăreţi

bilimente de comerciiă și 9 cîr-

1652 vite mari cornute,
cai, $ măgari, 4500 oi și
porci.

jud.

Dolj,

pl. Jiul-d-mj.,

P eretul, zzoșie, în jud. Teleorman, pl. Tirgului, proprietatea
societăţei de asigurare «<Naţionala».

Are

o întindere de 4400

hect, E compusă din mai multe
trupurişi se întinde şi peste
Vedea.

Marea

a locuitorilor este de

"din cele mai prospere și popu:
late ale județului.

Peretul, fpăzure particulară, jud.
Dolj, pl. Jiul-d.-mj., com. Glodul, pe moşia Peretul. Are o
întindere

de

şo hect. şi se com-

pune din girniţă,

cer şi stejar.

Peri, com. rur., în jud. Mehedinți, pl. Ocolul-d.-j., la 23 kil.
de oraşul

“Turnul - Severin.

Si-

tuată pe „vale, se mărginește:
spre E. cu com. Prunișorul şi
Degeraţi ; spre V., cu comuna
Valea-Pietrei ; spre N., cu com.
Zăgaia ; iar spre S., cu com.
Govodarva și Severineşti.
E formată din cinci cătune :.
Peri, Bisericei, Siliştea, Borogi-

din-Dosși Borogi-din-Faţă, avind
Peretul, saţ, cu 54 familii, jud.
Argeșul, pl. Oltului, pendinte
de com. rur. Olanul. Are o biserică, cu hramul Cuvioasa Paraschiva, deservită de un preot
şi un cîntăreț,
Peretul, sa, în jud. Dolj, plasa
Jiul-d.-mj., com. Glodul, cu 158
sufiete, locuind în 9 case și 2$
bordee.

peste tot 1578 suflete, din cari
280 contribuabili, locuind
în

345 case.
”
Locuitorii posedă: 66 pluguri, 107 care cu boi, 3 căruțe.
cu cai; 171 stupi.
Prin comună
trece șoseaua
Valea-Pietrei — Perei — Prunișori.
Are o biserică, deservită de

1 preot şi 2 cîntăreţi; o școală
mixtă,

tor

Peretul,

sfajie de dr.d.f.,

în

condusă

de un învăţă-

și frecuentată de 60 elevi.
Budgetul comunei e la veni-
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turi de 1725 lei, iar la cheltueli, de 1231 lei,
Vite: 600 vite mari cornute,
20 cai, 691 oi și 700 rimători.

Dealuri mai principale în comună sunt: Culmea-Perilor, platoul Pucioasa şi dealul Tarniţa.
“Văi

sunt:

Valea - Perilor şi

Valea-Hușniţei,
Ape: Huşniţa, Valea-Mare și

Zăvoiul.
Platoul Pucioasa şi-a luat numele de la pucioasa ce conține.

Pe acest platoii, se zice, ar fi
fostun mic orașal unui popor nu-

mit

Gornozinţii,

orașul fiind ni-

micit de Traian, aii rămas numa
urmele

mari

lui:

zid

pătrate

şi

gros,

cărămizi

șosele pavate,

sub care s'a găsit bani vechi,
Probabil trebue căutat aci
o
urmă de așezămînt roman.

Peri, mahala,
orașul

făcînd

'Tecucii, jud.

parte din
Tecuciii,

situat în partea de N.-E. a ora-

șului, pe malul

dului. Locuitorii

sting

al

Birla-

sunt veniţi a-

proape toți din satul
care s'a desființat.

Ocheșești,

Peri, numele, sud care se vede
irecut satul Peri-Riioși, județul

Teleorman și în actele vech
i și
în nomenclatura comunelo
r din
1870.

Peri, /a6, în jua. Ialomiţa,
pl.
Cîmpului; are izvoare și conține pește.

Peri, moșie, în jud. “Teleorman,
pl. Tîrgului, proprietatea d-lui
dr. Petrini Paul,

Peri-Riîioşi, com. ruz., în partea de N.-E. a plășei Tirgul,
jud. Teleorman, la limita ei cu
jud. Vlașca, situată pe valea
Teleormanului, pe partea stîngă. Are un cătun, Broșteni, așe-

zat la 2 kil., tot pe valea Teleormanului și de aceeași parte

ca şi căt. de reședință.
Se învecineşte la N. cu com.
Netoţi-d.-j.; la S,, cu Olteni;

la E.,

cu parte din com. Talpa-

talelor Civile din București, jud.
„ Teleorman, pl. Tirgului, com.
Peri-Riioși.

Perianul,
pl.

Biţcoveni, din jud. Vlaşca și
la
V., cu Valea și Piriul-Cîinelui,

Are o populaţie

de

I preot și 1 cîntăreț;

2 mori.

Vite: 542 vite mari cornute,
98 cai, 1163 oi și 90 porci.
Intinderea

com.,

cu

nica,

Pericli-lol-Tepe,
Tulcea,

dere

de 7 hect,,

d,

aparținînd

lo-

e la venituri

de 2827 lei şi la cheltueli,
2659 lei,

Șoscaua

județeană

de

Alexan.

"dria-Tătăreşti străbate com
una
în toată lungimea şi o pune
în

legătură cu com. Olteni, la
S,
şi cu căt. Netoţi-d.-j., la N.
Până la Alexandria sunt 31

kil., pănă

la Roşiori

27 kil. şi

pănă la reședința județului,
27
kil.
|
Pe teritoriul com. se află două
măguri, una în stinga şoselei,
la

V., înaltă de 40

m.,

cumferință la bază de
iar a doua

înaltă de

cu o cir-

300 m.,
20 m.

și

cu o circumferință la bază de
100 m., situată lingă piriiașul
Teleormănelul.

Peri-Riioşi, moșie, a Eforiei Spi-

Stel-

la Ss.

dea/, în jud.

com. rur. Cogelac, virf estic al

dr. Paul Petrini avind 205 hect.
arabile și 6 hect. pădure ; Eforia Spitalelor Civile, posedind
500 hect. arabile,

cuitorilor.
„Budgetul com.

com.

situat

pl. Istrului, pe teritoriul

culmei
partea
munci.

de pe diînsa, este de 1112 hect.

Numărul locuitorilor împroprietăriți după legea rurală este
de 112, pe o întindere de 400
hect. Vii se găsesc pe o întin-

Balta,

Periatul, Graz (pzival), în jud.
Ialomiţa, insula Balta, pl. Ialomița-Balta, în dreptul satului
Stelnica,

moșiile

Proprietarii principali sunt:

insula

lacului Cobolcicul,

184 fa-

milii, sau 755 suflete, din care
200 contribuabili; o şcoală,
în
căt. Broșteni, frecuentată de 20
elevi ; o biserică, în căt, de
reședință, Peri-Rîioși, deservită
de

/ac, în jud. Teleorman,

Ialomiţa-Balta,

Cascalac-Bair, situat în
de S. a plășei și a coAre 143 m. înălțime

şi este punct trigonometric de

rangul al 3-lea, dominind
pra

văei și

satului

asu-

Cogelac

și

aasupra șoselei naturale TulceaConstanţa, ce trece pe lingă el,
Periclic, dza/, Se desface din
dealul Sultan- Bair, jud. Constanța. Se prelungește spre E,
într'o direcție generală de la N.V. spre S.-E. Intră în jud. Tulcea, brăzdind partea vestică
a
Plăşilor Babadag (șia comunei
sale Slava-Rusă) și Istrul (Şi cea
nordică a com. sale Casimcea).
Din

el

îşi

Baș-Punar

Culac,

iau

naștere

văile:

(Slava-Rusă),

Amutlu-Culac

Amer-Dere.

Criu-

și Hagi-

E străbătut de tăe-

turi adinci și prăpăstioase. Vir.
ful săii cel mai înalt, Doerani,

Saii Er-Ghiobea-Tepe,
m.

cele

înălțime,

fiind

deci

are

391

printre

mai înalte din Dobrogea.

E acoperit

cu păduri

pe poalele sudice
livezi.

întinse și

cu pășuni şi

Perieni, saz, în partea de N.V.
a com. Cirniceni, pl. Turia, jud.
Iaşi,

așezat

pe

costișa

a două

dealuri, prin valea cărora curge
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piriul Ostopeni, de la N. la S.
Are o întindere de 2864 hect.
„şi o populație de.234 familii,
sati 916 suflete; o biserică, făcută

de

PERIEȚI
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un

răzeș la anul 1872,

- deservită de 1 preot și 2 cîntăreţi; o școală, înființată în 1874,
condusă de 1 învățătoare și fre-

rieni, jud. Iaşi, pl. Turia, com.
Cirniceni.
Perieţeanca, zădure, în jud. Ialomiţa, pl. Ialomiţa-Balta, com.
Perieți, formînd cu pădurea Cuțarideanca un trup de 330 hect.
E populată cu stejar, ulm, sal:

cuentată de 35 elevi și în care
se lucrează pălării de paie, de

cie, plop, anin

o calitate foarte bună.
In partea de N. a satului, se

Perieți, com. rur.,

află mahalaua Cîndești, ce se
zice că a fost răzeșie a unui

miţa,

și jugastru.

A fost situată mai . întiiăi pe

în jud.

pl. Ialomița-Balta,

Ialosituată

pe partea stingă a rîului Ialomiţa, între comunele Pribegi și
Are o suprafață de 10585
hect., din cari 330 hect. pădure

a unui boer,

și 13 hect.

care

pe la 1782,

cumpărînd

Cindeanului,

a strămutat

cam

partea
satul

şi biserica din Ostopeni, chiar
pe hotarul satului Perieni, unde
există și astă-zi. Mai în urmă
un boer, Baluș, care avea moșie
alăturea cu satul Perieni, a devenit proprietarul moșiilor Perienilor, Cindenilor și Aslanilor, for-

mînd un singur trup, căruia i-a
dat numele

de Perieni; această

“moșie se întinde pănă în malul
Prutului,
Vite: 1281 vite mari cornute,
124 cai, 2264 oi, 14 capre şi

238 rimători,

|

Perieni, saț, în jud. și pl. Tutova, com. Bogești, în apropiere
de

Birlad

și spre N.-V. de din-

sul.
Are o populaţie de 1188 suflete; o școală mixtă, frecuentată de 32 copii (1900),
E despărțit în două părți:
Perieni-d..j., spre S. şi Perienid.-s. spre N.
Are: cariere de piatră în exploatare.

Perieni, căuu. Vezi Tatomireşti,
sat, jad. Vasluiii,
Perieni,

za,

în vatra satului Pe-

Andrăsești, la 45 kil. de Călărași.

moșii,

băltiș și coprinde 11

aparținind

proprietari
neni.

și

mat

multor

locuitorilor
|

moș-

După legea rurală din 1864,
sunt împroprietăriți 152 locuitori și mai sunt neîmproprietăriți 186 locuitori.
Şe compune din satele: Perieți, Poenarul-Bordea, Brătescu
și Botarul, cu reședința primăriei şi a judecătoriei

comunale

în satul Perieți,
Are o populaţie de
flete ; o școală

mixtă

în

satul

900 de 170 clevi și conduse de
2 învăţători; două biserici, de-

servite de doi preoți și patru
dascăli.
Ă
Vite: 350 cai, 280 boi, 3300
„0i, 30 capre, 50 bivoli, ş asini
porci,

Budgetul

de

com. e la

venituri

10376 lei şi la cheltueli de

9927 lei.
Prin comună trece calea județeană Slobozia-Urziceni.
Perieți, com. rur., jud. Olt,
Siul-d.-s., situată pe

valea numită Valea-cu-Casele,
situată mai la E., de unde lo-

cuitorii s'ai permutat pe Valea-Iminogului, din cauza lipsei
„de

apă.
Are 3 biserici:

pl.

Valca-Imi-

nogului și a nivelului, la 16
kil, de capitala judeţului şi la
12 kil. de.a plășei.

una

rieţi-d.-s., cu hramul

în

Sf.

Pe-

Nico-

lae, fondată la anul 1822 de
familia Caldurașă, alta în Pe-

rieți-d.-mj., cu hramul Sf. Dumitru, fondată în anul 1857— 583
de familia

Fintîncanu

şi atreia

în căt. Mierleşti-d.-s., cu hramul
Sf. Nicolae, fondată în anul
1810 de locuitori, toate deser-

vite de 3 preoţi; o școală mixtă,
în Perieţi-d.-mj., frecuentată de
60 copii;

o moară

cu aburi.

Dintre pomi roditori, se găsesc:

1898 su-

- Pericţi şi altă mixtă în satul
Brătescu, frecuentate în 1899—

şi 270

de 1146 suflete, din cari 262
„contribuabili, locuind în 246
case,
Se zice că această comună
datează de mai bine de 200
ani.

Cindescu. Mai în sus, tot pe
aceeași vale, o altă mahala numită Ostopeni sati Salarii, fostă
Aslan,

Se. compune din 3 cătune:
Perieți - d. -s., Perieţi-d.- mj. şi
Mierleşti-d.-s., cu o populaţie

meri, duzi, vişini

și pruni.

Comerciul se face în comună
de 3 cîrciumari, de fie-care cătun cite unul.
Veniturile

și

cheltuelile

munci sunt de 2971,05

co-

lei.

Vite: 235 cai, 116 icpe, 502
boi, 84 vaci, 3056 oi și 102
porci.
Meseriaşi : 2 cojocari, 1 lem:
nar,

1 zidar,

1

cizmar

şi 1

fie-

rar.
|
Tot teritoriul comunei se întinde pe o suprafață de 7650
hect., din care 3280 hect.'aparțin la 140 familii moşneni şi
513 hect. la 123 locuitori împroprietăriți după legea rurală:
din 1864; restul e posedatde:
V. Perieţeanu, I. Găbunea, 1.
Alexe și Elena Fintîneanu.
Pămiîntul cultivabil e șes, ne-

gru humos

și fertil.
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“679

"O
şosea
comunală
! care
,
străbate comuna de-a lungul

mița,. în dreptul satului

săi, pe Valea - Iminogului și a:

Inivelului,
comuna

o

leagă

Bălteni

și

la N.! cu

se li-

şi.a judecătoriei comunale.
Are o populaţie de 280 familii;
"o şcoală mixtă ; 2 biserici, deser-

cu Măgura-Frasinului, din Valea.

vite de 2 preoţi! şi ' 4 dascăli.
Vite sunt: :200 cai, 180 boi,
2500 oi, 30 capre, -3ş bivoli,

Zidului, care o despart de comunele Goteana (căt. Brebeni)
-

-5 asini și 180 porci,

La E., Valea- Vediţer. o separă spre N.:E. :de com. Potcoava

şi spre S.-E.

Perieţi-de-Mijloc, cătun, făcînd

de comuna

Valea-Merilor.
Teritoriul comunei

"parte din 'com. Perieți, pl. Siuld.-s., jud. Olt, situat pe valea

e udat 'de

vălcelele : Vălceaua - Eleşteului, |
Vălceaua - Balomirului,
Valea-

Iminogului și a Inivelului şi Vaălceaua-Caselor,

la

N.-E.

căreia

"se ridică Dealul-Odăilor şi Vălceaua-Oblegului.
Intre această

vălcea şi Valea:

Vediţei, se află Pădurea-cu-Crîngul, Cringul-Cerbului şi PoianaBraniștei. In centru și pe malul

drept

al

Iminogului

Dealul-Viilor.

Afară

se

află

de cele no-

tate mai sus se află risipite pe
teritoriul comunei Perieți și alte
măguri: Măgura-Eleșteului, Mă.
gura-cu-Cărbuni, a-Ulmului, Grăticarele, a-Gabunei și altele,
Poiene mai însemnate sunt:

Poiana-Lacului, la N.-V., PoianaDracului, la S.-E. și a-Braniştei,
la N.E,
Puţuri sai fîntîni sunt o mulțime, pe toată Valea-Iminogului
şi a Inivelului,

din

care mai în-

semnate sunt: Fintîna-Șarpelui, Puţul - Boangiului, Fintînade-la-Salcie,

Fintina- de - Piatră,

Fîntina-Țiganului,
ciului,

Fintîna-Zap-

Puţul- -Fîntîneanului,

Pu-

țul-Rizgiitului.

Perieți, saz, în jud. Ialomiţa,
„pl. Ialomița-Balta, pendinte de
comuna

pe

malul

cu același nume, situat

stîng al rîului Ialop.

pod plutitor, şi spre S. de: la-

şi

Potcoava

mitează cu Movila-lui-Drăghici şi

şi Turia.

Ghim-

” paţi, cu care comunică printr'un
cul Fundata.
Aici este reşedinţa primăriei

la S. cu Mierlești.
La V., teritoriul comunei
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şi pe amindouă laturile Iminogului,la N. de căt. Mierlești-

ds. Are

o populație de

487

locuitori, din cari 40 sunt împroprietăriţi după legea rurală,
cu 318

pog.

din

proprietatea

„d-lui C. 1. Fîntîneanu, care posedă aci cam 2300 hect. arabile și 200 pădure,
Are

o şcoală.

mixtă,

care

a

fost frecuentatăîn 1899—900 de
60 copii; o biserică, cu hramul
Sf. Dumitru,
fondată în anii

1957—1858, 'care

mătoarea
La anul
„pus

temelia

poartă

ur-

inscripţiune :
1$57,-luna Iunie în 17, s'a
acestui

sfint

locaș,

cu hra-

mul Sf. Dimitrie și s'a săvârșit la 1538

pirîului.. Inivelul. “E, "reședința

comunei și.are o populație-de .”

'314 locuitori, din cari 29 sunt
, împroprietăriți, după legea rurală, cu

137

din moșia

hect.

d-lui Alexe Romanov, care maj .
posedă aci 328 hect.
.
Vite: 116 boi, 54 vaci, 49 cai,
1063 oi şi 85 porci.
.
Are o biserică, cu hramul Sf.
Nicolae, fondată în anul 1822
și avînd
următoarea
inscrip-"
"“ţiune:,,
vă
- Ziditu-s'a întiiii
rică în cătunul

această sfintă. Dise- ”
Perieţi- de-sus, din, lemu,

pe temelie de zid,

în' anul 1S22, dîn-

„du-i-se hramul Sf. Erarh- Nicolae, ru
toată cheltuială D-lor Andrei Căldărușă -,

şi Dumitru . Căldărușă (fit reposatuluY
„Popa Căldărușă), Preotul Iordache Diuhovnicul (fiul reposatului Ion Câldărușă),

Dumitru

1,

Căldărușă

și loh

C,

”

Tudose (fiii reposatel. Călina, sora cu
„Lon şi cu Popa Căldărușă) și s'a sfinţit nezugrăvită cu toată cheltuiala celor de
sus, avind numai sfîntă Icoană, în

mai

*

zilele părintelui protopop George Grecu. ,
In anul 1825, s'aă zugrăvit cele 2.
tîmple,

D-lor

cheltuiala

cu

Andrei șiși

Dumitru Căldărușă.
In anul 1556 tencuindu-se „pe din
afară şi pe dinăuutru, sa zugrăvit cu,
cheltuiala Preotului M. Duhovnicul, ful
lui Dumitru Căldărușă,
In anul 186$,.
s'a învelit cu

șiță, iar

turla cu “fier -de.

către D-nii Ion Constantin şi «1. M, Popescu.

Septembrie
Dimitrie

1, cu toată cheltuială D-lor
1. Burmbeş, mare Pitar (fii al

reposatului |. Bumbeș,

mare posteluic),

Ion

Sărdar

Fîntîncanu,

mare

(find al

2-lea părinte al D-lui D. 1. Bumbeș) și
D-nci

Sărdăreasă,

Elena

Fintîncanu

(mumă bună a D-lui D.1. Bumbe), în
"zilele Măriei Sale Prințului . Alexandru
Ghica, Căimăcanul 'Țărei- -Romînești, ale
Prea Sfinţitului Mitropolit Nifon Seva„tos

și ale întru

totiubitorului

de Dum-

nezeii Climent, Episcop al Eparhiei Argeșul, cu a cărui deslegare s'a început
acest sfint locaș,
:

Perileşti-Costeşti,

zru5 de mo-

ș/e, proprietate a d-lui Zădări.
ceanu,

pendinte

de

com.

Biţ-

coveni, pl. Glavaciocul, judeţul
Vlașca.

=

NR

.

Perilor (Valea-),. vale, județul”
Muşcel, ce izvorește

din

c6im.

Cetăţeni-din-Deal și se varsă în
riul Dimboviţa, pe malul drept,

în cercul com. Cetăţeni-din-Vale,

plaiul Dimboviţa.!
Perieți: de - Sus, cătun, făcînd
In timpi secetoși seacă.
parte din. com. Perieți, pl. Siul-.|!
d.-s., jud. Olt, situat la 1 kil.
Periprava, sat, în jud. “Tulea,
spre.N.. de căt. Perieţi-d.-mj.,
pl. Sulina, cătunul comunei Sfi__pe ambele coaşte. și maluri ale
-_ Ştofca, așezat la "10-kil. spre

-

:.
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N.-V, de

reşedinţă,

pe

malul:

drept al brațului Chilia, în fața
orășelului

rus Vilcovul,

din Ba-

sarabia. Vatra satului ocupă
80 hect. pămînt, par' te
acope"rit cu nisip şi stuf.
Are o populaţie de 7ş familii, saii

320:

suflete,

saii -'Perişani-Spini,

corn. rur., jud. Argeş,
.viştea; la 23
Șuici,

kil. de

reşedinţa

şi la 72

pl. Locom.

rur.

subprefecturei,

kil.: de Piteşti. Se com-

pune din 8 sate: Baiași, MIă* iceni, Perișani, Pripoarele, PoPoiana,

Spinul,

Surdoiul,

avînd peste tot 258 familii, sati
„1133 suflete.
Are patru biserici (în Băiași,
Mlăceni,

Perișani. şi Spinul);

şcoală primară

rurală;

7

o

cir-

ciumi, :

„Budgetul comunei e la veni.
1929

Iei şi

73

bani şi

la cheltueli, de 19oş lei.
Vite: 530 boi și vaci, 2
” cai, 720 oi, 97 câpre, 165 ri:
mători.

Perişani, sat, cu 185 locuitori,
jud. Argeșul, pl. Loviştea, făcînd parte din com. rur. cu
același nume.

Are o biserică, cu

„ hramul Cuvioasa Paraschiva, deservită de un preot şi un „Cîntăreț; o școală mixtă,

Perişani - Spini. Vezi Perișani,
jud. Argeșul.

Perişeni,

moşie, a statului, în
jud. Covurluii, com. Jorăşti, pl.
Prutul,

Perişorul, com. rur., “în județul
Brăila,

pl. Ianca, situată pe şes.

Se mărginește: la E." cu com,!
Bordeiul-Verde

N.,
leşti;

cu

și Urleasca;

Ianca; la S.,
la

com.

e de

hect., cu o populație de

„din.1864

sunt

87

locuitori,

” neîmproprietăriți mai
Veniturile

şi

sunt 28.

comunei

sunt

de

4690 lei și cheltuelile, de 4671

Perişani,

tură de

Suprafaţa

PERIȘORUL

„257 familii, sai 1164 suflete,
din cari 204 contribuabili. Im:
proprietăriți după legea rurală

toți ]i-

: poveni.

"deni,

Filipești.

6000

-

V,,-

cu

cu Deduleşti

la

Ber-

și

lei.

E udată
numit

boi, 578 vaci,
viței, 667 cai,

3056 oi, 431 porci și 3 capre.
Suhatul e de 1şoo hect.
o. biserică,

construită

la

1854 de locuitori, deservită de
I preot şi 1 cîntăreț; un cimitir, situatla E. ; o școală mixtă,

frecuentată de 61 elevi (1899—
990). Școala de băeți s'a înființat la 1852;
la 1872.
In comună
o piață.

școala

sunt

ş

de fete,
strade

și

" Drumuri: la Brăila, spreN.-E.,
41. kil.; la Ianca, trecînd calea

ferată Brăila - București, pe la
cantonul 119,spreN.-V., 5 kil.;
la Surdila- Găiseanca, pe lingă”
movila Perişorul, ' spre V., 14
kil.; la Filiul, spre S., 14 kil.; la
„Bordeiul-Verde, spre S.-E,, $
kil.; la Ulmul, traversînd calea

ferată Făurei-Fetești, 23 kil.
Comuna s'a înființat la 1848
de locuitori veniţi din comu-

de un

Perișorul,

mic

piriă,

ce izvorește și

se pierde pe teritoriul comunei.
Se dovedește prin acte, că
comuna exista încă de pe timpul lui Mihaiă-Viteazul. Inainte
se compunea din cătunele: Mărăcinele

Vite:
1049
30 tauri, 296

Are

movila Ghebaci, Movila - Cerbului şi Măgura-din- Dealul-Mare.

une

și Tirnava ; azi se com-

dintr'un

singur cătun, nu.

>

mit, Perișorul,

Are o populație
flete, locuind

în

de 817 su-

197

case.

Bi-

serica s'a fondat la anul 1862
de egumenul mănăstirei Bucovăţul, arhimandritul Nicodem, din
fondul mănăstirei. In biserică,

precum

și pe zidul din afară al

bisericei,

se

numele

văd

și data

inscripţii

fondărei

cu

și a

fondatorului, precum și portre:
“tul fondatorului.
Are o proprietate de 34 pog.
Este o școală mixtă, care a
fost frecuentată în anul școlar
1899—900 de 82 copii.

După legea rurală din 1864,
sunt 173 împămînteniţi; după
cea din 1879, sunt 113.
186 pog. 1006 stînj. sunt ocupate

numai

de vatra satului ;

2521. pog. 1185 stinj., de pămint arabil; sunt 150 pog. fineaţă,

260

pog.

vii, 500

hect..

Vizireni

pădure.
Moşia Perişorul cu Tirnaviţa
are 600 pog. arâbile. Aparţinea

Perişorul, com. rur., în județul

este de 18000 lei anual, Pădurea

nele vecine:

Strimbul,

- şi Suţești,

Dolj, pl.. Dumbrava-d. -j., la 38
kil. de Craiova şi la '1ş kil.
de reședința plăşei, com. Virtopul, situată pe ambele maluri
ale pirîului Perișorul.
|
Se învecinește la N. cu com.
Maărăcinele; la S., cu com. Cioroiaşul ; la E., cu com. Întor-

sura și la V., cu comuna
bega.
|

Giu-:

E accidentată de Dealul-Mare,

care are o înălţime de 13 m., de

mănăstirei Bucovăţul. Venitul sări
statului,

numită

Perişorul,

are

o suprafaţă de şoo hect. Aparținea mănăstirei Bucovăţul, Se
compune

din

cer

și ştejar

și e

amenajată.

Viile, de 260 pog,, dai vin
negru; se găsesc pe moșia statului și aparţin locuitorilor.
In Dealul - Mare se găseşte
” piatră, ce este întrebuințată la
construcţii.
Pe moșia statului se află o

PERIȘORUL
„moară

cu

aburi

şi

două

unde se fabrică. brînză,
In Perișorul

stîne,

sunt 7 cârciumi.

gime de 4 kil. Căi comunale
vecinale o unesc'cu comunele
vecine,
,

Budgetul comunei

Perişorul, cătun (tirlă), în jud.
|
Ialomiţa, pl. Ialomiţa-Balta, sitiat pe cîmpul 'Bărăganul, ali"pit de com. Sudiţi.

e la veni-

turi de 3260,87. lei şi la cheltueli, de 2719,10 lei.

Perişorul, cîș/ă (tîrlă- de oi), în
jud. Tulcea, pl. Sulina, pe teritoriul com. rur. Sf. Gheorghe,
în partea S.-V. a plășei şi a co-

Perişorul, sat, în colțul de S.-:
V. al comunei Perigorul, jud.
Brăila, la 42 kil. spre S.-V. de
oraşul Brăila, * aproape de dru-

. mundi, așezată în partea de N.
a grindului Perişorul, din care

mul de fer Brăila-Buzăă, înfiinţat la 1852 şi numit ast-fel după
numele movilei Perișorul, situată

„parte este

- deasupra
așezat pe
tea S.-Y.
comunei

o populaţie de 157 fam.,

-Saii 687 sufl.; o şcoală mixtă, fre-

cuentată de 61 elevi (1900—go1);
clădită

de

locuitori

saii

la 1852, deservită de.2 preoți,
I cîntăreţ
și '1 paracliser. Școală
de băeţi este aci de la 1852;
- şcoală

cornute, 1850 oi, 3 capre și 193
rimători,
Perişorul, sas, jud. Dolj,pl. Dumbrava-d.-j., formînd com. Perișorul. Vezi comuna Perişorul.

„__Perişorul, saz, făcînd parte! din
com. rur. Fundeni-Gherasi, pl,
Dimboviţa, jud. Ilfov, situat la

N.-E. de Fundeni.

Se întinde pe o suprafață de
- 720 hect,, proprietatea d-lui N,
I. Gherasi.
Are o populaţie de 152 .ocuitori,

Comerciul se face de

I

Cîr-

„- ciumar,
Numărul vitelor inari e de.
205 şi al celor mici, de 415.
=

Cadirlez, jud.

Tulcea;

se

“lară și o întindere de 200 hect,,

din care jumătate acoperită cu

este

de 41 hect., avind 156 case și
6 cîrciumi.
Vite 339 cai, 1117 vite mari

stufului înconjurător,
malul Mării, în para plășei Sulina și a
rurale Sf. Gheorghe

„ prelungeşte spre E. cu grindul
Metava; are o formă triunghiu-

de fete, de la 1872.

Suprafaţa vetrei satului

acoperit cu iarbă.

Perişorul, griud sati loc ridicat

la S.-V. de sat.

o biserică,

PERIȘUL

Perişorul, cătun (tîrlă), în jud.
" Ialomiţa, pl. Ialomiţa-Balta, comuna Cosîmbești, pe .cîmpul
Bărăganul.

Calea județeană Craiova: Calafat străbate comuna pe o lun-

„Are

-.

681

iarbă.

moșie,

pendinte

de

Com. cu același nume, pl. Ianca,
jud. Brăila, proprietatea Eforiei

Spitalelor Civile, cu o suprafaţă

de 10000
de 67000

hectare
lei.

și un

venit

Perişorul, moșie a statului, jud.
Dolj, pl. Dumbrava-d.-j., com.
Perișorul, arendată cu 72500
lei (1886—96),
împreună cu
Tirnaviţa și Trocneşti. Are pă.
dure pe diînsa.
Perişorul, piure a statului, jud.
“Dolj; pl. Dumbrava-d.-j., com.
Perișorul,.cu o întindere de şoo
- hect, Este amenajată... Inainte
aparţinea: mănăstirei Bucovăţul.
E populată cu stejarși cer.

_Perişorului (Dealul-), Zeal, în
.

-R.-Sărat,

pl.

Oraşul;

se *

Perişul, saz, făcînd parte din comuna rurală Cociocul, pl.. Znagovul, jud. Ilfov, situat la N..
V. de Cociocul, între Valca:Ne.

dei și pădurea Radu-Vodă,
Denumirea

de Perişul

o

are

de la o luncă de peri ce se afla
în locul unde e situat astăzi
satul. Pădurea <Radu-Vodă» era
a mănăstirei

din Bălteni, făcută

de Radu-Vodă.
,
Are o populațiune de 405
suflete, repartizate pe 82 familii,
„Ocupaţiunea de căpetenie alocuitorilor e cultura: cerealelor,
pe care o fac pe o întindere
de 235 hect. proprii și -pe_ un
număr de hectare pe care le
iai de la administrația Domeniului “Coroanei prin învoeli.
Creşterea

numai
In

animalelor

pentru

1901

se

trebuințele

posedau:

1

face

l6r,.

.

armăsar,

32 cai, 11 iepe, 4 tauri,.80 boi,

Perişorul,
-

jud.

desface din dealul Deleanul ;
“ brăzdează V. comurielor Borileşti
Şi Blidare ; e acoperit cu pășuni.

”

.

.

102 vaci, 22 mînzați,

zate, 40 viței, 72

30 mîn-.. . -

berbeci,

788

Comerciul se face de' 2

cir-

"0i, 3 capre, 54 porci, 3 asini.
ciumari,

“Are
în 1895
tată în
elevi.
" Satul
biserica
Poenari.

o şcoală mixtă, înființată |.
și care-a fost frecuen.
anul 1900901 de 35

Perișul este deservit de
din parohia' comunei":
Vezi Perișul, trup de -

moşie,

i

Perişul, stație de dr-a-7., jud. i
fov, pl. Znagovul, com. Cociocul,

pe linia Bucureşti-Ploești, pusă
în circulație la 13 Septembrie 1872. Se află între staţiile Buftea (12,9 kil.) şi Crivina (0.8
kil.). Inălţimea d'asupra nivelului Mării, de 107.96 m.
|

Veniturile: acestei staţii,

pe
.
“.

..

..

PERIȘUL

0

anul

ai

lei,

1896,

e

682

fost. de --106375

20 bani.

Perişul,
pârte

trup
din

de moşie,
Domeniul

făcînd

Coroanei,

“Cociocul. Are o suprafață de
"602 hect. şi anume: 235 hectare delimitarea locuitorilor, 367
hect. ale Domeniului Coroanei,
din care parte se cultivă astfel: 230 hect. cu cereale
și

plante uleioase, 70 hect. cu
plante de nutreţ, 22 hect. cu
pășuni artificiale și izlaz, 32 hect,
cu plante leguminoase, 2 hect.
cu hameiă,
ocupate cu

iar Ir
clădiri

hect, sunt
precum și

cu cimpuri de experienţă, în care
se fac încercări cu varietăţi superioare de cereale, spre a se
. vedea care pot reuși !mai bine
în “Țară,
Intre satul şi gara Perișul, de
pe acest trup, sunt situate parte

din clădirile Administrației Domeniului „Coroanei
i anume:

O

frumoasă

„înzestrată

Cociocul

şi

număr

de

vaci -mulgătoare de

80

rasa «Al
gau», lăptăric prevăzută cu toate

“apâratele

cele

mai

noi,

pre-

cum 'și grajdurile” necesare pentru vaci și boi,
mare de

cresc

diferite rase

porcine.

O stupărie înființată

riul, jud. Tecuciă.

Periteașca, gî;lă, jud. “Tulcea,
lacul

prin care
Sinoe,

comunică

partea

cel

mare

mai

cu Marea

în

de E. a plăşei” Istrului

dădea odinioară locuitorilor Ciștiguri destul de însemnate.

de “hameiii

“sis-

tematic,

Mai multe pătule și magazii
pentru conservatul productelor,
precum și alte construcțiuni cu
diferite destinațiuni,
Un chioșc în gara Perișul, în
care Administraţia

Domeniului

"Coroanei are expuse spre vin-

Persescu

(Seciul-lui-),

Ze moşie,

în jud.

sfoară

Buzău,

com,

Gura - Teghii, căt. Argăsălești,
de 50 hect.

şi a comunei rurale Cara-Nasuf.
Periteaşca-Mare,

Persescu. (Stînca-lui-),

/ac,

„Tulcea, pl. Babadag,
riul comunei
Chioi, -situat

rurale
între

în

în partea

jud,

pe teritoCaramanMare, de

care e format, și întinsul

iezer

E. a plășeiși

a comunei. Are o lungime
4

kil.

şi

o

întindere

de

de
zoo

hect. Lîngă el și țărmul Mării
e un far englez. Conţine pește
bun şi în mare
vine din mare.

cantitate,

cei

Periteaşca-Mică, lac mai mic
ca cel precedent, jud. Tulcea,
avind

și pre-

văzută cu toate necesariile, pentru a reînvia frumoasa îndelet" nicire a creşterei albinelor, care

-Un uscător

Căldărușani.

balta

-

"O porcărie în care se
un număr

„_Zare produsele lăptăriei, stupăPeriţcani. Vezi. Durneşti-Mitroriei, precum și obiecte de ripoliei, sat, com. Rînghileşti, pl.
chită, olărie și frînghierie lucrate!
Ștefănești, jud. Botoșani.
în atelierele ce s'aă înființat de
mult pe Domeniul Cociocul.
Perja, da/tă, în jud. Covurluii,
Puțin mai departe de „gată,
com. Rogojoni,. pl. Horincea;
se află spitalul rural «Cocioc> '
mai sus de balta -Pochina, cu
cu 30 paturi, înființat la 1ş
care se unește printr'o gîrlă.
Maii 1895 şi întreținut ds stat.
Perjoaia și Horjeşti, doră sate
Perişul, pirîă, jud. Ilfov, pl. Znavechi, desfiinţate și în locul căgovul, ce izvorește mai sus de
'rora s'a înfiinţat satul Bogheșticom.
Poenari şi se varsă în
d.-j., com. Boghești, pl. Zeleti-

Razelm,

lăptărie model,

cu un

PERȘINARI

180

hect.

întindere,

si-

tuat în partea E. a plășei Babadag și a comunei rurale Caraman-Chioi;

gonometric, Pahani-Hrani. Conține pește.

Peritul, sa, făcînd parte din com,
Drăgăneşti, pl. Siul-d.-s., jud.
Olt, situat la S. şi în apropiere
desatul de reşedinţă, Drăgăneşti,:
la care. s'a anexat în 1885.
o

era

cunoscutul

foișor

al

ospitalierului patriarh
ților:

Enache

Persescu,

mult

al mununde,.

cei ce-l vizitau, „Sculptai impresiunile lor, din care s'a făcut o mică colecţiune de dece-

datul poet Aricescu (vezi «Lumea reală și, lumea ideală»).
Aci,

în curs

de

30

ani, s'aii în-

tilnit adesea mulți oameni po„litici şi literați ai Țărei. Mulţi
din cei lipsiți de mijloace, gă:

seaii o existență comodă în casa
lui Persescu,

comunică cu Marea,

de care' e format, prin o gură
așezată mai sus de punctul tri-

Are

slincă,

în albia rîului Bisca-Rozilei, jud.
" Buzăi, com. şi căt. Gura-Teghii,
de unde se desfășură-o prea
frumoasă privelişte. D'asupra'ei

biserică

(Vezi Drăgănești).

şi.o

școală

Persica.

Vezi

Prersica.

Perşinari, coiu. rur., jud. Dim.
boviţa, plasa Cobia, situată pe
cîmpie, pe malul drept al riîului Dimboviţa, la 15 kil. spre
S. de Tirgovişte. Prin raionul
com., afară de Dimboviţa, curge
și un piriii, numit Nuceţelul.
Are o populaţie
de 1053
locuitori ; o biserică;

o moară de apă.

o şcoală;

PERȘINARI
Se

683

învecineşte

comuna

Cazaci,

desparte

prin

la

de

Est

cu

care

se

Populația

Dimboviţa ; - la

șorul,

Cocorăști,

pl.

Tirg-

Pădure, jud. Muşcel ;

izvoreşte

din coastele pădurei cu același

tunul

parte din că-

Vlădeşti - Pămînteni, și se

varsă în rîul Bratia,
Perşunari,

sufdivizie a cătunu-

ui Tohăneanca,

com.

jud. Buzău,
Perşunari,

Tohani,

moșie, în jud. Buzăi,

com. Tohani, căt. Tohăneanca,
Vezi Soreasca.

Perteşti, ma/a/a, com. rur. Ro:
şiile, pl.-Olteţul-d.-s., jud. Vilcea.
Are o populaţie de 263 locui:
tori;

o biserică, făcută

parată în 1862 de preotul V.
R. Streangă și la 1888 de Vasile Popa Luţă.

Pervelei, saz, în jud. Constanţa,
Pl. Mangaiia, căt. com. Tuzla,
"situat în partea de E.a plășei, :
de

S.-V.

a comunei,

IO kil. spre S.-V.
de reședință, Tuzla
văei Tatligeac. E
movilele: Tatligeac

la

de cătunul
și la Vestul
dominat de
(63 m.), de

la E.; Cioban-Iuicuc,
de

în formă de

- rengic, la Chiuciuc-Tatligeac,
la

Biuiuc-Tatligeac, la Tuzla și la

Pescari,
haiul,

parte
com.

din

moșia

Șendriceni,

_dini,

Pescarul, mahala, în jud.
Pl. Ocolul, com. Secuiul,

Pescarul,

lac,

pl. Sulina, pe

în jud.

teritoriul

Dolj,

Tulcea,

comu-

țul Chilia în vre-o revărsare an-

- terioară a lui; primește apa
printr'o mică gârliță ; are 30 hect,
; e

înconjurat cu stuf; conține pește.

Pescăreşti, cătun, al com. Vul.
peni, pl. Oltețul-Oltul-d,-s., jud.
Romanați. V. Vulpeni.
Pesceana.

Vezi Peşteana.

Pesceanul.

Vezi Peşteanul.

:

Peste-Girlă (Sfoara-de-), mo.
șe,

în jud.

Buzăi,

com.

Pătir.

lagele, avind cam 300 hect. arături, fîneață și izlaz, proprietate

moșnenească,

Peste-Vale, sădivizie a
nului Pleşcoiul, din com.
coiul, jud. Buzăi,

Tol, IV.

Girla Peșteana o udă dealuagul săi.
|
Situată pe șes,
dealului Chicioara,

cătuPleş-

Peşteana, com. rur., jud. Gorj
,
Pl. Ocolul, situată în partea de
S.-E. a comunei Ciuperceni. Se
compune din cătunele:
Peș-

sub coasta
. Piriciul şi

Oprișiul, are o suprafață de 657
hect., din cari 342 hect, pădure,

120 hect. arabile, 110 hect.
fi.
neţe, 12 hect, izlaz și 3 hect
,

livezi de pruni.
Are o populație

de

.
198 fa-

milii, sati 838 suflete, din care
177 contrib.; o şcoală mixtă, fondată la 1851 și frecuentată
de
38 copii; două biserici de lemn
,

deservite

tăreți.

nei urbane Chilia-Veche, așez
at
în ostrovul Tatarul, dintre
brațul Chilia şi Tătarul, în part
ea
de N.-V. a plășei și cea de S.-V
.
a comunei; este format de bra-

teana și Boboeşti.

Geograte,

Bu-

pl. Co-

la S-E;

Tașli-Iuc, de la N.-V, (90 m.),
Suprafaţa sa e de 2944 hect.,
dintre care 11 hect.. sunt bcupate de vatra sațului şi de gră-

"63617. Jlarele Dicţionar

aci pleacă,

la anul

"1770 de preotul Streanga și re-

- şi cea

De

-

șula, jud. Dorohoiii,

Perşinarului (Valea-), 272 cu
străbate

suflete,

„rază, drumuri comunale la Ghe-

Cade în

comunei.

nume;

486

parte din.

jud. “Prahova.

„centrul

a-

Carli-Chioi,

- Perşinari, sas, făcînd
rur.

compusă

proape numai din Sîrbişi Bulgari, este de 1ș2 familii, sai

V., cu Sperieţeni, despărținduse prin valea Șuţa; la N,,
cu
- Văcăreşti, despărțindu-se
tot
"prin Dimboviţa şi la S., cu
com.
Gura-Șuţii.

com,

sa,

PEȘTEANA

de 1 preot și 2 cîn-

Locuitorii sunt moșneni, Er
posedă: 17 pluguri, 95 care cu
boi, 2 căruțe cu cai; 6or vite

mari cornute, 37 cai, 235:
oi,
187 capre și 230 porci,

Budgetul, comunei e la veni.

turi de lei 861,

bani

88, iar la

cheltueli, de lei 82.
|
“Comunicaţia în comună

se.

face prin şoseaua comunală care

dă în șoseaua județeană T..]iulSeverin.
y

În comună se găsesc: 10 pu-

ţuri și 25 fîntîni,
.
- Locutorii, deosebit de agricultură, se ocupă cu olăria, fă
cînd vase de pămînt.

Două dealuri sunt: mai importante în această comună :

Chicioara - Mare și ChicioaraMică, acoperite de păduri.

Peşteana,

cătun de reședință al

comunei cu

același nume,

pl.

Ocolul, jud. Gorj, situat sub
coasta dealului Chicioara, pe o

suprafață de 387 hect,, din cari:
152 hect. pădure, 145 hect. arabile, 80 hect, finețe, $ hect.

izlaz, 2 hect. livezi de pruni.
Are o populaţie de 148 fa. milit, saă 548 suflete, din cari
131 contribuabili; o biserică
de
lemn, fondată la _1876, deservită de 1 preot şi 1 cîntăreţ ;

o şcoală

mixtă, care

în anul

PEȘTEANA

684

_1899—g90o a fost frecuentată
de 38 elevi.
Locuitorii sunt moșneni. Ei

posedă:

15 pluguri,

58 care cu

„boi, 2 căruțe cu cai, 449 vite
mari cornute, 27 cai, 181 oi,

107 capre și 160 porci.
In cătun se găsesc 4

puțuri

și 15 fîntîni.

Peşteana, sa/, făcînd parte din
comuna rurală Cermegești, pl.
Cerna-d.-s,, jud. Vilcea. Are o
populațiune

„Școală de
frecuentată
...30 copii; o
“la ş kil, de
- comunei,

de

355 locuitori; o

cătun, care a fost
în 1899—g90o de
biserică. E situată
Chiricești, „reședința

„jud. Vilcea, Cade în centrul co„_munei, pe valea cu același nume.
Are o școală mixtă, cu 39
elevi (189
- 900);.
9
2 biserici
de lemn, Ursoaia și Gorgotești.
Cea „din urmă are următoarea
- inscripție:

;

sfintă și Duranszecască bise-

s'aii ridicat din

hramul

Sf,

temelie

frumuseţat cu zugrăveală, după
vede, de Popa
și Ion Dogaru,

Peşteana,

Radu,
184$,

Popa

mahala,

Voe-

și* s'a în- -

cum

se

Constantin

jud.

Vilcea,

pl. Cerna-d.:s., com. rur. Roești.
Peşteana, mahala, în jud. Me" hedinţi, pl. Motru-d.-s., com.
rur, Jegujani.
Peşteana, 74, jud. Vilcea, izvorește din Dealul-Cărămidei ; cur-

“ge de la N. către

S.-E.;

trece

aproape de Drăgăşani și se varsă în Olt, între comuna Voi-

cești și
Udă

Zlătărei,

com.:

şi

viabilă.

a albiei

Lărgimea

este

de

25

m.

Fundul conține nisip, iar țărmurile aiă o înălțime de la 2—ş
m. Malul drept domină pe cel
stîng. La Zlătărei, este un pod
de lemn, cu o lungime de'44 m.

Cocoreni şi Peșteana, pe o suprafață de 5780 hect,, din care
4150

pl. Oltul-d.-j.

Glăvile,

Amărăşti,

Nemoiul, Creţeni și Sutești. Valea sa este populată, pro-

hect.

Peşteana, pirîz, jud. Mehedinţi,
ce izvorește

din hotarul

și se varsă în Hușniţa.
Peşteana-de-]Jos,

căzu

ş00o

hect.

saii 641 sufi., din cari 306 contrib.;
27

mixtă,

frecuentată

copii (1899—900);

o

de

bise-

rică de lemn tencuită, fondată
de locuitori la 1880, deservită
de 1 preot și 2 cîntăreți; 1 herăstrăii mecanic, proprietatea bi„sericei Creţulescu; 2 cîrciumi;

_I: brutărie,

Comunicaţia în com. se face

comu-

nei Pavăţul, trece pe la Timna

pădure,

izlaz, 180 hect. fineţe și '950
hect. arabile,
Are o populaţie de 232 fam.,
o școală

Peşteana, ziriz, ce vine din spre
com. Floreşti, trece prin com.
ur... Broșteni, pl. Motrul-d.-s.,
jud. Mehedinţi, şi se varsă în
riul Motrul,

prin

șoseaua

naționa'ă

Filiași-

Pietroşani, precum și printr'o şo-

de re.

„şedinţă al comunei Valea-cuApă, pl. Jiului, jud. Gorj, pe

partea dreaptă a Jiului, situat
pe ambele laturi ale șoselei vecinale, pe o suprafață de 20

comunală,

care

o pune

în

legătură spre N.-E. cu comuna
Rășina,
„In com. sunt mai multe dealuri, între care: Dealul-Perilor,

cu înălţimea 'Tolanul, pozițiune

admirabilă,

hect,, din cari 100 hect, pădure,

:72 hect. izlaz și vatra satului, 32
„ hect. finețe şi 313 hect. arabile.

Are o populație de

rică, ce se prăsnuește
vozi,

medie

sea

Peşteana, sa/, făcînd parte din
com. rur, Glăvile, pl. Oitul-d.-j.,

Această

“ductivă
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fa-

milii, sai 300 suflete, din care
160

lemn

contribuabili; o biserică de

tencuită, fondată

cuitori la anul

1889

de
și

lo-

deser-

vită de 1. preot și 1 cîntăreț,
Locuitorii posedă: 63 pluguri,
71 care cu boi, 3 căruțe cu cai,
118 vite mari cornute, 15 cai,
45 porci și 139.0i şi capre.
Comunicaţia în cătun se face

pe şoseaua vecinală, care o pune
în comunicație la N. cu com.
sa Valea-cu-Apă, îar la S. cu
Urdari-d, -s.
Peşteana-de-Sus, con, rur., jud.
Gorj, pl. Jiului, la S$. de com.
Bălteni,

situată pe loc șes și de

„ambele laturi ale șoselei naţio„male Filiaşi-Pictroşani, pe par"tea stingă a Jiului și la 26 kil.
de T.-Jiul.
E formată din două cătune:

Peşteana:de-Sus, căzu de reședință, al com. Peșteana-d.-s.,
jud. Gorj. Are o suprafață de
5030

hect.,

pădure,

290

din care 4000 hect.
hect. izlaz și vatra

satului, 140 hect. finețe și 600
hect. arabile.
:
Are o populație de 146 familii, sait 450 suflete, din care
200 contribuabili.
,
Locuitorii posedă: 24 pluguri, 100 care cu boi, 12 căTuțe cu cal; 175 v. m. c., 44
cai, 445 oi și capre şi 184 porci.
„Are o biserică şi o școală.

Vezi Peșteana-de-Sus,

com. rur.

Peşteanul, /ac, la E. com. Bertești-d.-j., jud.. Brăila, aproape
de Dunărea-Vechie;

în

el

dă

Privalele: Strimba,' Repejoara,
Privalul - Vechii, Vilciașul și
Peșteanul.

| Peşteleasa, irlă,
izvorește

jud. Muscel ;

de la V. de locul nu:

PEȘTENUȚA

685

PEŞTIȘANI

7

mit Piscul-Căldarilor; formează

Călătorii nu. pot merge la acest

limita între cătunele: Poeniţa şi
Golești, din pl. Rîurile, și se
- varsă în riul Bratia,.
Peştenuţa,

com.

rur-. şi saf,

„schit, de cît numai călări, de
la Moroeni, sat Pietroșița şi de
la Sinaia.

In peştera sai grota de Jingă
acest schit, legenda spune că

în

„jud. -Mehedinţi, pl. Motrul-d.s,,
la 43 kil. de orașul Turnul-Severin. Satul formează comună

S'ar fi ascuns
Dacii,

flete,
' din cari 60 contribuabili,
locuind în 90 case; o biserică,

tăreț;

16

cai,

230

oi,

160

nele

Gîrcina

situat între comuși Doamna.

|

Peştera, peșteră, pe matca riului

Are o şosea comunală, care
trece prin Stroești, venind din
Severin și Baia-deAramă.

țime de 80 m. d'asupra nivelului apei Bistriţa, pe malul drept.

Bistriţa, jud. Vilcea, plaiul Horezul, com. Costești, la o înăl-

lei,

Constanţa,

pl. Medjidia,

căt. com.

Cuiusu, situat
tea centrală a
a comunei, la
V. de cătunul

mai mult în parplășei şi cea N.-V.
3. kil. spre N.de reședință, Ma-

Mamut-

mut-Cuiusu. E așezat în valea
Peştera - Ceair, la deschiderea
văei Irti-Culac, lingă locul numit

Gura-Peşterei (un loc stîncos).
Șoseaua națională
CuzgunMedjidia trece prin sat, prin partea sa de N.-V.;

un

drum

co-

munal pleacă la N. spre Ivanes

şi altul spre S., la Mamut-Cu-'
iusu şi Idres-Cuiusu,

Peştera, schit,

Ialomiţei,

numit şi Izvorul.

saii Peştera-Obirşiei,

jud. Dîmboviţa. . (Vezi.

munte).

„

Comunicaţia la peșteră se face

pe

Peştera, sat, în jud.

-

jud. Neamţu,

com. e la venituri
și la cheltueli, de

646

-

„de bolovani,

Peştera, zpirnte, în ramura Cozlei,

rimători;

6o stupi cu albine.

Budgetul
de 656 lei

ce

războaielor

plu-

guri, 29 care cu boi, 5 căruţe
c1 cai; 200 vite mari cornute,
14

se deschide

ce în ce.

posedă:

Bătrina,

|

|

Acest schit are hramul S-ţii.
Apostoli Petre și Pavel şi s'a
zidit într'o peșteră ascunsă, pe

la 1810, de Ion Baltac și Șerb,
=

la

N.

mănăstirei

Bistriţa,

suind pe munte pănă la un loc,
apoi la dreapta pe o potecă
foarte strimtă. Mergind mai departe, calea se face și mai anevoioasă, căci ajungînd la capătul acestei poteci, cobori brusc
un pisculeț sprea continua dru-

mul pe'o punte “de lemn
nată

de

două

ani-

stînci, la capul

peşterei.

In fundul uneia din. subterane se află un basin cu apă,
ce

izvorește

din

stîncă.

In această cavernă sunt 2 bisericuțe, una “săpată în piatră
naturală,

la întunerec şi a doua

în gura cea mare a peșterei, care
gură este situată la N. de intrare și în care nu se poate intra
de cit suind pe o scară. In această cavernă se păstrai relicvele Sf. Grigore Decapolitul şi

„alte odoare, în timpurile grele.

Peştera- de-la - Piatra - Arsă,

înainte, spre E., se află o tulpină cu trei copaci

ori

15 m. și înaltă cam de z3o m.
și merge tot sirimtindu- -se din

şi 1 cîn-

o cîrciumă,

Locuitorii

multe

Peștera, la gura căreia este
schitul, este lungă pe sub munte
de aproape 150 m., largă de

de 400 su-

deservită de 1 preot

timpul

mai

le-aă avut cu Romanii.

cu satul Stroești,

Are o populaţie

în

de

Zeșteră, jud. Prahova, ce are o
lungime de 40 m. și o lărgime
de 15—20 m. Pe la mijlocul
drumului. de la Poiana-Stinei

o

şi

de

potecuță,

aci

plină

ce coboară tocmai

la peșteră. In peșteră sunt mici
scări de lemn pentru scoborirea vizitatorilor. Aci sunt stînci
întregi, un fel de stalactite, formate dintr'o piatră 'moale, numită de locuitori Lapte-de-piatră.

Peşti-Romîneşti, zezere, județul
Brăila ; comunică la S.-V. cu FuSarul și sunt situate la N, de
Pești-Turcești, pe hotarul dintre
comunele Vizirul și Ciacîrul.

„Peşti-Turceşti, zezere, jud. Brăi- la, situate la S. de cei Rominești, între aceștia și DunăreaVechie, com, Ciacirul,
-

Peştioşul, piriiaş, în jud, Neamţu,

pl. Bistriţa, com. Tazlăul; izvo-

reşte din ramura munților Stridinilor

și

se

varsă

pe partea

stingă a pîrinlui Tazlăul, aproape
de satul Tazlăul,

Peştișani, com. rur., la NV. de
com. Brădiceni, jud. Gorj, plaiul
Vulcan. Se compune din cătunele: Boroșteni,: spre N.; Peştișani, în centru; Seuca,. la S. şi

Hobiţa, spre S-E.

-

E situată pe şesul cu același
nume, pe o suprafață de 2274

hect., din

cari 720 hect. pă-

dure, 630 hect. aratură, 740
hect. fineţe, 140 hect. izlaz, 34
-hect. „vie și 10.hect.. livezi de
pruni.

-

Are o populaţie de 495 fa-.
milii, sai 2230 suflete, din cari
520 contribuabili; o şcoală mix: tă, în Broşteni fondată la 1847,

„. frecuentată de 48 copii ; o școală
de cătun

în Seuca, cu 46 elevi:
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6 biserici, deservite de 5 preoți
şi 6 cîntăreți,
„ Locuitorii sunt parte moşneni, parte împroprietăriți. Er
posedă: 96 pluguri, 250 care
"cu boi, 16 căruţe cu cai; 1470
vite mari cornute, 212 cai, 1800

oi, 637 capre, 750 rimători; 72
stupi cu albine,
Statul posedă în Hobiţa un
domenii.
Budgetul com. e la venituri
de 1189 lei, 75 bani și la cheltueli,

de

1174

lei, 25

Boroștina.

Comunicaţia în com. se face
prin șosele vecinale, careo leaBrădiceni

și

Tismana

și

prin

șosele

leagă

cu Topești și Telești-d.-s,

comunale,

care

o

În com. sunt: 5 mori pe apa
Bistriţa, 44 puțuri și 2 fîntîni,

Peştişani, căzun de reședință al
com. cu același nume, jud. Gorj,
plaiul Vulcan, situat pe o suprafață de 892 hect., din care
290 hect. pădure, 258 hect, arabile, 265 hect. finețe, 60 hect.
izlaz și 29 hect. vii,
Are o populaţie de 221 familii, saii 880 suflete, din care
228 contribuabili; 2 biserici de

lemn, una fondată

la

1720

şi

reedificată la 1852, a doua fondată la 1843 şi reedificată la
1885, deservite de 1 preot şi 1

1 cîntăreț.
Locuitorii sunt parte Moșneni, parte foști clăcași, Ei po-

sedă: 38 pluguri,

124

Petcari, sul-divizie a căt. Pir-lita, jud. Buzăii, com. Cănești.

Petcul,

să/uc,

pe dealul Petcul,

jud. Fălciu, pl. Podoleni, com.
Cozia, format din vii și livezi,

Petcul, dea/, în partea de N.E.
a com. Cozia, pl. Podoleni, jud.
Fălciă,

care

se

întinde

dreapta rîului Jijia.
Pe el sunt multe
cuitorilor,

vii ale lo-

care cu

boi, 8 căruțe cu cai; 630 vite
„mari cornute, 120 cai, 860 oi,
280 capre, 345 rimători; 20

stupi cu albine,
| Peştişani, fostă stație de cat de

Zoştă, com. Peştişani, jud. Gorj,
pe drumul de la Tirgu-Jii la
Cernești (T.-Severin). Avea 16
cai (1850).

Petculeasa, zzzer, la N. ostro“vului Minoaia, jud. Brăila, com.
Tichilești, între iezerul Țiganca

şi canalul Minoaia; comunică
spre N. cu canalurile Minoaia
şi Lata,

Petculeşti, sa/, jud. Argeș, pl.
Oltul, făcînd parte din com. rur,
Lăunele-d.-s.
Petculeşti, saz, făcînd parte din
com. rur. Ștefănești, pl. Oltul:
d.-j., jud.

munci.

Vilcea,

reşedinţa

136

co-

Are o populație de 112

suflete; o moară cu aburi,
Pe la V. trece șoseaua na-

țională Piatra-Rîmnicul.

Peter (Dealul-lui-), Zeaj, lîngă
satul Hirtoapele, jud. Suceava,
Parte e acoperit de pădure şi
parte cultivabil. Pe el se văd
încă urmele șleahului ce lega
Iași cu Suceava.
Petericiul, Zea/, pe teritoriul com.
Corbul, pl. Mijlocul, jud. Olt.
Are direcțiunea N.-S. și se întinde paralel cu Vedea, la V.
de căt. Vitănești, pe o distanță
de aproape 2 kil. Se mai numește şi Cerul,
Petia, sa/, pe moşia cu același
nume, jud. Suceava, com. Pleşeşti. Are o populaţie de 142
familii, sai 589 suflete, din care

contribuabili,

144 case;

locuind

în

o biserică de lemn,

» > cu hramul Sf. Voevozi;o şcoală
mixtă, înființată la 1892, con-

- dusă de un învățător şi frecuentată în 1899—900 regulat de 20
copii, din 120 în vîrstă de școală.
Vatra

satului

ocupă

16 fălci,

32 prj. Moşia aparţine la doi
proprietari, G. Ciudin și G. Gr.

de-a

bani.

E udată de riurile Bistriţa şi

gă cu

PETIA

Raftivanu,

și

are

o

întindere

de 992 fălci, din cari 456 fălci
cultivabile, 260 fălci finaţ și restul mlaștini și teren puțin productiv. .
”
“Improprietăriţi în 1864 sunt:
34 fruntași,

41

pălmași.

şi 30

codaşi, stăpinind 254!/2 fălci.
Drumuri principale sunt: la
Fălticeni,

(5

kil.);

la

Pleșești,

(4 kil.); la Oncești, (11/

ki).

Prin cartea de mărturie din
7104 (1596), Iulie 14, Irimia Mo-

ghilă Voevod recunoaşte dreptul de proprietar lui Minea, fiul
lui Ilarion Călugărul, ce se chema în mirenie Ion, asupra moșici Petia, cumpărată de la 'Costea Petie, drept 900 galbeni tătăreşti, încă de pe timpul lui
Ștefan Vodă-cel-Mare, (cUric.»,
AVI, p. 8).
Petia se împărțea în PetiaMare

şi Petia-Mică

şi

se com-

punea din mai multe răzășii,
dovadă uricele de la Const. Moghilă Voevod din 7117 (1609),
August 26, prin care Avramica,
fiica lui Ionașcu, vinde lui Pă-

traşcu Vel Vornic Țărei-de-sus,
un

loc de

3

case

de la Petia.-

Mare și cu jerebiile lor din țarină și din livadă

și cu

tot lo-

cul și venitul de peste an, drept
So taleri arginţi, precum şi alte
acte

și

mărturii

de

vinzare

şi

zălogire de jerebii şi case. (V.
«Uric.>, de Th. Codrescu, vol.
XVI,

p.

8,

9,

10, 12,

18,

19,

20 și 26).
In 1803, Petia lui Vasile Ciudin avea 25 liuzi, plătind 280
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lei bir anual,

la care se mai a-

Petrăchioaia,

dăogaii -breslașii ot tam, 2 liuzi,

din com.

plătind bir 24 lei pe an. (<Uric.»,

21, se întărește stă-

107

pinirea Paharnicului Tudorachi
Ciurea şi Vasile Ciudin asupra
moșiilor

Petia-Mare

și

Izvorul.Bîrzei,

jud. Mehedinţi.

Petia-

Petra,

saz, în jud. Mehedinţi, pl.

Dumbrava, com. rur, Podul-Gr
osului,

2az, lingă satul Lăză.

com.

Golăești, pl. Braniş-

tea, jud. Iași. E format din apa
Jijiei și se scurge în balta Grozoaei,

699 hect.

Locuitorii

cultivă tot

terenul,
|
Are o biserică, cu hramul Sf,
Nicolae,

deservită de

I cîntăreț;

1 moară

1 preot și

cu apă și

1 pod stătător,
Comerciul se face de I. Cîrciumar.
Numărul vitelor mari e de
207 şi al celor mici, de 562,

Petrăchești, căzuu
culești, jud.

Petrădaia,

az, jud. Vilcea;

cu

820

viziile: Cimpulungeanca,
gueşti și Homocioaia.

Gur-

Petrăcheşti, sal, pendinte de
com. rurală Zăicoiul, pl. Amaradia, jud. Dolj, situat la 3 kil.
Zăicoiul,
al comunei.

căt.

de

reședință

Are o populaţie de 9 familii,
Sai 35 suflete, locuind în 21
case,

Petrăcheşti,
com.

pzoșie,

şi Surpatele, de la N, dealului Băloiul; trece prin cătunul Surpatele, pl. Oltul-d.-s. și
se varsă în rîul Otăsăul, spre
com. Mănăstireni,

Petrăria.

Vezi

Petrăşcani,

saz, în jud. Tutova,

Petre (Valea - lui-), ziriă, în
jud. R.-Sărat, pl. Marginea-d..s.,
com. Lacul-lui-Băban ; izvorește
dealul

Niculești;

are

370

Costandoiul ;

partea de S. a comunei

varsă în riul Rîmna,
lui,

,

substanțe fixe

conține:

-iodure, bromur alcalin, sulfat de

„sodă şi de magnezie (concentrate), carbonat de calce, . de.

sodă și de magnezie (considerabil), clorur de sodium și de
calcium, fosfate și silicate (urme),

hiposulfitde .sodium

(conside-

rabil) și” fier fosfat (urme).

Apele din această sursă și din

izvoarele Regele Carol și Re-:
gină Elisabeta, ai: o acţiune profundă asupra organismului, ceea-

ce face
stabilă
Aceste
prietăţi

ca influența lor să fie
și efectele lor prelungite.
ape avînd aceleași promedicale ca apele de la

Bonnes,

ca

mai

și

acestea

multe

luni

numai

de între-

buinţare a lor, încep a'și mani:
festa proprietăţile lor în mod
eficace. Prin profunditatea acestor

acţiuni

prelungite,

aceste

ape lucrează nu numai asupra
catarelor de piept, astmelor și afecțiunilor chronice ale gitului,
numite de cit-va timp granulațiunile fondului gurei,anginei gra-”
etc.,

dar

Şi chiar

asu-

și se

pe dreapta

în Valea-Tisei,

Petre- Rareș,
de com.

cătun,

pendinte

Tangirul, jud. Vlaşca.

S'a format cu ocazia împroprietărirei însurăţeilor, la 1882, pe:

moșiile Albele-Tangirul,
ful

și Șalăul.

S'a dat,

Manala

140

locuitori, 872 hect,

,

Are o biserică, zidită la anul,
1885, deservită de un preot și

un dascăl,

udă

Petrea,
Bacău,

vf ue mite,
în jud.
pl. Trotușul, de pe te-

ritoriul com. Grozești,

Petre-Munteanul, sursă de apă
minerală,

Soo vedre

Pictrăria,

în jud. Bu-

hect., din cari 5o hect. pădure,
apoi arături, fineţe, livezi și
izlaz.

Ca

nuloase,

pl. Simila, com. Buda, spre S$.
de satul Buda, cu o populaţie
de 401 suflete, locuind în 103
case.

din

de

pra, ftisiei.

lo-

„cuitori și 170 case; are sub-di-

de

iz-

Govora

Vezi Pietrărașul.

al com. Ni-

Buzăi,

şi o abundență

'*

în 24 ore,

după

Petrăraşul, Ziriă, jud. Dorohoiă.

Petrari. Vezi Pietrari,

zăi,

are

vorește dintre comunele

Petrachi,
reni,

Al. Lenș

pădure).

în com. tur. |

pl. - Ocolul-d.-s.,

locuitori.

_D-

Petiuţa, pziriă, în jud. Suceava,
com. Șoldănești ; își are obîrşia
în satul Petia și se varsă în Șomuzul, avînd 3 kil. lungime.
mahala,

parte

Frumușani-Cus-

și locuitorii, 71 hect, Proprietarul cultivă şoo hect. (150 hect,
sterpe, 20 hect, izlaz şi 29 hect,

Mică. (cUric.», VI, p. 278).

Petoleşti,

sas, făcînd

_rur,

tureni, jud. Ilfov, pl. Negoești.
Se întinde pe o suprafaţă de
770 hect,, cu o populaţie de

VII, p. 253).
Printr'o carte de judecată din
1807, lunie

PETREA

basi-

nul Olăneștilor, județul Vilcea,
avind o temperatură de I40R.

|

Petrea, zirii, în jud. Bacăă, pl.
Trotușul, de pe teritoriul com.
Dofteana, care se varsă pe
dreapta Trotușului.

”

PETREANUL

6S8
.

Petreanul,

saz, în jud. R.-Sărat,

- „PL. Orașul, căt. comunei Odobasca, situat în partea de V.,

pe malul stingal riului Rimna,

la 1800 m. spre V. de cătunul

de reşedinţă ; are o întindere
de 200 hect., cuo populaţie de
50 familii, saii 212 suflete, din
care 44 contribuabili.

Petreanul, deal, în jud. R.Să.
rat, pl. Orașul, com. Odobusca ;
se desface din Culmea-Lacului;

se întinde printre rîul Rimna
şi afluentul său, Valea-Neagra ;
e acoperit

cu

Sărat,
basca,

R..

» pinde de circumscripția VII sil„vică, ocolul Vărzărești ; are 1207

hect., proprietatea statului,
sa,

com. rur.

făcînd

Costești,

jud. Vilcea,

parte

din

pl. Horezul,

situat

pe

ambele

sfint

hram

lauda lui Dumnezeii
tului săi

Nicolae

s'a

ridicat

întru

şi cu cinstea

şi S'a zidit

sfin-

cu

toată

anevoință de smeritul Kyr Ștefan Eromonach, egumen ot Bistriţa, ajutorind
şi Epifanie Eromonach şi Nicodim Eromonach,

întru

vecinica pomenire

a lor;

Domn și stăpînul țărel fiind lon Constantin Brincoveanu Basarab Voevod.

Petreni,

dea,

situat

la

N, de

“față cam

de

120'

hect.

şi se

” prelungeşte dela S. spre NE. ;
e proprietatea statului; pe dînsul

„sunt locuri
pruni.

Petrenilor
de munte,

pornește

cultivabile,

(Culmea-),
în jud,

Şi

cur/ure

Vilcea,

din culmea

vii

care

Vintura.

culme

La
întră

numirile de Dealul-Petrenilor
Dumbrăvești,

şele Fundul-Văii

Are

din 4

Viile ocupă 111.50 hect.
Este unită prin căi vecinale
cu com. Gioseni, prin Horgești,

Petrești,

sate și un al cincilea,
mele Podul-Roșu.

"Are o populație

re.

cu

de

nu-

308 fa-

1318 suflete, din care

274 contribuabili, locuind în 306
case; o școală mixtă, care funcfionează din 1864 în satul Pe-

treşti, frecuentată în 1899—900
de 32 copii; două biserici, una
în satul Petrești și alta în Soci,

deservite de 1 preot şi 3 cîntăreţi; 2 circiumi,
Vite: 55 cai, 519 vite mari
cornute, 203 porci, 73 capre şi
1004 oi.

Stupi cu albine sunt 260.
Budgetul comunei e la venitură de lei 2750,

bani

17 şi la

cheltueli de lei 2730,
S'aii

legea rurală

împroprietărit

tori, cu

767

pe teritoriul acestei com., unind
satele din

bani 16.

|

rincea, reședința plășei, 11 kil.;
la com. Nănești, 9 kil.; la com.
Răcătăul, 9 kil.; la com. Pinceşti, 5 kil.

Petrești, com. rur., jud. Dimbovița, pl. Cobia, situată pe cîmpia Ciineasca și Ragul, la marginea de S. a județului Dim* boviţa

lovul, lingă jud. Vlașca.
Se
compune din două cătune: Ra-

gul și Petreşti, cu o populaţie
de 554 locuitori. Are: 5 uliţe:
Ragul, Tabaci, Ghergulești, Croi-

tori și Spătari; două

ralul Fălcoianu, în căt. Ragul,
condusă de un învățător și a
doua,

condusă

de o învăţătoare

locui-

mori de apă.
|
Se învecineşte : la E. cu com.
Uliești, la V. cu Broșteni, la
N. cu com. Greci şi la S, cu
com.Petreşti-Patru-Zeci-de-Cruci

prăjini
care

se

neşti, la S.

Păncești,

din jud. Vlaşca, despărţindu-se

la V. cu com. Gioseni (secția
Horgești) şi la E. cu com. Găi-

şi apa

ceanca

prin

tindere de 3113

biserici;

două școli, una cu un local
- mare şi frumos, făcut de Gene-

220

com. Nă-

(jud. Tecuciii),

și la 48 kilometri de Tir-

govişte, pe malurile rîului Neaj-

în căt. Croitori sau Petrești; 4

mărginește la N. cu
cu : com.

se alcătueşte.

1864,

fălci și 40
comunei,

care

Distanţele: la Bacăii, capitala
“districtului, 27 Fil.; la com. Pă-

din

pămînt în țarină.
Teritoriul

şi cu satul Răcătăul. Calea vecinală Leca - Pinceşti trece şi

cătune:

şedinţa, și Valea-lui-Neni. Mai
înainte avea pe lîngă aceste 4

o pădure de aproximativ

800 hect.

şi

şi Socii.

Soci,

hect.

tură este de 999

Petreşti, com. rur., jud. Bacăi,
“pl. Bistriţa-d.-j., situată în colțul-de S.-E. al judeţului, în
Valea-Petreștilor, udată de pi.
riul Dieneţul, îngroșat cu pîriia-

După

com. Topești, plaiul Vulcanul,
jud. Gorj, şi spre V. de dealul
vecin Dilmocsa; are o supra:

hect., cu 546.26 hect. pămînt
productiv şi cu un -venit de
17439 lei anual.
Totalul păminturilor de cul-

în regiunea dealurilor şi poartă

milii, sai

maluri ale riului Cerna. Are o
biserică de zid cu 'următoarea
inscripție :
Acest

aproape de com. Frincești,

Se compune

în jud.

Costeștilor de

S. de aci, această

Fundul-Văii,

pl. Orașul, com. Odope dealul Petreanul; de-

Petreni,

rița, separă apa

riul
Otăsăul și se termină la
confluența Otăsăului cu Bistriţa,”

păduri,

Petreanul, pădure,

PETREȘTI

.

are o în-

hect. Proprie-

tari mari sunt moștenitorii lui
„Alexandru Vidrașcu, care ai
o moșie de aproximativ
1933

de cele-alte comune prin cîmpii
Neajlovul şi unindu-se
şcsele vecino-comunale,

In apropiere este
de peste 70000 arii.

o pădure

Petreşti, saz, şi reședința comu-

PETREȘTI

-

689

„nici cu acelaşi nume, jud. Bacăi, pl. Bistriţa-d.-j., situat în
Valea-Petreștilor, pe malul drept
al piriului Dieneţul. Are o' populație de 147 familii, sati '590
suflete; o şcoală mixtă, înființată în 1864 și care în anul

1899—900 a fost frecuentată de

"35

elevi;

o biserică,

clădită

la

1810 de Petrache Sturdza. Se
zice că aciar fi fost o biserică
de lemn, renumită „prin sculpturile sale.
Vite:
cornute,

31
87

cai, 266 vite mari
porci şi 33 capre.

Petreşti, saz, pe stînga Jijiei, în
partea de S.-E. a comunei Bui„măceni, jud. Botoşani, cu o su.
prafață de 8g9o hect., din care

"100 hect. pădure.
„Are o populaţie
- milii, sai 93

de

suflete;

2 mori'de apă;

30

2

fa-

iazuri;

1 cîrciumă,

A avut o biserică, care a ars.
„la'1880, împreună cu satul Buimăceni și Petrești.

; Locuitorii

posedă:

127

boi

și vaci, 22 cai, 528 oi, 10 porci;

25 stupi cu albine.
Petreşti, sat, jud. Dimboviţa, pl.
Cobia,

com.

Greci.

Petrești, sat, jud. Iași,- pl. Braniştea,

com.

Golăești,

185

suflete.

păduri,
familii,

Are o biserică

şi casele proprietăței.

Are o populațiune
de 138 suflete, locuind

Petreşti,

dată la 1884 și frecuentată în
1899—goo-de 65 elevi; 2 biserici, din care una nouă și alta

în 24 case.

a/tă numire

a

satului

Slobozia, jud. Roman,
tul-d.-s., com.

„reparată

pl. Sire-

Boghicea.

Borăşti,

Situat pe coasta

jud.

sagi,

—€

Petreşti, saț, făcînd parte din
com. rur. Coșești, - plasa RiulDoamnei, jud. Mușcel.
Petreşti, cătun, în jud. Putna,
- pl. Vrancea, com. Năruja, si-

tuat pe locul unde piriul Năruja se varsă în Zăbala și a: „proape de muntele Zeghiul.
SS

de

preșuri

de

'Toa-

ca, și udat de piraiele Gelna şi

dă-

cai, şi chiar de

capră.

Locuitorii posedă: 61 pluguri,

Țurcăleasa. Are o suprafață de

78 care cu boi; 275 vite mari

9

cornute,
1000 oi, 307 _capre,
150 rîmători, 15 cai; 35 stupi

371 hect. și o populaţie
familii, sai 30 suflete.
Vite:

24

vite

mari

de
|

cu. albine.
|
Veniturile comunei sunt

cornute,

“5 cai, 4 bivoli, 8 rimători,

E udată de riul Gilortul, care
o străbate de la N. la S. şi
care une-ori, din cauza ploilor,

prin revărsările sale, contribue
mult la fertilitatea solului prin
depunerile ce lasă ; apoi depi- *
raiele: Riciul, Purcariul, Rogoza, “Sintoaia,

ce curg

Petreşti, pădure, în întindere de
128 hect., pe teritoriul comunei
Jorăşti, pl. Biliești, jud. Putna,
“ aparţinînd statului.

nume

de

T.-Jiului,

for-

mată din 2 mahalale, despărțite
una de alta, și din Petrești, căt.

E situată pe deal și vale și
are o suprafață cam de 943
hect., din care 300 hect. arabile,
25 hect. prunct, ş hect. vie, iar
restul, pădure, izlaz. și tufăriș,
„cea mai mare parte proprie-

tate a d-lui Tache Moscu.
Are o populaţie de 302

prin

Baba

și

văile

și se varsă

Băboiul

cu

același

în Gilort,

Comunicaţia în comună se face.
prin șoseaua judeţeană TirgulJiului-Spahii (Dolj), legînd-o la N.
cu Bărbătești, iar la S. cu Mus-

Petreşti. Vezi Găurincei, piriă,
com. Dumești, pl. Funduri, jud.
Vasluii.
Petreşti-de:Jos, com. rur., jud.
Gorj, pl. Gilortul, spre S. de com.
Bărbătești, în dreapta Gilortului,

de

lei 2362, bani 69, iar cheltuelile,
de lei 1715, bani 34.

Petreşti, moșie a statului, pe teritoriul com. Jorâşti, pl. Bilieşti,
jud. Putna, moșie care a fost
pendinte de mănăstirea Mera şi
a fost arendată (1888—93) cu
23150 lei anual. In 1892 a fost
parcelată în loturi și vindută la
țărani de către Ministerul Domeniilor,
oz

şi la 34 kil.

Vite : 180 vite mari cornute,
516 oi, 30 cai și 22 rimători.

deservite

corturi, zise de păr de
Se află și boiangerii. -

Vasluiă,

dealului

1888,

de capră și se face trăiști,

Petreşti, saz, în partea de N. a
comunei

în

2 preoţi şi 2 cîntăreți,
Aci se toarce și se țese părul

culești..
Cu Ticleni

și Vladimi- ,

rul, se leagă prin drum de care,
Ca mijloc de comunicaţie mai
este calea ferată Tirgul-Jii- Fi-

pe malul

„ Prutului, înconjurat de
cu o populație de 45
saii

PETREȘTI-DE-JOS

liași, avind

„piată

„

ca

stație

mai

apro-

stația Bărbăteşti.

„puțuri; 26:izvoare acoperite și
1 moară cu 6 alergători pe apa

Gilortului.

Petreşti-de-Jos, căzu, în jud.
fa-

milii, saii 1311 suflete, din care
250 contrib.; o școală mixtă, fon-

Ni

Trecerea peste Gilort se face
în comună, pe un pod delemn ce se află pe proprietatea d-lui |
Tache Moscu,. pe hotarul comunei Musculești,
In Petreşti-d.-j. se găsesc : 20

Vlașca, proprietate cu sat a d-lute
Predescu.: (Vezi cătunul PatruZeci-de-Cruci).

PETREȘTI-DE-SUS

690

Petreşti-de-Sus, com. zur., spre

nume, pl. Amaradia, jud. Gorj.
Are o suprafață cam de 800
hect., din care: 150 hect, ara-

S.-E.:
de com. Pojogeni, pl. Amaradia, jud. Gorj. Se compune din 2 cătune: Petrești-d.-s.
(la 24 kil. de T.-Jiului) şi Rogojeni. Se mai numește și Tirgul-Cărbunești.

bile, 2 hect.

frecuentată
69
de

în

1899—900

de la 1883.
Locuitorii

36

plu-

guri, 11 „căruțe cu cai, 66 care
cu boi; 256 vite mari cornute,
57 cai, 346 oi, 64 capre, 319

Timători; 20 stupi cu albine.
Budgetul com. e la venituri
de

3366

lei,

şi

la cheltueli,

de

„3347. lei, 63 bani. Este udată de rturile Gilortul și Blahniţa,
In com. se găsesc: 1 moară
„ pe apa Gilortului cu ş alergători; 7 puțuri și 6 izvoare,
- Comunicaţia se face: prin
șoseaua judeţeană, Tirgul-Jiului-Spabhii. (Dolj), legînd-o la N,
cu com. Pojogeni, iar la S. cu
com. Piriul-Boia; prin șoseaua
vecinală care o leagă cu Cărbunești, şi prin calea ferată Filiași-T.-Jiului, cu stația locală
Cărbuneşti.
Petreşti-de-Sus- este un mic
tîrg, un centru de comerţ, unde

locuitorii

vin spre

comunelor învecinate
a'și cumpăra

cesare.

cele ne-

o școală

mixtă,

Petreşti-de-Sus,

al

frecuen-

15 stupi cu

mari

cornute,

oi,

Gilort,

al șoselei judeţene;

căluu

cu

de reşe-

același

şi

tot

aci se află podul de fier al căci
ferate Filiaşi-T..Jiul, de peste
Gilort.
.

Petreşti-de-Sus, căzun. Vezi căt.
Patru-Zeci-de-Cruci, jud. Vlașca.

Petreşti - de.- Vărsături, com.
rur., .în partea de V. a plășei
Ocolul şi. la E. de orașul T.Jiul, jud. Gorj. E situată pe loc
șes și se compune
nele: Petrești, unde

din cătue şi reșe-

dinţa (la 17 kil. de .T. - Ji),

Drăgoeni, Bucureasa şi PreajbaMică.
Are o suprafaţă de 3380 hect.,
din cari 21 hect, vatra satului,

1220 hect. arabile, 1795 hect,

fineţe,

334 hect. pădure și izlaz,

parte ale proprietății, parte ale
locuitorilor.
Are o populație de 204 familii, saii 1101 suflete, din care!
170

contribuabili;

3

biserici,

din care, una fondată la 1738,
şi alta la 1795, deservite de 3

o școală:

Locuitorii posedă : şo pluguri,
105 care cu boi, 803 vite mari

1166

oi,

164

bani

87.

comunală,

care

se

des.

parte din cea județeană și duce
la căt. Petrești, precum și prin
multe alte drumuri ordinare.
In Petrești sunt 4 puțuri și
13 fîntîni,

albine, 210
260

mixtă,

comunei

șosea

tată de 65 elevi (1899 —900).
Locuitorii posedă: 30 pluguri, 10 căruțe cu cai, 60 care

preoţi și 3 cîntăreți;

-

dințţă

tăreț;

cai,

E udată la S.-E. de pirîul
Amaradia.
Comunicaţia, în comună, se
face prin şoseaua judeţeană T.Jiul-Spahii (jud. Dolj), printr'o

fa-

Aci e podul de lemn, de pe

de fete,

|
posedă:

10

capre, 285 porci și 53 cai,
În cătun sunt 4 puțuri şi 3
izvoare.

. Spital rural. Școală de băeți este
şcoală

de

34

lile, de lei 1552,

100 contribuabili; o biserică,
deservită de un preot şiun cîn-

cu boi,

copii; 2 biserici, deservite
1 preot și 2 cîntăreți;. un

aci de la 1864;

po-

milii, saii 740 suflete, din care

vite

de

10 hect,

şi tufăriş,
Are o populaţie

Gilortul, la E. şi Blahniţa, la V.,

milii, sai 775 suflete, din care
110 contrib.; o şcoală mixtă,

vie,

cornute,

porci, 12 capre; 80 stupi.
Veniturile comunei -sunt de
lei 1562, bani 39, iar cheltue-

rumb, iar restul: fineţe, pădure

E situată pe șes, între rurile

pe o suprafață de 830 hect,,
din care 130 hect.arabile, 3 hect.
"vie, 15 hect. prunet, iar. restul,
finețe, pădure, tufăriș şi ripi,
Are o populație de 160 fa-

PETRI-MOINEȘTI

Petreşti - de - Vărsături,
de reşedinţă

căzu

al comunei cu ace.

lași nume, jud. Gorj.
Are o suprafață de 1000 hect.,
din care 509 hect. arabile, 450
hect.

fineţe, 45

hect. pădure și

izlaz şi 5 hect, vatra satului,
cu o populaţie de 78 familii,
sai 358 suflete, din care 58 contribuabili ; o biserică, deservită

de un preot și un cîntăreț;
școală

Locuitorii
guri,

33

mari

cornute,

„12

o

mixtă,

capre

posedă:

care cu

boi;
16

cai,

14

plu-

278

vite

263

oi,

şi 59 porci.

Petreştilor (Valea-), za/z, jud.
Bacăi, pl. Siretul-d.-j., înclinată
spre Siret și prin care şerpuește

piriul Dieneţul sai al-Socii,

P etreşul, Livezeni și Bulea,
Păduri particulare, Supuse re- gimului silvic, aflate pe moșia
Măldărești-d.-s., pendinte de co-'
muna Măldărești, plaiul Horezul, jud. Vilcea. P etri-Moineşti,
Bacău,

si/iște,

în jud.

pl. Muntelui, com. Podu.

rile. Numele il are de la fostul stăpîn al acestui loc, Petri Moini.
Legenda spune că aci a fost
un sat mare, care a fost ars de

PIETRICANI

Tătari

"GOL

în vechime, iar locuitorii

naşe se face prin un

Sai dus în Bugeacul, la Dunărea de jos. După 12ani s'au în-

tors

locuitorii

îndărăt

vine

Neamţul,

vr'o 30

com. r ur. în județul
pl. de Sus- Mijlocul,

situată între comunele: Neamţul,
Humulești, Grumăzeşti și Uri-

cheni.
E formată din cătunele: Petricani (la 31 kilometri de Piatra), Tirpeşti, Petricani - d, - s,
(Petricani-A gapiei), Curechiștead.-j., Slobozia, Ţolicea, Boiştea,

Graşi, Blebea (Schitul Mănești),
Fabrica, Ingăreşti (Sileni), Julfeni.

(Liești),

Mănești,

Schitul şi Tirgul-Noi,
pulație

de

3334

Plopi,

cu o po-

suflete.

„Dintre locuitorii împroprietăriţi în 1864, sunt 367 care încă
trăesc și-și stăpînesc locurile
lor; 196, care stăpinesc locurile

în

calitate

de

1878, sunt 115 care'şi stăpănesc

singuri locurile lor,iar 3 ca urmași;. 5 locuri se stăpinesc de
către comună; 141 de locuitori
sunt, care de și însuraţi și cul-

de pămint, n'aii nici o

proprietate,

|

Agricultura

se face pe o în-

tindere de 4581
Imașul are: o

399 hect.,
număr

hect., 86 arii,
întindere
de:

58 arii,

de 4998

nutrind un

capete

de vite,

Are:: 6 biserici cu 21 deserveni ; 4 școale mixte, în: Ble” bea, Boiștea, Petricani şi Tir- pești, frecuentate în 1899——900
"de 127 copii,

Budgetul comunei e de 9240
" Iei, la venituri și de 9095 lei,
32 bani, la cheltueli,
Comunicaţia cu satele veciÎN

!

C3617. Marele Dicţionar Geografic.

trece prin

de unde se ramifică spre satul
Boiştea și spre Ocea-Topoliţa.
Petricani,

saț, pe moșia și com.

Știubeeni, jud. Dorohoiii, pl.
Bașeul, situat pe laturea dreaptă
a piriului Bașeul, mai spre
de satul Chișcăreni.

Are o populaţie
"milii, sai

şI1

de

E,

128 fa-

suflete.

Biserica, cu hramul Sf. Vasile,
deservită de 1 preot, 1 cîntăreț
și 1 pălămar, este mică, de zid,
făcută la 1840, de locuitorii sa-

=

S

lol. J7

Dumbrava-de-jos, com. Guban- cea, pe costișa căruia se întinde
comuna,
Petricaua, păzure particulară,
supusă regimului silvic, în întindere de 280 hect., pe moșia
Muntele-Petricaua,

netul-Cuib ;

un

inţele Petricăneștilor și se varsă

venit anual

Petricani, pădure a statului, în
jud. Neamţul, pl. de' Sus-Mijlocul, com. Petricani, avînd o întindere de 143 pogoane.

chie

Petricica.
Petrile.

10000 lei,

Petricani-Agapiei,
a

satului

muie

căt,

Vezi Pietriceaua.

Ro-

Petricani, așie, în jud. Neamţul,
pl. de Sus-Mijlocul, com. Petride

din

în Sărăţelul, la S. de căt. Cuibul.

Petricelul.

aducînd

izvorește

Cuib; curge de la N. spre S. prin
mijlocul căt.; trece pe lingă locu-

Petriceaua.

“cani,

Vilcea,

Petricăneşti, vă/cea, jud. Prahova, pl. Podgoria, com..Gor-

tului, cu ajutorul proprietarului
N.

jud.

pl. Horezul, com. Rîmești.

moșiei, def. Vistiernic
setti-Roznovanu.

urmași ;

5 locuri aii fost părăsite decătre cei împroprietăriți și se stă.
pinesc de către comună; dintre locuitorii împroprietăriți în

tivatori

drum ce

crucișul drumurilor de

satele Petricani-d.-s.,Tirgul-Noiă,

de ani.
Petricani,

din

la satul Uricheni și

și a e-

xistat satul pănă acuni

PETRIŞORUL

ve-

Petricani-d.-s.,

Vezi Pietricelul.
Vezi Pietricica.

Vezi Pietrile.

Petrileşti. Vezi Pietrileşti
Petrimanul.

Vezi Pietrimanul.

Petrişana (Pădurea-), păzure,
pe moșia Hănţeşti, com. cu a“celași nume, pl. Berhometele,

jud. Dorohoiii.

jud: Neamţul, pl. de Sus-Mijlocul, com.

Petricani,

Petricani-de-]Jos,
- Neamţul, pl. de
„com.

Petricani,

ședința comunei.

sa, în jud.
Sus- -Mijlocul,
care a fost re-

Petricani-de-Sus, rup de sat,
în jud, Neamţul, pl. de Sus- -Mijlocul, com. Petricani, reședința
“ comunei.
Petricani - Neamţului,
vechie a satului

jud. Neamţul.

Petrişorul, sat, în jud. R.-Sărat,
pl. Rimnicul-d.-s., com. Racovițeni, la S., pe rîul Cilnăuțul.
Petrişorul, dra/, în jud. R.-Sărat,
pl. Rîmnicul-d.-s., com. Racovițeni; se desface din dealul
Hirboca; brăzdează partea de
S. a comunei; e acoperit cu finețe

și semănături.

Petrişorul, ziriă, în jud. R. Sărat,
mire

Petricani-d. Î.

Petricanul, deal, jud. Dolj, pl.

pl. Rimnicul-d.-s., com. Zgirciţi ;
izvorește din dealul Oreavul;
udă partea de S. a comunei și
se varsă în riul Oreavul, pe dreapta lui,

PETRIȘORUL
Petrişorul,

092

vă/cea, jud. Prahova,

La

pl. Peleșul, com. Teșila; curge
de la V. spre E, și se varsă în

cerea

riul

Doftana,

tot în com.

pe

malul

stîng,

Teşila.

Petrişul. Vezi cuvintul Pietrișul
și compusele lui.
Petro-Dava, denumire modernă
- a unul doc îsolat, pe moșia cu
același

nume,

com.

Vînători-

Dumbrava-Roșie, pl. Piatra-Muntele, jud. Neamţul.
Se pretinde că aici a fost zidit încă din timpul lui Traian,
* la 110, orașul Petro-Dava; urmele, după cum susțin unii scriitori din timpul -nostru, s'ar fi
văzut pănă acum cite-va decenii;

dar

astă-zi

nu mai este nici

o urmă.

„Pe

la 1838,

în urma cererei
ruit pentru veci

moșii
ghe

Mihail

Sturdza,

făcute, a dătrupul acestei

(Petro-Dava)

lui

Gheor-

Asachi, pentru ca să-și facă

fabrică de hirtie.
- Lucrările de construire a localului pentru fabrică, atenanțele, casele de locuință pentru .
Asachi şi lucrători, tragerea
unui canal din Bistriţa (în lungime de 320 m.), s'aii făcut în

"anii 1839—1840, sub conducerea lui Lascar Stavri (elev al
Academiei Mihăilene din Iași).
In primă-vara anului 1841, fabrica începu să funcţioneze sub
conducerea maestrului Mihalec
Hodociii, producînd . hirtie ordinară pentru băcănii, hirtie de
scris vînătă și cenușie (albă-cenușie), pe care eraii incrustate

1858,a

PETRU-VODĂ

trecut sub condu-

lui Peceak

și

a Evreului

Altăr (supra-numit Tirgul-Frumos); apoi sub conducerea lui
Diepel și Mayer, a lui Herbert,
care a introdus pe terenul moşiei între altele și cultura inului,

a lui Svircevsky (Rus) și la urmă
sub a lui Carl Juster.
Casele, împreună cu grădina

producţiunei,
de lei 8goo.
La 1854, Asachi a închiriat
fabrica def.

N.

Vicol,

care

a

ținut-o în tovărăşie :cu Polonul
Iohan Peceak, patru ani.

care, în timpul

sale, a scăpat

pe

în

aci

fiind de

cu fuga

Transilvania,

dușmănia

gonit

Turcilor

în-

tăritați de către boerii țărei.
În această privire cronicele
spun că: «Petru-Rareș, afind
cale deschisă prin Tirg, prin
Piatră, a trecut pe lingă Mă-

lui Asachi, sunt şi astă-zi pustii.

năstirea Bistriţa, şi lăsîndu-se
ca să se poată ceva odihni în

In cuprinsul Petro-Davei și a:
proape de sătucul Cindia (din
faţa oraşului) era o stîncă mare,

munte, d'asupra ei văzut'a unde
ca un roiii de toate părţile înconjurată mănăstirea de duș-

ce reprezinta o figură femeiască

manii săi, ca să-l prinză; deci
cunoscind el aceasta, a încăle-

împrejurul căreia se aflaă și alte
stinci mai mici; legenda spune
„că era Dochia cu caprele ei,
„Această stincă a cumpărat-o
de la Asachi,

Prințul

Wittgen-

_stein şi a voit să o transporte
pe plute, în bucăţi, spre ornament

la moșia

tînelele (din

lui, numită Fin-

jud.

Bacăii).

Pla-

nul însă n'a reuşit fiind-că pluta,

sub greutatea stîncei, sa cufundat, pierzîndu-se ast-fel o
rară podoabă naturală.
|
Petro-Davă

se

mai

numeşte

de către unii și Cetăţuia (țăranii
numesc această localitate PetruDavid

şi ei

nu

știi

să fi fost

vre-o dată urme despre
oraş,

saii clădiri

mai

vre-un.

vechi

de

venirea aci a lui Asachi).
Petro-Dava,

rupde moșie, în

"jud. Neamţu, pl. Piatra-Muntele,
com.

Vinători-Dumbrava-Roșie,

situat pe valea și platoul mun.
telui Bolovoaia (sub piscul Cernegura). Este acoperit cu grădinării, fineţe şi lunci. Teritoriul
săii face parte din moșia Văleni.

inițialele A. G.
Lucrătorii întrebuințați anual
erai în. număr de 10; valoarea

fan - cel- Mare,
domniei

Petru-Vodă, munte, jud. Neamțu, la hotarul despre N. al com.
Galul şi Călugăreni, între plăşile

Piatra-Muntele

şi

de

Sus-

Mijlocul.
|
„Această numire i s'a dat. de
la Petru-Rareș, fii al lui Ște-

cat pe cal şi singur a fugit să
hălăduească,

Septembre,
tr'adinc».
Acelaşi

în

18

zile

a lui

intrînd în munte înlucru

povesteşte

le-

genda: «fugind Petru-Vodă la
mănâstire, pe cînd dăduse puțintel

ochii

în gene,

a

simţit

pe duşmanii săi care. eraă să-l
prinză, dacă nu-l scăpaii călugării pe o portiță din dosul
mănăstirei; îngrozit apucă că
lare pănă la Bisericani, iar de
acol» ne. mai putînd străbate
drum slobod, se afundăîn munți,

unde se întilni cu niște pescari
„care-și aveaii locuinţele spre acea

parte; pe

drum. însă îl apucă

o ploaie groaznică cu tunete și
"fulgere, ceea-ce făcu pe Petru
să se adăpostească sub o stîncă
uriașă;

acea

stincă

s'a

numit

„ Petru-Vodă, prin dreptul căreia
s'a furișat apoi,

rani peste

condus

hotar

(Vezi Asachi, leg.
Bistriţa, mănăstire;

de

ţă-

în Ardeal...
ist.; idem,
idem, Gr.

Urechie).
Petru-Vodă, ziriă, în jud. Neamțu, pl. de Sus-Mijlocul, com.
Pipirigul ; izvorește din muntele
cu același nume; curge spre N.
printr'o vale frumoasă și se varsă
în piriul Ozana, lingă satul Pluton,

PETRU-VODĂ

”

Legenda spune că în această
vale era locuința pescarilor care
aă călăuzit pe Petru-Vodă.
Acest pirîi se mai numește
și Pluton.

693

de economii; o casierie de județ; o percepție.
Sunt 7 biserici, dintre care
unele cu însemnătate istorică.
Biserica

Petru-Vodă,

s/rîmtoare,

între

comunele Pipirigul și Galul, județul Neamţu.

Ștîncele înalte și sălbatice, ce
înconjoară această strîmtoare,
cum și numele mitologic al piriului și satului (Pluton), închipuesc pentru călătorul din aceste părţi, ideea iadului teologic.

Sf. loan,

inscripția slavonă, ce este ală" turea cu uşa bisericei și anume:
Bine Credinciosul

Voevod,

a început

Neamţu,

pl. Piatra-Muntele, așe-

și Pietricica.

Long. E. Gr., de 260 22;
lat. N., de 46! ş6'.
E format din 9 mahalale:
Mahalaua - Poștei,
Bordeele,

cista,

Dărmănești,

.Mărăţei, Bistriţa, Pre.

Borzogheanul, Preideanul

și Valea-Viei, cu o populaţie de
17391 locuitori, din care 8427
ortodoxi, 8473 mozaici și res-

tul de alte religiuni.
Are 3 şcoale primare de băeți,

cu 619 elevi; 3 scoale de fete,

cu 409 eleve; un gimnazii real,
cu 120 elevi; 3 pensionate private
de fete, cu 90 eleve; o şcoală de

muzică bisericească;

un

cu

farmacii;

45

paturi;

două

spital

un biuroii telegrafo-poştal al căTui venit pe anul fin. '1896-—97 a
fost de lei 68793, bani 7; două
tipografii; patru librării și o
anticvărie; o judecătorie de ocol; o sucursală a creditului agricol; cinci societăţi particulare

a

iubitul,

lui Dumnelui Bogdan

edifica și a finit

ciunca

sa,

cei...

și fiului săii Bogdan,

și a domniţei

nul 40,

zat pe valea rîului Bistriţa, într'o
frumoasă pozițiune, la 310 m.
d'asupra nivelului Mărir-Negre,
între munții Cernegura, Cozla

EHristos

hramul acesta întru numele nașterea, sfintului glorificat profet înainte. mnergătorul
și botezătorul Joan, să fie pentru rugă-

nicaţia.

capitala județului

și

„Jo Ștefan Voevod, cu mila
ze în ţara Moldovei, fiul

dificat și început

oraș,

zisă şi Dom-

"nească, este zidită de Ștefancel-Mare, la 1497, precum arată

Aceste stînci s'aii tăiat, construindu-se printre ele o șosea
pietruită, care înlesneşte comu-

Piatra,

PIATRA

la anul

15 și s'a sfințit
luna

sale, și a mai-

la

anul

Nocmbre,

care s'a e-

700ş

lulic în

700,.,
în 11

în a-

zile.

rica de la Valea-Viei. (V. ValeaSunt

în oraș:

3 fabrici

“de beţe.de chibrituri și cue de
cizmărie ; 3 de sucmane și postav (din care una, cea mai
vechie, în localitate, S'a înființat
la 1854);
5 fabrici mici
de

săpun;

16 dubălării;

ciumi şi mai multe

ş4 cîr-

depozite

de

lemnării. (Orașul "Piatra face
mare negoț cu lemnăriile și este
principala schelă a plutelor ce
vin pe rîul Bistrița),
Budgetul com. Piatra pe anul

1900—g01 a fost delei472.742.05
la venituri şi de lei 463.812.05
la cheltueli.
Situată la o înălțime de 310
metri

d'asupra

nivelului Mării,

străbătută de riul Bistriţa, avind cele mai frumoase împrejurimi: şi fiind loc de trecere
pentru vizitatorii băilor Bălță„tești

şi

Oglinzi,

descoperite

în

primăvara

mănăstirelor

Văraticul,. Agapia și Neamţul,
Piatra e un loc 'de vilegiatură
foarte frecuentat în timpul verei.
In afară de băile în Bistriţa,
„se face de vizitatoriși cura cu

anu-

lui 1882.
” /storic. Acest oraş în vechime
s'a numit Petro-Dava (v. a. c.)
Legenda spune că Petru Ra-

reş, fugind prin Tîrg prin Piatra
şi gonindu-l Pietrenii, la fost
ajuns un popă și a tras Petru
Vodă înapoi în popă cu arcul
și La lovit cu săgeata în oblîncul șelei, şi i-a zis:

«<întoarce-te

înapoi, popo, nu-ţi lăsa liturghia
neisprăvită»;

iar după

ce ave-

Domn

a doua

nit Petru-Vodă

Insemnate
mai sunt: biserica Trei-Erarhi, zidită la 1821
de către un eterist grec; biseViei).

apele minerale «Cozla». Dealul
Cozla, la marginea orașului, are
o înălţime de 390 m. d'asupra
nivelului Mării, Pe acest deal
sunt mai multe izvoare de ape
amare purgative, care aii fost

oară

la

domnie, a

scos

ochii.

popii și Pietrenilor acelora ce
Lai gonit le-ai făcut blestem de
afurisenie. V. Valea- Viei, trup
de sat).
In timpul lui Cantemir. Vodă,
niștre codreni,

sub comanda lui

Zaharia şi Sandu (tilhari ertaţi
de Cantemir), mergînd spre munte, la Piatra, s'aă întîlnit cu un

podgheaz de Leși şi Cazaci vr'o
200 şi mai bine, și lovinduii
fără veste i-ai nimicit, și pe unii

prinzindui de vii S-ai dus la
„. Cantemir-Vodă de i-aii pus în
ţeapă.

In timpul lui Nec. Vodă Mavrocordat, la 7220, aci erai mulţi
oameni orînduiți de-ai Leșilor.

„La

1665, Tirgul Piatra vinde

Mănăstirei Bisericani o dumbravă
a orașului, pentru cabanii prețului, 100 lei bătuţi sai 400 lei
proşti, să-i întrebuinţeze pentru
echiparea oamenilor de oaste,
"ceruți de Dabija-Vodă (docum.
Arhiva statului, Pecetea municipalității, tipărită cu cerneală,
prezintă

o capră

ligată și cu

cu

coada

coarne

cîr-

plecate în- -

dărăt, iar împrejur inscripția sla-

vonă:

+ Peceată

ot

Camene,

PIATRA

”

GOL

e

PIATRA

.

„adică sigiliul Pietrei. V. «Arhiva
Ist. a Romîniei», de Hasdei, 1,
I; p. 79; idem: Lambrior, «Carte

de citire», p. 173).
La
unea

1665, Maii

„man, pl. Marginea,
- valea Călmățuiului,

situată
între

pe

două

dealuri. Dealul Călmățuiului pe
stînga și dealul Stringea pedreap-

Are

o

levi;

o biserică,

condusă de un

deservită

e-

de 3

preoți și 2 cintărcți,
Vite sunt: 1188 cai, 23 mă-

7, corporaţi-

ta. Are un cătun, Stariţa, format

butnarilor: din Piatra, cu
lor în frunte, şi cu a-

în urma împroprictărirei în 1879,
pe moșia statului cu același
nume, situat în direcția N.-V.,

gari,

1792

4453

vite

la

de

starostele

școală,

învățător, frecuentată de 98

vite mari
mici și 438

cornute,
porci.

sistența tuturor municipalilor, reprezintaţi prin șoltuzul tirgului,
vinde o bucată din teritoriul

în valea numită a Tirnavei sai a

corporaţiunii

6244

Găuriciului,

Imprejurul com. sunt multe
grădini de zarzavat; cultivatorii
lor se folosesc de abundentele
izvoare de apă de aci, pentru
udat.

mănăstirei. Biseri-

cani, pentru ca

banii prețului,

43 de lei bătuţi sai 172 lei
proști, săi întrebuințeze la echi“parea oamenilor de oaste, ceruţi de către Dabija-Vodă prin.
trimişi săi Bantăş şi Arapu (v.
docum. «Arh. stat.» ; idem Hasdeii, op. cit.; Lambrior, op. cit.,

p. 133).
La 1864, sa răscumpărat o
mare parte din tirgul Piatra,
care era. pănă atunci proprietatea familici Lăţescu.
In acest oraș aii fost reprezentanţi consulari ai Greciei şi
Austriei,
”

Piatra, com. zur., jud. Romanați,
pl. Oltețul-Oltul-d.-s., formată
"din satele: Piatra (1174 loc.)
și Criva saii Fundeni (200 loc.), aşezate

pe șoseaua națională Co-

rabia-Riul-Vadului, la 27 kil. spre
N. de Caracal şi la 15 kil., spre E.

de Balş, în apropiere de Olt şi”

de gara Piatra (Olt). Altitudinea
terenului d'asupra nivelului Mării
e de 120 m.

Are două școale mixte, conduse de
vățătoare
copii; 2
(1846) în
(1859) în
preot şi 2

un învățător și trei înşi frecuentate de 213
biserici, Sf. Dumitru
Piatra și Sf. Nicolae
Criva, deservite de 1
cintăreți; 11 cîrciumi,

Vite: 594 vite mari, Soo vite
mici și 460 porci.

10 kil. de reședința comunei,

,

Se învecineşte la N. cu com.
Voivoda; la S., cu com. Vii:
şoara; la V., cu com. Lisa; la
E. şi-S.E., cu moşiile Suhaia,

“Brinceni şi Găuriciul.
Suprafața teritoriului comu„nel, cu moșiile de pe dinsa, e
de 3785 liect., moșia Stariţa ce
a statului, din care s'a vîndut

coprinzind: 880 .hect. însurățeilor,și 320 hect., celor-l'alţi
locuitori, în loturi; moșia Pieptea,

fostă a statului, vindută în corp
întreg, de 724 hect.; moşia Piatra, de 450 hect,; moșia Fișteica,

a statului (rest din moșia Pieptea), de 472 hect. şi moșia Greceanca, numită Marghilomanca,.

de 507 hect.
Locuitorii cărora li s'aii
pămînt sunt în număr de
Proprietari principali ai
şiilor sunt:.d-na (corge

Budgetul com. e la venituri
12189 lei și la cheltueli, de
lei.

” Starea economică
rilor este din

a locuito-

cele mai satisfă-

cătoare; ei sunt avuți, muncitori şi cu spiritul de comerciii

destul de desvoltat,
In Piatra sunt mai multe circiumi și alte stabilimente de comerciă,
Aci se ţin două bilciuri, la Du-

mineca Tomii și la Sf. Petru.
Imprejurul com. sunt multe
măguri
:. Măgura-Pietrii, la E.,
înaltă de 25 m. și largă can:
de 230.m.; Măgura-Fetei, spre
N.-V., înaltă de 10 m. și largă

dat
489.
mo:
Em.

înaltă de 20 m. și largă de şo m.

Lahovari, d-nii I. N. Alexandrescu şi baron d'Atzelt, toţi aă

In partea de E. a com., spre
Suhaia, se încrucișează vechiul

părţi egale de cite 630 hect.
Moşia Pieptea a fost cumpărată de la stat de d. Ioniţă Du.

drum al
vede pe
Satul
cele mai

mitrescu,

din

com.

Voivoda.

Locuitorii posedă vii pe coasta
văei Adiuca, din com. Viişoara,
în întindere d= 22!/, hect.

Din
comuna

dealurile
izvoresc

ce

înconjoară

abundente

îiz-

voare de apă. In comună sunt
la diferite puncte, cișmele care
curg ncîntrerupt. .
Populaţia: comunei, împreună

Budgetul com. e la venituri
de 5233 și la cheltueli, de ş203 lei.

cu a cătunului Stariţa, e de 325:

Piatra, com. zur., în jud. Teleor-

suflete, din care.ş26 contribuabili,

de 60 m.; Măgura-Drăgaicei, la

S.V., înaltă de
de

15 m. și largă

70 m. şi Măgura.-lui-Melinte,

'Țintei, din care se mai
alocuri urme.
Piatra este unul din
vechi din Țară. Il găsim

citat în diferite acte vechi și în.
documente privitoare la moșii,

din secolul din urmă.
La

anul

1594,

Mihaii

urmă-

rind pe Turci, îi bătu, la satul Piatra şi respinse până la
Nicopole,
In secolul al XVIII-lea, Piatra era dintre satele mari ale

jud. Teleorman. In nomenclatura de sub administrațiunea lui
Constantin

Mavrocordat,

îl gă-

PIATRA
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sim trecut tot în. pl.

Marginei.

Satul însă nu se afla unde se
găsește astă-zi, ci mat în vale,
spre com. Lisa, pe locul care

se

numește La-Menzinele;

“timpul ciumei de la 18:17,

Pe
sub

„domnia lui Caragea, locuitorii
"părăsesc satul și se adună mai

tirziu

pe

locul

unde e astăzi

Piatra. Siliștea satului vechiă se
mai vede şi astă-zi,

Piatra, saz, jud. Argeș, pl. Topologul, pendinte de com. rur,.
Alimăneşti-Ciofringeni. Are 80
familii și o biserică vechie, cu
hramul S ţii Ingeri, deservită de
un preot şi un cîntăreț,
Piatra, câtunaș al com. Păltineni,
jud. Buzăii, cu 20 loc. și 8 case,
situat pe malul sting al rîului
Buzăul,

sub

stîncile

muntelui

Cătiașul. Are o frumoasă poziţie.

Piatra, sat, făcînd parte din com.
rur. Bădeni-Ungureni, pl. Dimbovița, jud. Mușcel. I s'a zis Piatra pentru că e așezat
munte de piatră,

pe

un

Are o populație de 281 locuitori, foşti clăcași și împroprietăriţi pe moșia

statului Bă-

deni-Slobozia, pendinte de mă.
năstirea Cimpulung (12 de frunte,

15

Piatra,

mijlocii şi.12 de coadă).
saz, fâcînd parte din com.

rur. Prahoviţa-d.j., pl. şi jud.
Prahova. Are o populaţie de
135 loc. şi o carieră de piatră.
Piatra, sa;, făcînd parte din com.
rur. Negoești, pl. Tirgșorul, jud.
Prahova,

situat de- alungul apei

Prahova. Are o populaţie de 63
locuitori. Moșia aparţine statului şi atîrnă

de Postirnacul, din

jud. Dimboviţa.
Piatra,

stație

de

Piatra. -Neamţul.

draj.

Piatra,

sfajie

PIATRA-ARSĂ

de

dr.-d.-f.

Vezi

Piatra-Olt,

Piatra,

„Prahova,

în

jud.

Buzăii,

com. Jugureni, culminînd în pa-

com.

acoperite

pendinte de

munte,
Lapoșul,

care,

împreună cu tru-

pul Găvana (300 hect.), formează
pădurea Negoești,

cu izlaz,

Piatra, gîr/ă, izvorește din coas-

în jud.
căt.

Buzăi,

Pietricica,

culminaţie a colinei Chiriacul;
d'asupra are semănături și în
poale, pădure,

Piatra,

hect.,

„com. Negosști,pl. Tirgşorul, jud.

ante,

tru piscuri,

Piatra,

dere de 250

munte, jud. Gorj,

tele dealului

cu

acelaşi

nume,

com. Prahovița-d.-s., plaiul. și
jud. Prahova; trece prin vatra
comunei

și

se

varsă

în

gtrla

Prahoviţa, pe malul stîng, tot
în raionul com. Prahoviţa-d.-s.

situat

în partea de N.-V. a cătunului
Boroșteni, com. Peștişani, plaiul

Vulcan, în suprafață cam de
1820 hect., acoperite de păduri;
este proprietatea statului,
a mănăstirei “Tismana.

Piatra

(Trupul-), fostă moșiea

statului, jud. Prahova, care, de
la 1888, s'a vindut def, dr. Turnescu.

fostă

Piatra, zisc, spre S. de Cetăţuia,
jud. Prahova, pl. Teleajenul,
com. Drajna-d.-j.
Piatra, zisc, în partea despre N.-

E. a com. Prahovița-d.-s., plaiul

Piatra-Albă, sa/, în jud. Mehedinți, pl. Ocolul-d.-s., ţinînd de
com. rur. Șimianul. Are 71 case
și este situată pe

proprietatea

statului Piatra-Albă.
Piatra-Aibă,

2277 de munte, jud.

şi jud. Prahova,

format numai

Bacău, pl. Muntelui, de pe teritoriul com. Valea-Arinilor, cu

din piatră.

Pe el

crește

nişte

Pe

alocurea

de

pădure.

tuferiş

peşteri.

este

acoperit cu iarbă pentru pășune.

Piatra-Albă, deal, jud. Iaşi, pl.
Copoul,

Piatra, vîrf de deal, la N. de com.
Gornetul-Cuib, pl. Podgoria, jud.

Prahova. E acoperit cu vii.

com.

Tăutești;

se

în-

tinde de la N. spre S$., făcînd
hotar între satele: Moinești, Ră-

“îdiul- Mitropoliei

și Rădiul-lui-

Tătar,

Piatra, movilă, în partea de N.
a com. Poșești, pl. Teleajenul,
jud. Prahova, și în mijlocul poenei Zeletinul; se spune că ar
fi fost ridicată de Tătari.

Piatra-Albă, păzure a. statului jud. Bacăii, pl. Tazlăul-d.-j com. Berzunţul, care îmbracă dealul
cu același nume.
|

Piatra, movilă, la S. bălței Cusnița și al com. Ianca, din jud.
Romanați.

Piatra-Arsă, pisc, jud. Prahova,
înalt de 2110 m. d'asupra nivelului Mării-Negre, numit ast-

Piatra, moşie particulară, pe care,
la 1864, s'ai: .împroprietărit lo.
cuitorii din com. Prahovița-d..j.,
plaiul și jud. Prahova.

Vezi
Piatra,

moșie a. statului, în întin-

fel pentru că piatra acestui pisc

este arsă. Abia se
o iarbă scurtă

vede pe el

și rară, de o co-

loare ruginie, parcă ar fi pirlită de foc.
Despre Piatra-Arsă iată ce
spune legenda: «O dată și o

dată, cînd o fi fost atuncea, unul
de-i zice Peleş, un brad de flă-

căi de la Buşteni, căruia i se
prăpădise logodnica, de jale
multă ce l'a copleșit, s'a îndrumat pe munte la sihăstrie, și
atît: de mare era dorul într'insul
în

cât și-a plins

și inima din el,

de i se prefăcuse ochii în două
fîntîni, și lacrimile

ce

La

şoselei ce duce

la Broșteni.

„loc pe sub pămînt, răzbind toc-

mai în poala muntelui, de unde
se scurge în vale. Lumea, de
la numele fiăcăului, îi zice apei
Peleșul»,

Acest pisc aparținea mănăstirei Mărgineni. Prin cartea de

schimb, iscălită la 24 Octombrie 1818 de Arhimandritul loachim, mănăstirea Sinaia dă mun-

Piciorul-

Cîinelui și primește de la mănăs-

tirea Mărgineni muntele PiatraArsă. Această carte de schimb
a fost prezintată «Cinstitei judecătorii a județului Prahova»,
de cuviosul Paisie, starițul Sidelimitarea

hota-

relor munţilor Marelui Postelnic
Filipescu.
Muntele Piatra-Arsă s'a cumpărat de la def. N. Creţulescu
de M. S. Regele, la 1873. N.
Creţulescu îl avea în schimb cu
alți munţi de la Eforia Spitalelor Civile din București,
Acest munte e însemnat pentru renumitele lui cariere de piatră, deschise la 1881, de un Francez, d-l G. Fonteix.

Carierele sunt legate cu halta
căci ferate printrun drum de
fier funicular. Intreprinderea aceasta ocupă aproape 200 de
lucrători.

rur. Luncaviţa;

rur. Greci ; se desface din

dealul Priopcea ; se întinde spre
N., în o'direcție generală de la
spre

N.-V.,

brăzdind par-

tea centrală a plăşei şi pe cea
sudică

a

comunei;

se

prelun-

geşte spre S. in dealul Megina;
are 2 virfuri, unul de 299 m.
şi altul de 267, gol și ascuțit;
dominează drumul judeţean Babadag-Cerna-Măcin; în partea
de E. e acoperit cu păduri şi
în cele-Valte, cu pășuni și livezi.
Piatra-Boului, /ozar, pe ţărmul
stîng al riului Buzăul, jud. Buzăii, între “Domeniul Coroanei
Domnița și moşia Deșiraţi, din

com.

zise,

la

V.

de

Ariceşti, pl. Podgoria, jud. Prahova. Aci se află o piatră înaltă
de pe care

se poate

vedea tot

satul.
Piatra-Calului,

Joc, jud.

Mehe-

dinți, plaiul și com. rur. Cloșani,
cu o frumoasă poziție, unde Tu:
dor Vladimirescu a voit să clădească o mănăstire.
Piatra-Cătanei,
Plătăneşti,

de

milei

70,

a

doua,

în dreptul milei
Girla-Cazacului,
Girla Hambarului,
cea; are o formă

Girla-Nouă,

68 și a treia,
prelungită cu
în braţul Isaclunguiaţă cu

o lungime

de

4!/2

kil. și o suprafață de 300 hect.;
este înconjurată cu stuh de
toate părțile;

conţine caracudă,

plătică, lin, etc.
Piatra-Detunată, pisc de munte,
jud. Neamţu, în grupa Ceahlăului, situat între piriul Rupturile
şi Stînca-Dochiei, în prelungirea muntelui Piciorul-Sihastrului.
Piatra-Fetei,

zzser,

jud.

Brăila,

com. Chiscani, dintre DunăreaVapoarelor și Dunărea-Vechie.
Piatra-Fetei, gîrlă, jud. Tul-.
cea, pl. Măcin, pe teritoriul
com. urb. Măcin, şi anume pe
acela ale cătunului săi Ghecetul; se desface din Dunărea-Vechie; se întinde spre E., brăz-

Scorţarul-Noi.

Piatra-Bufnei,

e formată

Dunăre printr'o revărsare anterioară a ei; se scurge în Dunăre
prin 3 gîrlițe: una în dreptul

5 creștete,

Piatra-Ascuţită, dza/, în jud.
Tulcea, pl. Măcin, pe teritoriul

S-E.

cu

a

Piatra-Arsă, s/fucă, sub Stănişoara, jud. Suceava, de-a dreapta

pul, atitea lacrămi s'aii adunat,
în cît un șiroiii întreg și-a făcut

naei, cînd

Erler

tor sistematic pentru var alb,
recunoscut de bun, cuptor care
şi astă-zi e în deplină funcţionare.

com.

și

inginerul

construit în acest munte un cup-

deaii iarba și nici alta de atunci
n'a ma: crescut; iar sub piatra.
de care-și rezimase sihastrul ca-

Negrașul-Mic

1892,

curgeaii

din ei erai așa de amare și de
fierbinţi, că pe unde cădeaii, ar-

tele
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2î// al culmei

care separă jud. Vil-

cea de jud. Gorj, şi pe amindouă de Austro-Ungaria.
Piatra-Câcată, da/fă, în jud. Tulcea, pl. Isaccea, pe teritoriul

com. urb, Isaccea și pe al com.

dînd partea N.V. a plășci şi a
com. urb. Măcin ; curge pe lingă drumul județean Brăila-Măcin ; lasă spre N. două girliţe,
una vărsindu-se în balta Jijila, şi
cea-l'altă în balta Somova; după
un curs de 5 kil. se varsă iar
în Dunăre, mai jos: de oraşu

Măcin.
Piatra-Găurită,
în jud. Buzău,

s/iucă îsolată,
com. Boziorul,

cătunul Nucul, d'asupra fostului
schit Sf Gheorghe. Intr'însa e
săpată o peșteră, care, după
tradiţie, ar fi fost o bisericuţă.
Piatra-lepei,

sa,

jud.

Dimbo-

viţa, plaiul Dimboviţa-Ialomiţa,
căt. com. Runcul.

PIATRA-LUĂ-CRAIU
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Piatra - lui- Craii,

Muşcel,

zzante, jud.

2245,2 m. d'asupra Mă-

rii-Negre și 2153,2 m. d' asupra
Bucureștilor.

PIATRA-MUNTELE

lea-Ditcoul; are o înălțime de
352 m., pe unul din virfurilecele
mai înalte ale plășei. Este acoperit parte

cu pășuni,

parte cu

păduri, iar virful săii este pleșuv.

Piatra-lui-lepure,
jud. Suceava,

punte,

com.

în

Broșteni.

rul-Alb,

Piatra-Moşului,
în plasa

Piatra-lui-Toader, cea mai periculoasă dintre stîncile de pe
cursul Bistriţei la «Toances»,
(v. a. n.), jud. Suceava.
O legendă poporană, pusă în
versuri de d. N.

Gane,

247/ de munte,

Ocolul-d.-s.,

jud.

Me-

hedinţi, ținînd de culmea Malo-

'văţului.

Mai

e cunoscut

sub

numirile de Piatra-Babelor,: de
Baba şi Unchiașul, precum și
de Sentinela.

cunos-

că aci un

Piatra-Muntele, plasă, formată

Toader,

ducîndu-se la logodnica lui Mă-

prin unirea plășilor Piatra și
Muntele, jud. Neamţu, situată

rioara, din Borca, voind să trea-

între hotarul jud. Suceava, ho-

că cu pluta prin acest loc

tarul Transilvaniei,

cutul

publicist,

flăcăi

cu

spune

numele

de

pe-

riculos, pluta s'a sfărîmat şi flă-

căul a pierit înecat. Tot de pe
această
du-se

stincă,
să-l

Mărioara

caute,

de

ducîn-

desperare,

s'a aruncat în valurile Bistriţei,
„ Înecîndu se și ea.

pl. Bistriţa

şi de Sus-Mijlocul. Se întinde
de-a lungul cursului Bistriţa,
în regiunea cea mai muntoasă
a judeţului,
Este formată din cătunele:
1.

Galul,

cu cătunele: Galul

(Piriul-), Gura-Dreptului, PirîulPiatra-Lungă,

ante,

Buzău,

com.

dintr'o

imensă stîncă,

în

Minzăleşti,

jud.

format

ce se con-

tinuă, spre V,, din muntele Cur-

„cubeta-Mică, pănă la sorgintea
izvorului Găvanul. E acoperit
de brad. E foarte greii de urcat
„pe înalta sa coamă.
Piatra-Mare,

munfe, în judeţul

Buzăiă, com. și căt. Tircovul, for-

mat

numai din stînci.

- Piatra-Mariei,
Tulcea,

dea/, în judeţul

plasa Măcinul,

pe teri-,

toriul com. rur. Greci. Este o
„. prelungire a dealului Piscul-Inali„ şi-Țuţuiat. Se întinde spre E,,
avînd o direcție generală de la
N..V. la S.-E., brăzdind partea
orientală a plășei şi cea N.„E. a comunei; prelungirile sale
S. se termină în apa Calistriei.
Este

de natură

stîncoasă.

Stă

în legătură cu dealul Piatra-Ri.-,
ioasă, Din el izvorește pîrîul VaN

maluri ale rîului Bistrița, între
hotarul Transilvaniei şi pl. de
Sus-Mijlocul.
5. Buhalnifa, cu cătunele:
Buhalniţa, Cîrnul-Bistriţei, Izvo-

Tirgului, Poiana
- Răchiţii, Ruseni, Săvineşti, Topoliceni
şi

Urși, în partea V. a pl. (spre
hotarul județului Suceava).
2. Călugăreni, cu cătunele:
Călugăreni, Gura-Largului, Buşumeni, Coroiul, Dreptul, Frumosul, Largul, . Poiana-Teiului,
Rușeni, Stejarul şi Rescani, în

partea despre V. a plăşei, între
plasa de Sus-Mijlocul și Tran__silvania, pe ambele maluri ale
riului Bistriţa.
3. Bistricioara, cu cătunele :
Bistricioara,

Grinţieșul - Mare,
- Grinţieşul-Mic, Pintecul, Poiana-

Grinţieșului și Prisăcani, de a-lungul piriului Bistriţa, între hotarul Transilvaniei
trița.

și

riul Bis-

Izvorul-Muntelui,

Poe-

nari, Potoci și Secul-Buhalniţei,
pe ambele maluri ale riului Bistrița, între grupa Ceahlăului și
Muntele-Doamnei.
6. Bicasul, cu cătunele:

Bi-

cazul, Chisirigul, Capşa, Cîrnul,
Cheile-Bicazului, Crasna, Firţi- .
gul, Floarea, Fundul-Bicazului,
Gura.Bicazului, Hamizoaia, Izvorul-Muntelui, Mărceni, Neagra, Poiana - Corbului, Secul,
Tașca și Ticosul, de-alungul
piriului Bicazul, între hotarul Tran-

silvaniei, grupa Ceahlăului, munţii Pingărați și moșia Tarcăul.
7. Pingăraţi, cu cătunele:
Pingărăciorul - Bisericani
(Braniştea), Stejarul, Tarcăul, Brătești, Gheuca, Pingărăciorul-Bistriței, Lunca, Pietricica, Straja,

Strimtura, Vădurelele și Mănăstirea- Bisericani, între hotarul
Transilvaniei, pl. -Bistriţa, com.

Bicazul, pe ambele maluri ale
pirîului Tarcăul și pe riul Bistriţa.
8. Padurile, cu cătunele: Vadurile, Onţul, Găbureşti, Malicia, Niţeni, Podorăni, Preluca,

Tarcăul, Agîrcia, pe malul drept
al riului Bistriţa, între moșia
Tarcăul și ramura Munţilor
Doamnei (Cernegura).
9. Doamna, cu căt.: Doamna,
Cindia, Sărata, Mănăstirea-Bistriței, Viișoara, Mărăţei, între

muntele

Cernegura

Bistriţei - Moldovei,

și

munţii

pe ambele

maluri ale rîului Bistriţa, în centrul plăşei. -

Ciurubucul, Izvorul-Alb,

10. Pinători.- Dumbrava - Roşie, cu cătunele: Cutul, Dumbrava-Roșie, Izvoare, Poeni, Vinători, Văleni și
Petro-Dava,

Piriul-Schitului, Răpciuni, Durăul, Leţești, Răpciuniţa (Fărțigi) și Strimptura, de ambele

pe ambele
maluri ale rîului
Bistrița, în partea S. a plășei,
_şi a orașului Piatra.

4. Hangul, cu cătunele: Hangul, Schitul-Hangul, Audea, Boboteni,

-
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11.

Calul-lapa,

cos

cu cătunele:

PIATRA-ROȘIE

gura şi pl. Bistriţa.

Pe lingă bisericile, numite de
mir, în plasă mai sunt și mănăstirile : Bisericani, Pingăraţi,
Buhalnița, Bistriţa, Schitul-Durăul, Hangul, Ciurubucul (rui-

12. Dochia,cu cătunele: Dochia şi Bălușeșşti, în partea des-

nat), Văleni, Doamna, Tarcăul,
cu 193 deservenți,

pre S.E. a plășei.
13. Girovul, cu cătunele: Gi-

Agricultura se face pe o întindere de aproape 25.000 hect.
Imașul are o întindere de
5253 hect.

Calul-lapa,

Săvineşti

brava-Roșie-d.-j.,
a

plășei,

rovul,

între

şi

în

Dum-

partea

ramura

S.

Cerne-

Conţești, Boţeşti, Dănești

(Mitocul-Maicelor), Jidești, Bahna (Troiţa) și Averești, în partea despre E.
|
14. Șerbești, cu cătunele: Şerbești, Ghigoeşti, Hirtopul, Broșteni

și Trudeşti,

în spre

E.

15. Cîrligi, cu cătunele: Cîr-

Piatra-Nămăeștilor.

Piatra-Rîioasă, dea? izolat, în
jud. Tulcea, pl. Măcinul, pe
teritoriul

de

Vezi Ma-

teiașul, din jud. Mușcel. Virful
acestui munte se află la 1154

munal
Greci.

Căciuleşti, Turturești, Gura-Vă„ci, Versăști și Popești, între co-

muna urbană Piatra și pl. Cracăul, în centrul plășei.
17. Gîrcina, cu cătunele: Gîr-

cina, Cuejdiul, Dărmăneşti
Ciritei, în centrul plășei.

și

"18. Dobreui, cu cătunele: Do-

breni,

Negrești,

trul plăşei.
19. Bodeşti-Preciste,

cu

că:

tunele: Bodeşti-Precistei, Oşlobeni, Corni, Strîmbi, Bordea şi

în

partea

despre

20. Crăcăoani, cu cătunele:
Crăcăoani, Cracâul-Negru, Ma-

gazia, Gindăoani şi MănăstireaHoraița, în partea despre N.a
plășei,
21.

com.

pl.

Piatra,

Bacăi-Piatra- Neamţu,
circulație

558706

linia

pusă

în

kil. de Roznov,
apropiată. Inălnivelului Mării,
Venitul acestei
1896 a fost de

lei, 36 bani.

Piatra- Olt,

safe

de

draj.

jud. Romanați, pl. Oltul d.-s.,
căt.. Enosești, pe linia SlatinaCraiova, pusă în circulație la
5 Ianuarie 1875. Se află între
stațiile Slatina (16.7 kil.) și
Balş (13 kil.). Inălţimea d'asupra nivelului Mării, de 135.66
m. Venitul acestei staţii pe a.
1896 a fost de 133828 1.,55 b.
Piatra-Oblincei,
Suceava,

com.

wauce,

și a

plășei;

se

tăiat de

drumul

co-

Greci-Iglița şi TurcoaiaEste acoperit în mare
numai

ține, cu

cu păşuni și în

pu-

semănături.

Piatra-Rîioasă,

zpovilă, în jud.

„Tulcea, în partea de V. a plăşei
Măcinul şi cea de S.-V.a com.
rur. Greci. Este un viri vestic
al dealului Piatra-Riioasă, de na:

tura stîncoasă. Are o înălțime
cam de 70 m., dominind satul
- Işlița, precum și drumul județean Măcinul-Ostrovul-Babadag.

Broşteni.

Piatra-Opcinei,

şcoale

Piatra-Penii, munte, în jud. R.Sărat, plaiul Rimnicul, com. Bi-

rurale,

7

școale

de cătun și 6 urbane (3 de
băeţi și 3 de fete), 1 gimnaziii
real (în com. Piatra) și 3 pensionate de fete,

soca,

com.

în partea

punte,

în jud.

Broșteni.

de N.,

Măcinul

Tur.

şi

Cerna.

cea de

V.a

com.

Este o prelungire

de S. a dealului Caraci- Cula, cu

o direcţie de la N. spre $., de
natură stîncoasă și pleşuvă. Virful săi,
minînd

Cerna, are 163
satul şi pîriul

m.,doCerna,

drumul judeţean Măcinul-Ostrovul și Satul-Noă.
Piatra-Roşie, gea/, în jud. Tulcea, pl. Isaccea, pe teritoriul

trul plășei.
Are o populaţiune de 10352
familii, sai 41572 suflete; 35

Suceava,

Piatra-Roşie, zea/, în jud. Tul:
cea, în partea de E. a plășei

în jud:

Piatra, com. urb., în cen-

mixte

are

Piatrape

la 15 Februarie 1885.

Se află la 12.7
Stația cea mai
țimea d'asupra
de 307.83 m.
stații pe anul

Greci;

Sărata- Pingă-

rați, Almaşul, Cășăria, Mășcăteşti și Poiana-Almașului, în cen-

Dumbrăvile,
N. a plăşei.

parte

Piatra-Neamţu, sfajie de dr.Muntele,

V. a com.

Noi; este

m. d'asupra Bucureştilor şi la
1241,2 m. d'asupra Mării-Negre.

d.f., jud. Neamţu,

rur.

întinde de-alungul pirîului ApaCalistriei şi bălții Igliţa, printre
aceste două şi piriul ValeaUlmilor; natura sa este stîncoasă pe alocurea; virful prin:
cipal este movila Piatra-Riioasă;
pe la poalele sale de V. trece
drum l judeţean Măcinul-Satul-

ligi, Soci, Dușeşti, Dragomirești,

Vadul și Valea-Albă, spre E.
plăşei.
-16. Căciuleşii, cu cătunele:

com.

o direcțiune generală de la S..V. spre N.-E, brăzdind partea

com. urb. Isaccea. Este mai mult
o prelungire sud-orientală a dealului Breazul; se întinde spre

la hota-

rul despre jud. Buzăi, acoperit
cu păduri,
|

S., avind

o direcțiune generală

de la N.-V. spre S.E., brăzdind
parteade V. a com..şi pe cea
“de N. a plășei; stă în legătură
cu

dealul

"Țugulea,

la

E.,

cu

-
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dealul Nicoliţelul

şi dealul Iz-

spre E. către

vorul.la

dealul

în care se găsesc.urme de mine
vechi de aur, ca în Ural. Lu-

Pirlita-Mică ; din cele

crările se pot urmări pe o distanță de” mai bine de 3 ore;

tunci Pichetul, ce era un punct
de pază al Ţărei, drept Rahova
Bulgariei. Apoi din ce în ce veniră mai mulţi locuitori din di-.
ferite puncte ale Țărei şi ast-fel

orientale își ia naștere piriul Nicolițelul, iar în cele de N. sunt
așezate viile Bădila; tot la poa-

chiar

fondară

găsesc filoane aparente de aur,
d. e. spre V. de com. Hangul.

S. și cu

Pirlita

la V. Pe la poalele de V. curge

valea Pirlita-Mare ; pe la cele de
S.,

valea

lele de S.V. se mai află şi ruinele unui castru roman, numit

de popor Cetatea, de unde pleca
odinioară

un val, numit azi Va-

lul-lui-Traian. Este acoperit numai cu păduri, și întretăiat de
drumurile comunale Isaccea-Taița și Nicoliţelul-Taiţa.
Piatra-Runcului, ze,

în jud.

Bacăi, pl. Trotuşul, com. Hirja,
care este situat chiar pe graniţă

spre Ardeal. Pe dinsul se află
un mare bloc de piatră în formă

de masă.

Piatra-Slănicului,

Joc 7z0/a/, în

Baia,

şi în masivul

ramificare

muntelui se

oraşul

Bechetul.

Pichetul - din - Deal, /ost pichet

de grauiță pe marginea Dună“_rei, jud. Mehedinţi. Este loc

Piatra-Vînătă, șir de dealuri,
în jud. Bacăi, pl. Bistriţa-d.-j.,
com. Valca-Seacă, care prezintă
virful Vijelia şi are direcția de
la N. spre S., d'a dreapta Siretului.
|

frumos de observaţiune.
Picineaga,
Tulcea,

com. rur., în judeţul
pl.

Măcin,

situată

în

partea V. a jud,, la 7ș kil.
spre S.-V. de orașul Tulcea,

Piatra-Vintului, sfincă, în Bistrița, în jud. Suceava, între
Chei şi Colţul-Acrei.

reședința districtului și în par-

Picătoarea,

Turcoaia; la E, cu com. SatulNoi; la S., cu com, Ostrovul

za/e,

tea S. a plăşei, la 26 kil. spre S.
de oraşul Măcin, reședința plășei,
Se mărginește la N. cu com.

în jud. Buzăii,

com. Grăjdana, căt. Bărbuleanca;
începe din Predealul-Buzăului,

(jud. Constanţa), și la V. cu
jud. Brăila, de care se desparte
prin Dunăre.
Dealuri: la S.-E. dealul Ghium-

se unește cu valea Ciolăneanca
şi dă în riul Nișcovul,

jud. Prahova, pl. Vărbilăul, com.
Picăturile, sa, pendinte de com.,
rur. Murgașul, plasa Amaradia,
j1d, Dolj, situat pe piriul. Giamartaluiul, la 700 m. spre S.
reșe-

Ghirmeș,de 241 m., cu arături și
pe care odinioară ai fost păduri
întinse şi întunecoase; Dealul-cuPiatră, lingă comună, la S., de
45 m., în care se află și cariera

în jud. Putna, pl. Vrancea, com.

dință al com.. |
Are o populațiune de 26 fa-

de piatră a satului, iar pe el
pămîntul şcoalei și al bisericei.

Spinești, unde se află o piatră

- milii, saii Q4 suflete, care locu-

urb.

Slănicul, de unde izvorește

piriul Bughea, care se varsă în
rîul Teleajenul, pe teritoriul com.
Scăioși, plaiul Teleajenul.

de Murgașul,
Piatra-Scrisă,

/ocalitate izolată,

mare, pe care se află scris, din
vechime,
„ Mare.

numele

lui Ştefan-cel-

:

Piatra-Şurei, sfîncă mare, în
"albia pîriului Băuca, jud. Suceava,
com. Neagra-Șarului, unde se
formează o cascadă înaltă
de 7

metri.

cătunul

esc în 27 case; o
O şosea vecinală
la N. cu Murgașul,
Băzgărăi, din jud.

de

_Movile sunt: Movila-Cazacilor, .
129 m., pe Dealul
- cu - Piatră,

cîrciumă,
leagă satul
iar la S. cu
Romanați.

lingă sat, la S., și care poartă
acest nume din împrejurarea
că de cite ori treceai
Dunărea contra Turcilor,

Picăturile, z0șze particulară, în
jud. Dolj, pl. Amaradia, com.
Murgașul, satul Picăturile; aparține locuitorilor.

aici

lagărul

Moș-Nencii,

lor;
6

Rușii
aveai

Movila -lui-

m.,

întrun

pă-

mint de cultură; Movila-Breazului,

12

m.

-

Apele, care brăzdează teritoPiatra - Tăiată,

/oca/ifafe, -lîn-

gă Dorna, jud. Suceava, unde,.
spune I. F. Neugebauer în a
sa «Beschreibung der Moldau

„und Walachei» (1854), din catena
ce se ramifică paralelă ca masivul principal al Carpaţilor,
pleacă o ramificațiune secundară
_ 63617, Afarele Dicţionar Geografie. Pol. 1P.

Pichetul,

nume

com.

riul comunei, sunt: Dunărea nu-

Bechetul,
pl. Jiul-d.-j., jud. Dolj,
către 1828, cînd după termi-

mită și Dunărea-Vechie, sai Ca-

narea resbelului

ce purta

nalul-Măcinului,

dintre Turci și

Ruși, o parte din Rominii ce
locuiaii în Turcia (azi Bulgaria),
a trecut Dunărea

în Romiînia și

s'a așezat pe locul numit pea-

|

la V.,

la 1 kil.

departe de sat, avînd malul înalt
spre comună, lingă cariera de
. piatră şi portul comunei; Pici-.
neaga sai valea Ai-Ormanului
saii Pădurea-Ursului, pe romi-
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neșşte, trece pe lingă sat și sevarsă

Var şi import de orez, vin, spirt,

în balta Picineaga; afluentul să:
Valea-Cernei, ce primește pe
dreapta Valea
- Ulmului și pe
stînga valea Toloşman, spre N. şi
E., Viroaga de linsă Dunăre

săpun

„sat Picineaga, la V.,
al Dunărei, închizind

un canal
între el

şi Dunăreo insuliță (60 hect.),
acoperită cu sălcii.
Bălţi. mai însemnate sunt:
Băltina,

la S., cu

100

hect. în-

tindere, conținînd stuh, papură,
sălcii și peşte și al cărei venit e

împărțit între stat și locuitori, avind maluri joase, spre N.-V., iar
spre S.-V. şi N.-E., înalte; Bălanul și Sohinarul, la N., de 130
hect., cu maluri joase; Picineaga,
la E., de 30 hect.; alte câte.va
mai mici, fără însemnătate.
Întinderea comunei este de

3382 hect., din care 66 hect,
ocupate de vatra satului; restul de 3316
cuitorilor,

hect.

sunt

ale lo-

Populațiunea, în
maioritate
romînă, e de 271 familii, sai
1250 suflete. Sunt 2 biserici : una
vechie,

fondată

de locuitori

în

1857 ; alta zidită în 1892, cu hramul Sfinții Voevozi, și fondată
tot de locuitori; o școală mixtă
rurală, fondată în 1880 de locuitori, frecuentată de 101 elevi
şi condusă de 1 învățător şi 1

învățătoare.
Calitatea pămîntuluYeste bună;
sunt 102 hect,, acoperite cu păduri de sălcii bătrîne, între sat

și Dunăre, 100 hect. finețe și
paring, 51 hect. loc neproductiv al statului, 3044 hect. loc
arabil al locuitorilor şi pe care se

şi articole .de

băcănie.

Sunt 8 comercianţi de producte,
2 manufacturari
și 2 cîrciu-

mari,
Budgetul

”
comunei

nituri de 5055 lei
tueli, de 4955 lei.

Ja

Piciorul - Borvizului, pirilaş,
jud. Bacăi, pl. Trotușul, com.

calea judeţeană Sace trece pe la

Tirgul
- Trotușului, izvorește de
sub muntel: cu același nume şi se

E., apoi drumuri comunale spre:

varsă în Slănic, pe dreapta, mai

Turcoaia, Ostrovul, Coium-Punar, Cerna, Cîrjelari.
Această com. și-a luat numele
de la piriul Picineaga, și acesta,

jos

Drumuri:

tul-Noii-Ostrovul,

spune
legenda,. de la Pecinegii, ce odinioară ai locuit
aceste locuri.
La început, a fost un sat
tătaro - turcesc,

distrus

în anul

1775. A fost așezat pe Dealul-Carierelor; era şi un port la
Dunăre, legat cu ea prin drumul
lui Justin (mat bine zis Justinian), ale cărui urme se văd și astăzi. Pe la anul 1828, un moș
Petru Pelin din jud. Brăila, a
făcut aci un bordeiii, apoi aii
venit dia Basarabia moș Crăciun, moș Simion, loan Tulimei,
S'aii așezat lingă moș Pelin, și

aii format satul actual care păstră numele cel vechiii de Picineaga,

ce l'a avut

satul distrus

de

confluența

acestuia

cu

piriiașul Cotituri.
Piciorul-Calului, zise, pe creasta
şirului de dealuri

ce brăzdează

în lung și lat com. Costești, pl.
“Horezul, jud.

Vilcsa.

Acest

şir

de dealuri se prelungește pe
toată partea de E. a com., în
stinga rîului Costești.

Piciorul - Catelinei
şul).

Vezi

Catelina,

(Hulubadeal, com.

Cotnari, pl. Bahluiul, jud.

Iași.

Piciorul - Cîinelui, punte,

jud.

Prahova, care, împreună cu Negrașul-Mic, a fost dat de mănăstirea Sinaia, prin cartea de schimb,
iscălită la 24 Octomvrie 1818 *
de Arhimandritul Ioachim, mănăstirei. Mărgineni, de la care

a primit muntele Piatra-Arsă.

şi care prin buna sa poziţie lingă
Dunăre,

fertilitatea locului,

ca.

rierele sale de piatră, aii atras
pe Rominii de dincoace de Dunăre, careaii format satul prosper
de aztăzi.

plu-

Picineagul, munte, jud. Muscel,

250

plaiul Dimboviţa, aproape de
hotarul Transilvaniei. De aci rîul
Dimboviţa ia direcția spre S.
Piciorogi,

Piciorul-Cîrlanului,
jud." Suceava,

zuze,

în

com. Bogdănești.

Piciorul-Coadei,. pichet,

la con-

finele “Țărei spre Transilvania,
jud. Putna.

fasole, parîng şi cartofi.
Locuitorii posedă: 164

Comerciul este activ, fiind aci
un mic port pe Dunăre, şi constă în export de cereale, piatră,

Vezi Bordea,

chel-

seamănă griii, orz, ovăz, porumb,

vaci,
oi.

Piciorul-Bordei.
deal, jud. Iaşi.

e la veşi

Picineaga, piriz, în jud. Tulcea,
pl. Măcinul, cunoscut mai mult
sub numele de valea Ai-Ormanului.
IN

guri; 520 boi, 660
cai, 604 porci, 3275

brotesti, pl. Balta-Oltul-d..j., jud.
Romanați.

a// nume al com. Do-.

Piciorul-de-Munte,

con. . rur.,

jud. Dimboviţa, pl. Cobia, așezatăpecimpia numită Valea-Bisericei, la 16 kil. spre S.-V. de Tirgovişte,

pe

șoseaua

județeană

Tirgovişte-Găeşti-Vlașca.
Are o populaţie de 980

lo-

cuitori, o biserică și o şcoală.
Se învecinește: la E., cu com.
Sperieţi; la V., cu Cobia; la

PICIORUL-DRACULUI
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şi la

S., cu

Dragodana, despărțindu-se de
Şuţa-Seacă, Cobia şi Dragodana
prin pădure, iar de Speriețeni,
prin cîmpie și unindu-se cu Șuța-Seacă și Dragodana prin frumoasa șosea județeană Tirgovişte-Găeşti, iar cu cele-l'alte
prin drumuri fără şosele.

PICIORUL-STÂNCULUI

Codrul, jud. Iaşi, situat pe Dealul-Prisăcilor,

cu 65

familii, sai

318 suflete, parte Romini și parte
Țigani, foști robi ai mănăstirei
Birnova, cari se ocupă cu agricultura şi transportul lemnelor de
prin păduri. Are o biserică, deservită de 1 preot și 1 cîntăreţ.
In apropiere de sat se află
Cișmeaua - Antoniei,

Piciorul-Dracului,
Prahova,

pl.

panze,

jud.

Teleajenul,

com.

Drajna-d.-j., acoperit cu păduri
seculare

de

fagi şi

brazi.

izvor

de

“Bacăiă, pl. Tazlăul-d.-s.,
teritoriul
moasa.

com.

jud.

de pe

Schitul - Fru-

Piciorul-Floarei, pădure, jud.
Bacăă, pl. Tazlăul-d.-s., com.
Schitul-Frumoasa,

muntele

care îmbracă

de mo-

șze, nelocuit, jud. Vlașca,
dinte pe moșia Grădiștea,

penpro-

de

cuța, jud. Suceava, com. Bogdănești, îmbrăcată în pădure
de brad, fag şi mesteacăn.

Piciorul-Obrejescului, mate,
jud. Bacăii, pl. Muntelui, com.
Dărmăneşti,

așezat pe

Se

treptat

înalță

graniţă,

din

valea

acest

rușul, se încrucișează două poteci,
una care merge la muntele Lă-

munte

de muntele

pușul în Moldova

Comăneşti.

numită

"şi Pădurea-Fundoaei, d'asupra
satului Sodomeni, din com. Păș-

cani, jud. Suceava.
Piciorul - Popii - Tarniţa,

pă-

pe moșia Cutul-Vinători.

Prin el trece Valea-Verzișorilor.

com.

zădure,

regi-

pulată cu fagi și ștejari, și avînd
o întindere de go hect,

Are o suprafață
toate arabile,

pl. Muntelui,

este supusă

Neamţu, pl. Piatra-Muntele, com.
Vinători-Dumbrava-Roşie, situat

piriului Uzul, la 823 m., de lalocul

Piciorul-Lat, munte, jud. Bacăi,

și

|

aproape

Piciorul-Negru, zădure, în jud.

- numit Gardul-de-Piatră, pănă la
1098 m. Pe dealul ce desparte

hect,,

hect.

de

dure, jud. Bacăi, pl. Muntelui,
com. Văsteşti, a răzeșilor, po-

Se arendează cu Grădiștea-deJos, şi e situat despre Budești.
344

Are o întindere

* Piciorul-Popii,
culme

prietate a def, Em. Grădișteanu.

de

telui cu același nume, aparținînd
răzeșilor din comună,

mului silvic.

cu același nume.

Piciorul-Grădiştei, 744

căi, pl. Muntelui, com. Văstești,
care se întinde pe coastele mun-

200

muute, între Rişca-Mare și Rişmunte,

Piciorul-Popii, păzure, jud. Ba-

Vite: 256 vite mari cornute,
cai și 29 rimători.

Piciorul - Lupului,

Piciorul - Floarei,

căi, pl. Muntelui, com. Văstești,
din culmea Coasta-Nogei.

apă minerale,

Are

bogate pășuni,

Piciorul-Popii, punte, jud. Ba-

Muie-

și alta pecul-

mea Magyaros dir Transilvania,
Aci

s'a rectificat

fruntaria,

re-

Piciorul-Porcului, pzute, jud.
Bacăi, pl. Trotușul, com.: Tirgul-Ocna, situat pe dreapta Trotușului și despărțit

de muntele

Măgura prin Valea- Slănicului,
iar de muntele Croşna, prin piriul Valea-Rea.
Piciorul-Porcului, zîriz,
Bacăii, pl. Trotuşul, com.

jud.
Tir-

gul-Trotușul; ese din muntele
cu acelaşi nume și se scurge
în Slănic, pe dreapta, mai în
sus de piriul Valea-Rea.

venindu-i Romîniei 79 hect.
Piciorul-Lat,
”

ceava,

com.

munte, în jud. Su.
Mădeiul.

Piciorul-lui-Ţircă (Muntele-),
Zădure

particulară,

Piciorul-Săcuilor, pute, în jud.
Piciorul-Ortoaei, pzunte, în jud.

supusă

re-

gimului silvic încă din anul 1883,
pe moșia Muntele- Piciorul - luiȚircă, pendinte de com. Comarpicul, plaiul Peleșul, jud. Prahova.
Piciorul-Lupului, saț, spre S$.
de satul Ciurea, com. Ciurea, pl.
bai

Suceava,

com.

Piciorul-Petrei, pădure, pe moșiea Proboteşti, jud. Dorohoiii,

pl. Herţa, com. Tirnauca. Vezi
Tirnauca, pădure.
Piciorul - Plopului, mate, în
jud. Suceava, com. Bodgănești,

acoperit cu pădure de mesteacăn
- Și răchită, -

Suceava,

com.

Mădeiul,

Dorna.

Piciorul-Scurt (Dealul-), pzznze,
în jud. Suceava, com. ȘarulDornei.
Piciorul-Stancului, zăzure foioasă, jud. Bacău, pl. Tazlăul.
d.-s., com.

Bucșești, supusă

re-

gimului silvic. Areo întindere
de 1250 hect., aparținind d-nei
Profira Donici.

Piciorul-Stîncei, pante,
Suceava, com. Sasca.

Piciorul-Stînei,
Suceava,

pute,

com.

în jud.

în jud.

Bogdănești,

a-

coperit de pădure de mesteacăn
și răchită,

maunte,

în

jud..

Buzăă,

com. Chiojduldin- Bisca, căt.
Plescioara,.
jud. Buzăii; într'o
' ramificaţie a sa se află o escavațiune verticală, numită GauraZmeului,

sai

Gaura-Dracului.

Picul, sat, jud. Dolj, pl. Jiul-d.-s.,
com. “Ținţăreni, cu 458 suflete,
locuind în 58 case. Este așezat

la 100

m.

departe

de

malul

drept al riului Jiul și sub coasta
dealului Picul, de la care și-a
luat numele.

Picul,

deal, jud.

Dolj,

pl. Jiul-

d.-s., com. Ținţăreni, satul Picul.

Picul, moşie particulară, jud.
Dolj, pl. Jiul-d.-s., com. Ținţăreni, pe care se găsește pădure.
Aparține

clăcașilor.

Are

vii pe

dînsa,

Picul, zădure particulară, jud,
Dolj, pl. Jiul-d..s., com. Ținţăreni, în întindere aproximativă
de 350 pogoane. Aparține clăcașilor. Populată cu stejari, goruni,

ceri.

Piculeşti, sas, jud. Argeș, pl.
Oltului, pendinte de com. rur,
Dărbăteşti.

Are

3o de familii,

Pielea, com, Tur., la extremitatea

de E. a plășei Marginea, jud.
Teleorman, limitrofă cu judeţul
Vlașca,

așezată în valea

manului, pe

rîului. Are alăturate

dealul

din

Teleor-

stinga

patru

că-

tune: Purani, la NE. căt. de
reşedinţă, situat pe deal; Mirzăneşti, la S., în vale peste o

vilcea ; Pielea-de-Sus (reședința)
tot pe vale și Pielea-de-]Jos, pe
deal,

Picoşelul, 4/44, ce leagă muntele
Picoșul cu muntele Pitica din
com. Chiojdul, jud. Buzău.
Picoșşul,
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PICIORUL-STÎNCEI

ce-i mai

zice

şi Groseni,

alipite.
Teritoriul com. ocupă o suprafață de peste 8ooo hect.,c
toate moșiile de pe dînsa.
Se învecinește la N. cu cătunul Găvăneşti, din com. Măgura, jud. Vlașca; la S., cu
com. Atirnaţi; la E., cu com.
Măgura-Lăceanca, tot din jud.

Vlașca și la

V.,

cu

domeniul

orașului ' Alexandria. Este

Telcormanul, care udă toată laturea despre N.-V. şi S.-V.; Pi-

rîiaşele Vajostea și Gabrul,

ce

izvoresc din vilcelele despre E.,
formînd diferite viroage, se scurg

în “Teleorman.
Are o populaţie de 1846 suflete, din care 353 contribuabili.
o şcoală

condusă

de un

învățător şi frecuentată

de 21

"elevi; 4 biserici, în fie-care
cătun cite una, deservite de
3 preoți, 4 cîntăreți Și 4 para:

cliseri.
Budgetul

comunei

este de lei

9462, bani 55, la venituri şi de lei

7967, bani 55, la cheltueli.

vite mici cornute și 904 porci.
Calitatea solului este din cele
bune.

Pe apa Teleormanului sunt
două mori: una în dreptul cătunului Pielea-d.s. și a doua în
Mirzănești,
|

cătunul

Cătunele sunt legate între ele
prin șosele vecinale; din căt.
Purani merge o ramură la căt.
Găvănești

din

jud.

Vlașca,

un ocol de 120 m.
În partea despre E. suntalte
două măguri, înalte şi acestea
de cite 28 m. şicu un ocol de
100

m,

Distanţa de la Pielea pănă
la Alexandria este de 8 kil.;
pănă la Roşiori, de 40 kil.; pănă

la Turnul-Măgurele,

de 54 kil.

Pieleşti, com. rur., în jud. Dolj,
pl. Ocolul, la 20 kil. de Craiova,

Situată pe: ambele
riului Tesluiul,
Şe

învecinește:

iar

o alta spre

maluri ale
la N.,

cu co-

munele Băleasa și Cimpeni, din
jud. Romanați, de care se desparte prin Valea-Lungă; la $,,
cu comunele Coșoveni, Preajba,
și cu o parte din pămîntul
aparține orașului Craiova;
E., cu comunele Robăneşti
Golfinul, din jud. Romanați ;
V., cu com. Ghercești,

Limita

liniei

din hotarul

de

ce
la
şi
la

N. începe

comunei Gherceşti,

merge de la V. la E. în linie
dreaptă, pe piîriul numit ValeaLungă, ce o desparte de com.
Băleasa,

Vite: 1576 cai, 20 măgari,
1112 vite mari cornute, 6328

* din căt. Mirzăneşti

cu domeniul orașului Alexandria; are o înălțime de 23 m. şi

una

din comunele cele mai populate
şi prospere ale județului.
Pe lingă comună, curge riul

" Are

căt, Puţintei de la com. Atîrnați şi de acolo în șoseaua judeţeană Alexandria-Giurgiii.
În marginea despre V. a
comunei este Măgura-Căţelului,
Care servă ca semn de hotar

apoi

se

îndreptează

spre N., pănă ce întilnește hotarul comunei Cimpeni şi de
aci spre LE, pănă în hotarul comunci Robânești, din Romanați.
Limita liniei de E. este o linie
convenţională, cu îndreptarea de

la N. la S., pănă în dreptul comunei

Coșoveni.

Limita

de S$.

are îndreptarea de la E. la V.
şi este

formată

de

o linie con-

vențională. Limita de
îndreptarea de la N.-S.
Mai

înainte,

se numea

această

Ciumești,

V. are
comună

*
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„Se compune
Lăcriţa-Mare

din

6

(saii

crița-Mică (sati
Nichitoaia,

cătune:

de-Sus), Lă-

de.Jos), Langa,

Pieleşti

și Pirșani. .-

manați ; întră pe la V.
|.

în co-

PIELEŞTI
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“ se varsă în Tesluiul, pe teritoriul cătunului Pieleşti ; Belciu-

com. Preajba și la N,
ce

se

află

cu

căt,

așezat

pe

Valea-Lungă.
Cătunul Langa ce se „află la
N. de Pieleşti, se mărginește :
„la “E, cu' comuna Cirpeni, din
Romanați, la V.,

cu com.

Ungureni, tot din același judeţ,
iar la N.

cu

com

.Băleasa,

din

jud. Romanați.
Cătunul

Pirşani,

care

luă Tesluiul, se *mărgineșşte:

la

E., cu com. Robănești, din jud.
la N., cu

com. Cîm-

peni, din judeţul Romanați, iar
la S cu căt. Lăcriţa. *
Cătunele Lăcriţa-Mare și Lă" crița-Mică sunt situate la S. de
cătunul Pieleşti. Se mărginesc:
la E., cu com. Golfinul, din

jud. Romanați;

la V., cu urbea

Craiova; la N., cu com. Robă:.nești şi la $.; cu Coşoveni-d.-s.
Cătunul
Nichitoia se. află

la V. de căt. Pieleşti

și se în-

vecineşte: “la E., cu com. Ghercești, la N,, cu com. Băleasa

din jud. Romanați,

Se

găsesc în comună

cîte-va dea-

luri cu o înălțime
"m., Care formează

de 30—40
albia riului

Tesluiul și pe, care se cultivă
cereale; numai partea de S.-E.
cu

păduri;

iar

dealul «de S.-V.; din jurul Craiovei, este acoperit cu

vii.

este udată

'de riul

care izvorește din com.

Balota, pl. Amaradia şi se varsă
în Olt, pe dreapta,

la V.

în dreptul,

com. Ștefăriești' din jud.! Ro-

care

izvo-

laE.,

trece

în

jud.

Ro-

manați și se varsă în riul Tesluiul, în dreptul comunei Popînzelești.
Pe

stinga

primește

mai

la

Se

uneşte.
pe

stînga

cu

valea

"Drăghici. Valea-Lungă se varsă
în rîul Tesluiul în dreptul cătunului Golfinul. Tesluiul se revarsă
în timpuri ploiase şi la topirea
zăpezei.
Pe Teslui se afiă trei poduri
de lemn și unul de fier al căii

ferate București -Virciorova, ce,
trece: prin căt.. Pirșani,
In comună sunt 4 biserici,
Una, în căt. Pieleşti, fondată în
anul 1859, s'a terminat la 1862..
În tinda. bisericei se află următoarea inscripţie:

și

marele

Pa-

moșieY Lăcriţa, Ni-

colac. Oteteleșanu, la ariul 1848, Mai 17...
e făcută din

: zid.

Biserica din

Nichitoaia

e fă-

" cută din birne și dăruită acum
„45 ani acestui cătun, de com.
“vecină, Floreşti; * are hramul
1
Adormirea Maicei Domnului.!
Biserica din Langa, 'făcută
din zid. şi în tinda căreia se găsește o inscripție

care

*

arată că

a' fost zidită la anul 1844, de
către proprietarul cătunului, nu“mit Dumitru Geanoglu şi e azi
ruinată, Cele trei biserici în care
se . oficiază sunt deservițe de
3

preoti

vale de Pirșani, apa Valea-Lungă..

Sunt

“în

şi

5

cîntăreți.

două şcoale

cătunul

mixte,

Pieleşti

una

și alta

în

Lăcriţa-Mare. Şcoala din Pieleşti
funcţionează din 1839; cea din
Lăcriţa-Mare din 1888. Sunt
" “conduse de doi învăţători și o.
învățătoare

şi

frecuentate

se

de

105 copii.
După legea rurală din 1864,
sunt 314 impămînteniți, iar după
legea din „1879, sunt 21 însurăței.

"Are o, populaţie de 2420 su-flete:

1192

bărbaţi

și 1228

fe--

mei, locuind în 455 case și 193
bordee,
.
Suprafața teritoriului comunei A

Această

sfintă

și

serică a fest făcută

comunei este șes.

este acoperită

Valea-Vlăștei,

reşte din căt. Pieleşti, curge de

iar la S$., cu

:. com. Preajba, *
Terenul

fier, de peste Tesluiul, din drep“tul căii ferate București -Vircio-

se află

-la E. de Pielești,i ;pe “albia riu-.

Romanați,

" gați-Mari, ce se varsă în căt,
Pirşani, în dreptul podului de

rova;

locuitorilor

Această biserică

V., cu com. Ghercești; la E,,
„cu cătunul Pirșani; “la -S., cu
Langa,

către "obștia

şi Pirșani,

Tesluiul primeşte în comună,
pe dreapta: Belciugaţi-Mici, ce

Tesluiul,

.

harnic, -proprietarul

mună, şi curge de la V. spre
E. prin căt. Nichitoaia, Pielești

Cătunul Pieleşti se află 'situat
în centru. Se limitează: spre

“Comuna

.

.

-

“jud.

„e.

.

dumnezeiască

de obştia

bi-

locuitori-

este de 10971 pog., din care

lor, începută la 1859, Iulie g, și terminată la 1S62, Oct, 16, cu stăruinţele lo-

9800 pog. arabile, 26. pog. îineţe,. 132 pog. izlaz, 296 pog.

gofătului

pădure.

Dincă

Floresceanu, a căpita-

nului Mihail Vilcănescu, Ioan Caţu, etc.

din

Această biserică este făcută
zid și are-hramul Sf. Voe-

vozi Mihail și Gabriil,
Biserica din căt. Lăcrița-d.-s.,
făcută de săteni, cu ajutorul
. Paharnicului
Nicolae Otetele- şanu, are hramul Sf. Nicolae.
In tinda bisericei se găsește ur"mătoarea
„Această

inscripţie:
biserică a fost

Proprietăţile particularilor sunt
în întindere de 9800 pog,, aducînd un venit de g8ooo lei. *
Locuitorii

moșneni

ai și ei

peticelele lor de pămînt,

iar o

bună parte aparține bisericei
SE, Gheorghe-Noii, din Craiova:

Se "găsesc în coimună 4 cete
de

moșneni:

Vilcăneştii

Ionești, Oltenii,

și Pieleştenii.

-

“Pe pămîntul arabil se cultivă .
ridicată ! de

“grii, porumb, orz, ovăz, etc,

.

.
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Pe teritoriul Pieleștilor se găsesc 3 păduri, din care una a,
statului, numită, Pirşani- Robănești, cu o întindere de 120 pog:;3

alta de 150
tatea

pog,;

pe proprie-

d-lui Pleşia şi una

.

PIETNĂŢUL

Pieleşti, saz, în jud. Dolj, plasa
Ocolul, com. Pieleşti, reședința .

primăriei.

1068
case

Are o populaţie

de

suflete, locuind. în .180
și 51 bordee; o școală

26

mixtă, ce funcționează din 1839

cu cer, stejar şi mar cu seamă

și e condusă de un învățător
și frecuentată de 68 copii, o
biserică cu hramul S-ţii Voi-

de

pog.; ad-nei Ioana Grădișteanu,:
Aceste păduri sunt populate

girniță.
”
Viile, în întindere de 4681J
hect.

aparțin

locuitorilor

„din

" comună: şi citor-va Craioveni,
Toate se găsesc pe moșiile înoșnenilor Vilcănești .și pe proprietatea bisericei Sf. Gheorghe-.
Noii din Craiova. Acestea din
urmă

aparțin

mănăstirei „Jitia-

nul, mănăstirei Bucovăţul, d-lor
Alecu Papa, Niţă Popescu și
G.M. Știrbeiă,
"Sunt în Pieleşti 18 meseriași
cîrciumari,

- Și 12

Comuna

vozi Mihail și Gavril în bună
stare, fondată la 1859, termi-

nată la 1862 și care are în tindă
următoarea inscripțiune :
Această sfintă și Dumnezeiască biserică a fost făcută de obștea locuitorilor,
începută

la. 1559,

Lulie 9, şi terminată

Mihail

Vulcănescu,

Ioan

Caţu..

Sunt în sat 7 cîrciumi,
Meseriaşi:

3

cizmari,

4

ro-

tari și 1 dulgher. -

ferată București - Vircio-

străbătută
'de

Pieleşti, sas, făcînd parte din com.

rova,

care intră prin "partea de

„Tur. Băteșani, pl. Cerna-d..j., jud.
Vilcea. Are o populaţie de 387

S. a comunei,

în

dreptul

căt.

Pirșani, face_o curbă spre N.,
trece prin acel cătun și'se îndrep-

„tează

spre N.-E. Staţia de drum

de fier numită Pieleşti este la
3 kil. de comună. Alte. căi:

calea

județeană

Craiova-Cara-

- cal, lungă de 32

kil. în comună,

ce trece pe lingă căt. Langa;
calea națională
Craiova-Bucu-

reşti, lungă în: comună de
kil.;

12

calea comunală, lungă de

4 kil.,

care străbate. comuna

dela V. la E., trecînd prin căt.
Nichitoaia,
Budgetul

Pielești
comunei

turi de 5656.91
tueli, de
Pieleşti,

şi

Pirșani.

e la veni-:

lei şi la

locuitori,

„Pieleşti, sfafie:de dr-d.f., jud.
Dolj, pl. Amaradia, căt. Pieleşti,
pe linia Slatina-Craiova, pusă în
circulație la 5 Ianuarie 1875. Se

află între staţiile Balş (16.1 kil.)

și Circea (6.7 kil.). Inălţimea d'a-

supra nivelului Mării, de 171.36.
Venitul
1896,

acestei
a fost

staţii

de

24430

pe
lei,

anul
53

bani.

Pieleşti, moșie
- Dolj,

particulară, jud.

pl. Ocolul,

aparținînd

com.

Pieleşti,

moşnenilor.

chel-

Pielitul, dea, în jud. Tulcea,pl.

5602.33 lei.

Babadag, pe teritoriul com. rur.

sat, cu

32

familii,

sai

150 suflete, jud. şi pl. Argeș,
făcînd parte din com. rur. Bascovele. Aici este reședința primăriei, Are o biserică, cu hramul Sf. Nicolae, deservită de un
preot și un paracliser.

pe la poalele. sale de V; merge

drumul comunal
. Baș-Chioi;
este
păduri întinse.

Ciucurovulacoperit cu

Pieptea, zruz de moşie, pe teritoriul com. Piatra, jud. Teleorman,

fostă proprietate a sta-.!
tului și actualmente a d-lui 1.
Dumitrescu, din com. Voivoda
şi a altor locuitori, *

Se mărginește cu moșiile Voivoda, Stariţa şi Viişoara.
" Locuitorii îi zic și Voineasca.
* Are o întindere cam de:720
hect. A fost vindută actualilor

proprietari în 1887 şi făcea parte
din moșiile mănăstirei Cotroceni.

calea

este

la

1862, Octombrie 16, cu Stăruințele logufătului Dincă Floreşteanu, a căpitanului

dealurile Ciz- Bair şi Cuzul: Mare; ,

- Baș-Chioi ; se desface! din Dea.
lulJidinii; se întinde spre N.
„ într'o direcţie generală dela S.-V.
“spre N.-E., brăzdind partea de
V. a plășei şi cea de S.a com;;
se întinde de-alungul Vâii-Jidi-

nii; se prelungeşte, spre N., cu

Picpteşti, saz, cu: 17 familii, jud.
Argeș, pl. Oltul, făcînd parte din
com. rur. Cremenari-Flămînda.
Pierla,

sai Viişoara,
zirizaș, care

încinge com. Pucheni-Mari, pl.,
Crivina, jud. Prahova, în partea

de V. și S. Izvoreşte din com.
Tirgşorul, curge spre S.-E. şi
se varsă în riul Prahova, aproape
“de com.

Buda- Palanga.

Piersica, sa?, în ud. Ialomiţa, pl.

Ialomiţa-Balta, pendinte de com.
Bordușşelul, situat, spre dreapta;

la 3 kil.
coasta

de riul Ialomiţa, sub

Bărăgănului

și la 4 kil.

'spre V. de satul de reședință.
Are: o populaţie de 45 familii; o şcoală mixtă, condusă de

un învățător; o biserică.
Vite: 100 cai, 160 boi, 600
„oi, 2 bivoli şi 60 porci. .: -

Piersica, /a, în jud. Ialomiţa,
pl. lalomiţa- Balta, lingă satul
„Piersica, din com. Bordușelul.
Pieşti, si/iște,
- Jiul-d.-s,

com,

în jud,

Dolj,

pi.

Filiaşi,

" Pietnăţul, girlă,: în jud. Tulcea,

:

PIETRARI

- -

prin

gîrla

care

“munică

cu

..
Dunăvăţul

co-

Dranovul,

si:

lacul

tuată în partea de S.-E. a plășei
Tulcea

și în cea

de

S. a

com.

Moru-Ghiol,, și anufne pe teritoriul cătunului săi Dunăvățul; di).; are o direcţiune generală
„de la N, la S,. curgînd tot
prin

stuf,

și o lungime de ș kil.

Pietrari, co. rur., în jud. Dimboviţa, plaiul Dimbovița-Ialomiţa,
situată la 25 kil. spre N.-V. de
" Tirgovişte, pe valea Riului-Alb
și între dealurile: Plaiul-Morii,
Dumbrava și Plaiul-Curătorilor.

Prin
Alb.

îfaionul com. curge RiulSe compune din șase că-

tune:

Manga,

Cornățelul,

MIă-

cile, Gura-Bărbuleţilui, Dealul
şi Strimbul, cu o populație de
2287 locuitori. Are: două uliți
mai însemnate: Uliţa-Principală
şi

Decindea;

"două, biserici;

o

şcoală ; trei mori de apă (făcae).
Locuitorii

ai: boi,

vaci,

cai,

capre şi cultivă porumb, cînepă.
Are cariere de pietre de moară
de

o

calitate

foarte

bună

Și

păduri întinse.
,
Aci se fac două tîrguri anuale,
unul

la

29 Iunie

și altul la 7

Ianuarie.
Pietrari, pănă la 188a3,
fost
reședința subprefecturei plaiului
Dîmboviţa, care

de

la

această

dată s'a unit cu plaiul Talomiţa,
avînd

amîndouă

unite reședința

“în com. Șerbănești-Podurilunde
e,
sunt și băile Pucioasa.
In com. Pietrari, vizitatorul,

între altele, găsește pe un deal
cu "o plăcută priveliște, frumosul
„castel al d-lui. Gr, Bănescu-Pincoiul, foarte

vizitat de trecători,

Pietrari se învecineşte: la E.
cu com. Cucuţeni, la V. cu Gemenea şi Voinești, la N. cu com.

Bărbuleţul

și Riul-Alb

și la

S. ,

cu com. Izvoarele. De Cucuteni,

Gemenea și Voinești, se desparte
prin dealuri, văi și păduri; de
”

Ş

--.

Bărbulețul șşi Riul. Alb, prin valea
pirîului Turluiul și parte prin apa
piriului Riul-Alb; de Izvoare se
desparte prin lunca Riului-Alb. -

Locuitorii,

făcînd

parte

de 12, cari s'aii împroprietărit
la 1864, pe 24 hect. din moșiile

din

d-lor G. 1. Pietraru și G. Pietraru,
La !'ocul numit Urzicarul e
un piriii sărat,
-

com. rur. Păușești-Măglași, plaiul

Cozia, jud. Vilcea. Are o po:
pulaţiune de 300 locuitori,

„Veniturile com. sunt de 1300 l,
şi cheltuelile, de 1157 lei, anual.
Șoseaua de pe valea Otăsău.

Pietrari, deal, la E. com. Fo.
lești-d.-s., pl. Horezul, jud. Vil„cea,

cu

virfurile:

„lui leagă comuna cu Păuşeşti:
Otăsăul și Pietrari-d.. Su, iar şo-

Piscul-Vișeni,

Plopeanul și Coasta-Lungă.

seaua Dealul-Strimba o leagă
cu com. Birlogul și Stoenești..

-

Pietrari, proprietate a

jud. Argeș.

Vezi

statului,

E brăzdată

Muşă-

Stiviturul, de

moșia

teşti,

duceni, păduri particulare, su-

Cozia, jud. Vilcea, *

cuitori,

din

care

de „locuitori

și

Schitul, cu inscripția:
Această shntă biserică întru care se
vestește şi prăznuește Blagoslov eniile'prea
sfintei

și

pururea

Fecioara

țul,

Păsatul și Piriul-Sărat, preși de riul Otăsăul,

Maria,

este

zidită cu toată cheltuiala părintelui Kir
Clement, Episcopul Noului-Severin, în
zilele prea luminatului * Domn lon Racoviță Voevod, la curgerea anilor 1728.

câre' o

de“ care

se des-

parte prin Valea-Mare cu Stoe:
nești și Birzești, de care se desparte prin Dealul-Mare,. și cu
„Folești-d.-s., de care se desparte"
prin dealul Stiviturul, . .
Pietrari-de-] Os,

dea,

în

raio-

nul com. cu același nume, plaiul
Cozia, jud. Vilcea, pe care se

cultivă

1 hect., şo arii .vie.
-

Pietrari-de-Sus,

co.

rur., jud.

Vilcea, pl. Ocolul, „divizată - în

3 biserici: Cărpinișul, Jilava, construită în.1861

și

.
” străbate de la N. ia S.
Se mărgineşte: cu corni. Pău-

153 contribua-

bili, locuind: în 193 case; o
şcoală, frecuentată de 89 copii;

Dealul-Mare,

Poiana-Jilavei

cum

şești-Otăsăul,

Pietrari-de-Jos, com. rur., jud:
Vilcea, pl. Ocolul, situată pe
riul Otăsăul, la 20 kil. de capitala judeţului și la 15 kil. de.
a plaiului, La 1875—76 a format *o singură comună cu Pie.
trari-d.-s.
„Are o “populaţie de 822 lo-

de

e udată de văile: Mantei, .Polima, Ciinelui, Vișanului, Căpi-

Pietrari, Coasta-Micria şi VIă-

puse regimului silvic, pendinte”
de com. Păușeşti-Măglaşi, plaiul

lingă agricul-

”
porci.
Pe riul Otăsăul, în raionul
comunei, sunt 4 mori de măcinat..
..
,
” Locuitorii sunt moșneni, afară

seluite.
saz,

pe

tură, se mai ocupă cu dulgheria
Şi rotăria. Ei au: 80 .câi, 172 |
"boi, 160 vaci, 21 capre și 215

E străbătută de o șosea vecino"comunală foarte frumoasă, “du:
cînd la Izvoare; iar cu Cucuteni,
Gemenea și Voineşti, se unește
prin drumuri practicabile neşo-

Pietrari,
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mahalale:
Sărata, Motești, .
"Ogrăzul și Virtoapa, La 1875—
76 era unită cu Pietrari-d. j..

E situată

a

pe partea

dreaptă

rîului Otăsăul, pe ambele la.:
turi ale Văii-Sărate și 'pe valea
Manta, şi pe niște dealuri inalte și

ripoase,

la 24 kil. de

capitala

jud. şi la 16 kil. de a plaiului.

-

_ PIETRARUL

..

Are o populație de 1290 locuitori, din care 257 contribuabili, “locuind în 255 case; o biserică, reclădită la 1862 de enoriași, în locul” alteia vechi ;
o şcoală mixtă, înființată la 1856
și frecuentată de 48 copii, în„trun, local clădit la 1886.

Locuitorii sunt moșneni, și se
ocupă mai -mult cu transportul
+ sărei de la Ocnele-Mari.

Vite: 102 boi, 343 vaci, 193
„cai,-22

capre

și 34

“In partea

de

oi.

N.-V.

a com.

se presupune,a fi apă iodată şi
alte ape minerale. Mai este o
„localitate cu apă sărată de unde
- îşi trage numele sorgintea Va.
“lea. Sărată,

ce

se

varsă

în riul

Otăstiul, avind „direcția de la
V. spre.E,
:
- Budgetul com. e la venituri
de

-

1675_lei

şi

1067 lei.
- Șoseaua de
lui, înlesneşte
Pictrari-d..j. şi
"E brăzdată

la cheltueli,

de

pe Valea-Otăsăucomunicaţia între
Birzești.
de dealurile: Spi-

netele, Ripile, Rata, Grindeanul,
Piscul-lui-Neagoe, Guca, ' Stiviturile, Morota,! Ripa- -Prigoriei,
* Raboaca, ş. a. Surpături, văi,

vălcele și fîntîni
în centrul și în
„ şi mai multe în
In partea de
Otăsăul,

avind

sunt o mulțime
jurul comunei
partea de V.,
E, curge riul
direcţia

de

la

"N. spre S. și în care se varsă
Valea-Sărată,

Manta,

Neaura,

Durduci, toate curgind în direcţia de la V. spre E.
Se învecineşte: la N. cu-Birzeşti şi Costeşti; la E., cu Stoe.

"nești și Pietrari-d.-j., de care se

separă prin Valea-Mantei, şi “la

„V., cu

Foleşti-d..s.

Bietrarul (Moşeşti),
com.

Trestia,

jud.

şi Tomșani.

căruu al
Buzăă,

380 .locuitori și 69 case.

cu

Pietrarul, piriiaş, în jud. Buzău,
.
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com. Trestia. Izvoreşte din cătu-

în diferite mărimi și forme, pen:

nul Punga,

de la Malul-Roșu, se

tru inscripții,

unește

izvoarele

Piatra este de coloare albă-sură și ici-colea cu mici părți

Punga

cu

şi se varsă

Bălăneştilor,

îîn

Tisea și

în Sărăţelul-

cătunul' Lunca:

Frumoasă.

Apa sa e sărată, din

care

se mai

cauză

numește

Pietrarului
jud.

Buzăă,

(Virful-), munte, în
com.

Trestia, cătu.

nul Pietrarul, ramificaţie din
muntele Pănătăul. Are fineață,
Pietrăraşul,

arsc în cuptoare . formează un'
soiii de var pentru văruitul caselor și care serveşte și cojo- carilor 'pentru a albi pieile dubite. De asupra păturei de gips *
se află mai

saz, cu

cite-va

case,

formînd un trup cu satul Bir.
nova, com. Buciumi, pl. Codrul,
jud. Iași, şi situat pe coasta dea-

lului Pietrăria, bogat în cariere
de piatră. Vezi Birnova, sat.
Pietrăria, deal, ce se ridică în.
mijlocul com. Deleni, jud. Bo„- tâşani. E continuarea dealului
Țencuşa din „com. Storeşti, Rădeni şi Feredieni și se termină
lingă orășelul Hirlăul. Se numeşte

ast-fel dela carierele depiatră care
se exploatează. De aici se scot.
şi se fabrică renumitele pietre
de moară numite .de la Hirlău

. Se mai scoate și prunt

pentru

şosele. Pe coasta dealului de
E. sunt așezate satele Slobozia,
„Deleni și Macsut, iar coasta de
V., este acoperită cu codri,

Pietrăria, carieră de Zips, cam
spre V. de satul Cuzlăul, com.
Horodiștea,. pl. Prutul-d.-j., jud.
Dorohoii, pe coasta înaltă a'
dealului Prutul. Aici se află un

strat gros de piatră calcarică,
şi cu mulți bolovani pe supra-

„faţă. Sub stratul calcaric se află
o pătură groasă și întinsă de
gips, ca o masă compactă. Din
ea se extrage lespezi și bucăți

multe

strate subțiri

de humă argiloasă în diferite
colori, Acest pămînt fiind umed

zirii, pe moșia Ha-

pi, com. Virful-Cimpului, pl.
Berhometele, jud. Dorohoiii.
Pietrăria,

„cristaline. Bolovanii şi bucăţe- |
lele eșite din tăerea bucăţilor
mari,
se string de, săteni, şi

şi

Sărățelul-Pietrar,

coloane şi. trepte.

şi moale se modelează după voinţă, lipindu-se de mină şi de
ori-ce alt obiect ca și ceara caldă;

expus la aer se. învirtoșază,

Pietrăria, carieră de piatră, la
locul numit și Stincă, pe mo- :
şia

Ivăncăuţi,

“com.

Păltinișul,

pl. Prutul-d.-j., jud. Dorohoiii, pe
malul dreptal Prutului, cu piatră
de greziă și de gips. Cea. dintii se întrebuinţează la zidărie
şi

la

fintîni;

cea

de

a

doua

fiind în bucățele, bolovanii. se
ard şi se întrebuințează de cojocari la albitul pieilor și de să-

tence

la văruitul

caselor, Bu-

căile mari se întrebuinţează ca:

pietre de morminte, coloane,
ornamente, uşori de ferestre și
uşe, trepte, ș. a. Din această
piatră s'aii cărat multe bucăți

la zidirea edificiului Mitropoliei
din Iași. Extragerea pietrei se.
face după sistemul ordinar şi
în puțină cantitate.
Situația geologică la această
carieră este aceasta:

Suprafaţa are pătura destul de
groasă pe unele locuri, de pămînt negru și fertil, saii pămînt
vegetal. Sub pătura arătată vine
o alta de lut “galben sec,

sub-

țire pe unele locuri, iar pe altele destul de groasă. După aceasta vine pătura ' subțire. de
humă-vinătă, ce se. .intrebuin-

|
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țează de sătence la muruiala păreților casei. “In urma acestei
păture vin bolovanii mari de
piatră greziă, iar pe unele locuri
chiar blocuri întregi; apoi, o pătură de nisip ce acopere stînca
„de gips. Această piatră cînd se
estrage e cam moale, dar pusă

PIETRELE

privirea se întinde pe toată re-

giunea.
poartă
mului.

Stinca
numele

din virf mai
de Piatra-Șoi-

Pietrei (Dealul-), dea/, în jud.
Constanţa,

pl. Silistra-Nouă, pe

teritoriul com.

rur.

Lipnița,

și

„Buzăi,
din

com. Lapoşul;

începe

Predealul- Buzăului

Pietrei (Munţii-), ramură de
munji, în jud. Neamţu, pl. Bistrița, com. Tazlăul, situată la E,
de muntele Merişorul, pe ho-

anume pe acela al cătunului
săii Coșlugea ; este o prelungire

„tarul despre jud. Bacăii.

mici cristaline zăhăroase, din care

orientală a dealului Uzum-Bair;

„se întinde spre E. într'o direcție generală de la S..V. spre
N.IE., printre văile Coșlugea și
Ghiol - Ceair, brăzdind partea

Pietrei (Valea-), za/6,

unele destul de sclipitoare. Asemănarea mare
ce are această
piatră cu acea de la Hotin din
Basarabia, a făcut să se creadă

că ambele cariere ar fi avînd
între ele legături subterane,
“Pietrăria, pîrîz, pe moşia Tureatca, com. cu același nume,
pl. Berhometele, jud. Dorohoiii.

Pietrăriţa, zirî, jud. Dorohoiii,
pl.

Berhometele,

Cîmpului;

com.

Vîrful-

izvorește din Dealul:

Pietrăriei, de pe moșiea
și se varsă în Siret.

deţul Buzău,
d.-j., căt.

com.

Ochiul-Boului,

ramifi-

cație din muntele Istriţa; de
aci începe pădurea statului Bradul și Berca,
„Pietrei (Dealul-), Zea/ pietros,
în mijlocul pădurei Deleni, com.
Deleni, jud.

Botoșani,

și în

a-

propiere de desființatul schit
Lacurile. Intr'o stîncă din acest
deal se află o peșteră, despre

„care se zice :că era locuită de
sihaştri ; legenda spune că niște
hoţi ar

fi

ucis

S'ar. fi așezat
peștera

pe

sihaștri

acolo,

de

și

unde

a luat numele de Bolta-

Tilharilor.

Se

văd

aci

săpate

în piatră mese, paturi, cuptoare,

etc., iar pe pereţi sunt niște inscripţii nedescifrabile. .
De pe virful acestui deal înalt,

partea de S. a muntelui Gura“ Plaiului şi se prelungeşte spre
V.,

pe

o

întindere de

6 kil., lă-.

sînd spre N. muntele Talpeșiul

ficațiile sale orientale se termină pe malul V. al iezerului

muntele Gura-Plaiului curge un
„mic piriă, care poartă numele
văei și care se varsă în Bistriţa.

Oltina, făcîndu-l înalt şi stîncos; are înălţime de 89 m., dominînd văile Coșlugea și GhiolCeair; este acoperit cu livezi,

cu puțini arbori, iar la poalele
sale. de S.-V. se găsesc citeva vii,
Pietrei

Pietroasa-

în jud.

Gorj, plaiul Novaci; începe din

de N. a plășei și a comunei;
este de natură pietroasă; rami-

Hapii,

„Pietrei (Colţul-), co/ină, în ju-

Pietrei (Virful-),

zzzute

Geografie, Pol, IV.

din

(1300

m.), în jud. Buzău, com. şi căt.
Mlăjetul. In partea de N. sunt
săpate mai multe grote, unde,
spune legenda, s'ar fi ascuns
Tătarii,

(Dealul-), dea/, în jud.

Neamţu, pl. Piatra-Muntele, com,

Pingăraţi, situat pe moşia Tarcăul;

și spre S., Dealul-Lung;

se

deface

din

ramura

munților Măgura-Șomuzului, întinzîndu-se în direcţiunea E,,
printre Piriul-Bătrinei și PirtulPietrei, pănă în malul stîng al
piriului Tarcăul,

Pietrei (Dealul-), zea?. Vezi Su- răneștilor (Dealul-), din com.
Codăești, pl. Mijlocul, judeţul

Vaslui,
Pietrei (Girla-), ziriiaş, în jua.
Neamţu, pl. Piatra-Muntele, com.

Pingărați; izvorește

dintre ra-

mura munților cu același nume
şi Măgura-Șomuzului, curgînd
printre amindouă pănă la vărsarea sa pe partea

Pietrei (Virful-), zeaute, în ju: dețul

Buzăă, com. Păltineni, că-

tunul Piatra, culminaţie a muntelui Cătiașul, compus numai
din stînci, din care o parte amenință să cadă.
Pietrei

(Virful-),

în com. Teișani,
jenul, jud.

2î7/ de

plaiul

deal,

Telea-

Prahova.

Pietrei-Lungi (Virful-), pante,
în jud. Buzău, com. Minzălești,
constind dintr'o imensă stîncă,

puțin acoperită

de

brad și de

mesteacăn. Se întinde din muntele Curcubeta- Mică, în jos,
spre S.-E., pănă în dreptul mănăstirei Găvanul. E frumoasă
la vedere, dar grea la urcat.

stingă a pi-

rîului Tarcăul,
Pietrei (Izvorul-), zzzor, în jud.

Pietrele,

com.

rur., jud. Vlașca,

pl. Marginea, compusă din cătunele Meletie și Pietrele, situată

“a

“63617, Marele Dicționar

se

scurge în piriiașul Pietrosul.

în contact cu aerul devine tare.
Coloarea ei este albă-cenușie. Din

„loc în loc, se văd pe față părți

şi

90

:
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în partea S..E.E. a județului,
pe dealul Dunărei, la 23 kil.
de Giurgiu, la 28 kil., de Ștefăneşti, reședința plăşei, la 45
kil. de București, şi la 10 kil,

de

staţia drumului de fer, Bă-

neasa.

Trupul întregei moșii, cu Me-

letia, este a statului, fostă a
mănăstirei Căscioarele : înainte
de secularizare. Se arendează

împreună cu 45500 lei,
S'ai împroprietărit,

la 1864,

luat goo hect.
Pe teritoriul comunei este o
pădure de stejar, de 1970 hect.
și una de salcie, da 370 hect.
Are o populaţie de 1213 su-

flete, din care 239 contribuabili;

2. biserici, una în Pietrele, clădită la 1860 de călugări, și alta,

zidită la 1864 de locuitori, deservite de 2 preoți și 3 cîntăreți; o şcoală mixtă, condusă
de un învățător și frecuentată

de 23 copii (1899—900) ; 7 cîrsunt:

635

şi

1850

Se lucrează aci multe

vaci,

oi

rogo-

pănă

la

şoseaua

naţi-

onală Giurgii-București, la lil.
10,

şoseaua

e

întreruptă,

iară

de acolo pănă la Giurgiii este
şoseaua naţională Giurgii-Bucureşti.

Pe această. proprietate este o
viroagă de apă ce vine din Dunăre

de

la

Malul-Roșu,

trece

pe. sub sat şi merge de se varsă
în lacul Gruia, din jud. Ilfov,
In raionul comunei se află
ruinele unei vechi cetăți.
Pietrele,

cătun al com.

Trestia

şi

acelaşi

nume,

situat pe

cam

Meletie

Statului

da//ă

pe

Pietrele,

ficat,

Pietrele-Doamnei, sf/nc7, în partea de V. a Rarăului, jud. Suceava,

Vlașca,

mulți vizitatori,

teni și Bucovina. Legenda

Doamnă (unii spun că Doamna
lui Petru Rareş) ce s'ar fi ascuns
aci de frica Turcilor, avind la
sine mulți bani și scule bogate.
Nici Doamna nici comorile ei

Con:

raci și scoici,

arii pădure.

Pietrele-Albe, punte, în jud.
Mehedinţi, plaiul Cloșani, la graniţă. Locuitorii aveai schelă pentru comerciul ce făcea cu sarea,

pe care o cumpăraii de la oamenil ce o aduceau de la Ocdin

Vilcea,

o

suiaii

cu caii pănă la Pietrele-Albe și
acolo o vindeau Austriacilor.
In acest loc se văd și pănă astăzi bordeele făcute de dinșii, în
cari se adăposteaiișițineai sarea,
Pietrele - Albe,
Suceava, com.

munte, în jud.
Broşteni, avînd .

1488.9 m. altitudine.

spu-

ne că și-a luat numele de la o

Pietrele-Albe, panze, în jud.
Dimboviţa, pl. Dimboviţa-Ialomița; care, cu muntele Mitărcea

nele-Mari

stînci uriașe,

Pe aci trece hotarul între Broş:

Pietrele, /a/7ă, pe Dunăre, de 400
hect., pe moșia statului Pietrele,

135000

ne-

Singură floarea,

lipită de aceste

ține pești, scoici și raci,

peste

printre

cu o biserică

cunoscută sub numele de EdelWeiss saii Floarea Reginei, stă

tuată între satele Pietrele şi
Gostinul, în albia Danărei, Con-

are

văzute

Saii un castel, cu trei turnuri
zidit în văzduh, Vederea lor e
așa de frumoasă că atrage foarte

proprietatea
jud.

care,

guri se aseamănă

pl. Marginea. Se numeşte şi Pietrele-Gostinul, pentru că e si.

ține pești,

și despre

Căscio-"

o baltă de 400 hect.

Pietrele,

Sgurită,

oameni gigantici care s'aă petri-

reanu,
cu hramul Adormirea
Maicei Domnului, deservită de
un preot și 2 cîntăreți; o scoală

mixtă;

neagră,

care legenda zice că sunt niște

coasta

o biserică, zidită la 1860

călugărul

muuze, în plaiul

Pietrele-de-]Jidovi, /oc izolat, în
partea de V. a com. Jupînești,
pl. Riul-Doamnei, jud. Muşcel,
unde este un troian de piatră

Dunărei,

„de

Pietrele-Arse,

Cloşani, între jud. Mehedinţi și
Gorj.

Pietrele, cătun, jud. Vlașca, pl.
Marginea, pendinte de com. cu

şi

jini, din papura ce se află pe
baltă,
Din acest sat, pănă la stația
drumului de fer Băneasa este
șosea;

şo locuitori

pl. Marginea,.jud. Vlașca.

boi

68 bivoli, 380 cai,
384 rimători,

cu

Pietrele, a//ă numire a satului
Vlădnicelele, com. Stăniţa, din
pl. Siretul-d.-s., jud. Roman.

„Are

300 locuitori de aci și din satul
Gostinul, foști clăcași, care ai

ciumi,
Vite

jud. Buzăii,
9 case.

PIETRELE-FETEI

nu

se

ştie

ce

s'au

crede însă că
|

ascunse,

averile

făcut:

se

stai tot

dar că, cine arcuteza

să le ridice, dispare în prăpastie
şi nu

se mai

întoarce.

Teama aceasta provine însă
din cauza multor spărturi și prăpăstii foarte adinci ce sunt în
jurul stîncilor, Pietrele-Doamnei
şi Rarăul se văd, pe timp senin, chiar de pe Dealul-Timpeştilor, de d'asupra Fălticenilor.
(Vezi «Pietr
- Doamne
ele
i», poveste de Carmen-Sylva; precum şi «Comoara

în «Novelele>
Pietrele-Fetei,

de la Rarăiis

lui N. Gane).
zpuu7e,

pirtii şi

cătun, în judeţul R.-Sărat. Vezi
Fetei (Pietrele-).

N
E
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” Pietrele-Infierate, păzure a statului, în întindere de 125 hect.,

pendinte de com. Rîncezi, plaiul
Teleajenul, jud. Prahova, care,
împreună cu trupul Plopișul (125
hect.), formează pădurea Riîncezi,

Buzăă,

loc înzolat, jud.

com. Vintilă- -Vodă, unde

se află o mare lespede de piatră cu inscripțiuni, indescifrabile
din cauza vechimei lor,

Pietrelor (Muchea-), c/minajie

Pietrele-Roşii, pichet,pe granița
transilvană, jud. Neamţu.

Pietrele-Roşii, ramură de munţ?,
în jud. Neamţu, pl. Piatra-Muntele; se întinde din pirîul Bistricioara, spre N.-V., pănă la
muutele Preluca-Ursului. -

Pietrele-Roşii, pas? sfiucos, în
jud. Neamţu, pl. Piatra-Muntele,

situat spre granița transilvană;
cuprinde munții:

Preluca-Ursu-

lui, Piciorul-lui-Svaghie,
Mociul și Pietrele-Roşii.

Piatra-

Pietrele-Roșii, pzanze, în judeţul
Suceava,

com.

Neagra-Șarului,

pe sub culmea căruia
tiera Țărei din spre
Bucovina. Piscurile-i
sunt: Buza-Șărbei și

trece fronArdeal și
principale
Straja.

Pietrele-Roșii, pauze, al moşnenilor, jud.

Vilcea,

pl. Horezul,

situatla N. com. Rimești, aproape de munţii Lotrului și ser„vind de suhat pentru oi. Aci se
„fabrică multă brînză de burduf.
Pietrele-Roşii, Zea/, în jud. Me-

hedinți,

pl.

Ocolul-d.-s.,

rur. Dedoviţa.

com.

Peste acest deal

trece șoseaua Turnul
- Severin Cerneţi. Pietrele-Roşit.Govodar-

va, care poartă numele
seaua

Pietrele- -Scrise,

PIETRICICA

de șo-

Pietrele-Roșii.

a muntelut Pridvale, din jud. Buzăi, com. Pănătăul, căt. Sibiciul-

d.-j.

telul

în

întindere

de

500

hect., pe moșia Muntele-PietreleRoşii.

din

a mun-

com.

Lo-

Pietriceaua, saz, făcînd parte din
com. rur. Brebul, plaiul Prahova,

jud. Prahova,

situat pe plaiul

Barbeşului. Are o populaţie de
619 locuitori; o biserică, fonla

1855

de „obştea

locui-

torilor.

V.

ponorului

Pietriceaua, munte, la N. com.
Rîmești, plaiul Horezul, județul
Vilcea, între munții Piscul-i.
ganului și Marginea. Servește
de suhat pentru vitele mari,
AA
Pietriceaua, zîrî,
în jud, Dolj,
pl. Dumbrava-d.-j., com. Gubancea; curge prin. valea Pietri-

ceaua;

se varsă

Pietriceaua, va/e, în jud.

Pietriceni, căzu al com. Gura:
Teghii, jud. Buzăi, cu 40 lo-

Pietricica,

|

sau Turluiul,

sas, în

jud. Bacăi, pl. Bistriţa-d.-j., com. .
Dealul- Noi, așezat la călciiul :
dealului cu același nume, în
valea ' piriului Turluiul. Are o.
populaţie de 389 suflete; o biserică ortodoxă,

cu

1

preot

şi

I dascăl, zidită la 1879,și una
catolică, zidită la 1875, ambele
de către enoriașii lor; o ctr-

cai, 237

Vite: 30
nute

Pietricica, cătun, al com. L.apoşul, jud. Buzău, cu 30 locuitori
Şi 7 case. Aci se văd încă ruinele unui

parte

vechiă

din

grupul

Pietriceaua-de-Sud,

Dolj,

cinci

Episco-

. Pingărați.
„Pietricica, sai Chetricica, vîrf

vii,

în jud.

Bacăi, pl. Bis-

com.

Dealul-Noii.

Pietricica, munte, în jud. Buzău, com. Lapoșul, căt, Pietricica, a- coperit de izlaz și pădure; din

za/, jud.

înalt de aproape

în jud.-

Neamţu, pl. Piatra-Muntele, com.

trița-d.-j., cu pante repezi, situat

Dumbrava-d. -Î., com.

60
(
:

Pietricelele, munte, al satului
Coza, jud. Putna, ce înaintează
pănă în apa Tișiţei. De aci iz.
Vizantea.

celor

Pietricica, trup de sat,

pe teritoriul

cu

făcînd

pul Chesarie,

şi prin care curge piriul Pietriceaua,

și acoperit

schit,

schituri, desființate de

de deal,

pl.

cor-

vite

porci,

și 31

pl. Dumbrava-d.-j., com. Gubancea, pe care este așezată com.

vorește

com.

în riul Dăsuă-

țuiul, în punctul acesta ese din
comuna Gubancea; primește, în
centrul com., piriul Făgețelul.

m.

Pietricelul,

Storeşti, pl. Coşula, jud. Botoşani, şi se varsă în Pirîul-Satului, la locul numit Bahniţa; împreună se varsă în Miletin.

ciumă,

Gubancea,

Rimești,

a/7ă numire

Cerchezul,

pătari, jud. Buzăii

Dolj,

Pietrele - Roșii, Pădure particulară, supusă regimului silvic, în
jud. Vilcea, plaiul Horezul, com.

Pietricelul, pîr4, izvorește de la

cuitori și 10 case.

Pietricaia,

dată

.

vîrful săii se desfășură o întinsă
și frumoasă priveliște.
Pietricica,

munte, în jud,

Muş-

cel, la S. de muntele Piatra-lui.

Craiii, între

riul

Dimboviţa

riul Dîmbovicioara.

și
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Pietricica, munte

izolat,

în jud.

„dează,. împreună

Neamţu, așezat pe malul drept
al riului' Bistriţa, în partea de
S.E.

a orașului

raiele

se ridică o stîncă

Bucureşti,

dețului,

de

1583,

de lucrat

de zidiri; se scot chiar

Pietricica

tare

şesul

și bună

bucăţi

în

de reședință, situat

cu

com.

iazul

Tirzii,

la E. la V. și

Tirzii,

săi în-

la

S. de

se termină în

iar la poalele

lui, se

în-

tinde satul,

Fălcii,

pl. Crasna,

"în suprafață
care curge
şi pe care
Pietrileşti,

Pietrimanul,

de 72

pl.

Balta,

comuna

Pietrişul, saz, în partea 'de E. a
com. Dolheşti, pl. Crasna, jud.
Fălciă, situat pe văile opuse ale
dealurilor

Corlăteni

și Pietrişu-

lui; pe cel d'intiii seafă o
parte a satului locuită de ursari (ţigani), iar pe coasta celui
de al doilea,

o

altă

parte,

lo-

E situat pe

com.

moşia

statului și

are o populație de 180 familii,
saii Goo suflete, din care 120
contribuabili; o biserică, deservită de un preot şi un dascăl.

L.ocuitorii, împroprietăriți da-

pă legea

din

1864, posedă

hect.
Pietrişul,

143

saz, cu 80 case, făcînd

parte din com. rur. Izvorul-A.
neștilor, jud. Mehedinţi, pl. Ocolul-d.-j.
In dealurile satuluise găseşte |
lignită.

Pietrişul,
com.

sas,

rur,

făcînd parte din

Dobrotinetul,

pl. Ol.

tul-d.-j., iud. Olt. E situatpe Dealul-Oltului, și are o populație
de 389

locuitori,

Pietrişul, că/uu, spre N.-E. com.
Baldovinești, pl. Olteţul-Oltuld.-s., jud. Romanați, pe țărmul
stîng al Geamartaluiului. Altitudinea

terenului

d'asupra

ni-

velului Mării e de 189 m.
Are o populaţie de 80 familii,
Saii 350 suflete și o biserică,
cu hramul

Pietrileştilor (Valea-),va/e, jud.
1

Se aren..

loc.,

Tirzii, pl.

şes, în dreptul iazului Lohanul.
Pe partea de S. a dealului, se
află casa proprietății moşiei

şi 6 arabile.

bul, judeţul Prahova.

118

satul Pietrileşti. Se prelungeşte
de

are 12 hect., din care 6 fineață

Civile din București, pendinte
de comuna Predealul şi Bre-

Muntele-Pietri-

a com.

Lohanul,

Crasna,

de. schitul: Ciolânul;

proprietate a Eforiei Spitalelor

(Munte-

Pietrileşti, /ra/, jud. Fălciu, pi.

formează

muute,

satul

jud. Dolj,
Cirna.

cuită de Moldoveni.

„tins, format din pîriul Lohanul,
ce curge paralel cu calea ferată
şi şoseaua judeţeană Huși-GuraCrasna,

(Metohul-Schitu-

(Muntele.-),

limită

„pe valea cu același nume, înconjurat de dealuri, afară de
partea vestică, unde se întinde

lui), sfoară de moşie, a statu.
lui, jud. Buzău, com. Fințeşti,

Pietricica

moșia

de N.

Tirzii,

caz de atac inamic trebue foarte
bine apărat, pentru siguranţa
orașului Piatra,

pendinte

de

Crasna, jud. Fălciă, la 1 kil. de

boltă ;

un punct foarte strategic; ȘI, în

Pietricica

pe

partea

de felurite mărimi, atît din partea de N. cit și de V,

Muntele

şi servindu-i

Pietrileşti, saz, cu

la bază, întîlnim pături de menelit şi de grezie care se desface
în lespezi (avind urme de solzi
și de peşti întregi); de-asupra
vine grezia de măgură, care dă
ușor

m.

cica-de-Țară, pendinte de com.
Sinaia, plasa Peleșul, jndeţul Pra.
hova.
!

enormă

foarte

1433

le-), pădure particulară, supusă
regimului silvic încă din anul

vedea foarte bine; pă-

plecate

de

Pietricica -de-Țară

o legendă, Chilia-Călugărului.
Stratificațiunea acestui munte

către N.-E., în formă

înalt

cu Transilvania.

face sub dinsa, se numește, după

o piatră

Pt-

1450 lei

d'asupra nivelului Mării-Negre,
situat în partea de N. a ju-

de formă triunghiulară ; golul ce

turile sunt

munții

cu

Pietricica-de-Ţară, munte, jud,
Prahova, pl. Peleşul, proprietate
a Eforiei Spitalelor Civile din

S., pe la locul numit Coada-Petricicăi, și spre E., unde este
presurat cu spinișuri și tufani
(prin aceste două părți din urmă
Suișul e mai lesnicios).
In spre oraș, la locul unde
Pietricica are înălțimea cea mai

se poate

cu

Cazacul,

anual.

trăgănat spre partea despre

mare,

și

Piatra.

Inălțimea sa de-asupra nivelului Bistriţei e de 200 m.
Povirnişul despre oraş cade
sub formă de pereți stincoși,
aproape verticali; devine însă
mai

PIETRIȘUL

Intrarea

deservită de

1 preot

în Biserică,

şi 2 cîn-.

tăreți,

Tirzii,

hect,, prin

pir. cu același nume
se află situat satul

Pietrişul, căfuu, pendinte
de com.
Găujani,
pl. Marginea,
jud.
Vlașca, situat “pe malul Dunărei,

cariere de piatră,

în

partea

de

S..S.-V.

a

judeţului, la 27 kil. de Giurgii şi la 25 kil. de Alexandria.

PIETRIȘUL .

TI

Suprafața moşiei, aparţinînd
d-lui N. Alexandrescu,
e de

2217.hect., din care 95 hect.
pădure de salcie, 140 hect. bălți
și girle și 1588 hect. loc de
cultură,
S'a dat la 91 locuitori împroprietăriți după legea rurală
din

1864,

384

hect,

"Are o populaţie

de

165

fa-

milii; o școală mixtă, frecuentată de 24 copii (1899 —900); o
biserică, zidită la 1884, deservită de 1 preot și 2 dascăli şi

ținind de parohia Găujani, care
este la 3 kil,

Sunt, 3 circiumi,
Vite: 160 boi şi vaci, 100
bivoli,70
: cai, 1600 oi şi 100
rimători.

Pe aci trece Girla-Mare ce
vine din jos de Pietroșani. Mai
este și lacul Rîioasa, între hotarele Găujani și Pietrișul.

Prin cătun trece Drumul-Untului sai al Cherestelelor.

Pietrişul, Zea/,

PIETRIȘURILE

se

întinde

din

apa piriului Crasna, spre E,,
prin com. Dolhești, pl. Crasna,
jud. Fălciu; pe coasta lui și
în vale se află situat satul Pietrișul,

Pietrişul, dea/, la S. com. Cilcești, plaiul Vulcan, jud. Gorj;
se prelungește de la E. spre
V.; are o suprafață cam der 5
hect.; e proprietatea locuitorilor.

Pietrişul, carieră de piatră, jud.
„Dolj, pl. Balta, com. Măceșuld.-j., în Dealul-Viilor,

Pietrișul, dea/, jud. Olt, pl. Mijlocul,

format

de

gîrlei Plapcea.
riile

malul drept al

Străbate terito-

comunelor

Sinești

şi Va-

lea-Merilor, pe o distanță de 8.
kil. Dintr'insul se întinde, spre
S. țarinele locuitorilor din comună,Se mai numește și Dealul-

“Drept al Plapcei.

Pe

el

trece

linia ferată Bucureşti-Virciorova.

Pietrişul, su/-divizie a cătunulul
Urlători, jud. Buzău, comuna
Pleșcoi.

Pietrişul, sub-divizita cătunului
Cirlomănești,

jud.

Buzăă,

fieră, pe Dunăre,
miţa,

pl. Borcea,

durea Sadova ; într'insa se scur-

ge piriul Jiețul.

com.

Gura-Nișcovului,. lîngă tumulul
Cetatea,
Pietrişul, gic/het vechii

Pietrişul, da/tă, jud. Dolj, pl.
Jiul-d.-j., com. Sadova, în pă-

de fron-

în jud, Ialo-

Pietrişul, da//ă, pe proprietatea
cu același nume, com. Găujani,
jud. Vlașca. Are o "Suprafaţă

de

50

hect.

și conține

Trotușul, com. Tirgul-Trotușul,
din culmea Slănicului, situat

lingă muntele Bitca.

ziriă,

pe

moșia

Pietrişul, dea/, se întinde pe
marginea de N.-E., a satului Pietrișul, com. Bohotinul, pl. Po-

7

doleni,. jud. Fălciu. Din el se
„scoate piatră şi prundiș pentru
șosele.

pl.

Pietrişul, zirîă, izvoreşte
com.

maaute,

com.

în jud.

Mălini.

Pietrişului (Dealul-), zea/, începînd din satul. Lipovăţul,
Crasna,

jud.

Vasluiii,

pl.

și termi-

nîudu-se, spre N.-V., aproape de
satul Chiţocul.

Pietrişului

(Valea-),

za/z,

în

- jud. Constanţa, pl. Hirşova, pe
teritoriul com. rur. Girlici;
continuarea . văei

este

Stanci-Seaca,

îndreptindu-se spre S. și avind o'
direcțiune generală de la N.-E.
„către

S.-V.,

Nămolești

printre

(la

dealurile

V.), și dealurile

. La-Țirea și al-Cilibiului, la E.;
se continuă cu Valea. Viilor,

din dreptul movilei Săpata; pri:
meşte pe dreapta Valea-cu-Mărăcini ;

este

situată

în

partea

de V. a plășei şi cea de N.a
comunei

și este

tăiată

de dru-

murile comunale 'Girlici-Eni-Sarai și Girlici-Carapelit,

Pietrişului (Vălceaua.), vălcea,

'Te-

Pru.

Pietroșani,

de la

pl. Crivina,

Leaotul, tot în raionul com. Pie-

|

troșani.

Pietrişul, zir4, în jud. R.-Sărat,
pl. Rîmnicul-d,-s., com. Zgirciţi;
din

că: spre com. Butculești 'şi se
termină pe moșia

jud. Prahova, și se varsă în rîul

izvorește

avînd
-

pul-Luncii (Ciolănești-din-Vale),
se împreună
'cu alte vălcele, apu-

tul-d.-j., jud. Dorohoiii.

N.

Pietrişul
- Mic,
Suceava,

în jud.

Mălini,

Baldovinești; trece pe moșia Ca-

ioasa, com. Păltinișul,
Pietrişul, ante, jud. Bacăi, pl.

Suceava, com.
1005 m. altit,

în jud. şi pl. Teleormanului, începînd de pe moșia Ciocănești-

peşte.
Pietrişul,

Pietrişul-Mare, 7uutz,

mult

în dreptul sa-

tului Cocargea,.

udă V. com. și se varsă în pi:

riul Oreavul, pe dreapta lui,

Dealul-Oreavului;

Sâceni,

unde

locuitorii o numesc valea Gangorița. Pe. alocurea locuitorii îi
zic Valea-Mică.

Pietrișului

(Vîrful-),

zif

de

munte, în jud. şi plaiul Prahova,
com.

Breaza-d.-s.,

căt.

Gura-

Belii.
Pietrişurile,

saz,

pe

moşia

cu

-

PIETROAIA
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același nume,
jud. Suceava.
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com. Ruginoasa,
Are. o populaţie

şul şi apele

vecino-comunale.

Pietroaia, co, rur,, jud. Dolj,
pl. Dumbrava-d.-s., la 26 kil.
de Craiova şi la 12 kil. de re-

şedinţa plășei, com. Şopotul, situată pe valea Poiul, la poalele

cestui sat.

Vatra satului ocupă 56 fălci.
Moșia, proprietatea d-lor I.

Gheorghiii și V.

dealului

Vrinceanu, are

pl.

Şopotul; la S., cu com. Pleșoiul
;

S.-V.

de

şești

Cobia, si-

tuată pe cîmpie, la 6 ki,

Găești şi la 35 kil. de

ciulescu, Ciupa-Mavrodolul, Pot-

logeni-Vale și Potlogeni-Dealul,
cu o populaţie de 2114 locui.

tori. Pietroaia-Vale, sati Pătroaia
Vale, are trei uliţe Baloteas
ca,

Găești-Pătroaia, şi Cringurile.Pă-

troaia ; iar cele-l'alte, numai
cite

o uliţă, care poartă numele cătunului.
Are cinci biserici ; o mănăs-

” tire;

o școală, mixtă în Pătroaia.-

din-Vale, frecuentată de 45 copii

în 1899—900 şi o şcoală de cătu
n
în Mânciulești, frecuentată
în

același an de 17 copii.
In raionul comunei este și o
pădure cam de 200 hect,
La Pătroaia se face un mare
tîrg anual, la 20 Iunie,
Se învecinește : la E, cu com.
Greci

şi Ionești;

la V., cu Ră-

tești-Furdueşti, din jud. Argeșul;

la N., cu Glimbocata și la S., cu

căt. Ciupa-Lagărul, din com.
Teiul, jud. Argeșul. Se desparte
de com. vecine prin riul Arge-

nume,

același

Este udată de piriul Poiul,
ce curge prin valea cu același
nume, cu direcțiunea V.-E, și

Are șapte că-

__tune: Pietroaia-Vale, PietroaiaDealul, Baloteasca, Ciupa-Măn-

şi Seaca, avind direcțiunea

de la N.-V.—S.E. Inălțimea lor
variază între 40—50 m. Intre
aceste două dealuri se află valea
Poiul, pe care curge piriul cu

spre

Tirgovişte. Prin raionul comu
.
nei curg riul Argeșul și piraiele :: Neajlovul, Neajlovelul, Voia,

Broasca și Țeplea.

|

la N. cu com.

la E., cu com, Belaţul și la V.
cu comunele Gogoşi și Brabova,
Terenul com. est accidentat
de prelungirile dealurilor Boto-

Pietroaia (Pătroaia), con.
rur.

Dimboviţa,

Botoșești.

Se învecinește:

o întindere de 339 fălci: 285
cultivate, 32 pădure, 12 finaţ
şi restul reproductiv,

„jud.

Răstoaca şi Țeplea,

și se leagă cu cele prin șoselele

de 486 suflete, locuind în 114
case; o biserică, cu hramul
Sf.

Voevozi, zidită de paharnicul
Ion între 1770—1777, deservită
de un preot și 2 cîntăreți. Școala
"din Costești-Răzăși servă şi
a-

PIETROASA

care la eșirea sa din. comuna
Pietroia, se unește cu piriiașul

Răchita, pe dreapta și cu ValeaRepede pe stinga, și se varsă
în rîul Obedeanul, pe dreapta,
Se compune din două cătune:

Bascovul

şi

Pietroaia,.

Cătunul

de reședință este Pietroaia.
Are

o populaţie de 2027 su-

fete, locuind în 450 case;
o
biserică de zid, fondată de locui.

tori, deservită de un preot şi un
cîntăreţ; o şcoală mixtă în Bascovul, frecuentată de 19 copii
în 1890 —900.
Intregul teritorii comunal este
de

3080

pog.,

din

care;

3000

pog. arabile, Soo pog. pădure,
200 pog. fineaţă și 80 pog..loc
necultivabil.
Moșia de pe teri:oriul comunei
se numește

Pietroaia.

Aparține

locuitorilor împămînteniți după
legea rurală din 1864.
Pădurea se numește Bascovul;

„se compune din cer, stejar, gir.
nițe, ulmi, plopi, etc., are o su-

prafață de Soo pog. și aparţine
tot locuitorilor.
|
Viile în întindere de 26 pog.
se găsesc pe moșia

locuitorilor,

In com. se află o moară de
apă pe piriul Poiul.
Transportul productelor se fa„ce cu carele, pe calea comunală
ce duce la Craiova.
O cale comunală unește comuna cu comuna Brabova și o
alta, o unește cu comuna Beloțul.
40

Vite:
oi.

Pietroaia,

go vite cornute, 6 cai,

sat, în jud.

Dolj,

pl.

Dumbrava-d.-s., com. Pietroaia,
reședința primăriei, Are o po-

pulație de 993 suflete;
rică, fondată

o bise-

de locuitori, şi de-

servită de 1 preot și 1 cîntăreţ.
Pietroaia, scz, în comuna
troaia, jud. Dimboviţa.

Pie-

Pietroaia, moșie particulară,

în

jud. Dolj, pl. Dumbrava-d.-s.,
com. Pietroaia; aparţine sătenilor,

Pietroasa, com. rur., în judeţul:
Vilcea, pl. Cerna-d.-j., compusă
din 3 cătu
. ValeaneMare,
:
Pietroasa și Sirbi și situată pe va.
lea rîului Cerna,

Are o populație de
cuitori, din

care

310

1312 locontribua-

bili, locuind în 453 case.
Sunt 3 biserici: 2 în căt. Valea-Mare și 1 în căt. Pietroasa.
Biserica din. căt. Valea-Mare

s'a făcut la 1863, din cărămidă,
pe locul unei alte biserici de
lemn, construită din vechime de
Diaconul Ion Moșu, ș. a.; adoua
din Valea-Mare s'a rezidit la
1880 și cea din Pietroasa s'a
făcut la 1839, din cărămidă, de
C. Otetelișanu,
Iancu Otetelişanu şi mama lor Ruxandra Șerban Otetelişanu. In Valea-Mare
este o școală mixtă, care în

„ PIETROASA

|

713

_1899—900 a fost frecuentată de
5

copii. Scoala datează aci de

- da

1857;

dar cursurile

au

fost

des întrerupte.
Locuitorii se ocupă cu agricultura, dogăria, rotăria, dul:gheria, olăria şi fierăria. Ei des-

fac produsul muncei lor la Dră-

-

gășani, Craiova, Caracal şi la
locurile însemnate unde se fac

” bilciuri, pănă la Dunăre.
Vite sunt: 25 cai,
304 vaci, 134 capre,
751 porci,

In raionul

com.

“pentru măcinat.
Parte

din

ş6 boi,
1113 oi,

e o moară

iar cu izlaz cu tot teritoriul com.

este de 9250 hect,

șosea comunală trece prin
iar șoseaua! judeţeană o

leagă cu com. Otetelișul.
Veniturile

com.

3500 lei, anual
2422 lei.

se

urcă

la

şi cheltuelile, la

E brăzdată de dealurile: Cer„n€i, Cornului, Sirbeșşti, Balşori,
Silei, Poiana
- Secii, Lunga şi
udată de văile: Sirbeni, Balașori, Slăvești, Cornului, Țigani-

lor,

Spătăreilor,

precum

şi de

|

riul Cerna.

Se mărginește cu comunele:
Băteşani (la N.), Băbeni (la S.),
Mădulari-de-Olt (la E.) și Vasilați (a V.)
Pietroasa. Vezi
jud. Argeș.

Pietroasa

Podul-Broșteni,

la S. pe piriul Pietroasa, la 2
kil., spre S., de cătunul de reşe- dință,
dere

Faraoanele.
cam

pulaţie

de

de

6 hect.,

o întincu

o po-

17 fam., saii 60 sufi.

Pietroasa,
com.

Are

saf, făcînd parte din

Găiceana,

pl.

Berheciul,

jud. Tecuciii, situat în partea de
S.V. a com., la poalele dealuilui cu

același

nume.

lil, sau 286
68 case,

suflete,

(Băila),. sas, făcînd

printre care trece un mic

La

piriiaș, numit Pietroasa.

zidurile au o grosime

locuind

în

Pietroasa, saz, făcînd parte din
com. rur. Pietroasa, jud. Vilcea,

de

2.20

metri. Pe unele locuri sunt afară din pămînt pănă la 3 de- |
cimetri,

iar în alte locuri la ni-

vel cu terenul. Se crede că ai
fost întrebuințate și de: Goţi,
în timpul șederei lor în aceste
părți și că Atanaric, bătut de
Huni, s'a retras

și s'a fortificat

aci, unde puţin mai la N. a îngropat tezaurele sale, care s'aii
descoperit în 1836: D-l Gr. Tocilescu

Are o populație de 72 fami-

a studiat localitatea,

și a

constatat existenţa lagărului roman. Acum, în mijlocul cetății
romane, se află 11 case
__cuitorilor din Pietroasa.

ale lo-

lil. de căt. Valea- Mare, unde e
şcoala.

Pietroasa, culme de munţi, în
jud. Bacăă, pl. Muntelui, care,
din muntele Tarhaoșul, apucă
direcția S.-E., între Caminca și
Asăul, prezintînd virfurile: Preu-

Pietroasa, saz, făctad parte din
com. rur. Sutești, jud. Vilcea, pl.

tesele, Pietroasa, Socilor, Mun.
celul, Danciul şi Gardul. Străbate comunele: Brusturoasa şi

pl. Cerna-d.-j. Are o populaţie
de 187 locuitori. E situat.la 2!

Oltul-d.-j. Are o populaţie de
342 locuitori. Cade în partea

Agășul.

de N. a com. şi.e udat de valea Pietroasa.
Are o biserică cu următoarea
inscripţie :

Pietroasa,

Să se știe că această sfintă și Dumnezciască biserică s'a făcut de meșterii :

Ion Goti, Nicolae Sandu.

Se spune că în 1820 sare
clădit

de

enoriași

(fiind

de

lemn) a fost

că

la

1822

mutată

din Siliştea, unde era şi dusă
în fundul vilcelei Pietroasa, în
pădure, unde este și acum, ca

s'o

parte din com. rur. Budișteni,
pl: Podgoria, jud. Mușcel. Ase
o populaţie de 108 locuitori:
„E situat spre V. de Budișteni;
pe dealurile Băila-Mare şi Băila„Mică,

Pietroasa, saz, în jud. R.-Sărat,.
pl. Oraşului, com. Faraoanele, .-

locuitori sunt MoOȘ-

neni; 128 s'au împroprietărit la
1864 pe 198 hect. pămînt, pe
mai multe proprietăți.
Vatra satului are 475 hect.,

O
sat;

PIETROASA

scape de Turci,
Pe peretele de-a dreapta ușei,
se citeşte: «S'a reparat de enoriași la 1867».

Pietroasa
de

castru

(Comidava),
roman,

ruine

în jud. Buzăii,

com. și căt. Pietroasa-d.-j.
Suprafața lor este de 2 hect.;
forma este dreptunghiulară, iar

ramură

de

"uni,

Vezi Cicul-Tarcăul, jud. Neamţu.
Pietroasa, muute, în jud. Suceava, com. Mălini,

Pietroasa, păzure,

supusă

i

regi.

" mului

silvic, jud. Mușcel, com. N
Budișteni, în întindere de 100

hect., populată cu stejar, fag,
carpen, plop şi jugastru.
Pietroasa, pădure. Vezi Tircauca, .
"pădure, com. Tirnauca, pl. Herţa,

jud. Dorohoiii.

|

Pietroasa,

firii, jud. Suceava,
. izvorește de sub Preluca-lui-Rareș, udă teritoriul com. Mădeiul

pe o lungime deg kil. și, după
ce a învirtit 2 mori,

Bistriţa.

se varsă în

|

Pietroasa, ziriă,

care

izvorește

.

PIETROASA (LAPOȘUL)
„din jud.

Gorj;

714

udă

partea de

N.-V. a com, Alunul, jud, Vilcea,

pl. Olteţul-d,-s., și se varsă
rîul

Olteţul,

Pietroasa

în jud.

trei, trece pe lingă căt. Ochiul.

" Boului

în

zazz, în

30 fineață,

jud, Buzău, com. Lapoșul; începe din Virful-Doroteiului, udă
căt. Lapoșul și Lăpoșelul, primind

mai

multe

izvoare

Pietroasa,

va/e,

în jud.

de

Oltul-d.-s,,

jud,

Vilcea,

și

se

„ Varsă în riul Bistriţa, tot pe teritoriul acestei comune.

Pietroasa-Bădeni, păure, a statului,

pendinte

de

mănăstirea

Bradul, în jud. Buzăt, com. Pie:
troasa-d.-j. ; are 331

hect.

Pietroasa-de-]Jos, com. rr. În
jud. Buzăiă, pl. Tohani, situată

pe coasta de

S.-E. a muntelui

Istriţa, la 20 kil. de orașul Buzăiă,

Limita

la Coasta

sa, la N,

începe

- lui - Samoilă,

se

de
în-

dreaptă spre Piatra - Cucului şi
de aci în valea Pietroasa; la V.,

se lasă pe apa Pietroasă pănă
la Mihai-Anton, o iă prin mijlocul satului pănă la biserică;
trece pe la Piatra-de-la-Ardeleanu și merge direct în şoseaua
naţională, lingă Crucea-lui-Dragomir- Cocoş; la S., trece pe
şosea (despărțitoare de com.
Clondirul) pănă în hotarul moșiei
Bărbuleanca; la E., urcă din ho-

tarul Bărbulencii, la Colțul-Pie-

livede,

de piatră pe muntele Istrița, care

procură locuitorilor beneficii din
exploatarea lor.
|
Căi de comunicație sunt: Șoseaua națională Ploești-Buzăii și

com. „Pietroasa-d.-j.;

Pietroasa, zi/cea, care-și ia naștere din com.
Genuneni, pl.

11

Teritoriul săi e pietros și nu
prea fertil; în schimb are cariere

Buzăi,

primeşte valea Moţiona și dă în
pîriul Sărata, puțin mai jos de
com. Clondirul,

izlaz,

locuitori, sunt: Bădeni-Pietroasa
și Pietroasa-Bădeni, ale statului.

com. Pietroasa; începe din virful muntelui Istriţa, din fîntîna
Știubeul ; curge pe o pantă inclinată; desparte com. Pietroasad.-s.

6S

169 vie și 391 loc sterp.
Proprietăți mai însemnate, afară de pămîntul posedat de

și se

scurge în_riul Cricovul.

și urcă la Coasta-lui-Sa.

moilă,
Suprafața sa e de 1269 hect.,.
din care 230 arabile, 370 pădure,

Vilcea,

(Lapoşul),

PIETROASA-DE-JOS

șoseaua -vecinală

Clondirul-Pie-

troasa, apoi drumul dealului Mi.
zil—Gura-Nișcovului,

Vite: 468 boi, 178 'vaci, 85
viței, 64 cai, 58 iepe, 4 miînji,

480

oi și 320 porci.

E formată din căt. Pietroasa.
d.-j. și Ochiul-Boului, avind o
populație de 860 suflete, din

“care

177

contribuabili,

locuind

în 218 case.
Meseriași sunt: 2 lemnari,
timplar,

1 cizmar,

Are

o

4 fierari,

școală, frecuentată

elevi şi

10 -eleve;

sarie

construia

de

o bise-

rică, cu hramul Maicii Domnului,

deservită de 1 preot, 1 cîntăreţ
şi 1 paracliser; 3 cîrciumi,
Comuna e una din cele mat

vechi ale județului; numai căt.

Ochiul-Boului s'a populat mai tirzii. Toate tradițiile sale ai de

obiect cetatea Pietroasa şi cele
mai nouă, tezaurul de la Pietroasa,

In ceea-ce priveşte istoricul tezaurului
de la Pietroasa, pe lingă
datele d-lui Odobescu (vezi :
«Notices sur la Roumanie», «Istoria Arheologici») mai adăugăm următoarele ce am aflat
de la martori oculari chiar părtași în această descoperire:

1

Seminarul

din

Buzăii şi podul de piatră de
peste lacul Episcopiei, pentru
care lucrări avea trebuință de
blocuri mari de piatră. El angajase lucrători Bulgari, ca să :
extragă pietre din muntele Istriţa.

Lucrătorii,

tăind,

daii peste

tezaur, compus din: coroane,
brățări, inele, obiecte religioase,

o tavă, pe care era țintuită o
cloşcă în mărimea unui porums biel, cu 9 pui, etc., toate de

aur

și cu

rendașul

pietre

prețioase.

moșiei,

A-

Frunză-Verde,

aflind, vine și împarte cu găsitorii,

obiectele

ce

s'aii

Bulgarii

încredinţează

lor

căpetenii,

unei

arătat,

partea -

care o

as--

cunde în malul de lingă podul
de piatră de la spatele Epis- .
copici ca să o împartă la toamnă
cind vor pleca. Depozitarul însă
după cit-va timp fuge cu aceste
obiecte. Lucrătorii, supăraţi, de.nunță cazul prefectului de atunci
Tache

1

cojocar, 2 brutari și 30 pietrari,
Budgetul com. e de 2710 lei.
44

Tezaurul s'a găsit în vara anului 1836, cînd Episcopul Che-

Fălcoianu,

care

pleacă

în urmărirea fugarului, dar nu']
mai găseşte.

Frunză-Verde,

zînd că faptul
oferă o parte

s'a
din

vă-

descoperit,
tezaur lui

Filotei, pe atunci econom al Episcopieişi se pune sub protecțiu-

nea sa, apoi vinde repede unele
obiecte, ascunzind o parte. Mihalache Ghica vine în Buzăi,
arestează pe Frunză-Verde, a-

dună ce a mai putut găsi pe
la lucrătorii Bulgari, în casa moşiei lui Frunză-Verde şi ceeace a mai voit să-i dea Filotei și
le aduce în București.

In anul 1837, M. Ghica oferă
din aceste obiecte Muzeului de
antichități. .
”. Aceste resturi din resturi compun astă-zi tezaurul de la Pie-

troasa. Credinţa locală

biecte

mai

sunt

e că o-

multe ascunse

în masivul Istriței, ba chiar se

.

PIETROASA-DE.JOS

i

-715

adaugă că ar fiși.o grotă, unde

ar fi depuse averi și mai mari,
„dar

nu

s'a dat peste

dinsa.

Asupra < Tezaurului de'la Pietroasa», d. Gr. Tocilescu zice
(Manual de Istoria Rominilor,
„1899, p. 46): «Athanasie, regele
Vizigoţilor; înainte de a părăsi
Pietroasa, .și-ă îngropat acolo
(într'o ascunzătoare din muntele

Istrița) sculele de aur, cu spe-

ranța

de a se

niai

întoarce

înapoi. Insă el moare la anul
381 în Constantinopole. O mie
patru

sute

cinci

zeci

și

şase

de ani mat. în urmă, la 1937,
întimplarea făcu să-i se găsească
tezaurul, cunoscut sub. numele
de «Cloşca cu puii», din care

„Sa ascuns şi s'a topit de cei
cari Lai “aflat, iar în „Muzeul
Statului. a intrat : numai: o strachină, un ibric, o tavă, :2 coşulețe, patru chiotori, un colan
și O verigă, pe care este săpa:

tă în litere. -runice o inscripțiune în

limba

gotică».

Pietroasa. -de-Jos, căluu de reredinţă al com. Pietroasa, jud.
Buzăi, cu 620 locuitori

şi. 163

case,

Pietroasa-de-Sus, com. ru, în
jud.

Buzăi,

pl. Tohani,

pe coasta de S.-V.

situată

a muntelui

Istriţa,Ja 22 kil. de orașul Buzău

și despărțită de Pietroasa-d..j.
prin .valea Pietroasa,
,

Limita sa la N., începe

Piatra-Cucului, merge pe

din
plai

pănă în valea Măţiona și se lasă
în hotarul Mariuţa (com. "Breaza); la V., continuă în 'jos pănă.
“la Drăgăici ; şi apucă

pe hotarul

moșnenilor Popeşti pănă la căt,
” “Poştea ; la S., merge pănă în
sfoara moșiei Vispești şi de aci

pănă în: Piatra-Clondirul, pe la:
* hotarul moşiei statului: BradulBerca, trece pe la Piatra-Lea-

șulai, dă în apa
C3617.
.

ilarele Dicţionar

Pietroasa -și E
Geografie,
a

Vol. IV.

.

urcă pe dinsa în sus pănă
Piatra-Cucului,

în

Pietroiul, coji.
„de

hect. vie și 24 hect. sterp.
” Proprietăți maiînsemnatesunt:

„de

cos. Se află multă piatră de
construcțiune în muntele Istriţa,
care se transportă pănă în părțile cele mai depărtate ale țărei.
E formată din cătunele: Pietroasa-d.-s. și Poștea, cu o po-

pulaţie: de 680 suflete, din care
149 contribuabili, locuind în 163
case,
Are o școală mixtă, frecuentată de

103

copii;

o

biserică,

"cu hramul Adormirea Maicii
Domnului, deservită de 1 preot
şi 1 cîntăreț; 3, cîrciumi,
Meseriași sunt: 2 lemnari, 2
croitori și 40 pietrari.

"-“ Budgetul com, e de 1800 lei.
Vite: 257 boi, 60 vaci, 33
viței,

480

33 .cai,

23

iepe,

9 minzi,

oi și 70 porci.

cătun

de re-

şedinţă al com. Pietroasa, jud.
„Buzăă, cu 640 loc. şi 160 case.

Pietroasă (Valea-), ziriz, în
jud. R.Sărat, pl. Orașului ; izvo'rește din Dealul-Caprei; trece
prin comunele Faraoanele şi Cîmpineanca și se varsă pe partea
dreaptă a riului Milcovul.

Pietroasei

orașul” Călărași,

între comu-.

mele Gildăul şi Cocargea.
Teritoriul com., în suprafaţă *
hect:

3000 hect., din care 1800.
băltiș,:100 hect. izlaz și

I100 hect. pămînt 'de cultură,
este proprietatea statului, fostă
pendinte de mănăstirea Plumbuita,
După legea rurală din 1864
sunt împroprietăriți pe moșie
122 locuitori; în 1878 s'aii mai

împroprietărit 8 locuitori; mai
sunt 147 neîmproprietăriţi. |
E brăzdată de văile: Jegălia
și Stoichiţa și este udată de Dunăre,

de

Borcea

și.de

lacurile:

Criminicioara, Săltava, Pucioasa,
Uluca, Tinganul și Miluiul.

E compusă numai din. satul
cu același nume, situat pe țărmul
stîng al brațului Borcea.

Are o. populaţie de
milii, sai

|

zor

fa--

1277 suflete, din care

183 contribuabili; o școală mixtă, condusă de 1 învățător și 1
învățătoare și 'care'a fost” frecuentată în 1899—900 de 99 *
copil;

o biserică,

deservită -de

doi preoți și doi cîntăreți,
„ Vite: 87 'cai,-i263 boi, 1813

(Valea-); vale,

Pietroiul, mznte, în- jud. Bacăi,
pl. Trotușul, com. Tirgul-Ocna, . ...
situat pe stînga văii Slănicului,
avind în virf o

stîncă

mare de

piatră.

Pietroiul, deal, în jud. Tulcea,
pl: Babadag, pe teritoriul com.
rur. Acmutlia, Se desface din dea.
lul Pietrosul și se întinde spre
N., avind'o direcţie generală . .
"de la S.-V. spre NE;

brăzdînd

- partea de N.:a plăşei şi cea de

pe

teritoriul satului Chirileşti, com,

Rogojeni, pl. Horincea, jud. „Co.
vurluiă.

Ialo-

Oi, I1I bivoli și 982 porci. .

În ce privește drumurile, vezi
Pietroasa-d.-j.
Pietroasa-de-Sus,

ur." jud.

miţa, pl. Borcăa, situată spre E..

Are o suprafață de 963 hect.,
din care 214 hect. arabile, 447
hect.. pădure, 29 hect. izlaz, 249

Negreşti, Bădeanu, Geneșşti, Ivașcu, Moldoveanu şi Alexandrescu, .
ale cetelor de moșneni: Ne'grești, Bădeni, Ivăneşti, Genești,
Moldoveni,
Ivești, Brădeni și
Alexandrești.
Terenul e accidentat și stîn-

PIETROLULa

S. a com.

Ondulaţiile sale

de -

N. se termină în valea piriului
Taiţa şi lingă ele se află și satul
„ Armutlia, Are o înălțime de 180,
91

.

"PIETROIUL,
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metri, dominind drumul comunal Baș - Chioi- Armutlia. Este
acoperit, cu păduri.

,

rile: Milea,
Somnea,

Pietroiul,
mița, pl.
Vlădeni,
Vlădeni
- "populat

Viezurile,

Patul

pe

„cu

" cornute.

şi

satului e de

ro

Tătăruşi-Mici.

Pietrosul, numire vechie a cătunului Gura-Făgătului, com.
Timboeşti, jud. R.-Sărat.

Pietrosul, munte, în jud. Neamţu,
pl. Piatra-Muntele, com. Pingă„Taţi, situat lingă mănăstirea Bisericani,

Cahect,,

cu 0 populație de 531. suflete,
locuind în 130 case,
Vite: "440 vite cornute,
cai, 470 oi și 10 rîmători,
,

Pietroiul- Vechii,

Pietrosul,
- lea-Sărei,
din

din

cea mai mare parte

locuitori. s'a

strămutat îîn

Pietroiului (Grindul. -,. grind,

în jud. Tulcea, pl. și com. urb..
Măcin, în partea N.-V. a plășei
şi a comunei;

se

desface

din

Grindul-Baghiei ; se întinde spre

E. și se unește cu Grindul-Oaei
” şi Clecea-Mare. Are o întindere

de 60 hect. și e neproductiv.

. Pietrosul, căluu, al: com.
teşti, jud. Buzău,
„tori și III case.

Cos-

cu 400 locui-

Pietrosul,. saţ, în judeţul

Ro.

Vrancea,

* Conţine sare în piciorul des-.
pre E. și pe malul piriului Pietrosul, Sarea este la un strat
"de 1!k m. sub pămînt și de
multe ori fuge pămîntul și rămîne goală stînca de sare, Este

cătun, în jud.

com. Cazasul, formind satul Pie.
troiul-Noi.

mute, al satelor VaPodurile și Prisaca,

jud. Putna.E cel mai înalt munte

100

Brăila, la 2 kil. spre V. de sa.
tul Vădeni, pe teritoriul com.
Vădeni şi, situat pe vilceaua'Lata. A fost populat, dar din cauza
“inundărilor,

.

Pietrosul, zarte din satul Tătăruși, jud. Suceava, numită și

” Siretului, sub muchea Baldovi.neşti, jud. Brăila, com: Cazasul,
zasul.
Vatra

locuit mai mult .de g
(lingurari), cari se ocupă

facerea de coveți, linguri,
fuse, etc.
Locuitorii au 128 vite mari

lunca

“la 4 kil. spre N. de satul

suflete.

118

E
gani

pădure, în jud. IaloIalomiţa-Balta, comuna
- formînd cu pădurea
un trup de 100 hect,,
cu plop și salcie.

Pietroiul- Noi, sătuc,

man, plasa Fundul, comuna
Oniceni, Are o populaţie 'de

“|

” Pietroiul; lac întins,
la 5 kil. spre
- E. de satul Mihaiii-Bravul, județul Brăila, aproape de canalul
Cremenea. E compus din lacu-

"e

proprietatea
|.

răzeșilor

din

com,

Valea-Sărei.
Pietrosul,

munte, ce formează
„_ hotar. între com. Broșteni și Dor-

na, jud.

m.

Suceava, avînd

1704

altitudine,

Pietrosul, „Munte,

în“ jud:

Su-

ceava, com. Bogdănești, acoperit de fag și mesteacăn,
Pietrosul,

colină,

Pietrosul, deal, făcînd hotarul
de la N., între satele: Horodiştea, din com. Cotnari și Cirjoaia,

din com. Băiceni, ambele din pl.
Bahluiul, jud. Iași.

Pietrosul, deal, în partea de S.
a jud. şi pl. Tulcea şi cea cen-

trală a com. Agi-Ghiol. Se des-

face din Dealul-cu-Cunună și se
întinde spre E,, terminîndu-se
pe malul vestic al lacului AgiGhiol. E tăiat de drumul comunal Congaz-Agi-Ghiol. E pietros
și acoperit cu pășuni.
.
„Pietrosul, deal, jud: Tulcea,

com. şi căt. Pleșcoiul, culminaţie
din muchia Săpoca. E demnă
de vizitat pentru frumoasa pri"velişte ce se desfăşură de aci,
atit pe văile Slănicului şi Buzăului, cit și pe cîmp, departe.

în

partea de N.-E. a plășei Isac-

cea

şi în cea centrală

a com.

Somova. Se desface din DealulComorii, se întinde spre E. La

poalele sale estice e aşezat satul
Somova; pe la cele nordice trece
drumul judeţean Tulcea-Isaccea.
E de

natură

stincoasă şi e aco-

perit cu iarbăşi 'cite-va vii,

Pietrosul, deal, în jud. Tulcea,
pl. Babadag, pe teritoriul com.
rur. Armutlia. Se desface din
dealul

Uzum-Bair și

se

întinde

" spre N., într'o direcţie generală
de la S.-V. spre N.-E., brăzdind

partea de N. a plășei şi cea de
S. a comunei. La poalele sale
nordice.e așezat

satul Armutli.

E de natură stîncoasă și e acoperit cu păduri,

Pietrosul, pisc, în jud. Tileea,
pl. : Măcin, -pe teritoriul
„Tur. Văcăreni (la: hotarul
două

cătune

com.
celor

ale ci, Văcăreni

și

Garvan), situatîn partea nordică
'a plășei și cea

în iud. Buzăii,

PIETROSUL

centrală

a comu-

nci, E punctul culminant al dealului Cărărilor, avind 162 m, înăl-

“țime. E punct trigonometric: de
observaţiune de rangul L-iă, do-

minînd prin înălţimea sa asupra

satelor

Garvan

și Văcăreni,” a-

șezate la poalele ,sale. E de na.

PIETROSUL

.
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tură puţin stincoasă şi e brăzdat
de văi rîpoase;-pe la poalele sale
estice merge drumul comunal, ce
unește cele două cătune de mai
sus, iar pe la poalele sale ves.-.
tice drumul vecinal Garvan-ijila.
E acoperit cu pășuni.
„Pietrosul,

dea/,

în

în curgerea

Zari.*

jud. Tulcea,

Pietrosul,

N.-E.

Pietrosul;

dealul

de deal,în jud.

Tulcea, pl. Isaccea, pe teritoriul com. rur. Balabancea, situat

mează

centrală a comunei; este un
virf sudic al dealului Geaferca,
așezat între satele „Balabanceă .

și Islam-Giaferca, pe'care le doprecum

domină

și

pîriul

Taiţa, valea Coșlugea, drumul
comunal Geaferca - Orta Chioi ;
este de natură pietroasă,

|

Pietrosul (Pietroşanca), moşie,

prin

un iaz; la E. de velniţă,

se unește
apoi face
Tureatca,
„năuți şi se

în partea sudică a plășeişi cea

mină,

pirîii, izvorește

Pietrosul, firii, izvorește din pă.
durea “Tureatca, com. cu același
nume, pl. Berhometele, .județul
„ Dorohoiii; curge de la E. şi
spre S. de satul Tureatca 'for-

a-

păduri.

Pietrosul, 2î/

pe

com. Tirnauca, pl. Herţa, primeşte în stînga piriul Borteni
- şi se varsă în pîriul Holcicul,

Codrului și a-Stupinei; e acoperit
cu

de

două ramuri, una din Dealul" Pietrosului și alta din DealulMare, de pe - moșia Probotești,

Oltoiul; din poalele sale vestice
ia naştere piriul Jijila, pe mu“ chia lui merge drumul comunal
Luncaviţa-Greci; din poalele sale

numai

începe

rohoiii, şi se varsă în Herţuşca.

Piscul-Roșuși spre S.-E. dealul

văile Stanca;

ziriă,

moşia Pomirla, com. cu același
nume, pl. Prutul-d.-s., jud, Do-

"N. avind o direcţiune generală
de la S.-E. spre NE, brăzdind
partea vestică a plășei și a co-

estice izvorește

ia-

nița.

cu pirtul. Păltinișul ;
hotar. între satele:
Piriul-Negru şi Sivarsă în pîrtul Mol-

.

:

|!

Pietrosul, ziriz, în jud. Iași, pl.
Stavnicul, com. Mogoşeşti; izvoreşte de sub dealul Galata;

trece prin mijlocul satului Mogoșești-Gălăţei și, afară din sat,
împreunîndu-se cu pirîul Budești,

în jud. Buzăii,
căt. Pietrosul;

com.. Costești,
are 'cam 1000

se varsă în scursura iazului Birca.

hect,, din

care

600. hect. ara-

hect.

fineaţă, „restul

Pietrosul, zirță, în jud, R..Sărat, pl. Marginea-d.-s., "comuna

„bile,

200

izlaz și loc sterp.

„ Lacul-lui-Baban;

izvorește

dealul. Costandoiul;
Pietrosul, pârîz, * jud.

Botoșani;

izvoreşte din pădurea Grigoreşti,

„com.

de V.

a comunei

din

udă partea

şi se varsă

în

Tiul Rimna, pe dreapta .lui.

Călinești; curge spre-E.;

trece prin satul Grigoreșşti ; pri-:
mește -pîraiele Fetești și Porcul

pe stinga și se varsă în Siret;

“Tul-Mărului; curge de la S-E. Ă
spre N.-V.; udă satul Gidinţi
și la V,

gire N.-V: a” dealului PisculInalt-și-Țuţuiat; se întinde spre

lasă spre

3

o.

Pietrosul, “zirzi, în. jud. Doro:
hoiă, pl. Prutul-d.-s.; începe de
pe Ibănești, com. cu același nume
şi se varsă în Jijia, pe Hilișeul.
Virnav, -

pl. Isaccea, pe teritoriul com.
rur. Luncaviţa ; este,o prelun-

munci;

sa formează

Pietrosul,
pl.

ziriă, ce curge

Siretul-d.-s.,

com.

din

Gidinţi,

jud. Roman ; izvorește din Dea-

de-acest

sat se

varsă

în rîul' Siretul de-a stînga, după
ce a primit pe dreapta, PiriulVelniţei și Rîmnicul,
Pietrosul-Bogolin,

munte,

cel

mai înalt din com. Broșteni, jud.
Suceava, avind 1746.4 m. altitudine,

Pietrosul (Muntele-),

pădure,

în întindere. de 2500 hect., pe
teritoriul com. Herăstrăul, pl.
Vrancea, jud. Putna, proprietate
în indiviziune alocuitorilor din
Valea-Sărei. *

Pietrosul

(Muntele-), pădure;

în întindere

de

640

.

hect., pe

teritoriul moșiei cu același nume,
com, Valea-Sărei, pl. Vrancea,

jud. Putna, proprietate în indiviziune a locuitorilor din
Valea-Sărei.

com.

Pietrosul-Budăi, zîr?:i, izvorește

din poiană Hurmuzul, jud.
ceava,

com.

Dolhasca,

Su-

și, după

“un curs „de :5 kil., în care a primit Piriul-lui-Martin, se varsă în
riul Siretul.
-

Pietroşani,

com. rur., jud. Muş-

„cel, plaiul Nucșoara,

situată la

25 kil. spre S.-V. de orașul
Cimpulung.
E așezată pe malul drept al
riului Doamna, într'o pozițiune
frumoasă. Se mărginește: la N,
cu com.

Domnești;

la. S.,:cu.-.

com. Retevoești la E., cu com.

.

Bădeşti și la V., cu jud. Argeș.
Se compune din 2 cătune:
“Pietroșani şi. Vărzăroaia, cu o.
populaţie de 952 locuitori, din:
cari 136 contribuabili.
„Are -o :biserică, deservită de ”
1 preot și 2 cîntăreţi; o școală. *
- mixtă,

frecuentată

de 62 elevi.

Budgetul com. e la: venituri
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de 1502 lei și. la cheltueli, de
1416 iei.
„ In com. Pietroșani s'aii găsit
silexuri. cioplite, silexuri lus» truite, cuțite sai răzuitoare și
alte obiecte'de piatră și de os,
industrie

a

omului

cuaternar.

„ N. Creţulescu avea: în posesiune

tn frumos toporaș de ser--

pentină' lustruită, cu glafuri laterale, descoperit sub pămînt,
la o adîncime

de

- mai, bine, îi

un

stînjen

şi

satul Pietroșani.

Pietroșani
con.
, rur., jud. Prahova, pl. Crivina, întemeiată pe
la 1713 de Banul Iordache Can.
tăcuzino,

după

rește din

cărțile

cum

de

se

adeve-

hotărnicie

ale moșiei. *

Inainte de

com.

1830, de această

mai ţinea căt. "Strâmba,

La: 1818,

Domnul

“Ţărei,

Ioan

Caragea, care adunase în cursul

Domniei

suma de .93 milioane.

lei, 'aflînd

că

Poarta - voia. a-l

„mazili, luînd banii Țărei a fugit
în Austria. In fugă s'a oprit aci
în

Pietroșani,

unde

a

stat

o

noapte la nepoata sa, Mărioara
Filitis, împreună cu szita sa de
arnăuți,

In partea de E. a comunei,
e localitatea numită Aria-Tătărască,

unde

se

povesteşte

că

ar fi tăbărit Tătarii pe timpurile cînd cutreeraii Țările Romi:
neşti.
.
Com. e situată pe malurile
girlei, Leaotul, care curge drept
prin centrul Petroșanilor şi se
află la 1ş Kil. de capitala jude- țului şi la: 3 kil. de reședința
* plășei,
Are o suprafaţă de 750 hect.;
_0 populație. de 847 locuitori,
* din cari 230 contribuabili; o
. biserică, făcută” la 17760, cu spe.

| sele » locuitorilor și reparată în
1865 cu ajutorul preotului Grigore, Nicula Velisar și Călin Sa-"

vu, deservită

de

1 preot; o

o.

.

Pi

:
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școală mixtă, frecuentată da „63,

şi 8482 “hect.- părpânt

copii.

tură, izlaz; fineţe şi bălți..
- Vii suat plantate pe o întin-

n

„Afară de agricultură, locuitorii se! inâi ocupă cu facerea
de furci, virteje, doniţi, cercuri,

dere

Leaotul, în raionul

„cominei,, este

o

moară

cu

pietre.

ară-

115 “hect,

Este la b depărtare de Giurgi de 33: kil., de Stănceşti, reședința plășei Marginea, de 29
kil. și de Alexandria, de 22 kil.
" Areo populaţie de 1151 su-

&tc,!

Pe” apa

de

de

4

-

169 locuitori s'au împroprie.. | flete, din care 403 contribuabili,
tărit la” 1864, cînd li sai dat "Biserica, cu hramul Sf. Treime,
463 -hect. Ei posedă: go cai,
zidită la 1819, de Vameșul Du54 iepe, 221, boi, 178-vaci, 124
mitru, în stilul-unei fortărețe de
viței,

300

oi și 81

Coinerciul. se

pori.

zid masiv, boltită, fără lemnărie,
“a servit! în timpul invaziunilor

exercită .„de 3

"cîrcivmari;
“Veniturile comunel. se urcă
“la! 3416.36 lei și cheltuelile, la:

ca azil de scăpare. Constitue:
"parohia Pietroșani, şi. e deser-

vită de 2. preoți şi 2 cîntăreți.

3305.27 lei.
"Are

Școala, mixtă;

șoselele:

chei, Pictroșani-Puşcași, Pietro““şani-Mălăești și Pictroşani-Buda.
Terenul com. e șes și stră_bătut de rîul Leaotul și de izvoarele: De-la.Piclă,, ictrușul,
Puşcășauca și Recile.

” Locuitorii posedă:
|.

664

boi,

301 bivoli, 436 vaci, 453
6377 oi şi 250 porci.

cai,

Budgetul com. e la venituri
de 6688 lei şi la cheltueli, de

Pucheni-Miro-

"5789 lei.
In com.

și Moâra-Domnească.

1 moară
"o

Pietroşani, com. rur.; situată la
extremitatea S.-S.-V. a'județului,
Vlașca despre jud. Teleorman,
și în marginea

bălții cu același

și

toate pănă la
familiei

Slovani,

Lapati;

de

atunci,

hect., rămi-

nînd

9507

proprietăței

hect.,

din care 9oo hect. pădure de
salcie, 125 -hect. pădure de tufă

de zid

mane,

cu

3 caturi,

este un

sat foarte

plăci de pămînt

cărămida, cu
Jatine, urme
Reca, situată
de V.:a com.

numi-

suprafaţă de 1065

cîrciumi,

antice şi săgeți cu inscripții
ro-.

a-

Suprafața întregei moșii este
de 10572 hect., 26 arii. S'a dat
la 1864, la 279 locuitori împro" prietăriți după legea rurală, o

11

vechii. S'aii găsit aci monede

parțin familiei Principelui Știr'beiii, întrunite toate sub
rea de Pietroșani,

magazie

năre.
*
Pietroșani

care

1855 aparţineaii

sunt:

cu aburi cu 4 pietre,

„5 pătule și case de locuit cu
- grajduri sistematice.
"Aci este loc unde se pot încărca corăbiile ce: vin la Du:

nume, lingă Girla-Mare.
Se compune din trupurile de
“moșie: Iudeca- Curani, Purani
saii Bujoreni

şi o în-

văţătoare,

slavești, Buda-Palanga, Pucheni-.
Mari

frecuentată

"dusă de un învăţător

Se mărginește cu comunele:
Pucheni-Moșnei,

este

de 122 copii (1899——900) și con-

Pietroșani-Pu-

arse ca

inscripţii și litere
ale vechei cetăți
pe mal în partea
Pietroşani.

La 1810, a venit în caice, pe
canalul Belciuna, din Turcia, sol-

dați turci și ai avut
.

rare

cu

o

armata'rusească

încăece

se

afla în Pietroșani și care, cu ajutorul sătenilor, a respins pe Turci.

“Tot în același.an, uri corp de
armată

rusă a trecut

Dunărea

.

.
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și a repurtat o mare victorie
contra Turcilor la satul Balint,

situat pe malul drept al Dunărei.
La 1867, insurgenții Bulgari
aii trecut în Rominia tot pe la
acest loc.
La 1877—78, în cursul războiului Ruso-Romîno-Turc,

Ru-

şii au fâcut un pod pe vase
peste care a trecut armata.

Aci era cuartierul general al
unui general rus şi al fratelui
Impăratului, comandantul su_prem al armatei ruse,
.

Pietroşiţa, com. rur., jud. Dimbovița, plaiul Ialomița-Dimboviţa, situată la 30 kil. spre N.

de Tirgoviște, parte așezată pe
marginea
văi

Ialomiţei,

şi clealuri,

parte

pe

care se numesc:

Zaltă,

jud.

Vlașca,

tea cu același

nume

a

Princi-

pelui B. Știrbeiii. Conţine mulți .
pești,

scoici

şi raci,

Pietroşani, pădure, supusă regi.
mului silvic, jud. Mușcel, plaiul
Nucșoara,

com

Pietroșani,

întindere aproximativă
hect., cu un masiv
nînd fag şi stejar.

în

de 600

Are

tre altele, şi cu tot felul de ţe„sături de lină pe care le desfac “parte la Sinaia, parte la
băile Pucioasa.

apropiată

se

numește Șirnea;

la V., cu com. Runcul; la N,
cu com. Moroeni şi la S., cu
com. Tiţa. De com. Runcul se

desparte prin dealuri și văi, de
Țiţa prin Ialomiţa, iar de Mo.
roeni e nedespărțită. Cu Runcul
se

unește

printr'o

șosea

des, conți:

Pietroşița, saii Oboarele, padreaptă,

mai

zăroaia ; la E., cu Pietroșaniși

eni, pe matca Ialomiţei.

Vilsăneşti,

va/e,
com.

jud.

unde se află cariere
pentru

partea

sus de Moro-

Pildeşti, com. rur., în jud. RoVilcea,

pl.

Păușești-Măglași,

de piatră

construcţie, care se tran-

sportă în punctele cele mai depărtate ale "Țărei.

Are o'biscrică catolică şi o
școală mixtă, care, a fost 'fre-

cuentată în 1899—900 de 54 co-

Este legată cu oraşul Roman
prin şosea. .
Despre satul Pildești.vorbeşte

Pildești, sat, și reşedinţa com.
cu acelaşi nume, jud. Roman,
pl. Moldova.
Pildeşti, zzoșfe, jud. Român,
Moldova,

pl.

Moldova,:

spre

N.-E.

de orașul Roman, la 9 kil. de
de el şi la 10 kil. de reședința
plășei, pe malul sting al rîului
Moldova şi aproape de vărsarea piriului Ciurlicul în el.
Populaţia comunei, în maio-

com.

Pildești,

pl.
fostă

a statului şi care mai înainte
ținea „de mănăstirea Agapia;
acum e vindută de veci.
Pilipăuțţi, cont. .rur., în partea de
N. a pl.. Herţa, jud.

Dorohoi,

formată din -satele: Cotul-Sani:

hăul, Lunca, Molniţa și Pilipăuţi
(Satul-Mare), cu reședința primărici în satul Pilipăuţi,:.
Arc o populaţie de 598 familii, sai 2584 suflete; 4 biserici, deservite de 2 preoți, 2
cîntăreți şi 2 pălămari;2 $coali
mixte, în Pilipăuţi și” Molniţa,
care ai fostfrecuentate în 1899—

900 de 98 elevi; 1596 hect., 90
arii pămînt sătesc, 2469 hect.,
44 arii cimp, 763 hect,, 36 arii,
pămint

man,
Cozia,

în

pe

din

jud. Argeș.
Pietroşi,

comu-

nală, iar cu Țiţa și Moroeni, prin
șoseaua Tirgoviște-Transilvania.

Dimbovița,

com.

e

o biserică și o școală,

Pietroșița este foarte vizitată,

țe, jud.

cu

'2i8

o hotărnicie de la 21'Iuâie 1756,
care ne spune că era .moșie a
mănăstirei Agapia...
i

Se învecinește la N. cu com.
Domnești ; la $., cu com. Vărla V.,

care

Se compune din două cătune:

Se învecinește: la E. cu mai
multe păduri, din care cea mai

în valea Dunărei, pe proprieta-

din.

tolică Săbăoani. .
Budgetul com. e la venituri
de 3346 lei și la cheltueli, de
3281 lei,
!
.

în timpul verii, de persoanele ce
vin la băile Pucioasa și Vilcana.
Locuitorii com. se ocupă, în-

Pietroşani,

contribuabili.

e de 220 familii,

lui, Valea-Pietroșiţei, Valea-Columului, -Valea-Voivodei şi Valea-Țiţei,
Prin raionul com. curge rîul
Ialomiţa și piriul Valea-L.upului,
şi. două izvoare cu apă avind
gustul de pucioasă.

Giurgii către Pietroșani și apoi
temîndu-se să nu-l înconjoare
Turcii s'a dus pe la Stănești
la Hulubești (pag. 18, vol. 1).

plaiul Nucşoara.

suflete,

pii. Ungurii țin de parohia ca-

Pietroșița și Valea-Țiţei, cu o
populaţie de 1900 locuitori.

Mușcel,

803

Valea. Lupu-

Dealul-Porumbei,

D-l Walter, în «Tezaurul de
monumente istorice», publicat de
d-l Ilarian, zice că la 1595, Mihaiii Viteazul s'a retras de la.

Pietroşani, saz, făcînd parte din
“com. rur. cu același nume, jud.

ritate Unguri,
saii

:..

proprietăresc

și 4_po-

goane vie.
Budgetul com: "e la venituri
de 3962 lei; iar la cheltueli, de
3956 lei, 86 bani,

Vite: 758 vite mari cornute,
240 cai, 1957

oi, 9

capre

574 rimători.

Sunt 52 stupi cu albine.

şi

*
-

PILIĂUŢI

720

Pilipăuţi, sat, pe moșia cu ace“laşi nume,

jud,

Dorohpiă,

o direcţiune de la E. spre V.
Se întinde printre Dealul-Moșu-

pl.

Herţa, com. Pilipăuți, „formată
"din două sate: Lunca, cu 536
suflete” și Satul.] Mare, cu 756
„suflete și cu întinsă privire a-

"supra

satului Noua. -Suliţa,

lui și Dealul-Mezetului şi se des-

chideîn Veriga, la 1 kil. mat spre
N. de satul Dăeni. Are o lungi:
me de 41; kil. şi e situată în partea N.-V. a plășei și a comu-

de

peste Prut, care după unele docuinente sar fi numit din vechime Climăuți.:
Proprietatea moșiei este a
d-nei Ruxandra Sofian.
Are'2 biserici, una de zid, cu
hramul

Nașterea

nului, făcută

.

Maicii Domnului, făcută de locuitori la 1778 şi 'ambela deserde

1 preot,

2

dusă de 1 învățătorși frecuenelevi.

Locuitorii împroprietăriți ati
932 hect., 36 arii pămînt; iar
proprietatea

moșiei, 1097 hect.,

6 arii cîmp și,716 hect., 10 arii

“pădure, =
Piraiele ce trec pe moșie sunt:
„ Baranca,

Drum

Pojina

şi! Herţușca,

principal este acel de la

Herţa şi Mamorniţa la Darabani.

Hotarele moșiei sunt cu : Mo.
vila, Molniţa și rîul Prutul.
Pilişca, munte, jud. Bacăi, pl.
Muntelui, com. Dirmăneșşti, situat lingă muntele Farcul, făcînd parte 'din şira Oituzului.

Pilişca,

sai Pelişca, vf de

munte, jud.
lui, com.

Bacăii,

Agășul,

pl. Munte-:
din şira mun-

ților. Tarcăul, situat lîngă satul

Șulţa.

“Pinga-Dere, sai Valea-Viilor-

„ de-la-Pinga, va/e, în jud. Constanţa, pl. Hirșova, pe teritoriul
com. rur. Dăeni. Se desface din
partea vestică a dealului Cairac,
îndreptindu-se spre V. și avind

numele

de

Valea-

Viilor-de-la-Pinga. La gura sa
sunt o mulțime de grădinării
cultivate de Bulgari.
!

Pinilor (Vîrful-), pence, în jud.
Buzăă,

com.

Mlăjetul,

căt. Stă.

nila, acoperit de pădure de pini.

cîntăreți şi

2 pălămari ; o școală mixtă, con-

tată “de 48

şi-a luat şi

la 1844, de Spă-

-

vite

nei. Este tăiată aproape de vărsarea sa de șoseaua judeţeană
Dăeni-Ostrov. Pe malurile sale
sunt o mulțime de vii, de unde

Maicii Dom-

tarul M. Holban, și a doua, mică,
de lemn,.cu hramul Adormirea :

PINUL

Penilic-Bair, punte, în jud. Con-

„stanța, pl. Silistra-Nouă, pe teritoriul com. rur. Ese-Chioi. Se
desface din prelungirile estice
ale dealului Mahale-Orman-Bair,

de pe teritoriul bulgăresc al comunci. Intră în județ mai la E.
de pichetul No. 9; se îndreaptă
spre N., printre văile ȘabanCeair, Ese-Chioi-Dere de-o parte
şi Punar-Orman-Ceair, RegeneCeair de altă parte, brăzdind
partea vestică a plășei și cea
sud-estică

a

com.,

din

care

o

parte e așezată pe poalele lui,
Lasă spre E. prelungirea numită dealul Tiumbet-Bair. Are
85 m. înălțime și e acoperit cu
păduri și tufărișuri.

Pinişorului

(Virful-),

Pinoasa, câ/uu, al com. Stejerei,
jud. Gorj, pl. Ocolul, situat la
S. com. și pe valea cu același
nume, pe o suprafață de 248
hect., din care 60 hect. pădure,
40 hect. izlaz, 20 hect, finețe
128

hect.

arabile,

o

populație

de

7ș fa:

1886, deservite de 1 preot și 2
cîntăreți,
Locuitorii, pe lingă agricultură, se mai ocupă și cu mica
industrie a olăriei. Ei posedă:

10 pluguri,

11 care cu

boi,

1

căruță cu cai; 86 vite mari cornute, 2 cai, 50 porci și IIş oi
şi capre.

Comunicaţia se face prin şoseaua comunală care o pune în
legătură la N.-V. cu căt. Găleşoaia,
Roșia.

iar

Pinoasa,

spre

S.E.,

cu com.

deal, în jud.

Gorj, pl.

Ocolul, căt. com. Stejerei, situat între cătunele Găleşoaia și

Pinoasa, cu direcțiune N.-E. spre
S.-V.,

terminîndu-se

Strimba. Este
dure, și cu
pruni.

în

culmea

acoperit

cu pă-

plantații

de

vii şi

:

Pinoasa, va/e, în jud. Gorj, pl.
Ocolul, com. Stejerei, căt. Pinoasa.

Incepe

direcția

din

cătun

N.E.-S..V.,

şi are

terminiîn-

du-se în culmea com. Temișani.
E acoperită cu pădure măruntă.

Pintiloaia, gea/ şi vale, pe moșia

Havirna,

com.

cu

același

nume, pl. Prutul-d.-j., jud. Dorohoiă.

wute,

în jud. Buzăi, com. Mlăjetul,
căt. Topilele, în pădurea statului Mlăjetul.

și

Are

milii, saii 300 suflete, din care
140 contribuabili;
2 biserici,
una de lemn, fondată la 1810
și a doua de zid, fondată la

Pinul, cătun, al com. Brăeşti, jud,

Buzăii, cu 600 locuitori și 133
case. Are
Pinul.

sub-divizia

Schitul.-

Pinul, fost schit şi metoh,

al E-

piscopiei de Buzăă, jud. Buzâi,
com, Brăeşti, azi biserică de mir,

Pinul, foc îsolat, jud. Ilfov, pl.
Znagovul, în apropiere de unde

”

PINUL

721

-

izvorește piriul Vermoloasa, care
se varsă în gîrla Colintina, mai

minează toți munţii Moldovei și

sus

Transilvaniei pănă la o mare dis-

de

mănăstirea Căldărușani.

Areo

înălțime de 1911 m. și do-

tanță, căci întradevăr pe timp
Pinul, munte, jud. Buzăii, com.
Brăești, căt. Pinul, conținînd
sare,

Pinul

senin

Buzăii,

com.

Brăești,

se numește

căt. Pinul, pendinte de Episcopia Buzăului. Are 8şo hect., din
care şz21 hect. pădurea Pinul,

blocuri întregi se văd la suprafaţa pămîntului,

Buzău,

com.

de

Turnul-lui-Butu.

.

M. Sturdza, fost Domn al Moldovei, cînd, la 1835, sa fost

suit împreună cu Mitropolitul
Veniamin Costache.
A. Hamboldt, este de VI'0 15000
de ani.

Brăești.

Incepe de lingă schitul Găvanele și se scurge în Sărățelul.
Bălăneștilor.

-

“Pionut, saii Ceahlăul, pauze, jud.
Neamţu, pl. Piatra-Muntele,
com.
Hangul, situat în grupa munţilor Ceahlăul, pe. malul drept al
rîului Bistriţa, în mijlocul unui
Şir de alți munţi acoperiţi cu
codri străvechi. Baza sa ocupă

o întindere cam de 4 mile pă-

Pionul, plai şi pichet, la confinele "Țărei cu Transilvania, jud.
Putna.
Pioreşti, sa, pendinte de com.
rur. Goești, pl. Amaradia, jud.
Dolj, situat la 2 Kil. spre E.
de Goești, cătunul de reședință
al comunei, de care se desparte prin riul Amaradia.
Are o populație de 303 suflete, locuind în 70 case. Copiii

trate.

din sat urmeazăla şcoala mixtă

Virful său cel mai înalt se
numeşte Panaghia (Fecioara),
și este situat sub 46 grade, 53

din satul Goești.
Se mai numește

minute, de latitudine N. și 43 grade, 34 minute, de longitudine.

Două treimi din înălțimea
sa sunt acoperite cu codri de

Pioreşti, moșie particulară, jud.

Dolj, pl. Amaradia,

com.

Go-

ești, aparţinind moșnenilor.
Pipera (Tătărani), sa, jud. II
fov, pl. Dimboviţa, făcînd parte
din com. rur. Băneasa-Herăs-

ce are mare asemănare cu lichenul de Islanda; din mijlocul acestei verdeți, se urcă în

trăul, situat la E. de Băneasa,

de turnuri,

stînci de co-

loare cenușie înalte de la 170—
200 palme, constituite din pătură ce. seamănă
cu lava, și
para fi provenite din erupţiuni

"vulcanice.

prietarul cultivă 370 hect. (100hect. izlaz și 187 hect. pădure).
Locuitorii cultivă tot terenul.
Are

o biserică, cu hramul Sf.

Ilie, <eservită de 1 preot și 1
cîntăreț ;
mașină de treerat
şi. 1 pod.
Comerciul se face de 1 circiumar.
Numărul

vitelor

mari

e

de

89 și al celor mici, de 214,

.

,

Pipera, măgură, jud. Vlașca, pl. ,
Marginea, pe proprietatea:
Gogoșari- -Vechi, a Eforiei Spitale;
lor Civile din

București.

pe Valea-Pipera,

Pipera, ba/ză 'cu peşte, jud. Iifov,:
„com. Băneasa- Herăstrăul, căt,
Pipera.
Pipera, pădure, în întindere de

100 hect., jud. Ilfov."
Pipera-Tătărani, pădure particulară,

jud.

situată pe moșia Pipera,

Ilfov,

com.

pusă regimului

Băneasa,

su-

silvic: pentru că

cade în linia de centură a forturilor din jurul capitalei,
Piperul, cătun, 'jud. R.-Sărat, pl.
Rîmnicul-d.-s., com. Valea-Raţei.
Vezi Chiperiul.
-

și Giorești,

mesteacăni, brazi și spinișuri,
iar în partea superioară se găsește numai un fel de muşchii

formă

*

Vechimea acestui munte, după

- Pinul -(Sărățelul-Pinului), zi
jud.

se vede

„Pe virful Ceahlăului se află
o cruce de fier pusă acolo de

restul, arături, fineaţă, livezi și
izlaz. E avută în sare, din care

id,

munte,

pe dealul Pietrişul (jud. Iași) și
de la capul Mangalia (MareaNeagră).
Un alt virf al acestui munte

(Vatra- Schitului- -, t0-

șie, jud.

acest

PIPIRIGUL

care se varsă

în girla Colintina, la E. de Plum-

buita,
„ Se întinde pe o suprafață de
767 hect., cu o populaţie de
„122 locuitori.

D- C. C. Ştefănescu are 637
hect. şi locuitorii, 110 hect. Pro-

Piperuşi, pădure, supusă regimului silvic, proprietate a moș-:
nenilor Berevoeşti-Pămiînteni, pl.
Nucșoara, jud. Mușcel, avind,
împreună cu pădurile Năvrapul
şi Oboarele, o întindere de 3000
hect.
|
Pipirigul, conz. rur., jud. Neamţu, Situată în partea despre V. a
plășei de Sus-Mijlocul, între pl.
Piatra-Muntele și'jud. Suceava,
pe piriul cu același 'nume și pe.

cursul superior al pir. Ozana,
la 62 kil. de orașul Piatra.
|
E formată 'din cătunele:. Pi
pirigul, Plutonul, Boboeşti, A-

-

PIPIRIGUL

gapieni,

.:

122

Cujbeni,

Dolhești,

Pi.

țilăgeni și Tărăţeni, cu o popu„laţie de 588. familii,

sati 2582

suflete, din” care 509 contribua“bilă,
Dintre locuitorii împroprie"„tăriţi în 1864 sunt. astă-zi: 155
care

trăesc

și-și

stăpînesc

» guri pămînturile lor;
stăpinesc

146

sin-

care

ca urmași ; S care stă-

„ pinesc. pămînturile altora. Din-

„tre locuitorii împroprietăriți în
1878 sunt astă-zi: 20 cari-și

” stăpînesc singuri locurile; 24
ca urmași ai celor împroprietă.riți şi 41 de locuitori, cari,

deși

însurați şi cultivatori de pămiînt,
n'aii nici un fel de proprietate,
Agricultura se face pe o în„.

tindere

de, 1540

hect.

Imașul (suhatul) are o întindere de 179 hect., 72 arii și nu-

"treşte in număr de 8867 vite.
Are:.3

biserici, deservite de

3 preoți şi 3 eclesiarhi; o școală
mixtă în Pipirig şi o școală de
cătun în Pluton, care aii fost
frecuentate îîn 1599—900 de 58
copil; 5 pive pentru: făcutul suc-

manelor; 6 mori de apă; 2 he-

- răstrae. pentru exploatarea

pă-

durilor.
Budgetul com. e de ş887 lei
la venituri şi de 5511 lei, la
cheltueli,
Comunicaţia cu satele vecine
se face printr'o

şosea

ce

cu același nume, la 62
"orașul Piatra și la 22

Neamtul,
Are o populaţie de

kil. de
kil. de

Neamţul - Vinători

condusă de un învățător, frecuentată în 1899—900 de 42
elevi.

ș21

su-

Vite: 300 vite mari cornute,

flete, din care 111 contribuabili ;
1 biserică, deservită de 1 preot
„Şi 1 dascăl; 1 școală mixtă, fre-

26 cai, 440 oi şi 440 rimători,
Locuitorii posedă: 40 pluguri,

cuentată de 35 elevi (1899—900);

1 pivă pentru
de apă.

Vite: 160 boi, 174 vaci, 150
junci, 33 cai, 1000 oi și 100
rimători.

Pipirigul, ziriz, în jud. Neamţu,
pl. de Sus-Mijlocul, com. Pipirigul; izvorește din muntele Hălăuca (jud. Suceava); curge în
„ direcţie V.-E. pe la satul Boboteni şi Pipirigul, paralel cu
„drumul

ce unește

aceste

două,

și în dreptul kil. 22—21, se
unește cu piîriul Ozana.
Afluenții săi din stînga sunt:
Minzatul,

Izvorul, Lăcătușul, Pi-

riul-Moarei (ce se varsă lîngă sa-

“tul Pipirigul) și Piriul-Sisei; iar
din dreapta:
Runcul.
Pipirigul,
dreptul

Dolile, Țiganca și

vale,

prelungită

din

satului cu același nume,

în tot lungul piriului Pipirigul
și Ozanei, pănă la Valea-Neam“ $ului, jud. Neamţu, pl. de SusMijlocul.
Piria, com. rur., şi sat, jud. Mehedinți, pl. Dumbrava, la 62 kil. de

67

care cu boi,

8

căruţe

cu cai; 30 stupi cu albine.

sucmane; 2 mori

duce

de la satul Pipirigul în şoseaua!

Mănăstirea

PISCANI

Budgetul

com.

de 982 lei

şi

la Cheltueli,

-. tigul, situat

pe

valea

piriului

cuitori,

din care

150

Dealuri sunt: Piria şi Malomnicul,
Intre

|
|
căt. Malomnicul şi com.

Cosovăţul,

se

întinde pădurea

statului cam de 2000 hect., numită Cantonul-Malomnicului, iar - *

spre S. de Piria, se întinde tot

pădurea

statului

cam

de 200

hect., numită Cantonul-Grajdul.
In comună sunt mai multe
izvoare cu apă, care contribue
la “mărirea matcei Văei-Piriei,
ce se formează din com. Bicleșul,

trece prin

comunele
Al-

buleşti, Valea-Marcului și Piria,
ce aparţin jud. Mehedinţi, apoi
în jud. Dolj, udînd comunele
Argetoaia, Salcea și Valea-luiPătru, și se varsă în riul Jiul,
în apropiere de gara Prunișorul.
Pirnogul-Tufele, pădure, în jud.
Buzău, com. Gherăseni, căt. Șopirliga, pe moşia Șopirliga, a
Iforiei Spitalelor Civile din București. Are cam 130 hect. Vezi
Brebeanca, saii Șopirliga-Brebul,

contribu-

abili, locuind în 170 case.
Are

o biserică,

deservită

Piscani, saf, făcînd parte din com:

de

1 preot și 2 cîntăreţi; o şcoală,

de

782 lei.
Prin comună trece șoseaua Al.
bulești —Valea-Marcu
— lui
Piria.

(trecînd prin satul Pițilăgeni) ;
orașul Turnul-Severin, situată pe
spre V,, de la satul Pipirigul la
coasta de S. a dealului Piria.
satul Boboteni, printr'o șosea ce
Se mărginește: la E. cu com. Piruşca, v47/ de munte,
jud. Pra.
începe din precedenta, în aproArgetoaia ce ţine de jud. Dolj.;
hova, pl. Teleajenul, com. Mănepierea satului Pipirigul (kil. 21—
| la V., cu com. Valea-Marcului; .
ciul - Ungureni, din care îzvo22) şi trece prin satele Dolheşti
la S., cu com. Secul; iar la N.,
rește Valea-Berei.
și Plutonul, pe la muntele Petrucu com. Cosovăţul.
Vodă, dind în Valea-Largului; |
Satul formează comună cu căPiruşca, Zichet de graniță, despre
prin mai. multe poteci.
tunul Malomnicul, avind 850 loTransilvania, jud. Prahova.

Pipirigul, sat, în jud. Neamţu,
pl. de Sus-Mijlocul, com, Pipi- .

|

e la venituri

rur.

Piscani-Negreni,

Doamnei,

jud.

pl.

Muşcel.

RîulValea-

.

PISCANI

PISCANI-NEGRENI

Catii separă cătunul Piscani de
Negreni, situat pe malul drept
„al rîului Tirgul, pe cel drept
al” riului Doamna și la poalele
de V. ale dealului Piscani,

„Are

o populaţie de 483

lo.

” cuitori. Biserica e o clădire foarte
vechie. Anul .fondărei bisericei
este șters după pisanie, pe care

se vede scris numele primilor:
fondatori: Epraxia Stariţa, Jupîn Constantin şi Jupîn Ion. Se
zice

că

această

biserică

mai

înainte a fost schit de călugă'rițe și că mai tirzii, populindu-se

comuna,

s'a transformat

în biserică de mir,
Are

la

.

o școală care datează de

1840.

Este 'mixtă şi â fost

frecuentată în 1899—900 de 58
copii.
Comerciul se face de 2 hangii.
- Pănă .la anul. 1S5r, cătunul
Piscani forma singur o comună.
Piscani,

sa/,

făcînd

parte

din

„com. rur, Scornicești, pl. Vedea-

d.-j., jud. Olt. Are o populaţie
de 218 locuitori și o biserică,
zidită la anul 1883.

Piscani, deal, despărțind

com..

Bălțați,
pl. Mijlocul, jud. Olt, în
partea

de N.-E.,

de com.

Scor-

nicești, căt. Piscani. Are un virf
înalt numit Piscul-lui-lepure.

Piscani-de-Sus, foastă moșie a
statului, jud. Mușcel. Vezi Pri.
boaia.

prin girla numită Valea-Catii.
Se mărginește la Est cu comuna Racoviţa și" Conţești ; la
V., cu com.: Micești; la N., cu
com. Dirmonești și la S., cu com.
Colibaşi.
,

„acest oraş, așezat pe malul stîng

al rîului Doamna și la. poalele,
despre V.'ale dealului Piscani.
Are o populaţie de 998 locuitori, din care. 250 contribua:
bili,

Se compune din
“Piscani și Negreni,
.

2 cătune:
despărțite
.

63617. J:arele Diclionar Geografic.

=3

Nicolaii,

Locuitorii se ocupă pe lingă

"cai și iepe, 111
și 80 porci.

capre,
|

172 ci

|

Budgetul com. e la. venituri
de 1728 lei, și la cheltueli, de
1684 Iei,

|

In lungul comunei, în partea
» de E., pe coasta” dealului PisCani,

se

găsește. sădită

o

vie,

proprietatea locuitorilor din satul Piscani,
Dealul Piscani 'este acoperit
cu o pădure, proprietatea statu-

trece drumul

unul

geşelul, după ce udă partea de
E. și S.-E.

a comunei,

Girlele : Chiţoaia, Din-PruniiZamfirei,
lea-Catii,

Valea-Fintinei şi Vastrăbat com. de la E,

spre V. și 'se varsă toate în rîul
Doamna,

pe țărmul stîng, .

Pe riul Doamna,

în

care

puţin

se

mai

la vale de împreunarea acestuia

cu riul Argeșelul, se găsește, pe
„proprietatea d-lui Rîmniceanu,
ce ţine de com. Purcăreni, o
moară, situată 'pe țărmul drept
al riului. Puțin mai la N. aceluiași rii, d-l Piriianu are o
moară şi o -piuă; iar pe Riul" Tirgului este moata* şi piua d-lui
C..Crasan.
. 2:
„Locuitorii s'aii împroprietărit

| după legea rurală din 1864, parte

mer.

peste riul Doamna, altul

peste Riul-Tirgului,
cute

pe

șoseaua

ambele

fă-

națională

teşti-Cimpulung-Frontieră,

Pi-

şi un

al treilea pod făcut pe ValeaCatii, pe şoseaua comunală ce
leagă cătunul Piscani cu Negre-

nești,

V. a.comunei.și în el'se varsă,
în raionul Piscanilor, Riul- Tirgului, care se uneşte cu rîul Ar-

care

cu Riul-Tirgului. Afară de acestea mai sunt 3 poduri de lemn:

și pomi

„Şini, nuci, zarzări, pruni.
Rîul Doamna udă partea de

de E. a com.

de fer

leşti-Cimpulung) se găsesc două
poduri de fer în dreptul comunei
Piscani, unul peste rîul Argeşelul
şi altul peste rîul Doamna, unit

spre

meri, peri, vi-

Pirtianu,.

ge dela gara Clucereasa la gara
Ciumești. Pe acest drum (Go.

lui, compusă din stejar'și
i fagi.
În rajonul com. sunt o mul:
ţime de livezi acoperite cu fineţe
roditori:

Petre

Pe la marginea

agricultura şi. cu . dulgheria şi
zidăria,
Vite: 250 vaci, 300 boi, 24

varsă Riul-Tirgului,

Piscani-Negreni
coyz.
, rur., jud.
Muşcel, pl. Rîul-Doamnei, la S.
de Cimpulung, la 37.kil. de a-

pe proprietatea statului, parte
pe a vistierului Mihaiii și parte
pe a d-lui Baron Barbu Belu,
Proprietari mari în comună
sunt d-nii: C. Crasan, C, Hagi-

ni

și care

N.

merge

prin

mai

departe

comuna

Dirmo-

Afară de aceste șosele maj e
șoseaua vecinală care pleacă tot
din șoseaua comunală ce merge

către Dirmonești - Coșeşti, din
dreptul bisericei Piscanilor” și
trece pe la școală și se uneşte
mergînd mai unit cu șoseaua națională.
In această comună sunt 2 biserici (în fie-care sat cîte una),
ambele deservite de 2 preoți și
3 dascăli, Ele sunt întreținute
de

locuitorii

format

comunei,

care

ai

două epitropii: una pen-

tru biserica Piscani și alta pentru Negreni.
Pănă la anul 1851 cătunele
Piscani și Negreni nu erai unite,
ast-fel că fie-care cătun era considerat ca o comună, avind fie-

care o primărie și o şcoală. 'De
la 1851, unindu-se cătunele s'aii
unit şi școalele, Şcoala, mixtă,

a fost frecuentatăîn 1890-—900
“de 58 copii,
Comerciul se face de 5 hangii.

fol. 1V.
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Piscanul, munte, jud. Mușcel, proprietatea statului, com. Berevoești-Ungureni. Este acoperit
cu pădure de brad și molift.
Piscanul,

Lereşti,

mzuţe,

la N. com. rur,

plaiul

Dimboviţa,
jud,

PISCUL

Piscopia sai Fundul- Văiei,
sat, făcînd parte din com. rur.

Guşoeni, pl. Oltul-d.-s., jud. Vil-

cea, Are o populaţie

luiă, pl. Siretului,

Piscanul, /ădure, proprietatea
statului, jud. Mușcel, com. Berevoești-Ungureni, plaiul Nucşoara, în întindere de 300 hectare.

Piscanul. Vezi Berevoești, proprietatea statului, jud. Mușcel.
Piscoiul, com. rur., în jud. Gorj,
pl. Gilortul, la S. de Dealul-Mue. rel, şila N. com. Hurezani-d.-j.,
situată pe șes și coaste, pe am-

bele țărmuri ale pîriului Amără-

zuia, la 66 kil. de T.-Jiul.
- Are o suprafață de 450 hect.,
din care 10 hect. pădure, 120
hect, arabile,
57 hect. vie,

106 hect, fineţe,
12 hect, livezi de

pruni și 5 hect. izlaz; o populaţie de 228 familii sai 8şo suflete, din care 160 contribuabili;
2 biserici de lemn, făcute de lo-

cuitori, una în anul 1817, a doua
în 1849, deservite de 1 preot şi 1
o

şcoală,

„ Locuitorii

sunt

capre, 68 rimători.
Venitul comunei este
1238,

bani

88,

iar

de lei

de lei 1160, bani 25.
Comunicaţia în Piscoiul se
face printr'o şosea comunală,
care o pune în legătură cu comuna Hurezani-d.-j.
In comună sunt:

la

N., cu piîrîul Gerul și cu SI. Conachi: Regiunea dintre Piscul și
Independenţa este o luncă se:
mănată

cu

insuleţe,

traversată

prin mijloc de șoseaua naţională
Galaţi-Tecuciă și, ceva mai sus,
de drumul de fer, care trece prin
marginea 'de N,, „a satului Piscul.

21 puțuri şi

5 fîntîni.
Dealuri mai principale: dealul
Obirșia și dealul Horga.

Piscul

și 3 în Vameșul.

|

Sătencele de. aci lucrează ciînepa

și confecţionează .țesături

Are două cătune : Piscul: şi

de 7194 ISA
Are
2 biserică

construită de -cărămidă în 1857

de Hagi Lupu. Comuna Piscul *
formează o singură parohie, cu
"un.

preot

paroh. și 3 cîntăreți.

Școala, mixtă, în reședința comunci, înființată în 18şg, una.
din

tuat spre N.-V. la 4 kil. de cel
dintiiii și se mal numește şi O.
daia-Pochii (Popii).

din jud. Covurluiii,

Locuitorii sunt foști. clăcași
Și însurăţei improprietăriți în
,
1864 şi 1870.

Are o populaţie 'de

400

fa-

milii sai 1536 suflete, din care

a

care 1724.hect, .38 arii-arabile,
31! hect; pădure de “salcie,6
pădure de gîrniță, „1232 imaş
arii

vatra

satului

39

și restul

particulare cu

puri în Vameșul;

Pe teritoriul comunei, pe o.întindere de 8 kil., trece calea

națională Galaţi-Tecucii, stră" bătind cătunul Vameşul precum
și calea

ferată

care

are la Va-

meş gara cu același nume.
Până în 1835, comuna Piscul
facea parte din jud. Tecucii.
“ Moşia aparținea mănăstirei Caşinului.

a plășei,

tru.

toriului “com. e șesul Siretului,
iar în,

partea despre... şi despre N.,

Calafat. -

Este situată pe șesul Piscul
„Şi pe marginea de N. a plan-

iar restul să-

bune;

S'a frecuentat în 1899—9oo de
83 copil,
.

com. rur., jud. Dolj, pl.
Cimpul, la 94 kil. S.-V. de Cra-iova și la 18 kil. de reședința

despre vi â teri.

ce produce fineţe

are localul

„săii, propriii construit de stat,

Piscul,

ne-

tenilor. *

În partea

cele mai vechi școli rurale

hect. 32

productiv și rîpi. 703 hect. sGarii
aparţin Statului cu moșia Piscul-Hirșești ; 916 hect. proprie:

tăței mari

Adormirea

dită în 1785, sfințită în 1786,
" şi. care s'a clădit din cărămidă
şi cu temelia de piatră; Nașterea Maicei Domnului în Vameș,

Vameșşul ; acesta din urmă e si-

și fineță, “115 vii,

cheltuelile

oi 1902.

Cîrciumi sunt 7, din care 4 în

Maicei Domnului în Piscul, zi-

Siretul ;

moșneni

9 cai, 350 oi, 15

249;

huluiul) ; la V., cu

Suprafaţa teritoriului comunei
e de 3746 hect: 60 arii, din

și

rezervată

de lină și bumbac:
Budgetul comunal este la venituri de 7567 e. și la cheltueli,

229 contribuabili. .

posedă 50 pluguri, $5 care cu
boi, 1 căruță cu cai; 221 vite
cornute,

la 30 kil. de

Valea-Suhuluiului,

numai păşunatului.
Vite: boi 493, vaci 404, mîn„Zaţi 263, viței 190, tauri 6, cai

Ja Galaţi, așezată între două văi
udate de piraiele Șuhuluiul și
Gerul. Se mărginește la E. şi
S. cu. moșia Măxineni 'și com.
Independenţa (despărțită de Su-

frecuentată

-de39 elevi,

mari

101

Piscul, com. rur., în jud. Covur-

Mușcel.

cîntăreț;

de

locuitori. E situat la 6 kil. de
căt. Spirleni,- unde e școala.

"e

taţiei de dafini, numită Grindul-

cu- Bani,

și -care

aparține

sta:

tului.
”
Se fînvecineşte: la N. cu com.
Galicea, din pl. Băileşti; la S.,
.

|
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„cu

Dunărea; la V,, cu com.
Tunari, și la E., cu com. Ghidiciul.
În fața com. Piscul, 'dincolo

de Dunăre, în Bulgaria,
satul Ursoaia.

se află

de 20 pog.; Balta-lui-Vană, de
15 pog.; Balta-Sclipcei, de 14
pog.; Balta-lui-Curcă, de 6 pog.;
Balta-lui-Ciovică, de 6 pog.;
Balta-Săpată, de 16 pog.; Baltalui-Goga, de 8 pog.; Balta-Str-

Limita liniei de N. a comunei
începe de la hotarul MovilaSăpată, despre E. şi se întinde
în linie dreaptă spre V., pe
lingă moșia Galicea, pănă în
movila despărțitoare între com.
Piscul și com. Tunari,
Limita liniei de S. este for-

2 pog.; Copăcelul, de zo pog.;
Sganberca, de 8 pog.; Balta:
Văcarului, de 8 pog.; Balta-Ne.
bună, de 12 pog.; Păsărica, de
4 pog.; Balta-Popii, de ş pog,;
Balta-Bejenii, de ro pog.; Balta-

mată

de

de

Dunăre,

din: dreptul

Girlei-Pădureanului, la V., pănă
în Cotul-Mare,

Limita
din

movila

nari,

de

și

se

liniei

la E.

de

N.

începe

dintre Piscul şi Tu-

lingă

întinde

moşia
direct

Moțăţei
spre

S,,

pănă la grindul Gutuiţa, unde
pleacă spre V., de lingă Sudul
moşiei Tunari-Popeşti, pănă la
hotarul Catranul, apoi pe ValeaNebună, pănă în Dunăre, la
Girla-Pădureanului.
Limita liniei de E. începe de
la N., din moşia Galicea, de la
Movila-Săpată,

Piscul

dintre

şi

Pisculeţul și se întinde drept spre
S. pănă la smiîrcul: Rosca, unde
fare o mică cotitură spre S.-V.,
apoi spre S.-E., la Grindul-

bului,

de

2 pog.;

Băbălaul,

de

cu-Coasele, de 25 pog.; "Țarova,

120

pog.;

pog.;

Sveneasa, de 8

Balta-Dumitrașcului,

de

12 pog.; Balta-Sorei, de 4 pog.;
Duvalul, de 18 pog.;

de

7 pog.;

Iataganul,

Zătoanele,

de

17

og.; Balta-Lungă, Balta-Nouă,
Balta-Chioasă.
Smirc e unul, numit Rosca,

„cu o suprafață de 35 pog.
Pănă la anul 1885, com. Piscul coprindea și căt. Tunari,
azi comună rurală. Acum pe
lîngă cătunul de reşedinţă care
este Piscul, s'a mai adăugat
satul Piscul-Noi sai Satul-Noii.
" Are o populație de 1564 suflete;

o biserică

de cărămidă,

făcută cu ajutorul preotului Ma.
rin şi al locuitorilor Pirvu Toncia, Mirea Iovan, Stan Dinu,

Verde, de unde se îndreaptă spre

loan

E., pe lingă partea de S. a moșiei Pisculețul, pănă la moșia
un
făcând
Ghidiciul. Acolo
unghiii cam obtus, merge drept
spre S. pe valea Bejenele pănă

Petru sin Petru ; o școală mixtă,

“în

Dunăre,

la

hotarul

Cotul.

Mare.
Cite-va movile variază monotonia cimpiei, între care: Movila-Țiganului,

Movila- Fetelor,

Movila-Lungului, Movila- Săpată
Şi ÎInșiratele.
Terenul com.

,
este

mai

tot

băltos -şi mlăștinos. Bălți sunt:
Balta-lui-Miran,în N-V. comunei,

cu o suprafață de 30 pog:;
Balta-lui-Butoi, cu o suprafață
ba

inte

Sa

era

a mănăstire!

Căluiul.

vindut dintrinsa

o supra-

faţă de 1733 hect,,
statului 6oş hect.

rămînînd

Locuitorii aii 4007 pog. pămînt (arabil, fineaţă, etc.), din
care 2130 pog. sunt date în loturi. Venitul anual al proprietăţei locuitorilor este de peste
100000 de lei.
Pe moșia statului se află pădurea numită Piscul, care coprinde 100 hect., 23 arii tufani,;
2556 hect. plantaţii de dafin și

girniţă.
Viile, în întindere de 75 hect.,
se găsesc pe moşia delimitată
locuitorilor în anul 1864,
Pe moșia Piscul se găsesc
stine de oi.
Com. este străbătută de o cale
comunală,

care

trece

în

com.

Tunari și în Poiana, avind o
lungime de'15 kil. pănă la Calafat.

Aceeași

cale

comunală

merge spre E., prin comunele:
Ghidiceni, Rastul, Negoiul și
Catanele pe o lungime de 20
kil.
|
“ Budgetul comunei e la ve-

nituri de 2831,35 lei șila cheltueli, de 2737,35 lei.
Vite cornute
176; cai, 14.

sunt

482;

oi,

Căliţoii, Ioan Pirlogea și

ce funcţionează din anul

1880,

frecuentată de 72 copii; 4 cîrciumi; o moară cu aburi,

După legea rurală

din 1864

sunt 172 împăminteniţi, iar după

legea din 1879 sunt 62 însurăței,
Suprafaţa întregului teritorii
comunal este de 15400 pog,,
din care: 6598 pog. pămînt arabil, 1500 pog. fineață, 300
pog. izlaz, 1702 pog. lac și
teren sterp,

Moșia

de

5300

pe

pog. pădure.

teritoriul

co-

munei se numește Piscul-cu-Popeşti; aparţine statului, iar îna-

Piscul,

com.

rur.,

în jud.

pl. Jiul-d.-j., la 50 kil. de

Dolj,

Cra-

iova și la 38 kil. de Filiași, re-

ședința plășei, situată pe şesul
numit Piscul și pe piscul. dealului Piscul, în apropiere de pădurea Sadova.
Se mărginește: la N. cu com.
Sadova; la S$., cu com. Grin:
deni; la V. și E., cu Domeniul

Coroanei, de care se desparte
prin drumuri naturale,
Limita liniei de N. începe din
punctul numit Siliștea, merge spre
E. în linie dreaptă pănă în punc-

tul numit Drumul-lui-Gheorghiţă.
Limita liniei de E. începe din

|
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poteca numită Drumul-lui-Gheor-

Shiţă,

merge

în linie dreaptă

spre S., pănă în Dealul-Măceșanului,
Limita liniei de S. începe din
Dealul- Măceșanului, merge în
linie dreaptă pănă în Dealul-Dordei.
Limita liniei de V. începe din
Dealul-Dordei, merge în linie
frîntă prin movilele Crivina, Lilea, apoi peste niște stufuri pănă
în punctul numit Siliştea.

“Terenul com. este șes și pre:

zintă mici ondulaiuni care poartă
în general numele de dealurile
Piscul. Toate aceste dealuri sunt
plantate cu vii.
În com. se găsesc lacurile:
Glodul, Logofătul, în întindere

„cam de 10 pog. fie-care şi Lilia

cam de 8 pogoane. Toate se
scurg în apa Jieţului de pe pro„prietatea Domeniului Coroaaei,
Mai înainte această com. se
numea Frumușani, Se zice în ur-

ma unci invasiuni
s'ar fi distrus cu
totul, şi că locuitorii aii fugit prin
pădurea vecină, unde întilnindu-se cu fugari din alte sate, s'aii
unit cu, aceștia,

formînd

două

mici sate numite Gura: Gardului
și Poiana-Mujii. După multă vreme

locuitorii ne mai

fiind

pri-

goniți aii eșit din acel sat și
S'aii așezat pe un mic pisc de

deal, pe locul:unde se află azi
Frumușani,

Se compune dintr'un singur
cătun numit Piscul. Intre anii
1864—1881 era alipită de com.
Sadova,

iar de la 1881 a deve-

nit comună deosebită, purtînd
numele de azi.
Are o populaţie de 638 suflete,
Biserica,

la
e

fondată de locuitori

1837 şi terminată
de

zid

și în

bună

la

1844,

stare.

In

tinda ei se află inscripţia următoare:
«Acest

sfint și dumnezeesc

şi biseri-

PISCUL

cesc locaș ce prăznuesce hramul Sf. Nicolae și Sf. Prooroc loan Botezătorul și
mucenicul

Dimitrie,

s'a zidit din temelie

de popa Climent, Iova Radovici și Dima
Costache Popovici și părintele Iosif Arhimandritul

Sadovci și d-ncalui Zisu și
Nicola Gancea, Stoica “Tabacu, Ninca
Sfetcu, Dratu Lazăr, Dragu Dumitrașcu,

Bonea Ignat, Pirvan Daţu și cu toţi ctitort de obște, în zilele prea luminatului
şi prea înălțatului nostru Domn Gheorghe Dumitru Voevod Bibescu şi cu blagoslovenia părintelui Episcop Neofit. Pătru
Zugravu,

1844,

Octombrie

10».

Suprafaţa teritoriului comunei
este de

881

pog.,

din care 618

pog. pămint arabil și 263 pog.
izlaz.
Viile aparţin locuitorilor și se
găsesc

pe proprietatea lor, ocu-

pind o suprafață de 73 pog.
Șosele comunale vecinale duc
la com. Sadova şi la com. Grindeni; drumuri naturale unesc
com. cu cele vecine și o stră-

tat în toate
Budgetul
de 2377,80
de 1894,76
Vite:

direcțiunile,
com. e la venituri
lei şi la cheltueli,
lei.
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vite mari cornute,

300 oi, 18 cai, 36 porci.
Piscul. Vezi Negrași, jud. Argeș,

Piscul (Satul-Lipovenesc), căun, pendinte de com. Izlazul,
jud.Brăila, spre N.-E. și la 3 kil.
de reședința comunei.

Are o populaţie de
flete;

o biserică

maici lipovene.

1602 su-

și un schit

de

Piscul, sa, şi reședința comunei
cu același nume, pl. Siretul, jud.
Covurlui, așezat pe un pisc de

deal între văile străbătute de pi.
raiele Suhaiul şi Gerul, și avind
o populaţie de 359. familii, sau
1351 suflete; o biserică și o
şcoală.

Suprafaţa teritoriului e de
1920 fălci, din care 816 fălci
arabile, 37 pădure de salcie, 461
fălci imaș, 35 fălci vii, 27 fălci

vatra

satului și 7 fălci nepro-

ductive.

Se crede că satul Piscul este
vechii

400

de vr'o

în

de ani;

vechime se numea. Hirşeşti, după
o vale a moșiei din partea de
N., care și azi poartă aceeaşi
numire,

Legenda spune că pe apa
dintre Piscul şi Peneul staționau
în vechime vase plutitoare, dar
că în urmă, apa retrăgindu-și
cursul,

gîrlă

a:

rămas

aici

de

alimentată

numai

o

din

ploi,

„vărsăturile Siretului şi din matca

Gerului. Această gîrlă înconjură
Piscul din trei părți, așa că-i
dă făptura unei peninsule,
lui ai venit
Se zice că locuitorii
din alte trei sate desființate, şi
anume: Căpriorenii, de la Câprioara,

ce

astăzi

e pădure

de

sălcie pe malul Siretului, tot
în această comună; Mîndreștii,
veniţi din altă parte a comunei;
şi Hicșeștii.

Piscul, sa, jud.

Dolj,

pl. Cim-

pul, com. Piscul, reședința
măriei. Vezi com. Piscul,

pri-

Piscul, saz, jud. Dolj,
pl. Jiul-d.-j.,
com. Piscul, reşedinţa primăriei.
Vezi com. Piscul.
Piscul, sat, făcînd parte din com.
rur. Cociocul, jud. Ilfov, pl. Znagov, situat la N.-E. de pl. Cociocul, între balta Țigănești și
riul Ialomiţa. In dreptul satului,
pe calea naţională Bucureşti-Plo-.
eşti, este un pod de lemn peste
acest rii.
Mare parte din locuitorii se o-

cupă cu olăria.
Se întinde pe o suprafață de
213 hect., cu o populație de
260 locuitori,
Domeniului Coroanei aparţin
52 hect. și locuitorilor, 162 hect,

Pe Domeniul Coroanei se cultivă 24 hect. (18 hect. sunt pă-
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și restul izlaz). Locuitorii

cultivă tot terenul,
Are: o biserică cu hramul
Izvorul-Tămăduirei, deservită de

I-preot și 1 cîntăreț,; 1 heleșteii.
Comerciul se face de 3 cir-

ciumari.
Numărul

vitelor

mari

e de

156 și al celor mici, de 270.

Piscul, sa, în jud. R.-Sărat, pl.
Gradiştea,

căt.

comunei

Dom.

nița, în partea de E: a comunei,
pe malul stîng al rîului Buzăul,
la 2 kil. spre E. de căt. de re-

ședință.

Are o întindere de 180

hect. şi o populațiune de

120

familii, sati 700 suflete, din cari
I00 contribuabili ; o biserică Şi
o şcoală mixtă,

Piscul, stație de dr.-d.f., jud. Covurluiă, pl. Siretul,

pe linia

com. Piscul,

Bărboşi-Tecuciă,

în circulație la

13

Piscul, nunte, în jud. Gorj, plaiul:
Novaci şi la N.-E. comunei Baiade.Fier,

Netotul,

Obirşia și O-

ticul, znanfă ai statului, jud.
Muşcel, arendaţi anual cu 1 300,

Piscul, /oc, pe virful numit Olarul, jud.

Muşcel,

pl. Argeșelul,

com. Lăicăi-Runceasa. Se zice
că aci s'ar fi bătut Radu-Negru
cu Tătarii.

Se zice că această movilă, ca

multe altele, servea străjerilor
Moldoveni, spre a vesti năvălirile
barbarilor, prin aprinderea de
șomoege de fin, legate în virful prăjinilor.
Piscul-Boerilor,

zise, jud. Pra-

“_hova, plaiul Prahova,
lea-Lungă.

com. Va-

Piscul-Boerului, zzu/e, în jud.
Gorj, plaiul Novaci, com. Polovraci, la N. şi în partea dreaptă
a Oltețului, lingă curmătura acestui riîă,
“Piscul-Calului, sas, în jud. Arseș, pl. Topologul, făcînd parte
din com. rur. Deduleşti-Vărzari.

Piscul-Calului, une, la N-E,
de com. Lerești, plaiul Dimbo-

vița, jud. Mușcel. Aci sunt stine
unde se fabrică brînză, unt şi
urdă,

Piscul-Calului,

Piscul- -Ariilor, deal, în partea de
+ E. a com. Ivinetești, pl. Prutul,
Fălciă,

Legenda spune că pe acest
deal în mijlocul pădurilor, ar fi.

pădure

supusă

regimului silvic, pe muntele

cu

Se învecinește la N. . cu Găinațul; la S., cu Moșoroaele;
la
E., cu riul Argeşelul și la YV.,

.

puse la V. și N. promotorului

ce se întinde spre confluența
Prahovei cu Valea-Rea. Terenul
e o gresie

argiloasă

cu

consis-

tență slabă și expusă suzpăturilor, cind e descoperit de pădure.
Pantele de jos, care coboară
faţa

Sinaiei,

între

1000

și .

"1300 m. de înălțime, sunt foarte
repezi. D'asupra pădurei, se întind, de la 150o0o—1800 m. înăl-

țime, piepturi înclinate, ce servesc

de pășune.

Pădurea Piscul-Cîinelui văzută
de la Sinaia pare a fi populată
cu un codru de fag curat. Intrind

însă în ea, vedem un sub.

arboret format de amestecătură
de fag cn brad dominant,

Piscul- Ciinelui, îsvor de apă
minerală, com. Sinaia, pl. Peleşul, jud. Prahova, proprietatea
și

a

casei

Brîncove-

nești, situat pe regiunea

munţi-

lor, în apropiere de gara Sinaia.
Acest izvor conţine iod şi pu:
cioasă,

Piscul-Cocorului, vzoșie, judeţul
Argeș. Vezi Nănăsești.

Piscul-Corbului, sa, făcînd parte
din com. Nicorești, jud. Tecucii,

Piscul-Cireşului, mahala,
Vilcea, pl. Mijlocul, com.

jud.
Piri-

eni-d.-mj,

Piscul-Ciinelui, Pădure,
com. Sinaia, pl.
Prahova,

șia Piscul-Ciinelui, pl. Peleşul,
jud. Prahova, în apropiere de
com. Sinaia. Face parte din o
proprietate privată, ce aparţine
familiei Brîncoveanu-Bibescu.
E formată din fag şi brad,
ocupind cele două coaste ex-

statului

același nume, com. Lerești, plaiul
Dimboviţa, jud. Mușcel, în întindere aproximativă de şoo hect,

tului, în întindere

Piscul-Ciîinelui, pădure, pe mo-

în

cu Rîul- Tirgului,

Piscul, pichet de Erautifă, pe marginea Dunărei, jud. Mehedinţi.

jud.

fost niște arii de piine ascunse
de către locuitori în timpul be.
jeniilor, din cauza încălcărei Tătarilor. Tot pe piscul acestui
deal se află o movilă, de pe
virful căreia se vede la o mare
depărtare în toate direcţiunile.

pusă

Septembrie

1872. Se află între staţiile Independența și Vameş. Inălțimea
d'asupra nivelului Mării e de
28 m. 60.

Piscul,

PISCUL-CORBULUI
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Peleșul,

a stahect,,

jud.

şi situatpe malul Siretului, în
partea de V. a com., despărțit
de Coasta-Lupei prin o ripă.
Are o întindere de 3! kil,
și se află la 3 kil. și 250 metri
de Nicorești,

Are o populaţie

de

143

fa-

milii, sai 639 suflete, care loCuesc în 140 case; o biserică,

PISCUL-CORBULUI

728

cu hramul Intîmpinarea-Domnului. Biserica actuală este zidită la 1826. In locul ei ai mai
fost încă alte trei biserici, care
aii fost, se zice, arse de 'Tătari,

Piscul - Corbului, pamire dată
Părței dealului ce se întinde la
S. de satul Popești, com. Miclești, pl. Crasna, jud. Vasluiu.

Piscul-Cornetului, Zza/, la N,
de com. Dobrești, pl. Podgoria,
jud. Muşcel, înalt cam de 250
metri. In virful săi se văd căTămizi şi ruine vechi de zid.

Piscul-Crăsani, /oca/itate, jud.
Ialomiţa, pl. Ialomiţa-Balta, com.
Copuzul, în care abundă ceramica

dacă

și preistorică

Și care

se învederează prin o mulțime
de cioburi de vase. (<Trompeta
Carpaţilor», No. 1137 din 1874
și Tocilescu,

«Dacia

Romani»).

înainte de

Piscul - cu- Bordeele, zise, pe

creasta șirului

de dealuri ce

brăzdează în lung și lat com.
Costeşti, plaiul Horezul, jud.
Vilcea ; se prelungeşte pe toată
partea de E. a com,, în stînga
rîului Costești.

Piscul-cu-Brazi, vzaufe, în jud.
Dimboviţa. Vezi Brindușile.
Piscul-cu-Drumul, deal, în jud.

Gorj,
Apă,
tinde
spre
jud.

pl. Jiului, com. Valea-cuspre E. de com.; se îndin dreptul com. pănă
S.-V. de com. Negomirul,
Mehedinți; este acoperit

cu pădure

tului,
com.
2338

PISCUL-ÎNALT-ȘI-ȚUŢUIAT

jud. Dolj, pl. Cimpul,
Piscul, în suprafață de
hect,,

din care

605

hect.

S'aii vindut. Are pădure pe ea.
Inainte aparținea mănăstirei Ca-

luiul.

|

Piscul- cu-Popeşti,
statului, jud.
com. Piscul,

I00

pădure

a

Dolj, pl. Cimpul,
în întindere de

hect., populată

Cociocul, între pădurea Radu.
„Vodă şi malul drept al riului
Ialomița.
Se întinde pe o Suprafaţă de
290 hect., cu o populaţie de 1 58
locuitori.
Statului aparţin 188 hect. şi
locuitorilor, 102 hect. Statul cultivă prin arendașii săi 30 hect.,

cu tufani.

restul e pădure, Locuitorii cultivă tot terenul.
:
Numărul vitelor mari e de
116 și al celor mici de ISI.

Piscul-cu-Șira, deal, la N. com.
Rădești, pl. Oltul-d.-ij., jud. Olt,
servind de pășune vitelor locuitorilor.
Pe

acest

deal Rușii şi-aii a-

șezat corturile la anul
Din

creștetul

1854,

dealului,

atît

la E. cit și la V. încep șesuri întinse, pe care se cultivă cereale,
Piscul-Domnului, z/sc, pe culmea ce se lasă din creasta
Carpaţilor, printre girlele Drajna
și Teleajenul, jud. Prahova, com.

Drajna-d.-j.,

plaiul Teleajenul.

Aci, la confluenţa rîului Drajna
cu Teleajenul, se termină culmea de deal ce începe din
muntele Craiul și se lasă spre
S. Vezi Drajna-d.:s.

Piscul -Drăghici, sai Rogojasca, pădure ă statului în
întindere de 150 hect., jud.
Prahova, pl. Podgoria.
Piscul-Floarei, zisc, pe dealul
Coasta-Lungă, com. Șerbănești,
pl. Mijlocul, jud. Vilcea, din al
cărui virf se vede stabilimentul
balnear

de la băile

Govora,

si-

tuate în Valea-Hinţei,

măruntă,

Piscul-Hirseşti,

oşie a sta-

Piscul- Galben, zrecăzoare, în
Transilvania, jud. Vilcea. De
la acest pichet și pănă la Dobruna, cea mai apropiată trecătoare, sunt 20 kil.

Piscul-Herasca, sa, facînd parte

moșie

a sta-

tului, în jud. Covurluiii,
retul, com. Piscul.

pl. Si-

Piscul-Holmul, dea/, mai jos de
dealul Baba-Ghicea, lingă satul
Cordeni,
com. Ivincțești, pl.
Crasna, jud. Fălciii. La poala
acestui pisc, într'o .poiană întinsă și cu priveliște frumoasă,
se află biserica satului Cordeni,
zidită la 1815.

Piscul-Inalt-şi-Țuţuiat, șir.de
dealuri, paralel cu culmea Măcinului și oblic pe culmea Isaccei, jud. Tulcea; se desface din
dealul Greci; se întinde spre N.,
avind o direcțiune generală de

la

S-E.

partea

spre

N.-V., brăzdind

de E. a plășei Măcin

și

a comunelor sale Greci și Jijila;
din el se ramifică spre N. dealurile Pietrosul, Chitlis, Sevastin,
Piscul-Roşu ; și spre E., dealurile
"Oltoiul, Gogoncea şi al-Teilor;

din el își iai naștere văile: Nevestelnița, Valea-Ascunsă, Luncăvicioara,

Piscul-cu-Plopi, pisc, spre S$.
de com. Talea, plaiul Peleșul,
jud. Prahova. Servă de pășune
vitelor locuitorilor.
Piscul-cu-Popești,

din com. rur. Cociocul, pl. Znagovul, jud. Ilfov, situat la N. de

Luncaviţa-Mică, Va-

lea-Lupului despre E. şi Rahova,
Ditcon,

Crucelari,

ramificațiile

despre

V.;

care. privesc satul

Greci sunt ripoase

și' prăpăsti-

oase; pe muchia lui merge drumul: domunal Jijila-Balabancea ;
este acoperit

cu păduri

întinse

PISCUL.LEOTII
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de stejari: şi tei și cu pășuni
bogate.
..

Piscul-Leotii, pădure a statului,
în întindere de 200 hect., pendinte de com. Nucșoara, plaiul
Nucșoara, jud. Muşcel.

pl. Prahova, jud. Prahova. Servește pentru pășunatul vitelor.

Piscul-lui-Vodă,
torul com.

“valea Argeșului, pe proprietatea
” Grădiștea, a. d-lui N. Tătăranu.
zice

că Și-a luat” numele de

la Leșşii, ce aii staționat aci cu
ocazia luptei de la 1765 între
Ruși . şi Turci, “din faţa Comenei.,
.
.

" Piscul-L.eurzei,

proprietate,

&

„ Eforiei Spitalelor Civile din București, fostă pendinte de schi„tul. Brebul, com. Brebul, plaiul

Prahova,
tindere

73

jud.
de 245

hect.

și, 167

Prahova,
. în înhect.,

suprafață
hect.

din care

pămînt

cultivabil

”. Piscul-lui-Băloiii, deal, în jud.
Gorj,

com. Bolboși,

din plasa

E. de comună;

în-

cepe din raionul județului.
Mehedinți; se întinde d'alungul
comunei ; pe acest ' deal' se

află pădure,

plantaţii de vii și

- pruni.
Piscul-lui-Bîrsan, zise, mai la
'S. de piscul Piatra, jud. Prahova; com. Drajna-d. -Î., plaiul
. “Teleajenul. “Pe el se aflăfineţe,
iar la poalele lui se cultivă.
„cereale.

* Piscul-lui-Ciocan, isa, pe cul.
„mea -de deal ce 'se lasă din
creasta“ Carpaţilor,

printre

gir-

" lele Drajna * şi Ogretinul, com.
Drajna-d. “5. jud. Prahova:

Piscul-lui-Dobre; : Zea/, ' situat
în partea de N. a com, Cornul,
-

pe teri-

pl. Prutul,

Piscul-Lung,
com.

„jud.

munte,

Rimești,

Vilcea,

la N.

plaiul

de

Horezul,

proprietatea

sta:

tului, servind de suhat pentru oi.
Aci se fabrică brînză bună de
burduf.

Piscul-Lung,

zădure, a statului,

Situată pe muntele Cocora, com.

Vaideeni, plaiul Horezul, jud.
Vilcea, în întindere de 563 hectare.

împădurită

.. și fineţe, Are multe goluri.

„ „Jiului; spre

zise,

Iepureni,

jud. Fălcii, pe capătul de E. al
dealului Taina, lingă valea Benţa.
Legenda spune că pe acest pisc
de deal a fost un palat domnesc, pe timpul cînd exista tîrgul Benţa.

Piscul. -Leşilor, săvoiă de salcie,
jud. Vlaşca,
pl. Cilniștea, în

Se
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Piscul-Lung,
în întindere

Pădure, a statului,
de 9ş hect., si-

tuată în com. Vaideeni, plaiul
Horezul, jud. Vilcea.

Piscul-Lungeni.
jud. Argeș.

Vezi Lungeni,

Mărgineni. Are două vilcele, una
spre E., numită Valea- -Lungului,
cu 3 fîntîni, și alta spre V., a:

4 fîntîni şi numită Papa,

Piscul-Lupului, capul de W. a!
Ostrovului-Lupului,
unde canalul Lata se unește cu Stupariţa, pe teritoriul com. Tichilești, jud, Brăila.

Piscul-Moşului, sa/, jud. Argeș,
pl.
com.

Pitești,

făcînd

Piscul-Netotului, pădure, a statului, în întindere de 400 hect,,

plaiul Nucșoara, jud. Muşcel.

Piscul-Paiului, sas, în jud. Roman, pl. Fundul, com, Oniceni,

spre $. de satul Oniceni.

Piscul-Părului, î7f de deal, al
culmei Dealului-Izvoarelor, jud.
Tulcea,

situat

parte

din

în

pl.

Isaccea,

pe teritoriul com. rur. MeidanChioi și anume în partea cen-

trală a plășei și cea de N. a co-

munci, la 2 kil. spre N. de sat;
are o înălțime de 267 m., punct

trigonometric de rangul al 3-lea, .

dominind: satul și valea Meidan-Chioi ; pe la poalele lui trece
drumul comunal Luncaviţa-Meidan- Chioi și Valul-lui-Traian ;
„este acoperit cu u păduri.

+ Piscul- -Perişani, moșie, în jua.

„ Talomiţa, pl. Borcea, pe teritoriul
com. Rasa, pe care se află satul Lefter.

Piscul-Pleşuv,

-Piscul-Lungului, dea/, cu vii, în
jud. Vilcea, pl. Cerna-d.-j., com.

" vând

cel, fostă proprietate a schitului
Aninoasa.
”

înaltă

2477,

a dealului

pe culmea:

de pe moșia

Orofteana-Suţu, com. Orofteana,

pl. Herţa, jud. Dorohoi, cu vedere întinsă asupra Basarabiei
şi Bucovinei. Tradiţia spune că
aici era loc de străjuire în
timpurile de năvăliri barbare.

Piscul-Predoanei,
Priseaca,
Olt.

pl.

dea/, com,

Oltul-d..,

jud.

Piscul-Rahovei, dea, în jud.
Tutova, pl. Simila, com. Bogdana, spre N. de “satul Bogdana.

rur. Moșoaia.

“Pisoul- Netotulvi,

Piscul-Radului,
munte, Tingă

graniţa Transilvaniei, jud. Muș-

saz, cu 20 fa-

milii, jud. Argeș,
făcînd parte din

pl. Pitești,
com. sur,
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Groşi. Are o biserică vechie, făcută de un capitan Radu Hoţul,

de

la care se trage

și numele

Piscul-Rusului, sas, în jud. Roman, pl. Siretul-d,-s., com. Stă-

nița, spre S. și la 3 kil. de satul Stăniţa, așezat pe un virf de
deal. Are o populaţie de 18 fa.

satului.
Piscul-Radului, câzun, în jud.
Putna, com. Găurile, pl. Vran-

cea, situat pe Pirtul-Găurii și
împrăștiat de-a lungul acestui
pîriu.
Are o populațiune de 437
suflete, care locuesc în 100 case;
o biserică
Niculae.

filială, cu hramul Sf.

Piscul-Raţei și Chiciul-Mic, ădiră, de ostrov, situate în pl.
Balta, jud. Brăila.
Piscul-Raței se mărginește de
jur împrejur cu Dunărea-Veche.
Chiciul-Mic se hotăreşte la E.
cu Dunărea-Vechie; la V., cu

Veriga-Raţei,
ce o desparte
de Giurgeanca.
Aii o suprafaţă de 125 hect.,
„populată cu salcie.
Piscul-Rizului, Zea/, în jud. Fălciii, pl. Crasna, com. Ivineteşti,

„numit ast-fel de la spătarul Gh.
Rizu, fost proprietar aci pe
la 1800.

Piscul-Roșu, dra/, în jud. Tulcea, pl. Isaccea, pe teritoriul
com. rur. Luncaviţa; se des:
face din
Țuţuiat;

dealul Piscul-Inalt-șise întinde spre N,

într'o direcție generală de la
S.-V. spre N.-E., brăzdind partea
de N.-V. a plășei şi cea de S.-E.
a comunei; se întinde printre
Valea.Codrului şi

a-Stancăr; este

acoperit cu păduri și tufărișuri ;
virful săii este format din granit roșu,

Piscul-Roşu, /oc, unde se varsă
piriul Valea-Popei, din jud. Vasluiii, com.

în rîul
Scoate

Borăști,- pl. Funduri,

Șacovăţul.
mult

De

aci

nisip roșiatic.

se

PISCUL-VĂIEI-MARI

milii, sai So suflete, din care 18
contribuabili, locuind în 21 case;
o biserică de lemn.

posedă:

Locuitorii
mari

99

rila, avind, ca esență dominantă,
fag.
.

Piscul - Turcului, Joc, în jud.
Mușcel, pl. Podgoria, com. Dobrești. La 1821, vr'o 40 locuitori

din Găeşti, capitala jud. Vlaşca
pe atunci, în frunte cu isprav-

vite

nicul. Colfescu,

cornute.

s'a

ascuns “de

frica 'Turcilor în păduri.

-

De atuinci acel pisc s'a numit
Piscul-Turcului.
-

Piscul-Scroafei, deal, în jud.:|”
Dolj, pl. Amaradia, com. Zăicoiul, ce se lasă din Dealul-MăPiscul-Turcului, ocalitate, la
gurilor, desparte valea Ploscuța
V. com. Mateești, pl. Olteţulde afluentele săi de pe stînga,
d.-s., jud. Vilcea, unde se zice
piriul Scroafa.
că ar fi locuit Turci şi avind în pămint rămășițe de ziduri. Spre
Piscul-Serei, dza/, înalt, în com.
* V. se ridică înălțimea numită *
Bujor, pl. Prutul, jud. Covurluiii.
Măgura, de unde se vede, spre
E, jumătate pl. Horezul, spre S.,
Piscul-Socolei, /oc puţin ridicat,
jumătate pl. Olteţul şi spre V.,
de unde începe hotarul tirgujumătate pl. Novaci (jud. Gorj).
șorului Socola, jud. Iași, pl. Codrul, com. Buciumi, și unde se
Piscul-Turcului, păzure, în jud.
sfirșește tirgușorul Trei-Fintîni;
Brăila, pl. Vădeni. Se mărginește
peste el trece șoseaua națională
la E. și N. cu Dunărea-Măcinului;,
,
Iași-Vasluiii,
la V., cu Dunărea-Vapoârelor ;
la S,, cu veriga Piscul-Turcului.

Piscul-Stana,

fisc.

Vezi

Stana,

sat şi deal, com. Tirzii,
Crasna, jud. Fălciiă.

plasa

Suprafața:
salcie.

udă

poalele

sale,

ia direc-

ţia spre S., după ce trece printre picioarele virfurilor : YTămaşul,

Cascul,

Tămășelul

Piscul-Uliului, pis. Vezi Podi-

şi se di-

rige către Drăgănelul. Aci este
o

cetate,

care

Turci pe la anul
resbelul dintre
cia.

ar fi făcută

şi Tur-

Piscul-Turcilor, pădure supusă
regimului silvic, pe piscul cu
același nume, proprietate a d-lui
I. Bejan, pendinte de com. Rucărul, plaiul Dimboviţa, județul
Mușcel;

şul, deal, com. Bășeşti,'pl. Mij
locul, jud. Falciti,

de

1737, cînd cu
Austria

are o întinderede 110

"_hect. împreună cu pădurea Be-

hect., esența:
.

Piscul-Ţiganului, munte, la N.
com. Rimești, pl. Horezul, jud."
Vilcea, între munții Bolca și
Petricica. Serveşte de suhat pentru vitele. mari,

Piscul-Turcilor, munte, în jud.
Mușcel. Taci, riul Dimboviţa,
care

121

|.

Pis- cul
Ulucilor. Vezi Popești,
deal, com. Tanacul, pl. Crasna, . .
jud. Vasluiiă.
-

Piscul-Văiei-Mari, pisc, în jud.
* Prahova, pl. Podgoria, comuna

Hirsa,

pe care a fost plantată

viță și care servă de pășune vi-

„ telor şi pentru cultura cerealelor, de

cînd viile s'aă filoxerat.

” PISCUL-ZAVEREI

731

Piscul- -Zaverei, foc, în jud. Vl.
„cea, pl. Oltul-q.-s., com. Zăvi:
deni, unde la 1S21 avu ciocnire

Piscupeasa, nzmire dată unei
Părți din pădurea statului Bra-

cu Grecii.

rea de fagi seculari, acoperind

„. Tudâr Vladimirescu
Astăzi

muntele

". muna

Pisculeasa,. moșie, în jud. Ialomiţa, pl. Ialomița-Balta, com.
Poiana, în suprafață de 2100
„_hect., din care 120 hect; pădure,

33 case.

Buzăi,

Pisculeşti, vechile numire a sa„Zulul Mărculești, jud. Prahova. *

Pisculeşti, zrup de moşie, al staPrahova, pl. Crivina,
în

întindere

din care 41 hecț.

curile și Sărdăneşti. Cătunul Săr„dănești situat pe țărmul sting

cu

„mînt fertil. Căt.

pădure, : vindute "d-lui : Colonel
160000

al Jiului, se bucură de un

lei.

„tului,

în întindere

„pendinte

de

..

Tirgșorul,

com.

jud.

de

duroase,

30 hect.,

păfiind

avînd

o strimtă vălcea

de cultivat, locuitorii săi se ocupă mai mult cu lucrarea lem-"
nului și mai cu seamă cu do-

Şirna,. plasă

Prahova,

Piscurile,

aşezat mai mult pe dealuri pă-

Pisculeşti, rup de pădure, al sta-

care,

împreună cu trupul Șirna (400
hect.), formează pădurea Șirna,.

găcia.

Suprafața com. e de 1438 hect.,
din care:

560

hect, pădure, 548
Pisculeţul, sat, în jud. Dolj, pl.
„. hect. loc cultivat, fineţe şi pășuCimpul, com. Ghidiciul, cu 236.
*- ne, I4 hect, viă și 19 hect. pruni,
„ suflete, locuind -îîn

33

case.

- parte ale locuitorilor moșneni şi
împroprietăriți, parte ale pro-

Pisculeţul, moşie particulară, jud.
„Dolj, pl. Cimpul, com: - Ghidi„ ciul,

prietăței mari.
Are o populaţie de 170 familii, saii 253 suflete, din care

,

138

Piscunaşul, ramificaţie a munte„lui Penteleul, jud. .Buzăi,
Miclăușul

și

2

biserici,

şi 2 cîn-

tăreți,
” Locuitorii posedă:22 pluguri,

și

- carese prelungește spre E. pănă
în „apropiere de riul Slănicul.

+ 105

-

ba

€3617, darele Dicțiomar Ceografc.. Vol.I P

contribuabili;

deservite de 1 preot

între

Piciorul-Caprii

Ă

ȘI GROPANA

-

cai, 372 oi, 58 capre, 102 ri.
mători; 15 stupi cu albine,
Budgetul com. e la venituri
de

lei

1627,

bani

25,

iar

la

cheltueli de let 1361, bani 32.
Comunicaţia în. comună se
face prin şoseaua comunală, care .
opune în legătură la S. cu com.
Costeşti-Daia,

iar

la

NV

cu

comuna Plopşorul.
In

comună

se

,
găsesc4 pu-

țuri și 5 fiatîni,
" Dealurile mai însemnate în
Piscurile sunt: al-Jiului, Pietroasa și al-Sterpoaei.
Piscurile, că/un de reședință al
com. Piscurile, pl. Jiul, jud. Gorj.:

situată com. Diţeşti. Pe dealurile. |:
Are o suprafață de 452 hect.,
com. sunt plantate vii, pruni,
între care: 60 hect. pădure, 208
nuci și meri, Parte servă şi de
„ hect. arabile, finețe și pășune,
„pășune pentru vitele locuitori13 hect. vii și 13 hect. pruni.
lor,
Are o populație de 117 fa-

Piscurile, com. rur., jud. Gorj,
pl. Jiul, la N. com. Costeşti-Daia.
"Se compune din cătunele Pis-

„com. Tinosul, fost pendinte de

- Carcaleţeanu,

Găvăneşti, în mar-

Prahova, pl. Filipești, com, Dițești, pe care mai nainte, a fost

s'aii improprietărit --la
”

hect,,

movilă înaltă, în jud.
com.

Piscurii-lul-Văeărie, dza/, jud.

com. rur: Tinosul, pl. „Crivina,
: jud.. Prahova. - Locuitorii aces-

mănăstire
, Mislea
a,

co-

ginea lacului Costeiul.

Pisculeşti, sat, făcînd parte din

tului, jud.

din

Lapoșul.

Piscupul,

_

„_tui cătun
1864.

Stîna-Bătrină,

"Piscupia, numirea vechie a satu.
lui Bălțeşti, din jud. Prahova,
pl. Podgoria, com. Podeni:Vechi,

Pisculcni, cătuu, al com. Tisăul,
jud. Buzăi, cu 120 locuitori şi

de 227

dul-cu-Sforile, jud. Buzăi, pădu-

e' acoperit cu. vii,
...

„_

PISERA

care cu

Cai, 393

boi, 2 căruțe

vite mari

cornute,

cu
16

milii, saii 336 suflete,

din

care

85 contribuabili; o biserică de
lemn, făcută de locuitori pe la
anul 1878, deservită de 1 preot
şi 2 cîntăreți,
Locuitorii, pe lingă agricul:
tură, se mai ocupă şi cu dogătia,

Ei

posedă:

12

pluguri,

80

care cu. boi; 220 vite mari cornute, 8 cai, 149 oi, 61 capre,

"73 rimători ; 10 stupi cu albine,
Piscurile,

va/e,

spre N. de com.

Topești, plaiul Vulcanul, jud.
Gorj; se întinde, de la N.spre S.,
„ din locul

numit

al

Tăciunilor,

- pe o întindere de 3 kil. ; trece
printre dealurile Ironi și Petreni,
şi dă în Valea-Pirgavului.
Piscurile,
cătunul
Jiul; are
formată
tilor, iar
lului din

va/e, pe car
e situat
e
Piscurile, jud. Gorj, pl.
o direcțiune N.-S.; e
la E.: din Dealul-Bibeşla V. de culmea deastînga Jiului.

Pisera și Gropana, moşii, aparţinînd spitalului din Tecucii, jud.

93

=
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PISICA

Tecuciă, situate în raionul com.
Brăhășeşti,

Pisica, com. rur., în jud. Tulcea, pl. Măcinul, situată în partea de N.-V. a județului, la 72
kil. spre N.-V. de orașul Tulcca, capitala

districtului,

şi în

partea de N. a plășei, la 24
kil. spre N. de orășelul Măcin,
reşedinţa plășei.
Se mărginește la N. cu jud,
Covurlui,

de care se desparte

piin fluviul Dunărea ; la E., cu
Basarabia, despărțită tot prin
Dunăre; la S., cu
reni şi Luncaviţa;

com. Văcăla V.,, cu

jud. Brăila, despărțită prin Dunăre,

Face parte din regiunea şeasă
a judeţului. Cea mai mare parte
a teritoriului săi este formată
din mlaștini (5000 hect. ), lacuri
și bălți (2000 hect, ), Dunăre şi

girle (3000 hect.)și numai 2000

" hect, sunt pămînt ferm, și acesta
format din așa numitele grin-

duri (locuri ridicate de- -asupra
stuhului) de pe malul drept al
„ Dunărei, din care principalele
sunt: Grindul-Golăşeilor (păduros), Grindul-Oalelor, Grindul.
Vulcanului, Lăţimea, Zătoaca,
ostrovul Chiciul, Grindul-Gemenei (acoperit în parte cu pădurea Gemenea), Grindul. -Galaţilor,
Grindul-Cluciului, Tinda, Grindul-Brăilei, Grindul Gogoncei și
Pisica, cel mai mare şi cultivabil.

Inălțimea medie a acestor grinduri

este de la I—4

m.

de-a-

Supra nivelului Dunărei și bălților de prin prejur,
“Movile care depășesc acest

. nivel, - sunt:

9

m.

nume,

pe

movila

grindul

Zătoaca,

cu

același

la N.-V.;. Movila-Cardo-

nului, 6
sica, la

m.,
N.;

Mare,

pe grindul Pimovila Popina-

m.,

un

26

virf de

deal

pietros într'o insulă din lacul Po„ pina; movila Popina-Mică, pe

PISICA ”

grindul Pisica,
10 m., la S.
Grindul Pisica are la N. două

păduri, numite Pisica și Pădurea-

Reni),

în fața crașului

apoi

pădurea

Popina-”

Mică, cam de 40 hect. Intinderea

700 hect. Insule sunt: ostrovul
Chiciul de 80 hect. laapus, format
de “Dunăre și separat de uscat
prin brațul Zătoaca, acoperit
cu tufăriș de sălcii și situat .în
fața orașului Galaţi; insula Po-

Dunărea,

o

udă

|
v., N.

Gtrla-lui-Tănase, ce se
cu Girla-lui.Hileru,' spre -

a se vărsa în girla Zătoaca,
- udind cite-și trele partea vestică

a com.; Girla-Brăilei, ce se ramifică în mai mulţe brațe, 'co-

municînd
udind

și cu lacul Popina, și

comuna

la

răsărit ; cea.

mai însemnată, girlă Ciulineţul
care udă com. prin mijloc, d'alun-.
gul grindului Pisica, trecînd şi .
prin satul Pisica; Girla-Combrei, mai

mult

o baltă

o girlă, la S,
Bălți sunt numeroase

de

cît

și de

diferite mărimi. La E. sunt Crapina, de 420 hect., stă în legă„tură cu Dunărea și cu balta

Popina, de 100 hect.;

Glăviţa-.

Mare, 24 hect.; Racul, IO hect.;
Balta-Brăilei, 10 hect,; Lungul,
15 hect.; Baroana, 10. hect.;

Tinda, 20 hect. Spre

S. şi V.

Ciuliniţa, so hect.; Plosca, 200
hect., ce comunică cu balta Lățimea, de 20 hect. și Balta-MoCanului; de
1ro hect.;
Bălăşeşti, 80 hect,, și altele mai mici,
a căror întindere totală este
de 120 hect. Malurile acestor
diferite

specii:

crap,

somn,

Se compune'din două cătune:

şi E., despărțind-o de Basarabia, pe o întindere de aproape
40 kil. și formează ostrovul
Chiciul, ce aparține com. Pe:
"lîngă Dunăre avem o mulțime de gîrle ce sunt formate
de ea și se scurg tot în ea:
Așa sunt „Girla - Mocanului, ce
formează
Balta- Mocanului, la |
S.-V.;
unește

La

băbușcă, lin, știucă, etc. Venitul
pescuitului este'al Statului.

iarbă și
la

6 hect.

de com. sunt: Cluciul, 60 hect.;

„de

„ formată din piatră, acoperită
un strat subţire de pămînt

pe care creşte puţină
. mușchiă,

hect.; Flotea,

bălți sunt joase; ele conţin pești

la S,, în lacul Popina, cu

12 hect. întindere înaltă de 26
cu

20

Boul.Roşu,

„4 hect.;-Balta-Ascunsă, 34 hect.;

rus

tuturor pădurilor este de aproape"

pina,

hect.;

S. sunt: Slavna, ş hect.; Tinosul,

de.la-Reni, (numită ast-fel pentru
că se află

Glaviţa-Mică,
5

Pisica, cătunul de reședință, a-„. Şezat spre N., pe malul sting al
2 girlei Ciulineţul, la 1 kil. de Du-

năre; Azacliul, la. V., pe grindul Zătoaca, la 1ş kil. spre V.
de cătunul de reședință, Pisica.
Intinderea totală a com. e de
12000 hect,, din care: 2000 hect.
loc bun pentru cultură; din a-

cesta 40 hect. sunt ocupate de
„vatra satului, 180 hect. sunt ale
locuitorilor, 6şo hect, ale par-

ticularilor
bălțile şi
tului,
Are o
milii, sai

și restul, împreună cu
stuhurile, sunt ale stapopulaţie de 155 faGrş suflete, din căre

166 contribuabili ; 2 școale, una
"în căt. Pisica, fundată în 1888
de locuitori, condusă de un învățător, frecuentată de 43 copii;
alta, în căt, Azacliă, fundată în
1886: de locuitori, condusă de

o învățătoare; și frec. de 53 co-

pii; două biserici, una în căt, Pisica, cu hramul St, Nicolae, zi„dită în 1885 de către locuitori,

pe, rainele uneia mai vechi, de-

servită de un preot şi un cîntăreț;
“a doua în căt. Azacliă, tot cu
hramul St. Nicolae, zidită de că-

tre locuitori în anul 1834, cu un

"preot

și un cîntăreţ.

* Locuitorii posedă: 24 pluguri,

,

PISICA

E

783

100 boi, 80 vacie Soo.- -0i,
„capre și 250 'rîmători,
Comerciul

5o

este activ şi constă

pește,

lapte,

păsări

și vite,

Budgetul com. e la venituri
de 6000 lei și la cheltueli,
de
5950 lei.

Căi de comunicație sunt dru-

murile naturale, ce duc la căt,
Azaclii, la com, Văcătreni, Lun-

cavița şi unul pe. malul Dunărei
spre orașul Isaccea.

Pisica, saţ, în jud. Talecă,
pl.
Măcin, căt. de reședință al com.
c

jud. Tulcea, pl. Măcin, pe teri" toriul com, rurale Pisica; are

o formă lunguiaţă și serpuitoare
începe de la Dunăre și este
străbătut de-alungul săi de
” gîrla cea mare a Ciulneţului.
Stă îîn legătură la V. cu grindurile Ciupitoaia, Grindul-Galaţi..
* lor, al-Cluciului și Tinda; la E.,
cu grindurile Gogoncea și Grindul- Brăilei. In interiorul săi
se află două movile: Popina-

în import de instrumente; agricole, lipscănie, etc; şi în expo
rt

de

"Mică, de 10 m,, și Movila-Cardonului, de6 m., puncte trigonome-

trice, Pe el, aproape de Dunăre,

"se află aşezat satul Pisica, iar în

partea sa nordică se află o pă-

Pisica, așezat în partea nordică
a com. și a pl., pe grindul cu
același nume, nu departe de Dunăre, pe malul sting al gârlei
Ciulineţul.
Se mărginește la apus cu căt, .

Azaclii, la S. cu com, Văcă
reni şi Luncaviţa, la N. şi E.
cu Basarabia, de căre se des:

parte prin Dunăre,

,

Are o întindere de Soo hect.,
din care 740 hect. loc solid,
restul bălți și stufuri, şi 22 hect,

ocupate. de vatra satului, .
Are

lii sai
mixtă
serică,

Pisica,
„Eliza,

o populaţie

400
cu

de

8o

suflete;
un

o

fami.

școală

învăţător ; o

bi-

zechie numire a satului
ce formează. acum satul

Elisa-Stoenești.
în

Dunăre,

mul

comunal

și pădure de salcie și Plop.

Pisica, pichet vechii de frontieră,
pe Dunăre, în insula cu același

„ nume, jud. Ialomiţa, pl. Borcea,
în dreptul satului Tonea.

Pisica, 'griud, saii loc ridicat deasupra locului înconjurător, în
SS

Pisica-Luncaviţa.

Are o întindere cam de 410
hect. și e cultivat în mică parte.

Pisica, japse, jud. Brăila, situată
în ostrovul Popa la N, de JapşaMută' şi la S. de punctul Ibiși
și începe din partea dreaptă a
. Cremenei,

Pisica, zâdure, în jud, Tulcea,
pl“ Măcin, pe teritoriul satului
Pisica, situată în partea de N.
a plășei și a com., nu departe
de Dunăre; se întinde pe grin„durile Pisica şi Gogoncea; e
"străbătută de 2 mici girlițe;
prin marginea vestică merge

un drum
* Dunărei;

comunal pe marginea
are o întindere de

100 hect.

„Pisicarul, zădure a statului, în
jud. Teleorman, pl. Teleormanului, în

întindere

de

150 hect.

* Face parte din proprietatea statului,

numită

cul,
Pistreni,

7Hoşie,

Siliştea-Glavacio-

a

“Pistritul, câzuu, al com. Goidești,
jud. Buzăi,

cu 60 loc. Şi 14 case.

Pistriţa, saz, în jud. "Mehedinţi,
plaiul Cloșani, com. rur. Comănești. Altă dată forma singuro
com. deosebită,
Pistriţa, zirîz,
izvorind
din
satul Pistriţa, jud, Mehedinţi ;
curge spre. E., trece la com.
Comăneşti,
unde
se
împreună cu Piriul-Comăneștilor, udă
comuna Crainici, unde ia nu-

mele de apa Crainici, îndreptîndu-se spre Iupca, unde curge
sub acest din urmă nume.

Pistriţa, run, în jud. Mehedinţi,
plaiul Cloșani, com. rur, Comăneşti,

ce

unește

trița cu satul
rur.

Comănești;

drum
. între

satul

Tarniţa
cel

com.

Pis.

-

și com,
mai

rur.

neşti şi Baia-de-Aramă.

scurt

Comă-

Pişolea, piriu, jud. Vilcea, com.
Călimăneşti, plaiul Cozia ; izvorește dintre dealurile Piua și
Pleșul, şi se varsă în rîul Olt,
în dreptul Ostrovului,
Pişteanul, Zac, jud. Tulcea, în partea de V. a pl. Sulina și cea sudică a com. urb. Chilia- Vechie,
format de lacul Cimpoiul; are
7O hect, întindere; e înconjurat
cu stuf și conține pește.

Pişteşti-din-Deal, căzu, al com.

în.

pl. Borcea, jud. Ialomiţa, în,
dreptul satului Tonea, avind pășuni

dure. Prin centrul săi, de-alun-

gul girlei Ciulnețul, merge dru-

aproape

.

Pisica, - Zusulă,

PIȘTEȘTI-DIN-DEAL

statului,

pen-

dinte de com. Scorţarul- Vechii,
pl. Vădeni, jud. Brzila, cu o
„suprafață de 1750 hect,

Budieni, pl. Ocolul,
situat pe dealul cu
me, pe o întindere de
din care: 65 hect..

hect.

fineţe,

6

jud. Gorj,
același nu.
3000 hect.,
arabile, 75

hect,

vie,

150

- hect. izlaz, pădure şi pomet, 4
hect. vatra satului.
"Are o populaţie de 95 fam.

li, saii 480 suflete, din care 90
. contribuabili; 2 biserici, ' una
de lemn și alta de zid, deser-

vite de un preot și un cîntăreț,

|

PIȘTEȘTI-DIN-VALE
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Locuitorii posedă: 10 pluguri,
18.care cu boi;
cornute, 20 cai,

capre,

55
60

hect. izlaz, 202 hect. pădure şi
pomet și 6 hect. vatra satului,
Are o populație de 118 fa.
milii saii 200

suflete,

din

care

123 contribuabili; o biserică de
zid, deservită de 1 preot și 1

cîntăreţ; o școală.

In căt, se află: 4 puțuri și 3
fintîni,
Locuitorii posedă: 22 pluguri, 40 care cu boi, 3 căruţe
cai;

100 vite mari

cornute,

3 cai, 400 oi, 129 rimători; 20
stupi.

Comunicaţia în cătun se face
prin şoseaua vecinală, care o
pune în legătură la N. cu com.
sa Bălănești,

iar la S., cu

căt.

Drăgoeni,
Pităreanca, sai Sericul,
de moşie, în jud. Vlașca,
Băţcoveni,

/r+/
com.

Piteasca, sa/, făcînd parte din
com. rur. Piteasca-Pasărea, pl.
Dimbovița, jud. Ilfov, situat la
N.

de Pasărea.

Aci

este

reșe-

dința primăriei,
Se întinde pe o suprafață de
1214 hect., cu o populaţie de
638

locuitori.

D-l Sp. Gazoti are 930 hect.
şi locuitorii 264 hect. Proprietarul cultivă 600 hect. (50 izlaz,
300 pădure). Locuitorii cultivă
tot terenul.
Are o biserică, cu hramul

]lie,

prietară

deservită

de

1 preot

Sf.

şi

1 cîntăreț, edificată de doamna

fostă pro

Loc zitort” împroprietăriți sunt

a acestei moşii,

Comerciul se face de

,

din care: 50 hect. arabile,
hect. finețe, 25 hect. vie,

cu

Pulheria Blaremberg,

206 vite . mari
380 oi şi 30

Pişteşti-din-Vale, căzu de _reședință al comunei Bălănești,
pl. Ocolul, jud. Gorj, situat în
valea piriului Amaradia, la S.
com., pe o suprafață de 400 hect.,

- PITEȘTI (PLASA)

104, neimproprietăriți mai sunt

3 .cîr-

225,

ciumari.
Numărul vitelor mari e de
312, și al celor mici, de 516.

Comerciul

Satul se află pe locul, de azi
numai de la a. 1843; mat înainte se afla pe dealul Piteasca:
ce vine în partea despre Vest
a satului,

cuitori.

pe atunci,

DI G. Pitișteanu are 6şo hect,
şi. locuitorii 100 hect. Proprietarul cultivă 540 hect. (25 izlaz,
74 pădure). Locuitorii. cultivă

dea/, jud. Ilfov, în par-.

tea de Vest a satului. Piteasca
avind o suprafață cam de: vro

95. hect. (5 izlaz).:

500 pogoane, pe care se cultivă gri, porumb, pepeni și din

Piteasca-Pasărea,
jud. Ilfov, pl.

Comerciul

rur.,
'situ-

Numărul

1 cîr-

vitelor

mari

e

şi Argeșul,

satele:

Pa-

cu pl. Oltului

„dată de rîurile Cotmeana, Vedea,
Teleormanul, Rîul-Doamnetşi Ar-

Pasărea, cu o populaţie de „1003
suflete, care locuesc în 283 case. |
Se întinde pe o suprafață de
2372 hect. Statul şi d-l Sp. Ga-

- geşul. Este deluroasă și aci se
termină ultimele forturi ale cul- milor de munţi ce se ramifică
din Carpaţi.
Intinderea totală a pl. este
de 122661 pog (61330 hect.),
din care 45670 pog. cultivabile,
36030 pog. pădure şi 40961
_pog. necultivabile.
Plasa Pitești are o com. urb.

zoti aii 1800 hect. și locuitorii,
"572 hect. Proprietarii cultivă

850 hect. (5o izlaz, 900 pădure).
Locuitorii cultivă tot terenul.

Budgetul com. e de 3568 ler
la venit. și de 3428lefla chelt.

Are patru biserici (la Cozieni,

leşteie.

la V.

și. cu jud. Olt și la S. cu pl.
Cotmeana. și Gaălășeşti. Este u-

sărea, Cozieni şi Piteasca, în
raionul căreia intră și mănăstirea

Pa-..
he-

de

"este despărțit de Riul-Doamnei

cureşti,

Piteasca și 2 la mănăstirea
sărea); 1 școală mixtă; 3

de

„Piteşti, Plasă, jud. Argeș. Se în" vecineşte la N. cu pl. Argeșul,
„la E. cu jud. Mușcel, de care

ată la N.-E. de Bucureşti, lingră
valea Pasărea, la 22 kil. de Bu-

din

face

244 şi al celor mici, de 285.

com.

Se compune

se

' ciumar.

cu

Dimboviţa,

cir-

"pl. Negoești, jud. Ilfov. Se întinde pe o suprafață de 750
hect., cu o populație de 134 lo-

unde încă mai există

care o parte este acoperită
pădure.

6

Piteşteanca, saz, făcînd parte
din com. rur. Călăreţi-Șeinoaia,

rămășițe din biserica cec a fost

Piteasca,

se face de

ciumari și '1 hangiii.

,

și 3t

de com.

rur., formate din

"149 sate și căt., cu o populaţie

de 28000 suflete, 6673 case, 72
Vite: 232 cai și iepe, 108 boi,
biserici. Reședința acester pl
198 vaci și viței, 14 tauri,. 6
este în Piteşti, capitala judeţului.
bivoli, 11 bivoliţe,ş59 capre, 24 |. . In pl. Pitești,
sunt mat multe
porci, 964 oi.
:
„mănăstiri
și schituri: Beștelei,

Locuitorii posedă: 46 pluguri:

23

cu

boi

şi

23

care și căruțe: 66
cu cai.

cu

cai;

130

cu boi,

64

Stanca, Trivalea. Prin pl. trece
„calea ferată Pitești-Slatina și şo-

selele naţionale și judeţene: Pi"teşti-Slatina, Pitești-C.-de-Argeș,

PITEȘTI (ORAȘ)
"Piteşti- Turnul: -Măgurele,
Giurgiii,

Piteşti-

etc.

Statul posedă în pl. 4 proprietăți, aducind un venit anual
de 14935 lei, şi 987 pogoane pădure,
Produce mai ales porumb bun,

vin şi rachiă de prune. |
In timpul din urmă ati înce:
put a se forma şi mici industrii în orașul Pitești,

Piteşti, oraș, pe malul drept. al
Argeșului, capitala jud. Argeş
și a pl. Pitești, Se află la 288
m. d'asupra Mării-Negre şi la
196,4

m. .d'asupra Bucureştilor.

Latitudine de N.: 440 şr“ go“.
“Longitudine de E,: 220 32: qos.

Timpul:
108

10 30“

11%.

Este

la

kil. de București

și Ja

Si

kil. de Slatina cu calea ferată,
Oraș comercial servind de întrepozit producțiunilor judeţelor
Mușcel, parte din Vilcea şi Argeș. Are o populaţie de 15570
locuitori (1899),

8903

bărbaţi,

şi 6667 femei. Aci este reşedința tutulor autorităţilor ad.
ministrative precum : Prefectura,
Comitetul permanent, Tribunalul de I-a instanță, Primăria,
Creditul Agricol, poșta, telegra-.
- ful (venit pe 1896—97: 68824
lei 64 b.). Este staţie principală a
căci ferate București-Vîrciorova.

Din Piteşti pleacă o ramură de
- drum

de

fer

PITEȘTI (ORAȘ)
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la

Curtea-de-Ar-

„_geș. Aci este reședința diviziei a Il-a a corpului Liu de
- armată, Pitești posedă un liceu :
Liceul “e1..C. Brătianu»,

clasic,

tul Buliga, cu hramul Sf. Voe“voză; schitul Trivalea, cu hramul Sf. Treime, aceste trei întreținute de stat; bisericile: Sf. Ilie ;
Adormirea; Cuv.
Paraschiva;
Nașterea Domnului; Buna-Vestire ; Sf. Nicolae; Sf, Gheorghe,
saii Biserica-Domnească, fondată

de Constantin Șerban

Basarab

rașul Piru. Legenda spune că
un Negru-Vodă ar fi descălecat

cliseri.

Piteşti,

tă,

Tirgoviştea, Buzăul şi Cimpulungul. Sigur este că multe din
hrisoavele lui Mircea sunt da-

Mai are o biserică catolică, una luterană, una protestan.
una

armenească

și

o

sina.

gogă, 4 cimitire, o grădină publică, un bulevard frumos plantat care duce de la gară în centrul orașului, o fabrică de postav,

una

de producte chimice şi

un spital de 40 paturi.
Orașul Pitești are un budget
de 475107 lei, 63 bani (1895—
1896).
Averea mobiliară a orașului
Pitești (1897): localul Primăriei
cu terenul slobod,

localul

Poliţiei

130000

lei;

și judecătoriei

de ocol, 81000 lei; localul școalei de pe Bulevard, unde e și

gimnaziul,
școalei de
lei;

localul

151000 lei;
la Fotache,
școalei

localul
44000

No.

1

de

timpul dominaţiunci romane, o-

tate din

ca și

Curtea-de-Argeș,

orașul Piteştilor, la sfir-

şitul secolului XIV. De la 1388
încoace, Domnii Ţărei-Romîneşti
ati avut printre orașele lor de
reşedinţă și Pitești. De atunci,
morile, viile și drumul cel mare

care trecea de la București prin
Pitești la Cîmpulung și, de aci,
prin pasul

Branului,

la Brașov,

aii dat o viață, o însemnătate
politică și o bogăţie comercială
şi industrială, cari s'a continuat,
crescînd de la 1437 şi pănă în

secolul trecut.
lui

Radu-Vodă, . Vlad-Vodă, fiul
Vlad-Vodă,
Mihnea - Vodă

fiul lui Vlad-Vodă, Neagoe-Basarab (Basarab-Vodă, fiul lui

băeţi, 30000 lei; localul școalei
de pe Bulevard, ş1ooo lei; Ca-

Basarab-Vodă), alți domni din

zarma

secolul XVI, precum

Pompierilor,

92000

lei;

Moșia orașului, 150000 lei; jumătatea din moșia Dobrogostea,
8oooo lei; locuri virane în oraș
şi pe lingă rii, 30000 lei; piața,
calculat după venit 5%, 250000
lei; tîrgul din vale, idem, 540000

mai multe

“=

Pitești-Giurgiii.

[storic. După cercetările pănă
azi făcute, pe locul unde se âflă

de un personal compus din 20
preoţi, 11 cîntăreţi și 11 para-

multe institute, o şcoală izraelită, o. școală la bis. catolică,

de

Slatina, șoseaua Pitești-T.-Măgurele şi şoseaua

așezat orașul Pitești, se ridica, în

lei; grădina orașului, S0000 lei;
Fintinele, 16000 lei.

fete mici. Are 11 biserici ortodoxe şi anume: schitul Bește„ lei, cu hramul Sf. Treime; schi-

curești, șoseaua Pitești-Cîmpulung, șoseaua Pitești-C.-de-Argeş-R.-Vilcea, șoseaua Pitești-

și de soţia sa Doamna Bălașa,
“la anul 1636 şi bis. Sf. Ioan.
Aceste "biserici sunt deservite

înființat ca gimnazii la 1866,
transformat, și apoi o şcoală
de meserii, .3 școli primare
de băeți și 3. de fete, mai

„una la bis. luterană și una

Piteşti este cap de linie
a mai
multor șosele naționale și județene, precum șoseaua Piteşti-Bu-

In acest

oraș

se

țin

anual

bilciuri, din care cele

mai principale sunt: la Sf. Gheorghe,

la Inălțarea Domnului,

la

Dumineca. tutulor Sfinților şi la
Drăgaica (24 Iulie).

colul XVII,

Brîncoveanu

Piteşti.
Orașul

Matei

şi din seBasarab

şi

locuesc adesea în

”
îşi are încă din seco-

lul XVI jaețul şi -pirgari? săi
certificați de hrisoave domnești
" şi de zapise particulare. Comerciul săă cu: Brașovul este de la
1503 mult mai activ de cît al
altor orașe din Țara-Romînească.
Pitești aveati zîrcă/adi, pe cari
hrisoavele secolului XVII ni-i
arată stind de pază orașului și
judecînd pricinele locuitorilor.

PITEȘTI (ORAȘ)
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Multe familii boerești, ai căror
membri ai jucat roluri însemnate în istoria "Țărei, şi-ati avut
originea din Piteşti. Negustori
cu averi însemnate ai locuit

aci, mai

cu

seamă

în

iangeria era una din industriile
cele mai reputate ale Piteştilor.
Se cunoștea în toată țara multele feluri de roșu care se fă.
ceaii la Piteşti de boiangii, mulțumită unor anumite ape și ma-

secolul

- XVII Viile din dealurile piteștenc eraii vestite în toată Țara.

terii colorante

podgoriile

- tilor (Ştefăneşti,
leni,

Huma,

Pitiţi cum

Piteş-

Izvoreni,

nea

Vă.

Tirg-în-Deal). Matei Basarab
şi
Constantin Brincoveanu ai viile
lor în podgoriile piteştene,
Călătorii secolului XVIII vor.

cu

piteştene.

măniistirile

Cimpulungul,

Vodă

București

din

Radu.

și cîte alte

mănăstiri. La poalele viilor,
hrisoavele și zapisele ne certific
ă
încă de la 1600 întinse ogră
zi

de pruni, de unde comerciu
l cu
ţuică la cîrciumele din oraș
şi

de pe drumul mare dintre Bu.

curești

şi Pitești.

<Cupeţii», adică negustorii piteșteni, erati și industriali, Bo-

regele

orașului în

într'inșii.
Suediei, în

unde

la

n'a ajuns, s'a

secolul

XVIII.

De

București - Pitești - CîmpulungBran, cra cel mai frecuentat,

Tot prin Pitești .treceaii şi cei
cari mergeaii prin Riîmnicul-Vil-

Leur-

Vieroșului,

Trivalea,

Nemţilor

altminteri, între 1750 şi 1800,
pănă să se deschidă și trecă.
toarea pe la „Predeal, drumul

denii, Grădiștenii, Floreștii,
Bălă.
cenii, Crețuleștii, Izvoranii
și alți
boeri erau toți proprietari
de

teştene,

a

oprit cit-va la Pitești, Acesta e
vizitatorul cel mai de seamă al

Bucu.

vii în deaiurile Piteștilor.
Tot ast-fel, de danie sai prin cumpărătoare, aveai vii mari
saă
numai răzoare în podgoriile
pi-

nu

trecerea lui de la Demolica

viile din podgoGoleștii,

șederea
Carol XII,

Stockholm,

de boeri cari, ca și
cu Curtea lui, veneaii

să-şi culeagă

poziţiu-

Piteşti, cari n'avură să se laude

rești»
— .La culesul viilor, în
timpul domniei lur ConstantinVodă Brincoveanu se deșertă

riile

totuși

cii i-aii lovit în secolul XVI, dar,

besc de calitatea bună, de gus-

capitala
Domnul

erai prin

Piteşti

la sfîrșitul secolului XVII, principele de Baden cu Nemţii, cînd
intră în țară (1689), cuprinse şi

tul uşor și plăcut al vinului dia
viile Piteștilor. In poeziile populare se cîntă încă următoarele versuri: «Cu ce-i bun să
mi-o hrănești, — Cu vin vech
i
de la Piteşti, — Cu piine de
la
din

lor,

scăpat de incursiunile duşmanilor Țărei. Nu știm dacă Tur-

Coasta-Cîmpului,

Ploiești,
— Cu haine

acești

şi tăbăcăria piteșteană.

se pomenește în hrisoave de viile
din

ce aveai

himiști primitivi, Tot ast-fel se
vorbea cu laudă de cojocăria

De la 1şo7, din timpul lui Mihnea-Vodă, fiul lui Vlad-Vodă
,

domnești

PITULAȘI

cei şi Ciineni la Sibiu în Tran-

silvania. Mulţi călători din se.
colul XVIII laudă mulțimea bisericilor, curăţenia caselor, spi.
ritul de voioasă ospitalite al Pi-

teștenilor, precum și comerciul
şi industria acestui vechiii oraș

al Țărel-Rominești. Pe atunci și
pănă mai acum şo de ani, Rimnicul-Vilcei,

Curtea -de- Argeș,

Cîmpulungul şi toate satele mari
ale Argeșului, Oltului, Muşcelului și Vilcei erau tributare,
cu
comerciul şi industriile lor, orașului Piteşti. De cînd cu dru-

murile de
au

fer,

aceste

legături

dispărut.

“La anul 1848, August 18,
inercuri scara, la 3 ore noaptea,

a luat foc orașul Piteşti Și a ars
tot tîrgul, trei mahalale şi trei
biserici, Sf. Nicolae, Sf, Dumi-

tru și Maica Precista (Mavrodolul). Focul a durat patru ore
și a mistuit tot, case,
mărfuri și biserici.

prăvălii,

Piteşti, stafie de-dr.d..f., în jud.
Argeș, pl. Pitești, com. Piteşti,
pe linia București-Piteşti-Craiova-Virciorova şi staţie terminală

a liniei Pitești-Curtea-de-Argeș.
Linia Bucureşti-Piteşti s'a pus
în circulație la 13 Septembrie
1872,

linia Pitești-Vîrciorova la

5 lanuarie 1875, iar linia PiteştiCurtea-de-Argeș în 1899. Se află
pe linia București-Virciorova între staţiile Golești (7.7 kil.) și
Pirvul (9.6 kil.). Venitul staţiei
Piteşti pe anul 1884 a fost de
419780 lei și 75 bani și în 1896
de 412387 lei și 58 bani.
Inălțimea d'asupra nivelului
Mării,

de 288

m,

Pitica, pute, în jud. Buzău, com.
Chiojdul-din-Bisca, avind 1045
metri înălţime. Legenda spune
că în timpul invasiunei Tătari.
lor, Romiînii s'aii ascuns în jurul
acestui munte, stind aci pănă la

retragerea

lor.

-

Pitica, moșie moșnenească, în jurul muntelui Pitica, jud. Buzău;
are 54 hect., din care 26 fi-

neaţă, restul izlaz și pădure.

Pitoloșani, dea/, spre V. com.

Sutești, pl. Olteţul-d..j., judeţul
Vilcea.

Pitulaşi, com. rur. şi sat, în jud.
Mehedinţi, pl. Ocolul-d..s., la 1 7
kil. de orașul Turnul-Severin.
Satul formează com. cu satul
Birda, avind 1201 locuitori, din
cari 123 contribuabili, locuind

în 216 case. :
Locuitorii posedă: 40 pluguri,

PITULATULUI (PLAIUL.)
57 care

787

cu boi, 4 căruţe cu cai;

Pituluşa - Broşteni,

96 stupi,
Prin

jud.

com.

trece şoseaua

Ma-

„Are o biserică, deservită de 1!

preot și 2 cîntăreți.
Budgetul com. e la venituri

Vite:

I7

600

vite

679

oi

hect.,
ulm,

600

rimă-

tori.

com.

din care 800 ale statului;
frasin.

„ teşti-d.-s., unit cu iezerul Arghi- şocul-Mic, comunicind la N. cu

Pitulatului
jud.

pădure, în

Orașul,

Pituluşca, zezer, la N. ostrovului
Vărsătura, jud. Brăila, com. Ber-

mari cornute,

și

pl.

- populată cu: gîrniță, brad, fag,

lei, iar la cheltucli, de

cai,

R.-Sărat,

Broşteni, dependinte de circumscripția VII silvică, ocolul Vărzăreşti; are o întindere de 15800

lovăţul-Pitulași-Bobaiţa.

de 1679
832 lei.

PIȚIGĂLENI

(Plaiul-), cozzuă, în

Buzăi,

com.

- canalul Munușoaia
lul Bucăţica.

Gura-Teghii,

ce se ramifică spre N., din muntele Podul-Calului;

are

izlaz

prin

priva-

și

Pitulaţi,

com. Rădiul-Mitropoliei; este prelungirea dealului Moimești, de

Brăila,

pe

țărmul stîng al rîului Buzăul, în
dreptul satului Scorțarul-Noă,
din

com.

cu același nume,

pe teritoriul

Piţicul, cătun, al com. BumbeştiPiţicul, plaiul Novaci, jud. Gorj,
la V.

za surpărei țărmului rîului.
|
Vatra satului este de 35 hect.,
case

Are o populaţie de 74 familii,

sati 326 suflete ; o şcoală mixtă,

înfiinţată la 1890, și frecuentată
de 31 elevi și 16 eleve,
cai, 3 asini,
1516 oi și 66

" rimători,

în jud.

R.-Sărat,

situat pe rîul Milcovul și la gura
pirîului Pituluşa, la 394 m. spre
V. de căt. de reședință. Areo
suprafață de 800 hect., cu o
populaţie de 111 familii, sai 513
suflete, din care
bili; o biserică,

120 contribua.-

Pitulușa, Ziriă, în jud, R. -Sărat,
pl. Orașul; izvorește din Dealul- Caprei; udă com. Broşteni şi
„căt. . Pituluşa și se varsă pe
: dreapta riului Milcovul.

dealungul

.

servită de 1 preot şi 1 cîntăreț.
Locuitorii posedă: sş pluguri,
15 care cu boi, 1 căruță cu cai;
158

„pl. Orașului, căt. com. Broșteni,

Poenari,

tribuabili ; o biserică de zid, de-

„100

Pituluşa, sa,

com.

șoselei județene T..Jii-Vilcea și
pe țărmul stîng al rului Gal„benul (Baia-de-Fier).
Are o populație de 23 familii,
sai 76 suflete, din care 16 con:

și o cîrciumă.

Vite “sunt: 112
262 vite cornute,

din

pl. Copoul.

aşezat unde este astăzi, din cau-

81

Tăușești,

Este

înființat la 1821, însă mai sus,
pe ţărmul Buzăului, de unde s'a

cu

com.

vite mari cornute,
oi și 24 rimători,

5

cai,

Este udat de apa riului Gal-"
benul,
Comunicaţia se face prin șoseaua județeană, care îl leagă la
E. cu Poenari

și prin

șoseaua

Are

pod

o biserică, cu hramul Sf,

Piţigaia,
com.

de 80.

jud.
de

saz,

fâcînd

parte

rur, Rădești,

Muşcel.
147

locuitori,

din

pl. Rîurile,

Are

contribuabili,
case.

o populaţie
din

locuind

cari 27

în

43

Vite sunt: 28 boi, 23 vaci,
19 porci, .30 oi și 8 capre,

Piţigaia, Ziriiaş, izvorește după
teritoriul com. Valea-Popii, pl.
Rîurile, jud. Mușcel, străbate
căt. Piţigaia, com. Rădești, în
tot lungul săi, și se varsă în
Rîul-Tirgului.
Piţigăleni,

sa;, în jud. Neamţu,

com. Pipirigul, pl. de Sus-MijOzana,

parte din com. rur. Ştubeiul-O-

vitelor mari e de 33
mici,

Piţigaia, saz, făcînd parte din
com. rur. Frunzinești, pl. Dimboviţa, jud. Ilfov, situat între
riul Dimboviţa și Valea-Pasărea,
Pămîntul săi la S. e cu desăvirșire smircos. Vezi Orasca.

locul,

Piţigaia, (Piţigaia-Moara, Pițigaia-Sf. Spiridon), sas, făcînd

-

stătător.

cu Pociovaliștea,

In cătun se face tîrg săptă.minal Dumineca, şi o dată pe
an, la 24 Februarie, se face
- bilciii mare de vite.

Orăşti,

Nicolae, deservită de 1 preot și
I cintăreț; 1 moară cu apă; 1.

comunală, careîl leagă la N.-V.
-

de

Se întinde pe o suprafață de
444 hect., cu o populaţie de 79
locuitori.
Epitropia Sf. Spiridon din București are 425 hect., din care
cultivă 275 hect. (40 sterpe, 110
pădure). Locuitorii ai numai 19
hect,

şi al celor

pădure,
în jud.

situat la N.

Numărul

“Piţcani, deal, în jud. Iași, la hotarul de S. al satului Moimeşti,

sas,

răști, pl. Dimboviţa, jud. Ilfov,

situat

pe

la 20

valea

pirîului

kil. de Tirgul-

Neamţu,
și spre E. de satul
Pipirigul.
„Are o populațiune de 524
suflete, din

care

125

contrib,;

3 pive; 1 moară; 21 lingurari. Vite 1503, din care: 40 cai,
80 boi,

130

vaci,.70

136 junci și 1037 oi.

rimători,

-

PIȚIGOAICA

738

Piţigoaica, pădure, în jud. Buzăi, com. Grăjdana; are cam
75 hect., alipite pădurei Nisipoasa, făcînd parte din păd.
Obrăjeasca.
Piţigoiasca,
Breaza,

' moșie,

în

țărmul stîng al Dunărei şi al
rîului Ialomiţa,. între. comunele
Giurgeni și Chioara.
Teritoriul comunei

tiș, 50 hect. pădure, 5oo hect.
izlaz și 1050 hect. loc de cul-

com.

a moșnenilor Piţigoești,

de com,

Ursoaia, pl. Mijlocul, jud. Olt,
situat pe dealul Golașul, pe malul
drept al rîului Plapcea, la S. de
comună.

Are o populațiune. de 160
locuitori, mai. toți moșneni. Ei
posedâ: 18 cai, 50 boi, 25 vaci,
"45 porci, 250 oi.

Piţigoiul, căfuu,

al

iaşul, jud. Buzăi,
tori și 12 case.

" Piţigoiul, munte,

com. Nehocu

5o locui-

în jud. Buzău,

com. T'restioara, -căt, Crivelești,

continuație.

a

chezul,

de la căt. Săreni,

care,

spre N.-V.,
țigoiul.

muntelui

ia numele
„

Cerde Pi-

tură. Se întinde din Dunăre
spre V., mărginindu-se spre S.
cu rîul Ialomiţa, spre N,, cu

man, situat în valea Oltului;
“are o întindere de 1ş hect.,

populate cu salcie și plopi.

Piţigoiului (Vîrful-), vzuute, în
jud.

Buzău,

com.

Nehoiașul, si-

- tuat între pirtiașele Boanţele ; virful săi e stîncos, iar poalele sale
sunt acoperite de izlaz și fineaţă.
Piua,

sat, în jud. Argeș,

"„pologul, făcînd parte
rur.

teritoriul com. Gura.-Ialomiţei şi

spre V., cu al com. Țindărei.
Moșia poartă numele de PiuaPetrei şi Brăilița, sai Orașul-deFloci. Este proprietate a statului și a fost pendinte

de mă-

năstirea Mărcuţa.
După

legea rurală

din

1864,

sunt

împroprietăriți

pe moșie

137

locuitori și după

legea ru-

rală din
prietărit

1878 s'aii mai împro20; fără proprietăți

se mai găsesc

52.

Teritoriul com. este udat de
Dunăre și de riul Ialomiţa.
Se compune din satele: PiuaPetrei

și Brăilița,

avind

reșe-

dința primăriei și a judecătoriei
comunale. în satul Piua-Petrei,
- Are o populație de 328 fa.
milii, sai

- 192

Piţigoiul, zăvoiz, pe proprietatea
„ Statului Segarcea, jud. Teleor-

e de 5500

hect., din care 3400 hect, băl-

- jud. Buzăii, Are 260 hect,, din
care
170 pădurea Piţigoeşti,
Face parte din corpul Breaza,
- Piţigoeşti, saș, pendinte

PIVNIŢA-ÎNALTĂ

1578 suflete,

contribuabili;

„mixtă;

două

din care

o

biserici,

școală

196 porci şi 1040 oi.
Budgetul
5040

com.

e la venituri

lei și la cheltueli,

536- 9
lei.
Pe

de

com.

trece

ŞO-

„seaua împetrită, care, din portul Gura-Ialomiței, duce spre
Satul "Țindărei.
Pe moşia. comunei se mai
".văd încă urme din Orașul.-de-

pl. To-

Golești,

Piua-Petrei, co. zur., în jud.
Ialomiţa, pl. Ialomiţa-Balta, pe

Piua-Petrei, saș, în jud. Ialomiţa, pl. Ialomiţa-Balta, pendinte de com.

ci același nume, si-

tuat 'pe malul
Ialomița,

stîng

companiei

a patra

ta, care s'a unit cu plasa Ialomiţa.
Populațiunea satului se com-

pune din
Are

o

170 familii,
şcoală

mixtă,

care

a

fost frecuentată în 1599—900
de 124 copii; o biserică, de- servită de 2 preoți și 2 dascăli,
Vite sunt: 287 cai, 513 boi,
644

oi, 38 porci și 2 capre,

Spre V. de sat se văd urme
din Orașul-de-Floci.

Piva, munte, în jud. Gorj, pl.
Vulcanul, situat spre N. de com.
Frăncești

și de

muntele

Căciu-

lata și cam la 4 kil, de acest din
urmă. Are o suprafață cam de
„220 hect. şi se prelungește spre
V., pănă în riul Bistriţa. Apar|. ține locuitorilor comunei Frăncești: şi parte

statului,

Este

coperit cu pășuni și păduri
fag și gorun.

a-

de

Piva, gîrlă, ce se formează pe teritoriul com. Beciul, pl. Siul-d..j.,
jud. Olt. Ese din malul Oltului;
la S.-E. de cătunul Smirganul, apucă către ' S., formează balta
Braca

teritoriul

Floci (v. a. n.).

din com.

şi reședința

din regimentul 5 Ialomiţa, No.
23. Aici a fostpănă la 1883 re.
şedinţa subprefecturei plășii Bal.

deservite

de doi preoți și patru cîntăreți,
Vite sunt: 532 cai, 1153 boi,

de

La capul de N. al satului,
se află portul Gura-Ialomiţei.
In sat se află: reședința primăriei, a judecătoriei comunale,
vama, un biroii telegrafo-poștal,

al

riului

și apoi se varsă în Siul,

în dreptul cătunului Bălteni.

Pivniţa,

Zoc, jud. Bacăii, pl. Mun.

telui, com. Măgireşti, situat la
_S:com., unde se mat văd ruinele

“unei biserici foarte vechi.

Pivniţa-Inaltă, dea/, în jud. Gorj,
“pl. Jiului, în partea despre V.
a com. Stolojani; se întinde de

la N., din .spre com. Calapărul-

d.-j.,

spre S., spre com.

ceni-d.:s.,

unindu-se

cu

Turdealul

PIVNIȚA-URIAȘILOR

139,

- Teiul al acestei comune;

e aco-

perit cu pădure şi e proprietatea
moștenitorilor dec. At. Stolojan.

Pivniţa- Utiaşilor, groapă, jud.
; Bacău, pl. Tazlăul-d.-j., com. Bir„sănești, ce se află la picioarele
Dealului - Pivniţei.. Probabil că
„această groapă să fi fost un loc
de apărare; are 2 eșiri, o adincime de 3 stînjeni şi o lărgime
de 10 stinjeni,
Picla, pirti,

izvorește

de

la N.

com. Petroșani, pl. Crivina, jud.
Prahova, străbate pădurile din
com. Și se varsă

în riul Leaotul.

Albia sa'e foarte mocirloasă.
Piclele, cowz. rur., în jud. Buzău,
pl. Pirscovul, situată între munţii: Moara-de-Vînt, - Balaurul și
pîriul Sărățelul-Bercii, la 22 Rl.
de

orașul Buzău,
Limita sa, la N., începe

din

muntele
* Moara - de- Vint, urmează slemnea muchii pănă în
muntele Balaurul, trece - pe dasupra Piclelor, la Pietroiul, o
"ia pe hotarul de N. al moșiei
Sforile-Banului, pe care merge
pănă la hotârul moşiei F loricica,
care o desparte de com. Policiori; la V,, continuă pe hotarul
- Floricichii, apucă pe slemnea
muchii "Răteștilor, îîncepe a se
-" cobori pe muchea plaiului, se
" lasă la Sărături,

în luncă şi dă

în rîul Buzăul în fața căt; Sătucul (com. Cîndeşti); la S., ur- mează albia: rîului Buzăul pănă
la. gura : izvorului Murătoarea
(com. Pleşcoiul) ; la E., oia pe
" Murătoarea în sus, apoi peste
plaiuri se dirige în muntele Moa_ ra-de- Vint,
- Suprafaţa sa e de 2065 hect.,

-din care: 1663 hect, arabile, 936
hect. pădure, 154 hect. fiineață,
"492 'hect, izlaz, 112 hect.: “livezi,
118'hect. vie, 290 hect. sterp.
Proprietăţile mai însemnate
63617, Marele Dicţionar tieografte. Tor, Ip.

PÎNA

"sunt: Piclele-Murătoră (ale statu-

jud. Buzăii,
52 case,

lui), Piclele-cu-Sforile, Joseni, Be-

leţeasca saii Berca (ale particularilor) şi Joseni-Berca, ale cetelor
de moșneni : Joseni,

şi Aurel,

Piclele,

Marchitan

rale,

|

sale noroioase, numite PicleleMari şi Piclele-Mici.
Din minerale are sare și pă-

cură, care se exploatează pe
moșiile Mierlari și Beleţeasca.
De mare însemnătate este vița
sălbatică, Laurusca (Peranospora-viticula),

care

creşte cu

a-

bundenţă pe malurile Sărăţelului
Şi care sar putea întrebuința
cu succes la altoirea viței și introduce în viile distruse de fi:
loxeră.
Aci se face un tîrg la 8 Noembre,
„
Căi de comunicaţie are albia
Sărăţelului și albia văei Piclele.
Vite sunt: 336 boi, 262 vaci,
106 viței, 13 cai, 14 epe, 6
-mînji, 2300 oi, 67 capre și 475
porci. Stupi cu albine sunt 167.

"E formată din căt.: Berca, Jo-

„seni și Piclele,
de

1480

cu o populaţie

suflete,

contribuabili,
case.

din

care 297

locuind

în

344

Piclele

Meseriași sunt:
tîmplari, I rotar,

2 lemnari,
5 butnari,

2
1

croitor, 2 cizmari, 3 fierari șio
vărari,
Budgetul com. e de 2536,481.
Are o şcoală primară urbană

de ape mtine-

Buzău,

com.

Ro-

(La- Tănăsoiui),

sor.

inte de apă minerală, în jud.
Buzăii, com. Bălănești, căt. Tur-

burea,

Conţine multă pucioasă.

Piclele şi Urlători, 7itoșie, în
- jud. Buzăă, com. Piclele, pro-

prictate a statului, foastă pendinte de Episcopie; are 340 hect.
arătură și izlaz, 7 hect. pădurea
Berca, puţine livezi și vie.

Piclele-Mari,

v//can? de noroi

(salze),în jud. Buzăii, com, şi căt,

6 hect. se află nenumărate cratere conifere, avind înălțimi diferite, dar care nu trec de 1.60

metri; la gura lor se ridică gaze
amestecate cu pămînt și păcură,

producind

o

continuă fierbere

colcote.

cu

Piclele-Mici, pw/cant de noroiă,
în jud. Buzău, com. Piclele, căt,
Berca, în apropiere de mănăs-

Berca. Aii

luat

ființă. în

1880. Pănă acum sunt numai
5 cratere, Fenomenul este același

ca la Piclele-Mari, dar mai puțin pronunțat,
Piclele-Mierlari, 7poșie

moșne-

în mănăstirea Berca, frecuentată

nească,

în

de 76 elevi; 3 biserici, Berca,
Joseni și Piclele, cu 3 preoţi,

Piclele,

căt. Berca, proprietate -

4 cîntăreți şi 2 paracliseri.

jud.

Buzăii,

com,

moșnenească.

Cate-

drala e cea cu hramul la 8 Noem- |

Picleni, s//-divisie a cătunului
- Scheiul, jud. Buzăi, com. Vin-

sunt 8.
Comuna e vechie,
Berca exista la 1680,

„tilă-Vodă.

brie (Mănăstirea Berca). Cîrciumi

Piclele,

căi,

al

com.

Cătunul

Pîhna, saii Pihna-Vechie, sa,
în partea de S.-E. a com. TirPiclele,

.

Piclele, unde pe o suprafață de

tirea

|

sorginte
în jud.

locuitori şi

bești, căt. Stănilești, pe poalele
colinei Catira.

Terenul accidentat prin multe
coline și văi, prezintă un deosebit interes geologic prin salzele

cu 250

“Zi,

pl. Crasna,

jud.

Fălciu,
94

la

-

PIIINA

"740

2 kil. de Tirzii,- satul de reședință, situat pe valea cu acelaşi
nume, înconjurat
de dealuri,

deschis îni partea de V,, unde
se întinde şesul Lohanul și pe
„care

trece

calea ferată

seaua județeană.
Are o populaţie

și şo»

de 200 su-

flete; o biserică, construită în
anul 1816.
Locuitorii, în mare parte, sunt
vechi răzeși, împroprietăriți, se

zice,

de

pe

timpul lui Ștefan-

cel-Mare.

Pîhna,

deal, în partea de S. a

satului

Pihna,

com.

Tirzii, pl.

Crasna, jud. Fălciă, cu o supra:
de

faţă

143

hect.

Se prelungește de la E. laV.
"și se termină în șesul Lohanul.

Pihna, zii, izvoreşte din dealul
Podișul-de-la-Pădure, curge prin
satul Pihna,

com.

Tirzii, plasa

Crasna, jud. Fălciu, pe valea
cu același nume și se varsă în
piriul Lohanul, trecînd sub calea
ferată.

Pihnei

(Valea-), vaze, jud. Făl-

"ciii, pl. Crasna,

com.

Tirzii,

în

suprafață .de 43 hect., prii care
trece piriul

pe

care

Pilcul,

cu același nume

e situat

zane,

satul

în jud.

și

Pihna.

Suceava,

com. Neagra - Șarului, . făcînd
parte din munţii Șărbei.
Pilşeşti, dea, la V. com.
cești, pl. Olteţul-de-sus,
Vilcea,
Pilşeşti,

aha/a,

jud.

Turjud.

Vilcea,

pl. .Olteţul-d.-s., com. Turceşti,
Cade spre V. com. şi este udată
de riul Tiriia și de Valea-Seacă.
Spre N.-V. are locuri arabile.
Areo biserică,
Pinceşti,

Cont. 7ur.,

în.jud.; Ro-

PÎNGĂLEȘTI

man, pl. Siretul-d..s.,

spre

E.

de: orașul Roman, la 21 kil. de
el și la 14 kil. de reşedinţa

plășei. E așezată pe

un

teren

accidentat și e formată din satele: Bunghi, Pinceşti, Patricheni,
Poenari, Săcăleni, Tălpălăi şi

Zimbrul, cu reședința com. în
satul Pincești.
Are o populație de 440 fa“_milii, sai 1963 suflete, din care
501 contribuabili, locuind în
500 case; 4 biserici, 2 de zid
și 2 de lemn şi 2 şcoli primare
mixte.
-

Sunt 4461

vite mari cornute, :

Budgetul com. e la venituri
| de 5037,34 lei şi la cheltueli
“de 4941 lei.
Pe

teritoriul

comunei.

sant

multe păduri.

com.

cu același nume, jud. Roman,
pl. Siretul-d.-s., com. Pincești,
„spre E. de orașul Roman, la 21
kil. de el și la 14 de reședința

plăşei, pe piriul Zimbrul:
Are o populație de 81 fami- li, 383 locuitori, din care 87 contribuabili, locuind în 101 case; 2

biserici
una de zid și una de lemn ;
o școală primară mixtă, frecuentată de 20 elevi, din 43 înscriși.

Este compus din patru părți:
Pinceşti-Deleni, Pinceşti-lui- -Borș,
Pincești.-lui. -Onuţă şi Pincești-Ră.-

zăşi (Pincești-lui. Stroiă),

Pinceşti-Deleni, parte din satal
Pincești, pl. Siretul-de-sus, jud.
Roman.

Pinceşti- -Dragomireşti,

moşie

a statului, în jud. Roman, pl.
Siretul.d.-j., com. Cotul-VamePe

moșie

Pinceşti-lui-Borş, Parte din sa„dul

Pincești,

este o școală

de agricultură (fermă- -model) întreţinută de stat, la 5 kil. spre
S. de orașul Roman. Pe teritoriul acestei moșii, era așezat

pl.

Siretul-d. -Sus,

„ jnd. Roman,

Pinceşti-lui-Onuţă, . parte. diu
satul Pinceşti,

pl.

Siretul-d.-s.,

jud. Roman.

Pinceşti-lui-Stroiii.: Vezi Pin.
ceşti-Răzăși,

Pinceşti - Mănăstirei - Ocnei,

sal, care ţinea de jud. Tecuciă,
„ ocolul Polocinului, și ține astăzi .
de jud. Bacăii. Este udat de pir.
Dieneţul

saii

Pincești,

varsă în: Siretul. Pe
"enețul,

Pincești, saz, și reședința

Șului.

- în vechime satul Dragomirești.
(Vedi Dragomirești, sat),

care se.

dealul Di-

se află urmele

unor

în-

tărituri vechi, numite Apărătoa- reă și 2 movile,

Pinceşti-Răzăşi, parte din satul
Pincești,

pl. Siretul-d.-s.,

jud.

Roman. Această parte se mai
numește. și Pincești-lui-Stroiii.

Pindarului (Movila-), moo;7ă
înaltă, jud, Buzăi, com. și căt,
Albești,
Pindăria, /oc izolat, în jud. -Buzău, com. Cizlăul, căt. Scărișoara,
în virful muntelui Seciul.
Din virful muntelui se vede

„în depărtare: în
_ ţiunile,

toate

direc-

Pîngăleşti, com. ru. împreună
cu căt.: Ciolanul,- situată pe
apa Cilniştea, pl. Cilniştea, jud.
Vlașca, proprietatea moştenito„rilor Em. Pangal. E la zo kil.
spre N., de Giurgiă,'la 7 kil.
de Ghimpați, reședința pl. și
la 47 kil. de Bucureşti spre S.-V.,
trecînd prin Singureni.
Are o suprafață de 1408
hect., cu o populaţie de 636
suflete,
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S'a dat în 1864 la 89 locuitori o suprafaţă de 180 hect,
Budgetul com. e la venituri
de 2132

lei, iar la cheltueli, de

"1552 lei.
Are o biserică de zid, cu
hramul Sf. Treime, cu 1 preot
și 2 dascăli, constituind parohia

Pinglești; o şcoală mixtă, care a

fost frecuentata în 1899—900 de

48

:

băieți şi 6 fete.

Pe această proprietate se află

Lacul-Porcului. Prin pădure se
vede un drum vechiii, pe care
“locuitorii îl numesc Brazda-lui“Traian,
Locuitorii posedă un număr
destul de însemnat de vite, mai
"cu seamă oi și rimători,

Pingăraţi, com. rur., în judeţul
Neamţu, pl. Piatra-Muntele, si" tuată pe ambele maluri ale rîu“lui Bistriţa şi pe piriul Tarcăul,
« între com. Bicazul, Doamna,-Va-

„urile,

Mastacănul

și

hotarul

Ă
|
Transilvaniei.
Terenurile com. sunt acciden-

"tate “și acoperite cu imense:păduri. :
- E fotmată din cătunele: Pin- găraţi, Stejarul, Tarcăul, Brăteşti, Gheuca, Pingărăciorul, Petrica, Straja, Lunca-Strimtura,

" Vădurele

și Mănăstirea-Biseri-

„cani, cu o populaţie de. 2191 su" fete,

locuind

în 621 'case.

Locuitorii se ocupă cu
“ cultura şi plutăria,

agri-

Din toată întinderea com., nu-

“mai: 594 hect, 37 arii se cultivă.
Imașul (suhatul) are o întindere de 366 hect., 34 arii, și nu.
-treşte un număr de 4691 capete
.
|
" de vite,
Dintre locuitorii împroprietăriți în 1864 sunt astă-zi: 289
cări încă trăesc și-și stăpînese
. singuri locurile lor; 44 „stăpinesc locurile ca urmași; 2 ]o-

curi aii fost părăsite și se stăpînesc de către comună. Dintre
ni
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locuitorii împroprietăriți în 1878
sunt: 39 cari stăpînesc singuri
locurile lor; 12 ca urmași, și

96 înși, cazi, de şi însurați și
cultivatori de pămînt, n'aii nici
o proprietate.

„Are:
venți;
de un
4 mori
3 mori
pentru

4 biserici, cu 12 desero școală mixtă, condusă
învățător; 3 herăstrae;
de apă cu cite o piatră;
cu cite 2 pietre; 1 piuă
făcutul sucmanilor, cu 2

găvane;

2

fierării; 4

băcănii;

- 12 crîșme; 2 rotării; 1 stolărie-I cojocărie; cariere de piatră.
Budgetul com. e la venituri

de 6010

lei și la cheltueli,

de

5766 lei şi 58 bani,
Piîngăraţi, sat, în jud. Neamţu,
„pl. Piatra-Muntele, com. Pingăraţi, situat pe valea pîriului cu
- același.nume, spre S. de Manăstirea-Pingărați, la 13 kil. Soo

m.

de orașul Piatra.
Are o populație de

- fete,
mori,

668 su-

locuind în 169 case; 4
1 stolerie, 1 piuă pentru

- făcutul sucmanelor. .
Locuitorii se ocupă cu agricultura și plutăria.
Numirea

vechie: Pingarăcio-

rul-Bistriţei,

Pingăraţi, mânăstire, în județul
Neamţu, pl. Piatra-Muntele, com.
Pingăraţi, așezată în mijloc de
codrii pustii, pe coasta

munte-

lui Părul, megieșită spre S. cu
“satul Pingărați, la V. cu muntele Botșani, şi cursul pîrului
- Pîngăraţi. Are o vechime de
458 de ani.
Către anul 6940 (1432), în
timpul lui Iliaș Voevod, fiul lui
- Alexandru-cel-Bun, s'a retras de

la Mănăstirea-Bistriţei un. monah
. anume Simion, în codrii de pe
coastele muntelui Părul, fondînd
o sihăstrie care > purta numele
săii.
La 6969 (1462), acest călugăr,

cu banii de la Ștefan-cel-Mare,
'clădi o bisericuță de lemn, că- reia îi dete hramulSf. Dumitru,
La 6992 (1484), în vremea răz„boiului de la Valea-Albă, a ars
biserica cea de lemn, iar Simion

cu toți călugării ai. trecut în
țara Ungurească la cetatea Gurgia și s'ai stabilit în mănăstirea Cașiva, pănă după potolirea

războiului,
La 7068 '(1560), Alexandru
Lăpușneanu Voevod a zidit pe
locul unde a fost acea bisericuţă, mănăstirea
- Și astăzi,

care

vede

se

La 1806, Egumenul Macarie
săpînd bașca de sub .biserică,
"ce era făcută de Alexandru Lăpușneanu pentru siguranța odoa-

relor bisericești, a făcut un paraclis.
Cam: pe la 1857, s'a început
cu cheltuiala Arh. Varnava a
se clădi o altă biserică toată de
piatră.
-

Alexandru Lăpușneanu a: dă- rait moșia dimprejurul mănăstirei; Alexandru - Iliaș a mărit
„moșia cu partea Tarcăului pănă

în Tărcuţa;

Petru-Vodă.Cercel

a dat 2 moșii:

Sărata și Ivă-

nești; Vasile-Voevod Albanitul
“ întărește cu hrisoave moşiile mă-

năstirei făcînd
unele

locuri,

adăugire
iar la

pe

la

Tarcăul

a

dat o parte de loc din Tărcuța
- și păna la hotarul Comăneștilor;
Mihail Sturdza Voevod a. dat
venitul moşiilor şi Tarcăul cu

hrisov pe 10 ani,
rea zidirilor,

pentru

face:
.

Afară de aceștia, din pomelnicul mănăstire, se văd încă o
- sumă de alţi Domni și ctitori,
- cari ai dăruit: pămînturi, bani,
odoare, stupi, etc.

De la începutul existenţei sale
pănă astăzi, mănăstirea a purtat

4 numiri: 29 de ani s'a numit
- Sihăstria-lui-Simion; 99 de ani,
după ce s'a făcut biserica de
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s'a numit Schitul-lui-Si27 de ani, după ce s'a

făcut. biserica de piatră, s'a nu-

mit Mănăstirea-l
A mfiloh
ui-ie și
de 303 ani încoace se numește

Pingăraţi; după pirtul ce curge
pe sub poalele muntelui unde
este clădită biserica,
In mănăstire

se află

un

pe-

nitenciar în care sunt închiși
mai mulți indivizi pentru recluziune și pentru corecțiune.
Pingărați,

ramură

de "uni,

în

jud. Neamţu, pl. Piatra-Muntele,
com. Pingăraţi, situată în prelungirea munților ce formează
grupa: Bistriţei-Moldovei, între
piriul Pingăraţi, la V. şi piriul
Pingărăciorul, la E,, întinzîndu-se

în direcțiunea N.-S.-E.

Pîngăraţi, pădure, în jud. Neamțu, pl. Piatra-Muntele, com. Pin-

găraţi ; are o întindere de 1528
pogoane,

Pingăraţi, izvor cu ape minerale,
lingă satul Pingăraţi, com. cu
același nume, pl. Piatra-Muntele,
jud. Neamţu ; conţine apă sulfuroasă.
Pingăraţi, priză, în jud. Neamţu,
pl. Piatra-Muntele, com. Pingăraţi; izvorește din muntele Bot_şani,

'dintre

ramura

direcţiune

N.-S.,

prin

nişte

terenuri calcaroase și se varsă
pe partea stingă a riului Bis_triţa, după ce, aproape de gura
sa, străbate șoseaua naţională

Piatra-Prisăcani, între kil. 69—

70. În prundul piriului sunt bo.
lovani mici de calcită, frumos
cristalizată.

Pingăraţi- -Stejarul, rup de ză.
-Zure,

al statului,

Neamţu. Se arendează cu 1992
„lei anual.

Pingărăciorul, saz, în jud. Neam.
țu, pl. Piatra-Muntele, com. Pingăraţi, situat pe valea ce se întinde în stînga rîului Bistriţa și
a piriului cu același

Are o populaţiune de 249 suflete.
Numiri vechi: PingărăciorulMănăstirei-Bisericani, Braniștea.

Pingărăciorul,

Zădure,

în

1875 pog., în care se coprind
şi acele de pe moșia Potoci.

Pingărăciorul, Zirtiaş, în. jud.
Neamţu, pl. Piatra-Muntele, com.
Pingăraţi, format către: obirşia
două

izvoare.

Izvoreşte

din ramura despre N. a munților Pingărați (ramura Potoci) ;
curge pe la V. de Mănăstirea
Bisericani, şi, în apropierea satului cu același nume,

pe partea stingă a

se varsă

riului

Bis-

trița.

Pingărăciorul - Bistriţei,

rup

de pădure, al statului, în jud.
Neamţu, pl. Piatra-Muntele, com,
Pingăraţi. Se arendează cu 5498
lei anual,

în com.

găraţi, pl. Piatra-Muntele,

Pin-

jud.

Pîntecani,

saz, în jud. R.-Sărat,

pl. Rimnicul-d.-j.,
Galbenul. Inainte
bozia-lui-Bagdat,
chiii proprietar.
partea

cătunul com.
se numea Slode la un veE așezat în

de N. a com,,

în cimp,

la 1 kil. 600 m. spre N. de
căt, de reședință. Are o întindere de 15 hect. și o populaţie de 30 familii, sati 118 suflete, din care 22 contribuabili,

Pinteceşti,

malul
Are

drept
o întin-

dere de 100 hect., cu o populaţie de 60 familii, sai 237 Ssuflete, din care 70 contribuabili,
Are o biserică, deservită de

.. preotul din căt. Slobozia.

Pintecul, zrz de sat, în jud,
Neamţu, pl. Piatra-Muntele, com.
Bistricioara, situat pe fruntaria
Transilvaniei, Se mai. numește
și Pintecul,

jud,

Neamţu, pl. Piatra-Muntele, com.
Pingăraţi; are o întindere de

sa din

de S. a com., pe
al riului Milcovul.

nume.

munţilor

Pingărați și Botosul, curgind
pe la S.-V. mănăstirei Pingăraţi,
În

PÎRAIELE

sat, în jud. R.Sărat,

pl. Orașul, cătunul de reşedinţă
al com. Cîmpineanca, în partea

Piîntecul, izvoare minerale. Vezi
Arșiţa-Creţului și. Piriul-Terjoasei, izvoare, jud. Neamţu.
Pintecul, ziriiaş, curgînd pe hotarul com. Bistricioara, pl. PiatraMuntele, jud. Neamţu, aproape
de Transilvania.
Izvoreşte din muntele numit
Curmătura-Pintecului şi se varsă

pe dreapta piriului Bistricioara,
în dreptul pichetului Pintecul.
Pintei

(Valea-),

za/z,

în

-mun-

tele Șerba, jud. Suceava, com.
Neagra-Șarului, în care se află
o peșteră, ce era locuită în vechime de un vestit haiduc, numit Pintea,
Piraiele, sa/, pe moșia și în com.
Mălini, jud. Suceava, așezat pe
podişurile dintre cele trei piraie
ce-l străbat,

Vatra satului ocupă 160 fălci,
cu o populație de 842 suflete,
din care 154 contribuabili, locu- .
ind în 186 case.
Improprietăriți în 1864 și 1881
sunt 22 fruntaşi, 66 pălmași și
42 codași, stăpînind 490 fălci,
Biserica și şcoala din Mălini
servesc

și acestui sat,

Drumuri principale sunt: la
Fălticeni (18 kil.) şi la Drăceni
Ci kil.).

Piraiele, azunte, al com. Cartiul,

Ă

PÎRAIELE
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„plaiul Vulcan, jud. Gorj, spre
N.-V. com., acoperit cu pădure
de brad Și de fag.

Botoșani, și spre N.-V, de oraşul Hirlăul, cu. care este înveci-

nat. Arc o suprafață de 301
" hect., pămînt al locuitorilor dat

Piraiele, trup de pădure,

al sta-

la 1864

din moșia

Deleni

şi

o

com." Costeşti,

populaţie de 60 familii, sai 300

plaiul Horezul, jud. Vilcea. Are o

suflete, din care 126 contribu.
abili. Locuitorii sunt Ruşi rominizați,
Are o biserică, zidită la 1858

tului,

situat

în

întindere de 150 hect. și formează

împreună cu trupurile:
Seacă,

Alunul,

Muntele Neteda
„durea

Padina-

Măgura-Albu,

și Dosul,

pă-

Costești.

” Piraiele (Muntele-), proprietate
a Eforiei Spitalelor Civile din Bu.
curești, pendinte de com. Brebul și Predealul, jud. “Prahova,

- care,

împreună

cu

Vite:

250

boi, 4 cai,

cu

100

oi

şi 50 porci, Sunt 200 stupi cu
albine.

“erii

|

In vechime se mai numea și

Filipescu, vinde

vărului

săi, Dinu Cantacuzino .Pahar„ nicul, trei munţi, adică partea lui

Pîrîieni-de-Jos,

Pircovaci, zirță, jud: Botoșani,
izvorește din dealul Cetăţuia, pe
moșia

Deleni;

curge

1846,

măsurat

acest

de

“Fischtum,

inginerul

fost

George

trimis de marele Pos-.

telnic Ion Al. Filipescu:
Pirava,

deal, jud. Bacăii, pl. Bis-

trița-d.-j., com. Răcăciuni, ramificat din culmea Ciortolomului,

- situat pe limita jud. spre -jud.
Putna. Este acoperit cu .vii.

cultivă

(Valea-), va/e, spre

Pîrcovaci, sat, pe ambele părți
ale Bahluiului, în partea de V.

“a com. Deleni, pl. Coșula, jud.
bai

nume,

1 hect.,

în raionul
pl.

care

Mij-

se

50 arii, vie,

"Piscul-Cireșului.

E situată pe valea Oltețului,
la 4 kil. de reședința plășei.
Are o populaţie de 303 lo-

„ge pe o întindere de ş kil., primește Valea-Sohodolului și intră
în Valea-Ciureșului.

cuitori, din cari 85 contribuabili;

78 case; 2 biserici.
„Vite sunt: 80 boi, 95 vaci,
38 viței şi 80 oi.

Pîrgăreşti, saii Tiseşti, sas, jud.
Bacăii, pl. Trotușul, com. Bog- dănești,

com. rur., pl:

Mijlocul, jud. Vilcea, compusă
- din 2 mahalale: Valea-Ganii. și

situat pe pirîul Creţul,

Parte

din locuitori sunt moş-

la 5 kil. 865 m. de satul Bog-

neni, iar 18 s'au împroprietărit

dănești. Are o populaţie de 534

la 1864.

suflete,

în

maioritate

o biserică catolică,
„locuitori la 1819;

Vite: 27 cai, 218
cornute
Piriianul,

Unguri;

Șoseaua judeţeană trece prin

clădită de
3 cârciumi,

vite

comună.

Budgetul com. e la venituri
de 665 lei și la cheltueli, de
660 lei.

mari

și 3 porci.
deal,

com.

Pirieni-de-Sus, com..rur., jud.
Vilcea, pl. Mijlocul, compusă.
din 2 cătune: Merișul și Valea-

Gorunești,

- pl. Olteţul-de.jos, jud. Vilcea,
Pirciului (Lunca-), câfun, al
com. Gura-Teghii, jud. Buzăii,
cu 50 locuitori și. 10 case. Are
sub-divizia: Bisca. .

dea/,

acelaşi

locul, jud. Vilcea, .pe

Stolnicul Ră-

munte a

cu

Pirîeni-de-Mijloc,

Pirgarului

cu-Nori, în direcţiunea N.-S., cur-

ducan Filipescu». Preţul acestor
munţi e fixat la 4000 lei vechi.

Valea-Olarii,

se varsă în dreapta Bahluiului.

”- raiele, Sorica, Virfal-lui-Găvan,
Lacul-Roșu și Luncile-dintre-Prahove), cari, după.cum spun ac.

La

“com.

spre E..și

N. com. Topeşti, plaiul Vulcan,
jud. Gorj; pleacă de sub Piatra-

copiii, fratelui săi

de

și Valea-Fraţilor.

Ruşii-Bojica.

de: moștenire de la 6 munţi (Jepid.-s, și Jepi-d.-j., Petricica, Pi-

“tele «se vor împărți frățește cu

și udată

Valea-Grecilor

munții Pe-

trica și Cazacul,.se arendează
cu 1450 lei anual. :
La anul 1749, Medelnicerul

Const.

de Pulheria și Iorgu Ghica,
1 preot și 2 cîntăreți.

locuind în 100 case; oo biserică
de lemn.
Vite sunt: 8 cai, 49 boi, 70
vaci, 5! bivoli şi 200 porci, Pe
rîul Olteţul,.în raionul com., e
„_o moară de măcinat,
|
Locuitorii s'aii împroprietărit
la 1864 pe moșia d-lui Gr. Pleşoianu.
Comuna, cu izlaz cu tot, are 515 hect,
Veniturile com. se urcă la 600
lei anual.”
E brăzdată de
Dealul-Mu-

Piriieni-de-Jos, com. rar. ju.
- Vilcea, pl. Mijlocul, situată pe
dreapta Oltețului, la 65 kil. de

„capitala jud. şi la 13 kil. de
_plășei.

a

Are o populaţie de 362 locuitori, din cari 70 contribuabili, -

Bordeiului.

E situată pe văile Merişul și
|

Bordeiul,

la 30 kil. de reşedinţa

„judeţului şi la 12. il. de a
plășei.
Are o populaţie de 140 te:
cuitori

şi o biserică,
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Locuitorii

s'ati împropiietărit

lea -lui- Ciine, pl. Gilortul, jud.
Gorj, situat pe .loc şes şi lingă
“lanţul de înălțimi din. dreapta
" riului Gilortul, la S. de com.
Groşerea.

la 1864, pe moșiile d-lor Pi
rieni. Ei posedă: 6 cai, 30 boi,

41 vaci, 4 bivoli Și 30

„E

brăzdată

oi.

de. dealul Seciul

şi udată de Valea-Mare, de Va.

și formată numai din satul Pirtul,

Are o suprafață de 1 777 hect.,

din care 285 hect. pădure, 465
hect. arabile, 45 hect, fineţe,

|.

după
cu

și se ocupă

creșterea

vitelor

și mica industrie. Parte dir pă* mînt e proprietăresc.

Lociiitorii posedă: 5o pluguri,
2 căruțe cu cai, 18 care cu
boi;.315 vite mari cornute, 30

"cai, 259

rîmători

și 191

oi.

Se află în sat o moară de apă,
IO puțuri şi 1 fintină.
Budgetul e la. venituri de

1061

lei

1001 Ici..

și

la

cheltueli,

-de

Teritoriul Piriului e udat de
riul Tismana.
Comunicaţia în com. se face
pe

- pune

șoseaua

comunală

în legătură

cătun,

care

o

la com. Ciu-

perceni cu șoseaua
Tirgul. Jiului-Severin.

Piriul,

iar la S., cu

sa Faţa-Valealui-Cîine,

comuna

al com.

județeană

Faţa-Va-

Piriul, sa/, jud. Bacăii.

Vezi Pi-

rîul-Moineşti.

Piriul, căzu
- Piriul-Boia,

şi reședința com.
pl. Gilortul,: jud.

Gorj, situat pe partea stinga a
" Gilortului și pe dealul cu acelaş

nume,
Are

o suprafață cam de 1200

hect., din care
tivabile, 7 hect.

400 hect. culvie şi 12 hect.

pomet, cu o populație de 97
familii, sai 347 suflete, din care
73

cotribuabili; o școală; o bi-

serică, făcută la 1780 şi deservită de 1 preot și 2 cîntăreți,
Locuitorii posedă: 18 pluguri,

I căruță

cu cai,

26 care

cu boi; 200 vite mari cornute,

9 cai, 123 rimători, 246 oi şi
97 capre,
|
Prin cătun trece un piriă, nu-

în sat:

3 puțuri
!

Piriul, dea, aparţinind comunei

Piriul-Boia, jud. Gorj. Are direcţiunea N..V. — S-E. și prezintă mai multe piscuri, din care

cele mai

principale

sunt:

Dea.

lal-Viilor, în partea de E. aco„ munci, și
tea de V,

dealul

Pirtul,

izvoreşte

id,

Boia, în _par-

din

com.

Vasilaţi, . pl. Olteţul-d.-j., jud.
Vilcea; trece prin com. Oteleșul, și se varsă în rîul Cerna,
în raionul acestei din urmă com.

Piriul, sai Omorîcea, va/z, jud.
Vilcea,

comuna

Tetoiul.

Matca

văii desparte teritoriul comunei

Tetoiul, de com. Giulești şi Rusănești.

-

Piriul-Adînc, dea/, jud. Băcău,
- pl.

împroprietăriți

legea rurală

agricultura,

cu
15

la V., dind în Gilort,

Se găsesc
şi 8 izvoare,

85 fa-

cai, 70 rimători, 270 oi și 100
capre.
Teritoriul cătunului e udat
de piriul. Gilortul.
E
Comunicaţia se face prin
drumuri
ordinare :şi printr'o
șosea. comunală,
la N, cu
Groşerea,

e fertil.

de la E.

hect.

Locuitorii posedă: 6 pluguri,

de 2 preoţi

în general

2

2 căruțe cu cai, 15 care
bot; 182 vite mari cornute,

şi 2 Cintăreţi.
sunt

locuitorilor,

ale

cîntăreț.

2 biserici de lemn, una fondată
la 1828, şi cea-l'altă reedificată

" Locuitorii

izlaz,

lemn, făcută de. un călugăr,
Grigore Jianu, pe la anul 1800
"și deservită de 1 preot și 1

cntată de 38 copii (1899—g0o) ;

Pămintul

30 hect. pădure, 27
de cultură, finețe și

milii, sai 356 suflete, din care
„80 contribuabili; o biserică de

milii, sai 031 suflete, din care
200 contribuabili; 1 școală, frecu-

deservite

din care
„hect. loc

vie şi 10 hect. pruni.
Are o populație de

960 hect. izlaz și tufăriș şi 22
hect. livezi de pruni.
Are o populaţie de 230 fa-

la 1888,

mit Valea-Piriului, ce izvorește
de sub Dealul-Viilor şi curge

„Are o suprafață de 70 hect,,

lea-Mică și de riul Oltețul.
Veniturile şi cheltuelile com.
se urcă Ja 200 lei anual.

Pirîul, con. ur, în. partea de
S.-E. a com. Godineşti, plaiul
Vulcanul, jud. Gorj, situată pe
șes şi pe valea cu același nume

PÎRIUL-ADÂNC

Tazlăul-d.-s.,

pe coasta căreia

com.

Nadișa,

se află situat

căt. Răchitișul.

Piriul-Adînc,

pădure,

jud.

Ba-.

căă, pl. Bistriţa-d.-s., com. Mărgineni- Munteni, care aparţine

proprietarilor
megieșă

răzăși

din

Luncanişi are

tindere de

în-

103 hect.

Piriul-Adiînc, pădure,
căi, pl. Tazlăul-d.-s.,

| „ dișa, a cărei

com.
o

stăpinire

jud.
com.

BaNa.

se

îm-

parte între răzăși și d.L.

Ver-

nier. Este supusă regimului silvic şi e populată cu fagi şi stejari.

"Piriul-Adînc, zădure, în întindere de 100 hect;, pe teritoriul com. Spulberul, „pl. Vrancea, jud. Putna.
Piriul-Adinc, zirîz,

ce udă

co

PÎRIUL-ARINILOR

: 745

” muna: Colacul, pl. Vrancea, jud.
* Putnă, Iese dintre virfurile . Po„: durile şi Satul-Mare, „pe care le
"şi desparte,

PÎRIUL-GLODULUI

171 capre, 24 cai, 273 rimători;
„40 stupi cu albine.
Venitul com.. e de

lei 1195,

bani 49, iar cheltuelile, de 1185

lei, 87: bani..
Pirîul-Arinilor,

fădure,

pe mo-

şia Urlaţi,. com. Virful-Cimpului,
pL perhometele, jud. Dorohoiii.
Pîrîul- Boghii, sat, jud. Bacău,
pl. Trotușul, com. “Tirgul-Tro"tușul, situat “pe. pîriîul cu același
nume, pe dreapta Trotușului,
la 2 kil. 630 m. de satul Tir„ gul-Trotușul.

Are o populaţie.de 289 suflete; o biserică, clădită la 1812
de. Dimitrie” Cornariăi; deservită
de 2 cîntăreţi; 2 -cîrciumi..:%
Vite

sunt: 7. cai, "I4I

cornute,

19 porci și.76

Pirîul-Boia,
tea :de

com.

rur.,

capre.
în parPetrești-

a com.

S..E.

vite

d.-s. şi la N, comunei Jupăneşti,
pl. Gilortului, jud. Gorj, formată
din cătunele Piriul și Boia.

E situată pe” ambele
- ale piriului Gilortul
lul

Boia,.la

V.

maluri

și pe dea-

și dealul Pirîul,

la E. de Gilortul.
- Are o suprafață cam de 2000
-

hect,, din care 660 hect. arabile,

20 hect. vie, 22 hect. prunet,
restul fineţe .și pădure,

în în-

tindere de aproape 1364. hect,,
- . proprietate a. statului şi a.d-lui

Ilie Alexandrescu.
Pămîntul este productiv;
cultivă mai
-. Brunii, .

cu

seamă

face pe Valea-Gilortului, pe şoseaua județeană T..Jiul-Filiași,
care o leagă la-.N. :cu com. Petrești-d.-s., iar la S.

cu

Bărbă-

tești. De cătunul" Boia e legată
printr:o șosea vecinală. Printr'un
drum de care se leagă cu com. Lii-

curiciul. Mai are linia ferată Fi.

liași-T.-Jiul,
piată

cu stația mai aproCărbunești.

In com. se găsesc:
şi 3. izvoare,

7 puțuri

Văi mai însemnate sunt: Va:
lea-Piriului, valea. Marina, valea

Tupșa,

în cătunul Piriul și va-

lea Socul în cătunul Boia, toate
udate de piraiele, purtînd ace_ leași numiri.
_

Piriul-Bosiei, pir, jud. Fălciă,

pl. Crasna; izvoreşte din satul
Valea- Bosiei; trece prin com.
Siroești,
Crasna,

și se

Pirîul-Calul,

varsă

zădure

în piriul

suflete, din. care

31.143 contribuabili ;. 1 școală, fon. dată la 1860 şi” frecuentată de
40 elevi; 2 biserici, una fondată
“la 1730, şi ceâ-l'altă la 1803, de
locuitori și deservite de 2 preoţi
“și.4 cîntăreți, . .
y
Locuitorii păsedă! 33 pluguri,
48“care cu:boi, 1 căruță cu cai,
409” vite “mari cornute, 553 oi,

același. nume.

Vatra satului ocupă. 109 falci,
cu o populație de 99 familii,
sâii 426 suflete.

Improprietăriţi îîn
„18

fruntaşi,

26

1864 sunt

pălmași

și 18

codaşi, stăpînind 248 fălci. |
Areo biserică de lemn. Şcoala
„ din Mădeiul servă și acestui sat.

Pirîul-Codrului, zădrre, în jud.
Bacăi, pl. Tazlăul-d.-s., .com..
Băsești, proprietatea d-nei Eca-

terina Gheorghiu. Are 65 hect.
și e supusă regimului silvic,

Pirîul-de-pe-Vale,
rește din partea

ziriz,

izvo:

de N. a com.

Șuletea, pl. Mijlocul, jud. Făl- ciă, curge spre S., pe partea
“de E. a com., pe sub dealul”
“ Zăvoiul și, după ce se uneşte
cu piriul Bobişul, din jos de
- Sat, trece în com. lepureni, jud.
Tutova,
Piriul-din-Prozii, zâr?4, . izvo“_reşte de pe moșia Broscăuţi,

com. cu acelâși nume, pl. Coșula, jud. Dorohoiii; trece - în
com, Văculești, unde formează
„iazul Trosna, și se varsă în riul

a statului,

- în jud. Neamţu, .pl. Piatra-Muntele, com. Calul-Iapa. Se arencu 2100 lei „anual.

se

viile şi

=

Comunicaţia în Piriul-Boia se |

- dează

Ate o populaţie de 201 fa
milii, sau 707

. Teritoriul comunei este - udat
„de riul Gilortul, care o străbate
de la N. la S. :

"așezat pe țărmul sting al Ristriței şi străbătut de pirtul cu

Pirîul-Cărbuna. Zădure, situată

pe hotarul dintre com. Răucești,

- pl. de Sus-Mijlocul, jud. Neamţu,
şi jud. Suceava.
Piriul- -Cărbuna, piriă, -judeţul
” Neamţu, situat pe. hotarul ju.. deţului despre Suceava, despărțitor comunei Răucești de mo- șia Brusturi, din jud. Suceava.
Piriul-Cirjei, sas. pe moșia Borca, jud. Suceava, com. Mădeiul,

Jijia,

Piriul-Domnişoara, 7rup de pă„dure, pe moșia Cotul-Vînători,
- com, - Vînători-Dumbrava-Roşie,
- plasa Piatra- Muntele, judeţul
Neamţu.

Pirtul- Galui, pădure. Vezi Galul, pădure, în Valea- Bistriţei,
„jud. Neamţu,
Pirăul-Gloăulă, sat, în jud. Ba«că, pl. Tazlăul-d.-s., com. Luncani, așezat la poalele dealului

Tocila, la marginea pădurei cu
același nume şi la. 600 m. -de

satul Luncani (școală).

-

PIRIUI-GLODULUI

U6

Are o populație de 54 fami"li, sati 257. suflete.
Vite: 3 cai, 103 vite 'mari
cornute şi 6 porci,

Piriul-Glodului, izoșie, în. jud.
Bacăi, pl. Tazlăul-d.-s., com.
"Luncani, în întindere de 10073
hect., din cari 1083 hect. pă-

dure. inca mai înainte de mă-

năstirea Pingăraţi (jud. Neamţu).
Azi

„dînd

este proprietate

a statului,

un venit “anual

de: 1362

lei,

în jud. Bacăă, pl. Tazlăul-d.-s,,

com.

Luncani,

în întindere

* 1083 hect., proprietate
tului,

”

de

a sta-

ceava, com, Giurgeşti; izvorește

dintre dealurile Osoiul și Cotirgași; străbate satul cu același

„nume și, după un curs de aproape 3 kil., se varsă: în Șomuzul-Mic,
,
|
In, timpul, : ploilor. se 'transîn torent,

care

tirăşte

pietrele la vale; locuitorii între:buinţează aceste pietre la clă: diri şi drumuri, făcînd și un mic
negoț cu ele.
:

Pirîul-lui- Barcan,

pirtiaj, în

- jud. Neamţu, pl. Piatra-Muntele,
com. . Dobreni;

izvorește

din.

_"Dealul-Pietros, curge paralel cu
piriul Runcul și se varsă în piriul Almașul, în dreptul stîncei
situate între herăstrăul No. 1 şi
2, de pe moșia Almașul.

Piriul- -Lung, irită, în jud., Gorj,
pl. Novaci,

com. Cărpinișul; iz-

„ vereşte din- plaiul muntelui Pla- sala, de la locul numit Hăciuga,

împreunîndu-se cu piraiele Cio-

căzana şi 'Teişul, la S. de com,
Cărpinișul, la locul numit Ciolpani.

Bo-

Proprietatea moșiei a fost a
Prințului Grigore.Mihail Sturdza,

toșani; izvorește din coasta dealalui Cerbătoarea sati Gilgiitoarea și, unindu-se cu Hurgheșul,

se varsă în pîriul Neaunul și împreună cu acesta în iazul Lea:

moștenită
Mihail
Are

de

la părintele

săă

Sturdza-Vodă.
2 biserici, deservite

de

pl.

.I: preot, 2 cîntăreţi și 2 pălămari. Una în satul Piriul-Negru,
are hramul Sf, Mihail şi Gavril

Piriul-Mare, zîriă, în jud, Do.

şi e făcută de lemn, în anul
1798, de Ioan Lăzărescu ; cea-

hul, în com.
Coșula.

rohoiă,

pl.

Feredieni,

din

Berhometele,

Valtă în satul Vlădeni are hramul
Sf. Gheorghe și e” făcută de

com.

Grămești; izvorește din Buco- vina (Austria) ; trece prin Boto-

Budeşti, şi se

Varsă în dreapta Siretului.

Pirîul-Mare, ziriz, izvorește de

bîrne de stejar, în 1785 după
- cum se dovedeşte din inscripția
următoare, săpată în lemn deasupra ușei:
Această sfintă biserică s'a făcut în
zilele luminatului Domnitor lo Alexandru Mavrocordat, și a Presfinţitului Mi-

pe proprietatea statului, numită

Dealul

şi curge prin com. rur.

Domnești,

Pirîul-Glodului, piziz, jud. Su.

„formă,

Pirîul-Mare, ziriz, în jud.

șănița, Grămești,

Piriul-Glodului, Pădure foioasă,

PÎRIUL-NEGRU

"Mușcel,

pl.

Nucşoara,

jud.

de la V. spre E.

Piriul-Mare, ziriz, în jud. Suceava, izvorește de sub dealul
Măganul

și se varsă în Neagra-

Șarului, după ce a udat com.
Neagra-Șarului și Șarul-Dornei,
pe o lungime de aproape7 kil.
Piriul- Moineşti, sai Piriul, saz,
în jud. Bacău, pl. Muntelui, com.
Moinești, situat pe piriul cu același nume, mai îîn jos de Lunca,

avind o populaţie, de 217 sufi.
Locuitorii posedă: 3 cai, 61
vite „cornute,

25 porci și 162 oi,

Pirtul. Negru, sat, pe moşia

cu

acelaşi nume, jud. Dorohoi, pl.
” Berhometele, com. " Dersca; la
„care este alipit și sătișorul VIă-

„ deni, cu 0 populație de 62 familii, saii 250 suflete..
|
In vechime: fie-care
moșie

- sunt

Şi un

unite

sat.

într'un

forma

aparte,

o

acum

singur trup ;

cel dintiiii este așezat pe ambele
laturi ale Piriului-Negru, de pe
podișul înclinat către șesul Siretului, iar al doilea tot pe la- turile piriului sub poalele pă"„durei.

tropolit

Gavriil,

la

1785,

Iulie S$ zile.

Locuitorii împroprietăriți au
280 hect, 71 arii, pămînt, iar
proprietarul moşiei: 1297 hect.,
57 arii, cimp şi. 359 hect., 32
arii, pădure.

Piraiele principale ce trec pe
moșie sunt: Negrul şi Vlădeni,
începînd

din pădurea

moşiei

şi

vărsîndu-se în Molniţa, ce curge
pe hotar,
,
Piatră de zidărie se află la o

parte a pădurei; iar prund de
şosele. se găsește în mare cantitate pe coasta dealului din
* partea de N.-V.a, satului.
Drumuri principale sunt: calea naţională Mihăileni-Botoșani
şi calea județeană Mihăileni- Dorohoiii.!
Moșia se hotăreşte cu Dersca,
Viţcani, Cîndești, Bucovina, Tir-

“gul-Mihăileni, Sinăuți şi Turcat-

ca.

Localități de însemnat

sunt:

- Movilele-Mari şi Seleştea-Vechie.

Pîriul-Negru, -pirii, “izvorește. de
pe moșia Rădăuţi, jud, Dorohoii,

com. cu

același nume,

pl.

“Prutul-d,-j., face multe: cotituri
prin țarina locuitorilor; desparte
satul de tirgul Rădăuţi; cotește

-PIRIUL-OATA . .

spre E., împrejurul satului şi se
_varsă în riul Prutul.
”
Pirîul-Oaia, zîrîă, în jud. Bacău,

Bogdănești

şi se

ocupaţia lor eră, ca şi astăzi,
munca în pădure, plutăritul şi

„de dealul Coșlugea,

creșterea vitelor. (« Uricariul», de

- Coșlugea (138 m.); iar la S., de -

T.

pl. Trotuşul, com. Bogdănești,
"care obirșește din l6cul numit
Dumbrava; curge pe teritoriul
satului

C., vol. VII,

Piriul- -Pintei,

pîriz,

dealul

jud.

Su-

gul-Trotuşul, care obirșește din:
muntele Cernica; curge pe ho-

7

în jud.

hotinului.

moşia

drumuri
partea

Cernica,

Piriul-Secului, pădure,
nume, pl.
rohoiii.

pe mo-

Coșulă,

jud.
|

Do_

şi

Piriul-Strîmbei, zădure părticu-

"aşezat pe țărmul stîng al Bis:
"triței și pe ale praielor Pintei
„şi Găinei. Arc o populaţie de

lară, jud. Bacăi, pl: Tazlăuld.-s.,
„

com. Bucșeşti, populată cu fagi,
ştejari, mest&acăni şi catpeni.

430 suflete, locuind îti
î S4 case;
o-bișerică, cu hraiiiul Sf. Ioan,

nistrația Doimeniului

Pirtur- “Teiului,
'culară, jud.

“pădirz

Bacăiă,

“parti-

pl. Tazlăul-

Coroânei,
Pirîul-Ursului, mahala, în oraşul Nearaţi, jud.: Neamţu,

"veşteşi acestui sat,
Improprietăriți în “1864 și
„1879 sunt: 1 fruntaș, 31. păl-

Pirjoaia,. saz, în jud. Constanţa,

şi 24 codași, stăpînind 182

fălci și 40 prăjini.
“ Drumuri principale” sunt: “la
Fărcașa (3700 m.) şi li Săbăsa

“pl: Silistra-Nouă, cătunul com.
Satul-Noii, situat în „partea de
N, -V. a plăşei și cea de S.-V.
“ai com. la 31 Kil: spre V. de
“Căturiil de reședință, Satul Noi,

G kil.).

pe “inalul' drept

In 1803, Pirtul- Pintei ă mă
năstirei Rișca, număra 27 “liuză,
plătind 480 lei bir anual; iar

“Este: închis

bată

|
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par-

la Ostrov și

comunale

pleacă

din

la Cilnia,

Pirjoaia,

movilă

însemnată,

în

jud. Constanţa, pl. Silistra-Nouă,
pe teritoriul com. rur. Satul-Noi

şi pe

acela

al cătunului săii,

Pirjoaia; e situată .pe muchea
dealului Coșlugea, în partea de
+

N.

a plăşei şi cea de V. a co-

mhuriei; ăre

m,
satul

o înălțime de 141

Și domină valea Pirjoaiei, cu. același

nume

şi. dru-

Cilnia-Pirjoaia

"şi Galiţa-Satul-Noii; e situată
“la Soo: m. de halul drept al
“fluviului Dunărea, dominînd ast“fel pe o bună întindere âpele
Tai; a fost punct trigononietric
de observație de'rangul al z-lea;

i Este acopărită cu verdeață.

d.-s., cotăpusă din! fagi şi stejari.

deservită de 1 preot şi 2 cîntăreţi. Școala din Fărcaşa ser-

“maşi

ducînd

în

de E., ducînd

thurile comunale

„în com. Iărcașa, jud. Suceava,

"clădită din lemn, --restaurătă şi
înzestrată în 1885 de Admi-

altul

tea opusă ducînd

și se varsă în Oituzul, pe stîn-

"șia Șendriceni, com. cu același

:
saz, pe

şi

Coșlugea şi la Satul-Noti.

de la S.

Fălciii, pl. Podoleni, com. Baz"ga; izvorește din Dealul-Orsoaei
şi se varsă în pîriul Fundul-Bo-

Oltina

pleacă pe

unul

trecînd prin Bugeagul: alte trei

Pirîul-Sărat şi Valea-Babei,
pădure particulară, aparţinind
d-lui A, Lupaşcu, ci o suprafață de 200 fălci, pe teritoriul
com. Cimpurile, pl. “Zăbrăuţul,
jud. Putna.

spre N., şi se varsă d'a dreapta
Slănicului.
Piîriul-Pietrelor, ziriă,

la

Dunărei,

ga,

mai la vale de

cu mo-

suflete, lo-'

Drumuri comunale

Piîriul-Popii, ziriz, jud. Bacăii,
pl. Trotuşul, com. Hirja, care
izvorește din muntele Lespezi

com. Tîr-

Transilvania,

Ghivișlicul-Mare,

malul

Piîrîul-Pescarului, piri;, în jud.

la S-E,

cu movila

48 familii, saii 204
cuind în 43 case.

satul cu același nume,

se aruncă în Bistriţa.

multă păcură.
Bacău, pl. Trotușul,

Ciatal-Orman;:

vila Pirjoaia S. (141 m.).
Are o întindere de 720 hect.,
din care 6 hect. ocupate de
vatra satului, cu o populaţie de

pe o lungime de 8 kil., în care

Piriul-Păcurei, zirizaș, în jud.
Neamţu, pl. Piatra-Muntele, com.
Doamna ; conţine în apele sale

Pirîul-Pintei,

p. 255).

şi, după ce a udat com. Fărcașa'

varsă

străbate

spre

dealul

"ceava; izvorește din dealul Țifla

în Oituzul,

tar,

-. PÎRJOLEA

147

la

âl Dunărei.
N.

de

către

“dealul La-Două. Movile, cu vîrful
"săi Dirjoaia' (142-m.) la E. de

Pirjolea, fost sat, ce era situat
pe proprietates, Stănești, plasa
Marginea, jud. Vlașca, la ex-

“trema

căruia

se

1828,

hotarul

dintre

mînească

afla,

și ținutul

la ânul
Țară-Ro-

turcesc” de

dincoace de Giurgii.
“ Printrinsul trecea drumul Bafiului ce servea de hotar între
"posesia Țărei- Rominești și moșia
“Turciei,
„ Acest sat, se'“zice, a' fost

făcut de Aidin- Pașa şi Benarin Ă
"Pâșa,.

ii

PÎRJOLEA

748

Pirjolea, za/e, în satul Stănești,
pl. Marginea, jud. Vlașca, care
primește într'insa văile: Țiga„nul, Bălanul și Mălureni,

pl. Ocolul-de-sus, ţinînd de com.

„Tur.

căt.

flete; o biserică,

de 308 su-

clădită în 1781

de locuitori, cu ajutorul fostului

"„arendaş

al moşiei

peni ; 1 cârciumă,

statului Cim.

Vite sunt: 6 cai,
coinule și 34 porci.

Aci
mare,

se află
care

185

Tazlăul-d.-s.,

com,

„Cea mal mare parte cîmp de
arătură. E proprietatea statulu,

și înainte de secularizare apar.

ținea schitului Frumoasa,
Se arendează
anual,

cu

23000 ler

„Bacău, pl. Tazlăul-dcom.
.-s.,
Băh.

nășeni, aparținînd statului. Este

foioasă,
vre-o

și are o întindere
600 hectare,

Pirjolului

(Metohul-),

1833 de locuitori, deservită de
1 cîntăreț și 1 paracli-

ser; o școală mixtă, înființată
la 1857, frecuentată de 49 elevi
și 14 eleve,

-

Veniturile și cheltuelile com,
se urcă la 5921 lei. anual,
Locuitori împroprietăriți din
1864 sunt 107; neîmproprie-

tăriți sunt 42,

|

Vite: 462 boi, 375. vaci, 5
tauri, 171 vițel, 403 cai, 6 mă.

gari, 400 oi, 166 rîmători.

Pirjolul-Cimpeni, pădurz, jud.
de

ruine,

în jud. Buzăii, com. Vispești. căt,
Văleanca, în pădurea Slobozianu,
unde se zice că a fost un vechiii

schit: Pirjolul.

Pirlagele, sa;, în jud. Mehedinți,

fa

Stăncuţa. Are o suprafață de
7000 hect., în formă dreptunghiulară, cu o populație de 789 suflete; o biserică, înființată la

pl:

Băhnășeni,

în jud. Me-

şi Ciacirul; la S.-V., cu Insură.
ței şi Lacul-Rezii ; la E., cu

1. preot,

In com. se află 1 piaţă și 4

stradle. Spre S,, peste Călmăţuiii,
e un pod.
a
Comuna s'a înfiinţat cam pe
la 1830 şi s'a format din locuitorii cât. Palivan,

Drumuri:la Vizirul, spre N.V. (8 kil.), pela Movila-Turcului;
la Ciacirul, spre N., prin punctul Arama (11 kil.); la Stăncuța,
spre E., pe lingă punctul numit
Bărbatul (8 kil.); la Berești-d.-j.,

spre S.-E., pe la podul Cornul.

Malului (10 kil.) ; la Lacul-Rezii,

spre S.-V., peste viroaga Puturo-

sul și Călmăţuiul (5 kil.); la Filiul
spre V., pe malul sting al Călma-

țuiului (19 kil.); la Brăila, spre
N., pe vechiul drum și apoi pe
șoseaua Brăila-Călărași (44 kil.),

ce se 'află la

N.-E., și din ai tirlelor Pirlita, ce
se află la E,
Pirlita, com.

Pirlita, com. zur. pl. Balta, jud,
Brăila, așezată pe malul sting
al piriului Călmățuiul. Se învecinește la N.-V. și N. cu Vizirul

o deschizătură

Ocupă o suprafață de 400 fălci,

Are

hedinţi, pl. Ocolul. Aci se
"pietre de moară,

vite

jud. Bacăi,

și Vlădeni.

Pirlipăţul, mapa,

şi este înconjurată de 3 rînduri
de șanțuri,
Se găseşte aci o fabrică de petrol și vre-o 10 băi de păcură.

Pirjolul, zzoșie,

Căldărușa

tul fineață şi izlaz.

o movilă (dilm)

are

moșie,

durea numită Valea-Nucului şi
Pietrișul, 180 hect, arabile, res-

|
o populaţie

62 case,

380 hect., din care 43 hect. pă-

Băhnăşeni, așezat pe malul drept
_al riuluy Tazlăul-Mare, la 6 kil.
240 m.
de
satul Băhnășeni

Are

Are

în jud. Buzăii, com, Cernătești,

Pirjolul, sai Văriştea, saș, jud.
„Bacău, pl. . Tăzlăul-d.-s., com.

(şcoală).

Baloteşti.

Pirlăteasca (Zărnești),

Pirjoleşti, suâdivizie a cătunului
Lunca-Frumoasă, jud. Buzău,
"com. Pirscovul,

„.

PÎRLITA

satul

cu

rur.,

formată

din

același nume, în jud.

Teleorman, pl. Tirgului,

situată

pe Valea-Urluiului.
Se învecineşte la N. cu com.

” Peretul; la S,, cu căt. Broşteanca,
al com. Bogdana; la E., cu

„com. Plosca şi la
Băduleasa,

V.,

al com.

cu

Are o populaţie de
fete; o şcoală mixtă,
tată

de

26 elevi;

căt,

Băneasa.

827. sufrecuen-

o biserică cu

1 preot şi 2 cîntăreţi. Pe apa
Urluiului este o moară de măcinat.

N

Piriul-Urluiului udă toată partea de S. a com,, formînd două

heleștae, unul al com. și cel.lalt
al proprietății. Terenul acestei
com.

este accidentat,

de mai multe vilcele,
Întinderea

com.

străbătut

este cam de

1600 hect., împreunăcu moșiile
de pe dinsa.

Satul

este

pe coasta Văir-Urluiului,

așezat

Locuitori improprietăriţi după,

legea rurală sunt în tiumăr.de .
164, pe o întindere de 472 hect.

Pe proprietățile lor aii şi vii, în
întindere de 631. hect,

Vite: 349 vite mari cornute,
193 cai, 677 oi şi 134 porci.

Budgetul com. e de 4457 lei,
92 bani, la venituri și de 4445
lei, 84 bani, la cheltueli.

|

Comuna Pirlita se leagă cu
căt. Broșteanca prin șosea” veci-

nală și de acolo cu com. Bog-

dana. Cu com. Plosca, căt. Băduleasa şi cu com. Belitori, se
leagă prin vechiul drum numit

al Pirlitei, ce trece şi prin căt,
"Dulceni.

_PÎRLITA

.

“ Distanţa de la Pirlita pănă la
Roșiori este de 21 kil., pănă la
reședința jud.,de 52 kil. și pănă

la Alexandria, de 26.

- Imprejurul com.

sunt

măguri

dintre care

și . movile,

multe

“unele servesc şi ca semne de
hotare; cele mai însemnate sunt
Măgura-Mare, Măgura-lui-Trandafir, Măgura-de-la-Rusca, Mă-

„ gura-Pindarului și Măgura-Hotarului. |
Satul Pirlita este dintre cele
vechi;

îl găsim

trecut în

- satelor, întocmită la
domnia

lista:

rur. Vasilaţi-Popeşti,

silaţi, pe malul drept al rîului
Dimboviţa.
Se întinde pe o suprafață de
1750 hect., cu o populaţie” de
382

co:

rur.,

formată

din

satul cu același nume, jud. Brăila,

pe muchia platoului de N. numit
'al Vizirului, aproape de Cornul-

Malului, la 44 kil. spre S. de oraşul Brăila; s'a înfiinţat la 1830
de locuitori veniţi din căt. Palivanul, de pe teritoriul com. Vi-

zirul. Are o suprafață de 37
hect. cu o populaţie de 8or
:suflete, locuind în 156 case; 5
cîrciume; o şcoală . mixtă înfi-!

inţată la

1857, frecuentată

de

locuitori,

cultivă 1325 hect. (55 sterpe,
65 islaz, 5 vie). Locuitorii cultivă tot terenul.
Comerciul 'se face de 1 cîrciumar,

Numărul
396

vitelor

şi al. celor

mari

e

mici, de

de

554.

Pirlita, sa/, făcînd parte din com.
rur. Pirlita-Sărulești, jud. Ilfov,
pl. Negoești, situat la E. de

București,

pe

malul

văei Mostiştea,

drept

al

Aci este reșe-

dința primăriei.
Se întinde pe o suprafață
de 2890 hect., cu o populaţie de
418 locuitori,
D-na Eufrosina Ghernian are
2500 hect. și locuitorii, 390 hect.
Proprietarul cultivă 2085 hect.
(250 hect. sterpe, 150 hect. izlaz,

15 hect. pădure). Locuitorii cul-

tivă 345 hect. (25 hect. izlaz, 20

1

„preot, 2 cîntăreți și 1 paracliser.

hect. vie).
Are o biserică cu hramul Sf.

" Vite: 531 cai, 4 asini, 1200
"cornute, 4500 oi, 2 capre şi

Gheorghe, deservită de 1 preot,
şi 2 cîntăreți; o școală mixtă, fre-

cuentată

Pirlita, căzuu, al com. Cănești,
jud. Buzăi, cu 180 locuitori
și

61

case; are sub-divizia Pet-.

cari. Aci s'aii retras locuitorii
“din căt. Cănești, în urma sur-

părei malurilor și dărîmărei caselor,

din

care

cauză

Pirlita,

a/fă

numire

în 1899—9o00,

de

36

elevi și 21 eleve; 3 mașini de
treerat cu aburi; 1 heleştei și
1 pod stătător.

Comerciul
ciumari.

se face de 34 cîr-

Numărul vitelor mari e de 316
şi al celor mici,” de 692,

satul Că-

nești s'a și desființat.
a

satului

Gura-Ialomiţei, pl. Ialomiţa- -Balta jud. Ialomiţa.
Pirlita, sal, făcînd parte din com.
3

-

36 şi al celor mici, de 7ș.
Pirlita.

Vezi

Stănești- Văcăreşti,

Pirlita, sat, făcînd parte din corn.
rut, Căciulaţi, jud. Ilfov, pl. Za
gov.

„Se

Pirlita, sa/, în jud. Mehedinți, pl.
“Motrul-d.-j., com. rur. Bresniţa; |
are 73 case.
Pirlita, sal, jud.

„tea de

28 elevi şi 2 eleve; o biserică,

100 rimători,

„ Comerciul se . face de 1 Cîrciumar,
Numărul vitelor mari. e' de

D. Șabechi are: 1450 hect. şi

zidită de săteni la 1859,

cu

.

jud. Ilfov.

locuitorii, 300 hect, Proprietarul

1741, sub

lui C. Mavrocordat;
făcea

jud. Ilfov,

pl. Negoești, situat la V. de Va-

şi atunci parte diu pl. Tirgului.
„Pirlita,

PÎRLITA

749.

întindepe o “suprafață de

43 hect., proprietatea d-nei C.:
Blaramberg, cu o populaţie de
73 locuitori,

Tulcea,

în par-.

E, a pl. Tulcea,

și în.

cea de V.a comunei Beș-Tepe,

din care face parte, așezat pe ma.
lul drept al brațului Sf. Gheor“_ghe, la ş kil. spre N-V. de re- ședința

Beş-Tepe.

Are o întindere de 44 hect,
cu o populaţie de 59 familii, sati

„282 suflete: 181 Ruși, 73 Ro-

„mini și 28 Bulgari.
|
„Pe aici trece drumul comu:
nal: Tulcea— Beș-Tepe—Mahmudia,
Pirlita, căfuu, pendinte
Adunaţi-Copăceni,

jud. Vlașca. Vezi
naţi-Copăceni,

de com.

pl. Cilniștea,

com.

Adu-

Pirlita, cărm, pendinte de com.
Obedeni, pl. Neajlovul, judeţul
Vlașca. Vezi com. Obedeni.
Pirlita, dea/, în jud. Tulcea, pl.
Isaccea, -pe teritoriul com, rur,
Balabancea,

și anume

pe acela

-

al cătunului Țiganca-Taiţa; se
desface din Dealul-Cadiului; se

îndreaptă spre S., avind o.di-:
recțiune generală de la N.E..
spre S.V.; se întinde de-alun- 'gul

piriului

Pirlita;

brăzdează

„partea centrală.a plășei şi cea
de NE.

a comunei;

areo înăl-

țime de peste 320 m.; punct .
„ trigonometric. de observație de
rangul 2-lea; este acoperit cu .

păduri întinse;

se prelungește

cu dealurile Piatra-Roșie

şi Ni-

PÎRLITA

150

colițelul, la poalele căruia se află viile Sarica.

Pirlita, zzoșie, pendinte de com.
cu același nume, pl. Balta, jud.
Brăila ; are o suprafață de 7500
hect.

și

aduce

un

venit

Se compune

„Se

toate arabile. Din acestea, 333.
" hect, aparțin d-lui M. C. Mănciulescu și 767 hect., moştenitorilor decedatului Spiru Eftimii.
Pirlita, Pădure, jud. Dimboviţa,
„pl. Ialomiţa, com. Vizurești,a
vînd peste

57000

arii.

Pirlita, pîrîă, în jud. Tulcea, pl. .
Isaccea,. pe teritoriul com. rur..
Balabancea şi anume pe acela al.
- cătunului săii Țiganca ; este for-:
mat de două mici pirate: Pirlita- Mare . și Pirlita - Mică, care
izvoresc din Dealul-Cadiului; se

“îndreaptă spre S.-V., curgind
printre dealurile Pirlita și Taiţa;
brăzdează partea de E, a plășei
„ŞI N.-E. a comunei; curge numai
printre

păduri

după

un

curs

de 6 kil., se varsă în piriul Taiţa,
pe

stinga,

în dreptul satului

Ţi-

ganca-Taiţa.

| Pirlita-Buciumeni, pădure, jud.
„Ilfov,

pl. Negoești, situată între

căt. Gruiul şi Pirlita.
“Piriita- -Săruleşti,

cowz. ur „ jud.

Ilfov, .pl. Negoești, situată la E,

de București, pe malul drept al

văiei Mostiștea,

la. 45

întinde pe o suprafață de

kil, de o-

raș. Stă în legătură cu com,
-- Sohatul prin o șosea vecinală..

„este

apropiată

de teritoriul do-

adincime

curești, şi d-nele Eufr. Gherman
şi Eliza Filipescu, ai 6423 hect.,,

mă eliptică, o lungime de 2 kil.,
o lărgime de 1 kil. și o întin- :
dere de 120 hect. ; este acoperită -

brogean,.de care o desparte un
braţ de 60 kil. lungime şi cu o

Eforia Spitalelor Civile din Bu-

de 3!

m.; are o for-

iar locuitorii, 11$2 hect, Proprie-

cu păduri de sălcii, iar în par-

(1028 sterpe, 567 izlaz, restul
pădure). Locuitorii cultivă 1105

și este inundată adesea-ori,

tarii cultivă în total 4442 hect,

hect.

(57

hect.

izlaz

Și

tea de

lei și la cheltueli,

Hieră,

cu pietriș

pe

vechii

Dunăre,

același. nume,

nisip

de fron-

în

jud.

și

insula

cu

Constanţa,

pl. Silistra-Nouă, în dreptul satului Rasa, din jud. Ialomiţa.

de

5803 lei.
Are: 3 biserici, la Pirlita, Sa.
rulești și Sulacolul; 3. școale; 6. maşini de treerat cu aburi;
4 heleșteie și 1 pod.

Pirlitura, sătuc, în jud.
pl. Siretul-d.-s,,

com.

Bacăi,
Filipeni,

care, împreună cu alte două tru-

Vite sunt: 718 cai și iepe, 20
armăsari, 391 boi, 497 vaci
şi

„puri, intră

în compunerea satu-

lui Slobozia-Filipeni.

viței, 18 ţauri, 1ş bivoli, 42 bi-.
volițe, 41 capre, 392 porci,

3285

V.,

Pirlitul, pichet

restul

vie),
Budgetul com. e la venituri
de 6100

Pirlita, pădure, , jud. Dimboviţa,
“pl. Ialomiţa, com. Tătănari, a» vînd peste 25000 arii,

Pirlitul, asul, în Dunăre, jud.
Constanţa, pl. Silistra-Nouă, pe
teritoriul com. .rur. Satul-Noiă,
situată în partea nordică a pl.
şi a com. în dreptul satului
Socariciul, din jud. Ialomiţa ;

7605 hect,
D.nii C. Mănciulescu, P. Rîureanu, Pleşoianu, A. Sulacolu,

Pirlita, moşie, în jud. Teleorman,

1100. „hect,. mai

Al-

colul, cu o populaţie de 1406 su-

de Roma,

de

satele:

flete, care locuesc în 403 case și
- 25 bordeie,

anual

pl: Tirgului, com. Pirlita, avind

din

PÎRLIȚI

beanul,
Chiricuţa,
Gologanul,
Manciul, Pirlita, Săruleşti și Sula-

de 38912 lei; aparţine contelui

o întindere

-

Pirlitura, munte, în jud. Suceava,
com. Mălini.

oi.

Locuitorii posedă: 238 pluguri: :
102 cu boi, 136 cu cai; 300 Pirlitura,
Pichet de frontieră, pe
care și căruțe: 124 cu boi, 176
Dunăre, jud. Constanţa, pl. Si-

„Cu

cai,

listra- Nouă,

Comerciul se face de 23 cîrciumari.

„Locuitori împroprietăriți sunt
125

252,

şi neimproprietăriți mai sunt.

Pirlitura,

Pirlita,

/ac,

în

în

din

insula "Balta,

jud. Ialomiţa, pl. Ialomiţa-Balta,
com.

Pirlitul, saz, în jud. Ialomiţa, pl
„Cimpului, pendinte de com, a
mușica, situat pe luncă, la
3

mușica,
Mai înainte a purtat numirea,

de Uleşti-de.jos.
Are o populaţie de 22 familii,
şi

boi,

Bordușani.

Pirlitura, pădure, a statului, în
jud. Iași, pl. Stavnicul, com.

kil. spre S. de riul Ialomiţa și
» spre V. alăturat de satul Fru-'

Vite sunț: 150 cai
200 oi şi 25 porci.

insula

dreptul satului Șocariciul,
pl. Borcea, jud. Ialomiţa.

Mogoșeşti.
Pirliţi, pechie numire a cătunulul
Cochirleanca, jud. Buzăi.

.-

Pirliţi, sal, făcind parte din com.
tur.
jud.

Cireașovul, pl. Oltui-d.-j.,
Olt. Are:o biserică, zidită,

|

PÎRLIȚI

151

la. 1802, de preoții Dimitrie și
Tudosie.. Sa reparat la 1826
„de

aceiaşi ctitori,

Pirliţi,

cătun,

„ dila, pl.

al comunei

Vlă-

Ocolul, jud. Romanați,

+ în apropiere de gara Vlădila.
Are o moară cu aburi.

nului (1881) în Butoiul, deservite de 3 preoți și -6 cîntăreţi;
8 cîrciumi,
Vite mari sunt 2400, vite

josul

satului

Stănești, pl. Marginea, jud. Vlașca; se vede acest sat pe planul

din

1831

fâcut:de

Ruși.

Pirloagele, câzuu (tîrlă), în jud.
Ialomiţa, pl. Ialomiţa-Balta, com.
Larga, pe cîmpul Bărăganul. . :

„Pîrloagelor (Pîriul-), pîrîz, a
fluent al Siretului, în jud.
„ceava,

„lungime

com.

de

Păşcani,

Su-

avînd

o

11 kil.

Aci

se face un bilcii

în com. rur.

(Izvorul-Dulce),

firiă, în jud. Buzăii,
ziorul, căt. Găvanele;
la -Poiana-cu-Lapoși
Poiana- -Stilpilor și se
Sărățelul-Bălăneştilor,

com. Bo-:
începe de:
şi de .la
varsă în
în com.

„Brăești,

d.-s., jud..

Romanați.

Se

com-

pune din satele: Pirscoveni (1130
-loc.), Vălsăneşti (Olari 544 loc.)
și Butoiul (243 loc.) şi e situată
lingă Olteţul, la 12, kil. spre,
S.-E. de Balş şi la 20 kil. spre.
N. de Caracal. Altitudinea te-:
renului d'asupra. nivelului Mării este de

Are

160: m.

o populaţie de

528

fa-

milii, saii 1917 suflete ; o școală,

mixtă, care a fost frecuentată.
"în 1899—900 de 69copii; 3 bisezici: Sf. “Nicolae (1848). în

Pirscoveni; Sf. Nicolae

(821)

în Olari și Nașterea-Majcei. Dom7?

-

Mare şi Bisca-Mică, Sărățelul-

14

plaiii, al jud. Buzăă,

Bălăneştilor

şi

mai

piriiașe

multe

„și riul Buzăul,

situat în- partea de N. și. centrală a județului. Se mărginește
la N. cu linia de frontieră, de:
la izvorul Pitac-Patac, pănă la
muntele Tăietura ; la V., cu pl.
Buzăului; la S$., cu pl. Săraţei

Sărăţelul-Joseni,
și

izvoare,

în partea

de

S.

Industria constă.în fabricarea '
- laptelui, a ţuicei, a :ţesăturilor de lină, lucrarea

lemnului şi, în

Suprafaţa sa este” de 77632
hect., din care 12629 hect. ara-

cit-va, olăria şi cojocăria.
Are 37 mori de apă, 1 moară
de aburi, 2 pive, 2 dirste, 3
herăstrae, 11 stine şi o căşărie.
Comerciul. constă :în desfacerea
acestor producțiuni și în trans-

bile, 23905

porturi.

și la E., cu pl. Slănicul.
hect. pădure,

9669

hect. fineață, 16472 hect.izlaz,
1455

hect. livezi, 702. hect. vie

Căi. de comunicaţie mai. în„semnate sunt: șoseaua Mărăci-

săii e foarte acciden-:

neni-Rușavățul “şi şoselele de pe
văile piîraielor: . Sărățelul- Bălăneștilor şi Sărățelul-Bercii.

tat, cuprinzind munţii.
cei mai:
mari ai, județului, acoperiţi: de:

păduri seculare,: de pășuni ex-.
celente, de
semănături,

Vite

bivolițe, 427

124 proprietăţi mai:

celor 30 cete de moșneni. ce se

din : renumita

Aninoasei,

carieră:

de

menționat.

„E avut în vinat sălbatec: urşi,
căprioare

şi chiar” cerbi,

apoi

lupi, vulpi, rîși, etc. Peşti sunt:

Migura, Odăile, Pi-

locuitori.

:

„ Meseriari sunt: 60 leninari,
14 timplari, 34 rotari, 52» but-

Nifon. Din punct de vedere geo.-:
logic, plaiul nu e mai puţin în-i
semnat, mai cu seamă văile Să-:
răţelul-Bercii și Sărăţelul-Baălă-!
Demne

stupi. cu albine.

tuie, cu o populaţie de 26560

de: ape „mine.:

sunt salzele de la com. Piclele..

16

clele, Pirscovul, Pleşcoiul, Policiori, Robești, Tircovul, Trestia
şi Trestioara, compuse din 110
cătune şi 48 subdiviziuni de că-

rale are nenumărate dar ne-:
- utilizate, afară de cele de la:

neștilor.

2909

Plaiul e format din 16 comune: Bălănești, Boziorul, Brăești, Cănești, Goidești, “Gura-

„află aci,
E avut în substanțe minerale
precum : sare, cărbuni, gips, fier:
și mai cu seamă pietre de con-!
Ciuta. Sorginţi

boi,

cai, 429 iepe, 227

Sunt 2097

16 moșii şi:

13 păduri ale statului; 49 mo-.

strucţii,

4409

mînji, 25340 oi, 2668 capre, 11”
- asini şi '3589 porci.
a

desăvirşire.

însemnate, din care

sunt:

"vaci, .1128 viței, 10 bivoli,

livezi și chiar de.
și cea mai mare!

parte stîncoși, humoși şi goi cu
_ Coprinde

.

-Tirguri anuale sunt 29.

şii și 47 păduri particulare, ale:

Pîrscoveni, com, rur., pl. Oltul-.

,

„. Apele cari îl udă sunt: Biscala

şi 12800 hect; loc sterp.

Corzul, pl. Dumbrava, jud, Me.
"hedinţi.

Pîrscovelul

orzul și alacul şi se fabrică ţuică.

August, care ține 3 zile,

Terenul
| Pirpăleşti,. mahala,

păstrăvi, mrene şi alte specii
„: comune apelor de munte. ||
Se cultivă porumbul,.. griul,

mici, 2900 și porci, 238..

Pîrscovul,
Pirliţi, fosz sat,în

PÎRSCOVUL

nari,::5

căruţași, 6 croitori,

cizmari, 21 fierari,

-

18

15 cojocari,

6 boiangii, 10, brutari, 20:vătari, 18 pietrari, ăi olari și 6 --:
ruda,
2
sa,

S'a unit de curind cuu pl. Slănicului,

o

- Are, impreună... „cua BL Slăni, cul, 40 școale mixte: și 'ş. de

*___PÎRSCOVUL |.
n

ca

t>

VÎRȘANI.

| cătun, -care ai

fost frecuentate

de 1575 elevi şi 238

vul, cu subdiviziile sale, cu o
po-

eleve în

1899—9oo,

pilație de 5400 locuitori,
Meseriaşi sunt: 1 fierar,

-“ Inpl, Pirscovul singur, sunt
ş2
biserici, deservite de 40 preo
ţi,
I diacon, 47 cîntăreți și 43
pa:
- racliseri; 84 cîrciumi,
|

Budgetul co:n. e de 4757 lei,
62 bani,

16

vie

şi

Buzăul

690
i

Terenul este
fertil,
Din

accidentat, dar

minerale 'are multă

sare

și izvorul sulfiros Piclele.

Industria constă în fabric
area
varului, oalelor, Şi, în cîtva, în

cultura viermilor
de mătase,
Comerciul constă 'în desface-

rea țuicei și în transporturi
.

Tîrguti are: la Ispas,

și 26 Octombrie și
cembrie.
.

la

la

14

6 De-

Căi de comunicaţie Sunt: şo„seaua judeţeană Mărăcineni-R
u:

şiavățul, șoseaua comunală
Pirscovul-Goideşti, pe -valea Sără
ţe-

lului, şi însemnatul

vad -peste

riul Buzăul, la Măgura, pe und
e

se pune în contact cu șos
eaua

Buzăul-Frontiera.

Vadul-Buzău-

lui aci e prevăzut cu pod
blător, luntre,

um-

etc.

Vite sunt: 698 boi, 237 vaci
,

135

viței, 6 bivoli, 16

cai,

20

iepe, 9 minji, 2890 oi, 63 capr
e,
3 asini şi 462

porci.

„E formată din cătunele: Bă-

dila,

Lunca-Frumoasă Și Pirsco-

Bădila,

biserici,

deservite

de

Şi Pavel.

Com. e vechie; la anul 1500
exista. In timpii mai noi servea
ca reşedinţă a plaiului Pirsco-

vul, pănă la reunirea sa cu plai
ul

Slănicul.

Inceput

că/un de reşedinţă al

Pirscovul, jud, Buzăi,
locuitori și 206 case,

cu
Se

subimparte în Pirscovul-d.-j. şi
Pirscovul-d.s., pe lingă care
mai are subdiviziile: Cornetul,
Potirnicheşti și Tătărani. Are
aspectul unui tirgușor,
Pirscovul,

4/4 nume al com. Ce-

lariul, pl. Balta-Oltului-d.-s,, jud.

Romanați,

Pîrscovul, Ziserică, în jud. Buză,

com,

și. căt, Pirscovul, care

a servit și ca metoh al Episcopiei Buzăului, şi s'a desființat,
împreună cu schitul Blestematele, de Episcopul Chesarie în
1836. Această biserică cra de
o deosebită importanţă istorică
prin vechimea ci, Episcopul
Chesarie,

în

1844,

o

este acesta:
Această
slava

la leat

1544,

5

bre: 1ş,

iar

!

Buzău, com. Robeşti; are 300
- hect, arabile, livede şi izlaz
;
e mai toată proprietate moșnenească,"

|

sfintă

și

şi cinstea

moşie a statului,

în jud. Buzăiă,

com. Pirscovul, foastă pendinte
de Episcopie. Are, afară de ce
s'a dat împroprictăriţilor, 1560
hect,, din care 451 hect. pădure, despărțită în sforile: Colnicul,

Comoara-Manciului,

Va-

lea-Purcării şi Valea-Seacă. Res“tul de 1100 hect. este acoperit
de semănături, livezi: şi izlaz,.
Această moșie, împreună cu sa-

tul, a fost dăruită de NeagoeBasarab, pentru
credincioasă
slujbă,

lui Tatu

Vătaful,

Voico

şi Mateo, la anul 1515. In 1535
se găsește proprietar al ei Spătarul Dragomir pe care îl decapitează Radu Paisie Călugărul
pentru viclenie. Radu îi ia mo-

şia şi o dăruește Episcopiei. Din.

acte ar rezulta că suprafața «i
să fi fost pe atunci de 3800
hect.

rezidește

din noi. Se 'zice că această
biserică ar fi fost zidită chiar
de spătarul Dragomir.
Frontispiciul nouei biserici

spre

a luat zidirea

Sfirșitul la încetarea anului 1845,
ciud
se şi afla Domu acestei țări Gheorghe
Dimitrie Bibescu Voevod, iar mitropolit
prea
sfinţitul Kirie Kir Neofit, 1545 Decem
-

“Pirscovulși Lunca-Frumoasă,

Pirscovul,
com.
1500

Chesarie ; o aă înfrumuse -

Pirscovul-de-Jos, moşie, în jud,

Sunt 12 cîrciumi.

„. particulară) și Bădila-Ghicu
leşti

(moșnenească).

4

Sf. Petru

Proprietăți maiinsemnate sunt
:

tul), Bădila (ci subdiviziile.
ci,

în căt.

preoți, 4 cîntăreți și 4 paracliseri. Catedralae cea cu hramul

pămînt

Pirscovul, Lunca-Frumoasă.
(sta-

o școală

frecuentată de 43 elevi și 7 ele-

ve;

și pe ambele maluri ale rîul
ui
Sărăţelul-Bălăneştilor, la 31
kil.,
6So m. de orașul Buzău,
Are o suprafaţă de 6385 hcct
.,
din care 2985 arabile, 1510
pădure, 776 fineaţă, 630 izlaz,
278

livezi,
" sterp.

1

boiangii, 3 brutari, 4 vărari
și

Are

Kir

țat pe din afară cu arhitectură, s'aii
zu£răvit pe dinăuntru cu cele mai frumo
ase
văpseli şi cu cele mar frumoase podoa
be,
pănă la cel mai mie lucru, ne avînd
cca
vechie nici un lucru vrednic de
privire,

3 olari,

Pîrscovul, co; rur., în jude
ţul
Buzăiă, plaiul Pirscovul, situ
ată

la malul stîng al rîului

cheltuiala iubitorulul de D-zciă Episc
opul

Buzăului

D-zcească

biserică

sfinţilor,

slăviţilor

verhovnici ai apostolilor Petru
şi Pavel
S'aii zidit din temelie, prin osird
ia și toată

Pirşana,

șesşi Pirşana-Mai-

Inaltă, păzure, în întindere de
1000 hect., pe teritoriul com.
Negrileşti, pl. Vrancea, jud.
Putna.
!
Pirşani, sat, jud. Dolj, pl. Ocolul,
com.

Pieleşti,

cu.

512

suflete,

„locuind în 121 case și 62 bordee.

N
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Pirșani şi Robăneșşti, Pădure a
" statului, jud. Dolj, pl. Ocolul,
„com. Pieleşti, pe .moșia “Pirşani

și Robăneşti. Are o întindere de
"110 pog. Inainte aparținea mă.

năstirei , Brincoveni, „Se . compune din cer; girniţă şi stejar.

Predomină

girnița.

Pirşani şi Robăheşti,

moșie a

„ statului, jud. Dolj, pl. .Ocolul,
„com, “ Pieleşti, „arendată anual
"cu 16000 lei. Din această moşie,

s'au dat

543

hect.

în lo-

“turi. Are pădure: pe dinsa.. .

Pirşogi, numire

ce se mai dă

cătunului Izvorul-d.s.,
dea-d.- -S., jud.. Olt.

Pirțana, dea/,
”

a

căt.

"Cuib,

în partea

de E.

Cuibul,. com. Gornetul-

pl.

hova,

pl. Ve-

Podgoria; jud.

Pra-

acoperit cu vii. .

Pirţani, saz, în jud. Ialomiţa, pl.
alomiţa-Balta, pendinte de com.

Cegani, situat pe.o vale, formată de coasta „Bărăganului,
spre: S. şi în depărtare, de 2
kil. de satul Cegani.

„Are o biserică.
“Locuitorii posedă:
54
300

cal, 16 bivoli,

280 boi,

206 porci și

ol.

Pirvăneşti, za/ala, în. com, rur,

_Deveselul, . pl.

Mehedinţi

Blahniţa,. jud,

...

2

Pirveşti, saţ, în jud. Tutova, “pl.
Simila, com. „Puntișeni,. spre V.
de satul Puntişeni. Are 1 55 lo.
„cuitori și 40 case.
Pirveşti,

soti. în jud, Tutova,

pl. Simila, com. Puntișeni..
Pirveşti,

moşie,

în jud, “Tutova,

pl. Simila, com. Puntișeni, proprietatea ate arendată cu
„900 lei anual.

PLAIUL

Pirveşti, Pădure, în jud. Tutova,
pl.
Simila,
com.
cu același

Pirvuleşti, saz, în jud. Mehedinţi, |
pl. Motrul-d.-s., ținînd de com,
Tur. Corcova. Are 21 case,

nume, în întindere de 145 hegt.,

proprietatea statului.
Pîrvoaia,

deal,

“Pirvuleşti, deal,

în jud. Neazaţu,

_pl. de Sus-Mijloeul,
„gineni..

com. Măr-

Pirvul, sat, jud. Argeş. Vezi Pirvul-Roșu.

și se întinde

Ianuarie

pănă

la.

|

Să

pădurea Misleanca, din care iz-.„voreşte piriiașul Coroiasca, 'ce |
se varsă în apa Mislea, în drep:
tul com. Cocorăști-Mislii, plaiul

Vărbilăul, jud. Prahova.

hoiul; are 8o locuitori și 21 case,

Pislari, 'saz, în jud. Dimboviţa,
pl. Ialomița-Dimboviţa, căt, com,

m. 89.

Țiţa.

Pirvul-Roşu, saf, cu 110 familii,
sai 400 suflete, jud. Argeș, pl.
Cotmeana, făcînd parte din com.
rur. Broșteni-Roșani,
N
Lîngă sat se află o baltă nu-

Pislari, cătun, la E. com. Obirșia, pl. Balta-Oltul-d.-j., jud. Romanaţi.

„mită -: Negoveneasa, care conţine

Pislari, sai Dărăşti- -Mărcuţei,

|
mult pește,
„In Pirvul-Roșu este o biserică,
cu hramul Toţi- “Sfinţii, deservită
de 2 preoți, 1 CÎntăreţ şi Iparacliser. .

Pirvuleşti, sătuc, jud. Bacăi, pl
: Trotușul, com, Mănăstirea-Caşinul, care face trup cu Mănăstirea-„Cașinul,

Pirvuleşti, saz, jud. Dolj, pl. A-

maradia, com. Zăicoiul, situat
la 1 kil. de Zăicoiul,: cătunul

de reşedinţă al comunei. E udat

de piriul Plosca și brăzdat de
Dealul Muerei. Are o populație
de 190 sufi., locuind în 32 case.

.

|

Pislari, cătun, al com. Păltineni,
jud. Buzău, alipit de căt. Ne- -

1875.

Se află între staţiile Piteşti (9.6
kil.) şi Costești (12 kil.). Inălţimea d'asupra. nivelului Mării,
de 282

V.

Pe acest deal.

Pirvuleţului (Valea-), ea/, în

Pirvul, staţie de dy. AJ. jud. Ar.
geș, pl. Piteşti, com. Bradul-d. -Î
pe linia Piteşti-Slatina, pusă în
5

Gorj,

sunt plantaţii de vil şi livezi de
pruni.

cul și Petru-Vodă.

la

spre

piriul Dimbova.

Pirvul, ramură de munţi, situată
în parte pe hotarul dintre com.
„Calul și Călugăreni, pl. PiatraMuntele, jud. Neamţu, în prelungirea ramurei Bostanul, Rai-

circulaţie

în jud.

pl. Ocolul, com. Carbești, căt,
Tilveşti, situat spre S. de comună; începe de la Finttna- Fagului, ramificaţie din dealul Suliţa

cătun, pendinte de com. Dărăști,
pl. Cilniștea, jud. Vlașca. Vezi
Dărăști- Mănăstirei.

|
Pislari, vale,

în jud. Ilfov, plasa

Znagovul, care șe împreună cu.
Valea-Călugărului la căt. Preoțești şi alimentează balta “Căldărușani.
Pişeşti, numire ce se mai dă căfunaşului - Bradul, jud. „Buzău,
com.

Măgura.

Plaiul, sat, în jud. Mehedinţi; pl.
Dumbrava, com rur. Cosovăţul.

Plaiul, saz, făcînd parte din com,

-

“rur; “Talcaj: pl. Peleşul; jud; Pia:

-hovăti:Are.:o: populaţie :€de „155
lociiitorii
*.:

“PLĂLUL-MIRCEL

Gai
=

PLAIUL .

Plaiul: -Bosresc; dai,

la” N. E.

cătunul „Boroşteni, plaiul Vul.

- Ganul, jud, Gorj; “proprietate” a
statului, are o suprafață camide
85 hect. și e acoperit cu pădure.

Plaiul, 'sap, pe nioşia ȘI îni com, “Șarul. Dornii, jud: Succava, așe“zat''pe ţăriul "drept: al: pirialui “Plaiul-Cacovei
, păzure particui Neagra- -Șarului. "Are 90: casc, cu
lară, supusă regimului silvic, pen300; locuitori, din care r06 6ondint
de com.
e Cacova, pl. Ocolul,
"tribuabili i
ni:
jud. Vilcea.
“Biserica” și școala din Șariul
servă și acestui sat,

Plaiul, trup de pădure, al statu/ lui, “în “întindere de ş5 hect,;
” pendinte de com. Scorţeni, plaiul
" Prahova, jud. Prahova, care, îm-

- preuhă cu trupurile : Dumbrava“Mică (40 hect)), Dumbrava: Mare
(35 hect.) şi Runcul: (60 hect.),
formează pădurea numită Vatra.
- Mănăstirei. Mislea,

Plaiul, zîrîă,
nul

izvorește din raio-

com. Măneciul.- Ungureni,

- plaiul Teleajenul, jud. Prahova,
"şi se varsă în riul Teleajenul,

“pe ţărmul drept, tot în raionul
com.

Măneciu Ungureni..

Plaiul. Bădeni,
tului,

pădure, a -sta-

în întindere de Soo hect.,

„pendinte de com. Bădeni-Ungu- reni; plaiul Dimboviţa, jndețul
* Mușcel,

ii
“z

-

si

ma
s

Plaiul-Bărbăteşti, pădure 'particulară, supusă regimului. silvic,

“pendiiite

de

com.

"Bărbătești,

Plaiul Horezul, jud, Vilcea.

Plaiul: Bătrin, munte, în jud, Suceava, com. Mălini, avind' 921.8
metri altitudine,

* Plaiul-Bisericei, /oc izolat; în
raionul com. Albești, plaiul Dimboviţa, jud. Mușcel. Aci, se zice,

a: fost în vechime

satul Albeşti.

In acest loc, aproape de suptafaţa pămîntului, se văd ruinele
unici biserici;
i

ești. Trece prin partea de V.
a com. şi are o 'direcțiune” de

la N. spre S. Este coprins între
„Dealul-Vacilor şi al-Vlădeanului.
Plaiul-lui-Pătru, punte, în raionul com. Lerești, plaiul Dim.
bovița, jud. Mușcel, situat la N.

comunei, pe culmea Carpaţilor.
Plaiul-lui-Pătru, Pădure, supusă

Plaiul-Cheia, Pădure particulară,

supusă regimului silvic, cu o
suprafaţă de 600 hect., jud. VIlcea, plaiul: Cozia, com. Cheia.

Plaiul-Chiojdului, zzzu7e, în par-

regimului

silvic,

plaiul Dimboviţa,

în. întindere

jud.

Muşcel,

com. Lereşti,

aproximativă

de

1200 hect., cu esență dominantă
|
molift,

tea de N. a com. Star-Chiojdul,

Se învecinește la N. cu Borcășul; la S., cu Bătrina; la E.

coperit

cu Riul-Tirgului și la V., cu piriul Cuca,

pl. Teleajenul, jud. Prahova, acu pădure și izlaz,

Plaiul-Comoara, mure, în jud.
Suceava, com. Broşteni.

Plaiul. Cornului, saz, făcînd parte
“din com. rur. Şotrile, pl. Prahova,

jud.

Prahova.

Plaiul. dintre- Sirie, zeunte, în"partea de: N. a com. Star- Chioj"dul, plaiul Teleajenul, jud. Prahova, acoperit cu pădure și izlaz.
Plaiul- -Domnssc,

nuute, în jud.

Dimboviţa, de la “Moroeni în
“Sus, pe partea drcăptă a Iale„“miţei; Vezi Brîndușile,
a

Plaiul-Gura-Uliţei, oferă; - ce

vine din munți, jud. Gorj, tre-.
cînd prin: muntele Gura- Plaiului:

şi formînd

limita

între

stat și

moșneni; trece pe Dealul. Lung,

muntele Piva, Virful- Mărului,
muntele Căciulata și Poiana-Nucului; de 'aci se “Bifurcă,: o ra:

mură ducind în com, Frincești,
iar cea-Valtă, îndreptîndu-se spre

S. E. dind

in com:

Bilta.

Plaiul-lui- Ivan; Plati, în jud.
Mușcel, pl. Rîurile, com: Mihă-

Plaiul-lui-Vasile,

7ra/, la S.-V.

cătunului Boroșteni, plaiul Vul. :
canul, jud. Gorj; are o suprafaţă cam

de 42

hect,

proprie:

tate a stătului, acoperită parte
cu pădure, parte cu izlaz,

Plaiul-Lung, pădure a stătului,
în. întindere de 12500 hect,,
jud. Muşcel, "plaiul Nucşoara,
com.

Berevoești. Ungureni, "for.

“mată 'din şi trupuri: Brătioara,
i Plesnitoarea, Oboarele- Mici, Riu
şorul

și Măcclărul.

i

Piaiul- “Lupului (Muntele: ), pă. E

dure particulară,

Stipusă

reși-

mului silvic încă din anul: 1883,

pe moșia Muntele-Plaiul. “Lupu.
“lui, pendinte de com. Strimbeni,
“plaiul Vărbilăul, jud. Prahova.

Plaiul-Mare, coamă, la N. de
"com, Novaci, . pl. Novaci, jud.

Gorj, lungăde 1 kil: şi lată de:

250 m., avînd în stinga et valea

Scăriţa, iar
Gilortului:

în

dreapta, valea
“

Plaiul-Mircei, munte, jud. Dim:

- boviţa. Vezi Brinduşile.

|
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Plaiul-Mislei, Zea/, jud. Prahova,
com. Scorţeni, plaiul Prahova.
Și-a luat numele de la căt. Mis-

lea. Este situat în partea de N.

a comunei. Are o direcţie înclinată

și

servește

pentru

pășu-

narea vitelor,
Plaiul-Morarului, numire vechile
a dealului Bighilinul, jud. Prahova,
covul.

com.

Bucovul,

Plaiul - Purcarului,

pl.

Cri”

munte,

în

partea de N. a com. Star-Chiojdul, plaiul Teleajenul, jud. Prahova, acoperit cu pădure și

izlaz,

.-

-

Plaiul-Scocul, potecă, ce pleacă
din

Scocul,-de

trece

prin

la

N.

munții:

la

S,,

Stîna-Știr-

bului, Peștișanul, Groapele, Boul,

Gruiul-Negru și se ramifică în
două: o ramură apucă spre V., la
com. Pocruia și trece prin muntele Merișorul, Cioclovina, prin

Valea-Șeasă

şi dealul Pocruia,

de

ramifică:

unde

se

iarăși în

două, o parte dînd în com. Pocruia “şi una în Tismana;
a
doua potecă, ce se desparte în

punctul muntele Gruiul-Negru,
se îndreaptă spre S., în com.
Topeșşti, trecînd prin valea Rechițaua, Cracul-Ulmătului,
gul-Sărat, Poiana-de-Fragi,

Fa.Po-

iana-Scărei, Valea-Petriceaua, pe
la comanda

ramifică
dînd
laltă

iar

vechie,

de unde se

în două,

o parte

în com. Topești, iar ceaîn căt. Broşteni, din com.

„ Peștișani.

- Plaiul-Şarului, parte din satul
|

Gura-Negrei, jud. Suceava, din
spre Șarul,

Plaiul-Şerban-Vodă, p/aî, ce
se întinde în partea despre N.
şi N.V. a com. Slănicul, plaiul
Vărbălăul, jud. Prahova. Acest
63617.

A/arele Dicționar Geografie.

PLĂCINȚENI

plaiii începe din căt. Schiuleşti,
com. Homoriciurile, și se întinde,

urcînd un colnic destul de întins, pănă în giturile munţilor, ramificațiuni ale Carpaţilor.
Poartă numele lui Șerban-VodăCantacuzino (1679—1638). Acest drum, de şi scurt pentru
a ajunge repede în Transilvania,
acum

este părăsit

din cauză că

nu e practic. Alte vremuri a
fost calea sigură a salvărei vieței Domnilor, cari 'și căutati refugii în Transilvania,

curi, unul mare în partea de NE.
a satului,

Platoceanul, zirîz, izvorește din
com. Uda-d..j., jud. Argeș, formează puțin hotarul între a.
ceastă com. și com. RijlețulVieroș, pl. Vedea-d.-s., jud. Olt,

şi intră în com.
jud. Argeș.

Plaiului (Gura-), mute, în jud,
Suceava, com. Broșteni.

Platoneşti,

Plapcea-Mare, gir/ă, jud. Olt,

Platniţa,

izvorînd dintr'un heleşteii, de pe

teritoriul com. Topana, situată la
N. judeţului. Curge către S. prin
centrul județului udind teritoriile comunelor: Cornăţelul, Constantineşti, Mogoșeşti și Bălțați,
de unde ia direcţiunea de S.-E,,
trece prin Potcoava,
ValeaMerilor, Sineşti şi Ursoaia şi se
varsă în Vedea, la N. de Icoana.

Primește
semnaţi:

ca afluenți mai înPlapcea-Mică, Negri-

şoara și Osica.

Plapcea-Mică,
izvorînd

sat.

Cocul-Popești,

Vezi

gârfă, jud. Olt,
multe dealuri,

la N, de Poborul, Curge către
S., paralel cu Plapcea-Mare, udind
Poborul,

Tătărei,

Scornicești și Bălțați, unde se
varsă în Plapcea-Mare.
Pri-

mește, între altele, mai înse
m-.
nată, vălceaua Teiușul.

Plasca, zădure particulară,
supusă regimului silvic, pe moşia
Tina, jud. Vilcea, pl. Mijlocul,

com. Tina.

Plaşcul, va/e, jud. Brăila, care
se întinde de la E, spre V. şi
$., ocolind satul Ciocile. Pe această vale sunt formate 2 ]a-

Manolea,

jud. Suceava, -

pârîz, afluent

muzului-Mare,

în jud.

al ȘoSuceava,

com. Dolhești (4 kil). Are de
tributari din dreapta: Turbata
și Boura, iar din stînga: Groapa-Covrigului și Groapa-lui-Bălan.
Plavăţul,

pădure

a statului, în

întindere de 250 hect, munții
Mănăstirei-Cîmpulung, cari fac
parte din -comunele: Corbşori
și Berevoești, pl. Nucşoara, jud.
Mușcel,

din mai

comunele :

și cel-l-alt mic în par-

tea de N.-V., comunicînd printr'o viroagă. Cel mare rare-ori
scade și atunci rămine pe fund
un fel de sărătură

-

Plavia, sa/, facînd parte din com.
„Tur.

Iordăchianu,

pl. Cricovul,

jud. Prahova. Are o biserică
fondată la 1814 de G. Plăvianu.
Plavia, munte, jud. Muşcel, plaiul
Dimboviţa, situat la extremimitatea de N.-E. a judeţului și
servind hotar despre .TransilVania,

Plăcinta, numele vechii al moșieă şi al satului Slobozia-Conachi, jud. Covurluiii,
bozia-Conachi, com.

Vezi Slo-

Plăcinţeni, sas, făcînd parte din

com. Giurgioana,: jud. Tecucii,
Situat pe șesul

Zeletinul,

Vol. IP.

96

la

$

E

PLĂCINȚENI
”kil. şi 100
munci.
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m.

de reședința

tra-Mănăstirei-Crasna (50 hect.),
formează pădurea Izvoarele.

Timboești

milii, sai 72 suflete, locuind în
I4 case și 3 bordee.

Plăeţul, zrw4 de pădure, al sta-

„dealurilor,

Satul s'a înființat la 1789,
pe moșia statului numită Ră-

care, împreună cu trupurile Nea:
gota şi Valea-lui-Neagu (750
hect.) și Crîn-gul
Popeşti (15
hect.), formează pădurea Ro-

chitosul,

pindea

care

de

mai

fa-

18

de

populaţie

o

Are

co-

înainte

mănăstirea

tului,

de-

Răchi-

. toasa.

mani,

Este străbătut.de mai
„drumuri naturale.

multe

Plăcinţeni, moșie, proprietate a
statului, făcînd parte din moşia
Șerbănești, jud. Tecuci,

lui Gămăceşti,

culme

de munte, în jud.

Gorj, pl. Novaci, în partea stîngă

“a Gilortului, la N. de comuna
Novaci.

Plăeţul, pisc, pe coasta șirului
de dealuri ce brăzdează în lung
şi. lat com.

Costeşti,

pl.

zul, jud. Vilcea. Acest

Hore-

șir

de

dealuri se prelungește pe toată

partea de E. a com,, în stînga
riului Costeşti,

Plăeţul, saii Teleajenul, pădure,
a statului, în întindere de 7ş0
hect., pendinte de com. Izvoarele, pl. Teleajenul, jud. Prahova, care, împreună cu trupurile: Ursoaia (150 hect.) și Va-

de

Ungureni,

pl.

com. Berevoeşti.

plaiul Nucșoara, jud.

sa/,

mișești.

Are

în

jud.

Sus-Mijlocul,

hect.,

arabile,

Ti-

hect.

170

hect.

Are o populație de

cai, 200

oi și

imaș,

250

920

fa-

milii, sai 3040 suflete; 3 biserici şi un schit: una în căt. Cîndeşti, cu hramul AdormireaMaicei- Domnului, zidită la 1860
de A. Plaino, deservită de 2

46

rimători.

vatra

lociiitori-

ductiv.

Go arii, cu o populație de 134
suflete.
|
Vite sunt: 78 boi, 80 vaci,

Plăieşul,

200

hect. pădure, 575 hect. vii, 73
hect. fineţe, 150 hect. nepro-

o întindere de 357 hect.,

23

care

lor și 3500 hect. ale particularilor. Din acestea: 3250 hect.

|

70 junci,

din

com., 1170 hect. ale

Neamţu,

com.

Nu-

Cătunele care o compun sunt:

|

de

V.

ramificaţiile dealurilor

Plăineşti sau Tirgui-Cucului la
mijloc, Cindeşti la V. și Gu-.
gești la N.-E.
Suprafaţa com. e de 4670

Numele:i vine de la plăiașii
puși a păzi trecătoarea despre

Plăieşul,

din regiunea

brăzdată'la

V.; mai sunt și 30 puțuri,

Horezul,

Ardeal.

fiind

cile, Bordești și Dealul-Cucului.
Riul Rimna o udă în partea
de N.; afluentul său Recea, la

Mușşcel. |

Plăcinţeni, /ru/ din pădurea statnlui Corbiţa, jud. Tecuciiă.

Plăeţul,

în com.

20 hect,,

Plăiaşul, nume ce se mar dă satu-

Giurgioana.

Plăeţul, saţ, făcînd parte din
com. rur, Măneciul- Ungureni,
pl. Teleajenul, jud. Prahova, situat la poalele muntelui Clăbucetul și cuprins între rîul Teleajenul de v parte şi. Telejenelul de alta. Are o populaţie
de 162 locuitori,

situată

de

Este o comună

pl. Horezul, jud. Vilcea.

com.

Plăeşul,.
sa, jud. Neamţu. Vezi
Plăieșul.

în întindere

şi la V,, cu com. Bor-

deşti.

preoţi, 1 cîntăreț şi 1 paracliser;
zpzaufe, în jud. R.-Sărat,

plaiul Rîmnicul, com. Bisoca,
în partea de N. a com., pe rîul
R.-Sărat; e acoperit cu păduri
şi pășuni.

a doua, în căt. Cucul, cu hramul Sf. Voivozi, zidită în 1881
de locuitori, și a treia, tot în
căt. Cucul, cu hramul Sf. Con.

stantin și Elena, zidită în 1823,
de Alecu Bagdat și soția sa
Profira,

Plăineşti, com. rur., în jud. R.Sărat, pl. Rimnicul-d.-s., pe ma-

deservită
-de

1 preot, 1

cintăreț și 1 paracliser. La
este și schitul

Recea,

în

V.
care

lul drept al: rîului Rimna.
Este asezată în partea de N.
a judeţului, la 19 kil. spre N.

nu mai sunt călugări, iar serviciul divin îl face preotul îngrijitor,

de orașul

Sunt 2 școli mixte, conduse
de 3 învățători și o învăţătoare,

R.-Sărat,

de N. a pl., a cărei
"este,

și în partea

reședință

Comunele
învecinate
sunt:
Dragosloveni, la 2 kil.; Timboești, la 6 kil.; Popești și Sih.lele, la 7 kil.; Bogza şi Bordești,
la 8 kil.; Urechești, la g kil.

și care aii fost frecuentate în
1899—900 de 263 copii.
Locuitorii posedă: 60 pluguri; 637 boi, 348 vaci, 289
cai, 190 iepe, 3 catiri, 2531
oi, 50 capre şi 472.rîmători,

Se mărginește: la N., cu com.
Dragosloveni și Popeşti ; la E.,

cu

cu

fabricarea vinului;

Bogza;

la S., cu

Sihlele

și

In com. se maiaflă: o moară
aburi; 46 poverne pentru
1 fabrică de

PLĂINEȘTI

757

lumiaări; 2 cafenele;
"serii; 2 brutării,

2

boga:

Meseriași: 2 cojocari, 2 cizmari, 3 potcovari, 2 tîmplari, 6
- măcelari, 2 tinichigii și 2 geamgii.
Comerciul este destul de activ
şi constă în importul de coloni.
ale, instrumente

agricole,

haine

și în exportul vinului, cerealelor şi vitelor; transportul se
face prin stația: Gugeşti, la 2
kil. spre N
Sunt 133 comercianți, din
cari: 9 băcani,
6 marchidani,

Căile
„calea

de

24

cîrciumari,

comunicaţie

sunt:

ferată şi şoseaua națională

R.Sărat- Focșani; calea județeană la Dumitrești prin Bordeşti;

drumul

spre

Bogza-Măr-

tinești.

Budgetul com. e la venituri
de

16390

lei,

„de

15875

lei. *

Plăineşti,

iar la

cheltueli,

al com. rur. Plăineşti. Azi

poartă numele și de Tirgul-Cucului, E așezat cam în mijlocul
com., pe malul drept al rîului
Rimna. Are o întindere de 12
hect., cu o populaţiune de 260
familii, saii 870 suflete; o biserică, cu 1 preot şi 1 cîatăreț ; o
E şcoală mixtă.

“Plăişoarele, munte, în apropiere
de com. Nămăești, jud, Mușcel.
Formează împreună cu munții:
Draxinul, Măra, Ţefeleaga, Preajma,

Muntișorul,

„văţul, Altămușul

Căpitanul, Pra-

și Mateiașul,

linia de despărțire între riul
Dimboviţa şi rîul Argeșelul.

Plăişorul, căzun, al com. - Pănătăul, jud. Buzăă, cu 300 locui-

tori

Plăişorul,
întindere

pădure, a statului, în
de 3500 hect., jud.

- Mușcel. Face parte
pădure

din

Corbi, plaiul

și 71 .case,

Plăişorul, munte, în jud. Mușcel,
îsi

Plăsăleasa, za/e, în jud. Gorj,.
com. Vlăduleni, pl. Jiului ; începe
de la N., de la Fintina-Fagului,
hotarul com. Cirbești; se întinde

d'alungul com.

marea

matca Jiului.

Nucșoara,

gul și Preotesele, avînd toate o
întindere de 17530 hectare.

Plămiîna, ja/se, jud. Brăila, unește privalul Săpatul cu pri„Valul Vidroiul, spre V. trecînd
“printre iazerile Lunguleţul, Listevele, Groapele și Țărmuroiul.
Plămîna, ziriiaș, jud. Teleorman,

format parte de balta Lisei,
parte de apele izvoarelor ce
curg din dealurile dintre com.
Lisa și Vinători. Se scurge în
mai

sus de com,

Plămini, Za//ă, în insula din mijlocul bălței Potelul, jud. Romanaţi.

Plămînoasa,

Za/7ă,

formată

din

Brehueșşti,

pl.

izvoare, pe moșia Brehuești, jud.
Botoșani,
Siretul.

com.

la N. com.

Cărpinişul,

întremunţii: Florile-Albe, Coasta.
Crainicului şi Virful- cel- Bătrîn-al-

Crasnei.
Plăsala,

dea,

al

Plăsoiul, sa?, în jud. R. -Sărat,.pl. i
Grădiştea,

căt. com. Ciîineni, si:,

tuat în partea de N. a com. lingă
lacul Balta-Albă,

la 1!p2 kil. spre

„E. de căt. de reședință, Stăvărești. Are o întindere de 6 hect,,
cu o populaţie de 124 locuitori.

”

Plătăneşti,
a//ă numire, a satu-- *
lui. Gura-Jegăliei,.
pl.
Balta, jud. Ialomiţa.

Ialomiţa-

Plătăneştilor (Culmea- -), culme
a muntilor Carpaţi, în jud. Vilcea, în stînga Lotrului, din care
porneşte către S. două culmi mai
principale:
“Culmea Malaia, care se desface aproape” de muntel
: Vire
ful-Mare (1005 m.), se îndreptează către S., despărțind piriul
Voineasa, afluent din stînga al
Lotrului superior, de rul Puş“coiul.

Piscul

săi

cel mai: mare

Culmea

Veveriţa,

„neşte din muntele

Brătuia,

_ţimile din partea dreaptă a văei

și dă. naştere către S.
Măgura, care continuă
partea dreaptă a văei
terminindu-se în valea

care

por-

Virful-Mare,

se îndreptează către S.-E, și se
termină

aproape

de

confluența

Lotrului cu Oltul. Piscurile cele
mai însemnate sunt munții: Vir-

fal-Mare, Robul,
com.

pl. Ocolul, jud. Gorj, situat în
partea de E. a com., avind direcție N..S.-V. Formează înalCioiana
dealului
a însoţi
Cioiana,
Jiului,

vale

Pe dinsa se!

în jud. Vilceae Malaia (996 m.).

Plăsala, pante, în jud. Gorj, plaiul
Novaci,

și se termină în

Pe această

curge pirtul Matca,
află și pădure.

formată din 10 trupuri: Plăișorul,
Bindea, Zănoaga, Papăul, Rusul,
Plătica, Alunișul, Pădurile, Crin-

R.Sărat,

pl. Marginea-d.-s., căt. de reșe:
dinţă

com. Corbi, plaiul Nucşoara,
Virful lui poartă același nume,

balta Suhaiei,
Viişoara,

sa/, în jud.

PLĂTĂNEȘTILOR (CULMEA-)

Voveriţa şi |

|
Suliţa.
Din muntele Robul se rami- .
fică : Culmea- -Brezoilor, între riurile Pușcoiul și Brezoiul, avînd ca

piscuri: Muntele-Murgașului și
Măgura-lui-Popovici.
”
Tot din muntele Virful- Mare
mai pleacă. către E. cea din urmă

culme,

numită

Culmea-Cii-

nenilor, coprinsă între rîul

Cii-

PLĂTĂREȘTI
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. _neni și Riul-Vadului, avind ca
piscuri mai principale: Muntele
Coasta-Cîinenilor și Dealul-lui.
Vlad.
Plătăreşti, saz, făcînd parte din
com. zur. Cucueţi-Plătăreşti, pl,
Dimboviţa, jud. Ilfov, situat pe
deal

și vale, la E. de București,

- la întîlnirea văici Pasărea cu
riul Dimboviţa.
Se întinde pe o suprafață de
1563 hect., cu o populaţie de
$90 locuitori,
Statul are 1183 hect. și locuitorii, 380 hect. Statul cultivă
prin arendașii

săi tot

pămîntul

(35 hect. pădure). Loc. n'aii izlaz.
Are

o

biserică;

cu

hramul

Sf.- Mercuri, deservită de 2 preoți și 3 cîntăreţi; 1 școală mixtă,
frecuentată de 25 elevi și'7 eleve;

|

1 heleștei.

Comereiul se face de 3 cîrciu“mari şi 1 hangii.
Numărul vitelor mari e de
619 și al celor mici, de 961.
Aci este și o cazarmă pentru
soldații cari păzesc: temnița.
Locuitorii cătunului, pe lingă
agricultură,

se

ocupă

și cu dul-

gheria..
Satul Plătăreşti, spune legenda,
sar fi întemeiat în
urma unei bătălii repurtată cu
multă vitejie de Mateiu Basarab,
Voevodul Ţărei, asupra lui Ti.
muș, căpitanul cel mare al Tătârilor. Aci marele nostru străbun a şi ridicat o biserică,
-.

|

Plătăreşti,

mănăstire,

jud. Ilfov,

„ Zidită de Mateiu Basarab. As- tă-zi este redusă la biserică
de mir.
Aci este Şi o închisoare desti-

nată exclusiv pentru femei. Ea
servă ca închisoare pentru recluzionarca femeilor condamnate

„la -munca silnică.
Pe lingă acest penitenciar se
află atașat un atelier de pînzărie.

- PLEAȘA

Plătăreşti, moșie, a statului, pendinte

de mănăstirea

Plătăreșşti,

jud. Ilfov, arendată cu 30537 lei
anual.

Plătăreşti,

Pădure,

a

statului,

sedă

pendinte de Plătărești, pl. Dîm„boviţa, jud. Ilfov,
de 75 hect,

în

de

întindere

2120

hect.,

făcînd

Corbi,

“Nucșoara,

jud.

cu

Muşcel,

cu

pirii,

în

cătun, al com.

leşti, jud. Buzăii,
tori şi 9 case,

Plăvianca,

cu

40

Minză-

hedinți,

brava-d.-s., com. Brabova,

particulară,

varsă

jud.

comuna

ce se

girlei Bogdă-

singur sat, așezat în partea de |

Prahova,

S. a teritoriului comuni,
Veniturile sale sunt de

Iordă-

N. co-

stinga

Pleaşa, com. rur., jud. Prahova,
pl. Podgoria, formată dintr'un

lei

2985.
Şcoala există în com. de la
1885, şi a fost frecuentată în
1899—90o de 13 elevi.

.
Pleaşa, sa/, făcînd parte din com.

Plăviceni, sai Fişcălia, sa/, pendinte de com. Dudul, pl. SiulOlt, situat la

pe

nelul, la eșirea acesteia din com.
Brabova.

Plăvianca, că/uu, spre N. com.
Cotul-Jienii, pl. Balta- Oltuld. -Î.
jud. Romanați.

d.-j., jud.

din Bucu-

locui-

Plăvianca, pădure particulară, în
întindere de 25 hect., supusă
plasa Cricovul,
chianul,

Creţulescu,

Pleana, zirță, jud. Dolj, pl. Dum-

zădure

silvic,

pl.

Dudul, situat pe

Plăviţi, ma/ala, din com. rur.
Budina, plaiul Cloșani, jud. Me-

în întindere de 75 hect., supusă
regimului silvic, jud. Prahova,
com. Iordăchianul, pl. Cricovul.

regimului

nume, jud. Olt,

Tomozei,

Oncești.

Plăvăţul,

de-

„ reşti, Se zice că e fondată de
un Vel Vornic Dragomir şi soţia sa, Elena, pe timpul domnici lui Matei Basarab, pe locul
de lingă apa Oltului, numit Alunișul. Biserica s'a reparat de
Eforie, la 1872. E deservită de
I preot și 1 cîntăreţ, plătiți din
fondurile Eforiei.

Oncești; se

de răsărit asatului

același

Bisericei

uneşte cu piriul Tomozei, şi se
varsă în Berhecii, în partea
com.

și

malul sting al Oltului. Se în"- treține din fondurile Epitropiei

Plăvaia, mahala, jud. Vilcea,
pl. Mijlocul, com. Părăușani.

com.

malul Oltului,

Siul-d..j., com.

Pădurile și Cringul, avind toate
o întindere de 17530 hect,

vale

arabile

Plăviceni, fos schiţ, azi biserică de mir, pendinte de cătunul

Preotesele,
Bindea, - Zănoaga,
Papăul, Rusul, Plătica, Alunișul,

jud. Tecuciii,

hect.

servit de un preot,

formată din 1otrupuri: Plăişorul,

Plăvanul,

400

ni, situat pe

parte din marea pădure
plaiul

cam

350 hect. pădure pe Zăvoiul, De
acest cătun ține schitul Plăvice-

Plătica, pădure a statului, în întindere

„munei, între Siul și malul Oltului.
”
Are 320 locuitori. Moșia e proprietatea Eforiei Bisericei Crețulescu din București, care po-

|.

rur. Moreni, pl. Filipești, jud.
Prahova. Are o populaţie de
103 locuitori,

„ PLEAŞA
Pleaşa,

759

dea,

la

4 kil, spre

N.

de vatra satului Călinești, plaiul
Cozia, jud. Vilcea.

Pleaşovul, com. rur., în jud. Teleorman, pl. Călmățuiului, la 14

kil. de Turnul-Măgurele, pe va-

lea piriului Siul, care o străbate
în diferite șerpuituri, în toată
partea de N.-E. Poartă şi numire de Șopia.
|
„Se învecineș
lateV. cu apa
. Siului, care desparte-viile locuitorilor aflate pe lunca Oltului,
de pădurea proprietăţii; la N.,
cu comuna 'Saelele; la S., cu
com. Riioasa şi la E., cu Dealul-

Oltului şi cîmpia ce se întinde
d'asupra acestui deal,
- Vatra satului se află pe pro„prietatea numită Saelele. -

Locuitori împroprietăriți sunt
150,

pe 325 hect.

Viile ocupă o întindere de
42:[2 hect,
Areo populaţiune de 633 suflete, din care 121 contribuabili ; o

"şcoală mixtă, condusă de 1 învătător și frecuentată

de

15 elevi;

o biserică, deservită de un preot
şi un dascăl.
“Numărul vitelor este de 2244
capete,
- măgari,

din
354

care: 93 cai, 19
vite mari cornute,

1678 vite mici cornute și.100
porci.
„» Budgetul com. e de 2836 li,
90 bani, la venituri și de 2755 lei,
IO bani,

la cheltueli.

Căi de comunicaţie are numai
spre com. Riioasa și Saelele, şo|
sele vecinale.
D'asupra dealului se văd urmele unei, întărituri,. căreia _locuitorii îi zic „Cetatea saii Gurguiul-Nemţilor şi căreia se a:

tribuie o deosebită importanță,
fiind. ridicată pe timpul războaelor cu Turcii la începutul acestui
„secol. Suprafaţa acestei întări” turi este: de aproape 1/, hect,;
șanțul care o înconjoară este
*s

PLEȘCOIUL

de 144 m.; iar înălțimea ci de

Budgetul com. e la venituri
de 6203,59 lei şi la cheltueli, de
5840,44 lei.

16 m.
In secolul trecut erai 2 sate
cu numirea de Pleașovul, care

țineaiă de judeţul Olt: PleaşovulRomini şi Pleaşovul-Sirbi; astfel le vedem trecute în istoria

Pleniţa, saţ
în ;
jud. Dolj, pl. Dumbrava-d.-j.,

lui Fotino,
Pleniceni, zoșie particulară, jud.
Dolj, pl. Dumbrava-d.-j., com.
Pleniţa, aparținind moșnenilor
Pleniceni; are o întindere aproximativ

de

1530

hect.

și

rul, la N.

cu

com.

Orodelul

comunei

Ungheni,
man,

pe

intră în jud.

Teleor-

teritoriul „com.

Strîm-

beni și, după ce străbate această
com.,

se

împreună

cu

este șes, ne

Valea-

departe de

Strimbeni,

Plescioara.
Plescoaia,

Vezi Pleşcioara.
munte, la N. comunei

Novaci, plaiul Novaci, jud. Gorj,
învecinat la S. cu apa Gilortul,
la N. cu Cilcescul și Iezerul, la
E. cu Dilbanul şi la V, cu Se-

şi

la S. cu com. Risipiţi.
Terenul

„ Argeș, dă pe lîngă com. Colţul-

Ciinelui, puţin mai

Pleniţa, con. Tur. Şi sat, jud.
Dolj, pl. Dumbrava-d.-j. la 62
„kil. de. Craiova și la 13“kil. de
reședința plășii, com. Virtopul.
Situată pe șesul numit Pleniţa,
"Se mărginește la E. cu com,
„Caraula, la V. cu com. Dărva-

cu re-

„Plescarea, vă/cea, începe din jud.

un

venit anual de 60000 lei.. .

com, Pleniţa,

şedinţa primăriei.

„_ tea-Mare, pendinte de com.
«
Ciocadia.

prezintînd de cît două movile de
mică însemnătate.
Are o populaţie .de 6050 su-

Pleşa. Vezi Pleșea,

flete; o biserică, fondată la 1850,
cu hramul Sf. Nicolae, deser-

Pleşcioara, căzuu, al com. Chiojdul, jud. Buzăi, cu 150 locui-

vită de 3 preoți și un cîntăreț;
2 şcoli:

1 de băeţi și

frecuentate (1899—900) de 309
copii; 12 cîrciumi; 2 mori cu
aburi,

IE

Suprafața. comunei este de
_1530 hect., pămînt arabil. Moșia
de pe teritoriul comunal se numește Pleniţa.
+ Viile, în întindere de Srohcct.,

aparțin locuitorilor moșneni, şi
- daii vin negru. Meseriași sunt 27: dlogari,
- cizmati,

etc,

In com.

se ține un.bilciii

nual la 16 Iulie.
O. cale comunală
5 kil., de.la

lungă

a-

de

E. la V, o uneşte

cu comunele vechi. O altă cale

merge de la N. la S. peo lungime de 4 kil.

tori și 34 Case.

.

de fete,

Pleşcioara,
ză, com.

pute,

în jud. Bu.

Chiojdul-din-Bisca, ra-

mificație sudică a muntelui

Pi-

tica.

Pleşcoiul, com. rur.,, -în jud. Buzăului, plaiul Pirscovul, situată
pe malul stîng al rîului Buzăul, sub ramificaţiile Săpocei și la 18
kil, de orașul

Buzăul,

Limita sa, la N., începe din gura .izvorului: Murătoarea, ia.

în sus pe izvor pănă în slem-

nca muchii, apoi pe culme pănă.

în

muntele

Moara-de-Vint;

E.,

se lasă

din.

1a

Moara-de int

prin slemnea culmilor: Simino:
cul și Pietroiul, pănă în Dealul
Săpocei; la $., din Dealul-Să:
.

-

-

PLEȘCOIUL

.

100

pocei se lasă pe izvorul Găv
anele pănă dă în riul Buzăul
; la
V., urcă în sus pe albia
Buzăului, pănă în dreptul cătu
nu-

lui Pleșcoiul,

unde

trece rtul

și merge pănă în iazul mori
lor
Cîndeştilor, coprinzînd un spaţ
ii

cam de 180 hect. al moșnen
ilor
Pleşcoi și trece înapoi
riul în.

dreptul gurii izvorului Murăto
a-

mea,

i

Suprafaţa sa e de 2590.hect
.,

din care .835
dure,

128

arabile,

fineaţă,

234 pă-

463 izlaz, 31

livede, 283 vie şi 616 loc
sterp. Proprietăţi mai însemnate
sunt:

Urlătorile (stat),

Mușcelul, Ple-

şesti, Pleşcoiul şi Ceaușo
aia. Te-

renul este nisipos, ?
Căi de

mai şoseaua
vățul.

Comuna
nele :

are

nu.

Mărăcineni-Rușia-

e formată din

Muşcelul,

cătu-

Pleșcoiul,

Ple-

„Şești şi Urlători, avînd o pop
ulaţie de 1710 locuitori,

„Meseriași Sunt: 4 lem
nari, 2
butnari, ş făruţași, 2
croitori,
2 cizmari, 1 fierar, 4
cojocari,

1 boeangiii, 2 brutary și
rar.
Pa
Are

o şcoală

mixtă,

1 văcare

fost frecuentată” în anul.1
899—

900

de 102 elevi;

e

cea

2 biserici:

cu

hramul

- "Sf, Nicolae.
Sunt 9 circiumi.
|
Comuna e reședința plaiurilor
unite Pirscovul-Slănic. Are o staţiune telegrafo-poştală și o-ju-

*

decătorie

de ocol.

.

dealul Simino-

cul, Pietroiul, apot vechia și mica

” biserică de la Urlători, care

şi” fâră

inscripții,

Budgetul
şi 60 bani,

com.

în jud. Tutova,

satul

Obirşeni.

locuitori și 94 case,
Pleşea,

subd;vizie

“Cirlomănești,

jud.

pl.

zusu/ă,

a

Are

cătunului
com.

în Dunăre,

jud.

Mehedinţi, aproape de Porţilede-Fier, . ţinînd 'de proprietatea
statului Bresniţa.

Pleşea,

munte,

Polovragi,

la N.-de

plaiul

Novaci,

jud.

Pleşea, munte, spre N.-V. com,
Runcul, jud.. Gorj, acoperit cu
pădure, din. care: 20 hect. pă-

dure de brad

indică

de

o ve.

+ chime de aproape 400 ani. Po„. Ziţia ci ascunsă între dealuri, a-

și 170 hect, pă-

Tată în ce timpi de nesiguranţă

Pleşea, munte, în partea de N,
a com. Balta, plaiul Vulcan,
j:d Gorj. Are o suprafaţă cam
de 400 hect; Se întinde în direc-

țiunea 'N.-V.

proprietatea sta.

tului; are -pădure de fag și
brad, loc de. pășune, iar parte

este stîncos.

zeşti,

pl.

în centrul com. BirArgeșelul,

jud. Muş-

.

şi Vilceaua-lui-Ciomag.

.

Pleșea, mute, în jud. Neamţu,

com. Vinăto
- Neamţu
ri
lui, -pl. - :
de Sus-Mijlocul, situat lingă |
" Mănăstirea-Neamţului,

Pleşea, daf, în jud. Neamţu,
com. Calul-lapa, pl. Piatra-Muntele, situat în apropiere de satul. Iapa..
:

Pleşea, munte, pe teritoriul com.
Valea-Sărei, .pl.. Vrancea, jud.
Putna,

din

care

Aparține
Tulnici. .

se

scoate sare,

răzeșilor

din com,

Pleşea, zirii, ce izvorește din
muntele cu același nume, din
Fundul-Chiliilor;

udă

com. Va-

lea-Sărei, jud. Putna, și se.varsă
în

com.

Gorj, lîngă munţii Cujba și Beleoaia, în partea stinga a riului
. Olteţul,
|

dure de fag.

acoperit cu pă-

dure; ţine de satul Padeșul,
c.r. Negoești, care se află la poala unei ramure a acestui deal,

402

Buzăă,

Gura-Nișcovului.
Pleşea,

în jud. Mehedinți,

cel, situat între Valea-Birzească

Tirgul, com. Obirşeni, spre S.-E,

de

plâiul Cloșani,

Pleşea, ea/,

Pleşcoiul, că”un de reședință al
com. Pleșcoiul, jud. Buzăă, cu
740 locuitori și 178 case. Are
sub-diviziile : Peste-Vale şi Mierlari. E reședința sub-prefecturei
pl. unite Pirscovul-Slănicul şi
are aspectul unui tîrgușor,

sas,

Pleşea, Zea/,

e de 4727 lei

i

Locuri demie de văzut sunt:

Muchea-Săpocei,

miînji, 400 oi și 200 porci.

a

„Ja Uzlători și I'leşcoiul, dese
r.
vite de 2 preoţi, 2 cîntăreți și 1
paracliser,
a
Catedrala

ca a fost ridicată. Comuna exista din secolul AVI; cele mai
"vechi cătune sunt: Pleşcoiul
și
Urlătorile.
Vite sunt: 260 boi, 180 vaci,
6o viței, 60 cai, 20 iepe, 12

Pleşca,

comunicaţie

PLEȘEŞTI *

Putna.

.

Pleşele-Holdei,
Suceava,

com.

muze,

!

în jud. *

Broşteni,

Pleşeşti, Co. Tur., în partea de
V. a plășei Șomuzul, jud. Su.
„ ceava, spre N.-E. și la II kil
de Fălticeni. .
„Se mărgineștela E. cu com, Giurgeşti; la V., cu com. Oprișeni; la S., cu com, Preutești
și la N., cu Bucovina..
„î

„Are forma unui poligon ne-regulat, prezintind mai multe.
"” ondulațiuni.

”

Se compune

din satele: Ple-

şești-Ganci, Pleşești - Sineascăi,
“Valea- Botezul, Jacota, Hreaţca,

Unceşti, Petia și Buneşti, cu rc.
-ședința în Pleșești-Sineascăr;

PLEȘEȘTI

161

PLEȘEȘTI-SINEASCĂI

"Are o populaţie de 564 familii sai 2268 suflete; 6 bi- serici, deservite de 2 preoți și

Pleşeşti, sa/, în jud. R.-Sărat, pl.
Rimnicul, cătunul com, Dănulești, în partea de E. a: com.,

5 cîntăreţi; 2 şcoale mixte, con-

pe poalele dealului Pleșești, u-

duse de 2 învățători,
Budgetul com. e la venituri
de 5270.25 lei și la cheltueli,
„de

4928.73. lei.
Vite sunt: 128 cai, 384 boi,
260 vaci, 2352 oi și 360 porci.
Altitudinea comunei de-asu-

pra_ nivelului Mării variază între
335—345 m.
E udată de Șomuzul-Mic şi «le
piriiaşele : Poenei, Racova,

Her-

meziul, Ciomiîrna,. Bazaci, Popa,

dat de piriul Bodila,

la

1

kil.

800 m. spre E. de căt. de reședință. Are o întindere cam
de 25 hect., cu o populaţie de
153 familii, sai 622 suflete, din
care 157 contribuabili; o bisericăși o şcoală.

Pleşeşti, sas, în jud. R.-Sărat,
pl. Marginea-d.-s., com. Slobozia; face parte din căt. Coroteni. (V. a. n.).

Fisticul,

Sinescul,
Fundoaia,
Răcea, Caprei, Vîrnavul, Ciurei
şi Buneșşti.

Moşia

aparține

mai

multor

proprietari.

Suprafaţa com. e de 5636
fălci, 67 prăjini, din care: 2575
fălci cultivabile, 461 fălci pădure,
184 fălci finaţ şi restul mlaștine

şi locuri sterpe.
Improprietăriţi în
„113 fruntaşi, 198
77 codași, stăpinind
Teritoriul comunei
în

mai

care,

din

multe

1864 sunt
pălmași și
947 fălci.
se împarte

sfori

vechime,

de

moşii,

sunt

răzeșii.

Pleşeşti, sas, cu 173 locuitori,
: jud. Argeş, pl, Pitești, făcînd
parte din com. rur. Richitele-

d.j.

Pleşeşti, sat, cu 25 familii, jud.
Argeș, pl. Pitești, pendinte
“com. tur. Băbana,
Pleşeşti,

cătun, al com.

de

Pleșco-

Ceauşoaica.

sa/, făcînd

parte

din

com. rur. Bărăști-de-Vede, pl.
Vedea-d.-s., jud. Olt. Are o populaţie de 722 locuitori și o bi„serică construită în 1709.
=

Pereschivul, com. Prisecani, spre

S. de satul Prisecani, Are o populaţie de 309 locuitori şi 140
case,

Pleşeșşti, saz, în jud. Tutova,
pl.
Simila, com.
satul Buda.

Pleşeşti,

Buda,

ma/ala,

din com.

spre

făcînd

S.

de

parte

rur. Roșiile, pl. Cerna-

2350

hect.,

din

Pleşeşti,

dea?,

în jud.

enoriași.

R..Sărat,

pl. Dănuleşti; se desface din
dealul Măgura-Căpăţinei, brăzdînd pârtea de E. a com.; ea:
coperit cu păduri și pășuni.
în

jud.

Buzăi,

com. Pleşcoiul, căt. Pleșești; are
cam
6şo -hect., împărțite în
patru

sfori:

Pleșești -Virdanul

(100. hect.); Pleşești-Pleșoianu
(240 hect.); Pleşeşti 1. Pleșoianu (155 hect.) și Pleșești C.
Pleșoianu. (155 hect.).

Pleşeşti, moșie particulară, în
jud. Covurluiă, pl. Zimbrul, com.
Cudalbi, cu două trupuri, din

350

hec-.

Cul şi Găneni, saț, pe moşia cu
acelaşi nume, jud. Suceava, com.
Pleşeşti, așezat pe țărmurile p?riului Racova, între dealurile

Țiclăul,. Candachia şi al-Viei.
Are o populaţie de 91 fami„i,

sai 357

suflete, din care 85

contribuabili; o biserică de lemn,

cu hramul

Buna-Vestire, deser-

vită de 1 preot și 2 cîntăreți
şi împroprietărită cu 812 fălci.
Vatra satului ocupă 131/ fălci..
Moșia, proprietate a d-lui M.
Dragoncii, fostă a familiei Ga.
nea, are 410 fâlci, din care 164

fălci arabile, 40

fălci pădure,

209 fălci finaț și imaș

și restul -

necultivabil,
Improprietăriţi la 1864 sunt

prăjini,

de

care

-

Pleşeşti-Ganei, numit și Chiti-

codași, stăpînind

reparată

și altul

ale statului; esențe principale:
fag, gorun și teii,

șescu

și

hect.

Pleșeşti, zăzure, în jud. R.-Sărat, pl. Rîmnicul, com. Dănulești, pe dealul Pleşești; are

d.-., jud. Vilcea. Are o populaţie de 210 locuitori; o biserică, făcută de preotul Ion Ple-

Pleşeşti, moșie,

iul, jud. Buzăi, cu 300 locuitori și 71 case; are subdivizia

Pleșești,

Pleşeşti, saz, în jud. Tutova, pl.

care unul de 572
“de 207 hect,

21

fruntași,

54

pălmași

şi

12

186 falci, 64

Drumuri principale sunt: la
Fălticeni (11 kil.) şi la PleşeștiSineascăi (1/2 kil.).
Pleşeşti-Sineascăi, sai Poiana, saz, pe moşia cu același nume,
jud, Suceava, com. Pleșești, aşezat pe coasta Dealului.Moarei.
| „Are
o populație de 282 sufl.; o
școală
copii.

mixtă,

frecuentată de 3ş

Vatra satului ocupă
15 prăjini,
Intinderea

moşiei

e

7

fâlci,

:
de

478

fălci, din care 198 fâlci culti- vabile, 200 fălci pădure, 20 fălci
finaţ, iar restul puţin productiv.
„Improprietăriți în 1864 sunt:
17 fruntași, 23 pălmași și 6

|

PLEȘILE
E]
e
>

PLEȘUL

codași, stăpînind 132 fălci și
55 prăjini,
„ Drumuri principale sunt: la

Pleșești-Ganei (11 kil.) și la Făl.

„ticeni (11 kil.).

în

“ Dimboviţa,

jud.

regimu-

Muşcel,

pl.

com. Albești, în în-

tindere aproximativă de 50 hect.,

fag

și mesteacăn.

Se învecinește la N. “cu locuitorii Cirjanul și Florea, la S.
cu Piscul-Plopilor, la E. cu orășenii Cimpulungeni şi la V. cu
Albești.

„Pleşoiul, com. rur., jud. Dolj, pl.
Dumbrava-de-sus, situată pe 2
costișe

despărțite printr'o vale,

în care curge un piriii mic, cu

direcţia de la V. la E, numit
Valea-Pleşoiului,
Se învecinește la E. cu com.
Predești, hotarul către această

com. numindu-se Giorocianca:
la V., cu com. Răchita, despăr-

tită prin hotarul numit Lupoaia;
la S., cu com. Terpeziţa, despărțită prin hotarul numit Valea-

Lupului;

la

Petroaia,

despărțită prin

rul

N.,

cu

Beloţul

Valea-Petroaei,

şi

de

și

liotaValea:

Sirscei.
E udată

romînă,

deservite

In com.

avind ca esență principală

com.

în căt, Pleşoiul e alta, fon-

de

Valea-Pleşoiului,

prin mijloc. Spre V. de Pleşoiul,
la marginea “satului, în matca

Văei-Pleşoiul, e un izvor cu numele de Vultoarea; din acest

izvor, a luat naștere un mic păriiaş, care se varsă

în

Pleșoiiă,

Se află şi o siliște numită
Solomonești.
Comuna e formată din 4 cătune:

Pleşoiul,

vanul

și Solomonești.

Frasinul,

Milo-

Cătunul

de reşedinţă este Pleșoiul, situat
între Frasinul la V. și Moli-

vanul la E.
In căt. Molivanul

află o

biserică vechie, fondată de locui.

Pleşoiul,

Pleșoiul,

satul

Ple-

belul

ruso-ture

din

a avut gradul de
atunci polcovnic
a fost decorat de
tul Rusici. Acest
este

tatăl

Generalului Solomon,

ce a trăit pe timpul lui CuzaVodă,
Are o populaţie de 2704 su-

flete;

o

școală

mixtă,

49 băeţi și 17 fete.

legea

din

1864

sunt

328 locuitori împăminteniţi.
Suprafaţa teritoriului comunal!
este de

11128

pog.,

din

care:

9028 pămînt arabil, 8go fineţe,
950 izlaz, 260 teren sterp.
Moșii sunt: Milovanul, Solomoneşti, Pleşoiul: şi Frasinul,
Viile în întindere de 105 hect.,

aparțin locuitori
și daiiv
lorin bun,
Căi de comunicaţie sunt căile
vecinale, care unesc com. cu

Are

brava-de-jos,

Vite cornute sunt 342,
78, capre și oi, 218.

cai,

Pleşoiul,

re-

Pleşoiul,

Vilcea,

mahalale: Pleșoiul, Valea-Ganei,
Borul şi Istrătești, situată pe

malul stîng al rîului Olteţul şi
pe dealul Borul. .
Acie reşedinţa subprefecturei,
Are o populație de 401 lofondată

căzu”,

al com.

Arcești,

plasa Olteţul-Oltul-d.-s., jud. Romanaţi, situat pe șoseaua Corabia-R.-Vadului, la 43 kil. de
Caracal și la 17 kil. de Balş, aproape de gara Arcești și de riul
Beica.
Altitudinea terenului d'asupra
nivelului Mării

este de

I40

m.

o biserică,

cu

zidită

la

Are o populaţie de 5o familii

saii

120

suflete;

hramul S-ţii Voivozi,
1615

de

Ilie

Pleşoianu,

vită de 1 preot și
mahala,

2

deser-

cîntăreți.

în jud. Vilcea,

com Pleşoiul, pl. Mijlocul.

moșie particulară,

jud.

Dolj, pl. Dumbrava-de-sus, com.

Pleșoiul.

pl. Mijlocul, împărțită. în patru

biserică,

com.

laţie de 1254 sufleţe, locuind în

Pleşoiul,

kil.; la Terpeziţa, 7 kil.; la Pe-

o

cu hramul A-

4099 case și 9 bordee; o școală
mixtă; o biserică deservită de
un preot.

troaia, 4 kil. și la Beloţul, 6 kil.

rur., jud.

o biserică,

ședința primăriei. Are o popu-

Pleşoiul,

com.

loc., jud.

Pleşoiul, saz, jud. Dolj, pl. Dum-

comunele vecine. .
Distanţele: la Craiova, 24 kil.;
la Predești, 3 kil.; la Răchita, 10

Pleşoiul,

404

care a

fost frecuentatăîn 1899—900 de

După

cu

dormirea, deservită de 2 preoți
şi 1 cîntăreț.

1826—28;

colonel, zis pe
și, foarte brav,
însuși împăraIoan Solomon

saz,

Argeș, pl. Oltului, pendinte de
com. rur. Stoiceni-Pleșoiul.

şoiul, s'a născut, în anul 1793,
Ion Solomon, care a luat parte
la revoluțiunea din 1821 şi la rez-

cuitori;

se

Parte din locuitori sunt MOȘ- neni; 6 sai împroprietărit la
18364.

2 preoți

şi 1 cîntăreț,

Pleşile, păzure, Supusă
lui silvic,

tori;

dată la 1842 de către Ion Sin
P. Solomon, polcovnic în armata

la

1807 şi reparată la 1871.
Sunt 731 vite mari și mici.

Pleşoiul,

pirîă,

Dumbrava-d.-s.,

jud.

Dolj,

com.

pl.

Pleșoiul;

curge prin valea Pleșoiul..

Pleşoiul-Solomoneşti, numirea
vechie a comunei Pleşoiul, jud,
Dolj, pl.

Dumbrava-d.-s.,

cînd

coprindea numai satul PleșoiulSolomonești.

Pleşul,

dea?,

-

în

jud.

Iași,

com,

” PLEȘUL
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Buznea, pl. Cirligătura, Pe toate
laturile sale se afiă păduri, iar
culmea “i este goală. Se întinde
la E. de dealul Prosia.
Pleşul,

za,

în jud.

R.-Sărat,

plaiul Rîmnicul, com. Jitia ; în
partea de V. e acoperit cu păduri şi pășuni; vara se fac pe
dinsul stîne de oi,
|
Pleşul,

zane,

în jud.

Pleşul, munte, în jud. Suce
ava,
com. Broşteni, avind 1205
m.
altitudine.
Pleşul, deal, jud. Suceava,
acoperit de pădure dediferite esen
țe,
dintre com. Dolheșşti, Preuteșt
i,
Siliștea şi Valea-Glodului,

Pleşul, ziriă, izvorește din mun.
jud.

Prahova;

curge de la E. spre S.-V. şi se
varsă în riul Teleajenul, pe malul sting, în raionul com. Măne.ciul-Ungureni, plaiul Teleajenul,,

Pleşul, Zirîă,
com.

care

Călimănești,

udă

Nordul

plaiul

Cozia,

jud. Vilcea.

Pleşul-Mare, deal, în păd
urea
Unguroaia, în partea de. V.
a
com. Cristeștipl.
, Coșula, jud.
Botoșani,
Tudora,

și în hotar

cu

com,

Pleşul-Mic, deal, în pădurea
Un.:
guroaia,

toșani,

com. Cristești, jud. Bo-

de S.-

„jud. Prahova,

Drăgănești,

pe

care

se

află

nești, com, Chiojdeanca, pl.
Pod-

goria, jud. Prahova.

=

Geograge,

Tol, IF.

de

tru-

Pleterul, iii, pe proprietatea PaTapani,

Pleșuva, zoșie, pendinte de E.-

lul-Colibașului
apa Topolnița.

Pleşuva-Mare,

și-se

varsă

în

șani,

-

Se compune din satele: Valea-

|.

Mare şi Valea-Rusului, Pănă la 1

Aprilie

1901, cînd S'aii unit

și

aii format comuna Plevna, satul

Valea-Mare făcea parte din cora..

munte, jud. Pra-

hova, com. Comarnicul, din plaiul

Peleșul.

Pleşuva-Mică, mute, jud. Prahova, com. Comarnicul,
iul Peleşul.

din pla-

Prietate, a Eforiei Spitalelor ci-:
vile din București, com. Comar-

nicul, plaiul Peleșul, jud. Prahova,

în întindere de 568 hect., din care
457 hect. suprafață împădurită și

cultivabil

și

Pleşuva-Mică (Muntele-), saii
Vatra -Schitului - Lespezile,
Proprietate, a Eforiei Spitalelor
Civile din Bucureşti, fostă pendinte de schitul Lespezile, com.
Comarnicul, pl. Peleșul, jud, Prahova, în întindere de 331 hect.,
din care 285 hect. suprafață impădurită şi 46 hect, pămînt cul.
tivabil și fineţe,

Pletari, a/7ă numire a cătunului
Poenari, din com. Cănești, jud.

Pletea, parte din Pădurea sta:
tului Drăgăneşti-Țigănia, jud. Teleorman, cese află la S-E. com,

Ulmul

şi

satul

Valea-Rusului,

din com. Lupșani.
”
Reședința primăriei și a judecătoriei com. este în satul

Valea-Mare.

Are o populație

-

de

322

fa-

milii; o școală mixtă, condusă
de

Pleşuva-Mare (Muntele-), 2ro

pămînt

pl. Mar-

Plevna, com. rur., în jud. Ialomița, pl. Borcea, situată între
com. Mihaii-Viteazul și Lup-

Pleşuva, iri, în jud. Mehedinţi,

pl. Ocolul-d.-s.;izvoreşte din Dea-

com. Arsache,

ginea, jud. Vlașca.

foria Spitalelor Civile din București, pe care la 1864 s'ati împtoprietărit parte din locuitorii
com. Comarnicul, plaiul Peleșul,
jud. Prahova.

III hect.
fineţe.

despărțită

pul numit Pojoritele.

pădure.

Buzăii,

Pleşuva, 247, pe dealul Măs
tă-

63617. Jlarele Dicliona
r

dea/, în partea

E. a com. Șoimari, pl. Podgoria,

Suceava,

com. Bogdănești, Boroaia și Drăgănești, pe culmea căruia trec
e
hotarul între județele Suceava
și Neamţu. Are 915.5 m. altitudine. E acoperit cu pădure
de brad, fag și mesteacăn,

tele Clăbucetul,

Pleşuva,

PLEVNĂ

1

învăţător;

o

biserică, în

Valea-Rusului, deservită de un
preot și un dascăl,
|
Prin comună trece drumul ce

leagă

orașul

Călăraşi, cu sațele

din pl.' Cimpului.
Plevna,

cătuu,

al com. Săgeata,

„jud. Buzăi, cu 20 locuitori, for-

mat din însurăţei împroprietă. .
riți pe moșia Beilicul. .
:

Plevna, sat, în jud, Covurluiii,
pl. Siretul, com. Cuca, format

din însurăţei împroprietăriți la
1882. | s'a dat atunci

numele

cetăţei naturale din Bulgaria
care, împresurată și luată de ar?
mata romino-rusă

-

în 28 Noem-

brie 1877, a decis de soarta războiului d'atunci. Are 23 familii, -"Saii 102 suflete,
Plevna, sa, pe moșia Suharăul,
com,

Suharăul,

pl. “Prutul-d.-s.,

jud. Dorohoiă, cu 74 familii,
sai 280 suflete, înființat la 1880.
Calitatea pămîntului este bună,
mai cu seamă pe valea Coroba-

|

PLEVNA
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na, vestită prin calitatea finațelor.
|
* Sătenii, împroprietăriți în 1878,
aii 458 hect. 30 arii pămînt,
moşia statului.

pe

Rimnicul-d.-s., căt. com. Zgirciţi,
aşezat în partea de S. a com,,
la 500 m. spre S. de căt. de
reşedinţă Zgirciţi. Are o întindere de 380 hect,, cu o populaţie
de 70 familii, sai 198 suflete,
din care 46 contribuabili ; o biserică și o școală.

Plevnei (Valea-), za/z, pe _tejud.

Iași, pl. Bahluiul, com. Șipotele,

numită de la asemănarea
Plevna din Bulgaria.

ei cu

Plinge-Banul, /ac, în jud. Brăila,
între canalul Cremenea şi Vil-

ciul, pe hotarul dintre com. Stăncuța și Vizirul.
Plochi.

Vezi Plopi.

+

.

Ploeşti, oraș, capitala jud. Prahova, situat la 23%, 41' longitudine orientală, la 44%, 56' latitudine nordică și la I41 m.altitudine d'asupra nivelului Mării,

E aşezat într'o cimpie, în partea de. S. a jud,, la 60 kil. de
București.
Suprafața

orașului

e de

27

kil. p., mărginindu-se la N.

cu

moșia Ploeştiori, la S. cu moșiile

+ Tătărani și Valea-Rifovului,

la

E. cu giîrla Dimbul și la V. cu
drumul Domnișorului.
Clima. — Căldura se urcă vara
pănă

frigul

la + 39

grade;

iar iarna,

atinge — 25 grade.

Ape.
— Orașul este udat în
"N, şi E, de riul Teleajenul ; la

N. şi E., de riulețul Dimbul

și

la S$., de riul Prahova.
Apa

Dimbul,

cite

odată,

ales cînd plouă mult, .vine

mare

mai

așa

că

îneacă

case

cite

o groapă plină cu

apă.

:

LL

Cursul său este de la N.-E.
spre S. In el se varsă o mică
viroagă, care trece prin maha.
laua Tabacilor, în care se aruncă
murdăria de la tăbăcari; tot în

el

se

care

scurge
izvorește

viroaga Rifovul,
din 4 surse

de

la bariera Rifovului.
Sunt 2 lacuri în Plocști, unul
numit Savopolul, astă-zi în po-

sesia fiilor lui Mihaii Cogălniceanu, familie locală și altul, Mustățea. Aceste 2 lacuri servesc
de scăldat în timpul verei. Lacul
Savopolul este cimentat şi are
pe el cite-va cabine de băi. Ati:
unul cit și cel-l'alt se scurg în

Dimbul. Unul este situat în centrul de

E. al orașului, cel-l'alt
la S$. Dimbul, la fondarea ora:

șului Ploeşti, trecea prin mijloc.
Apoi sa mutat satul spre V.
şi el a rămas la limită,
Din punctul de vedere geologic, : terenul orașului Ploeşti
este terțiar, avind la „Suprafaţă
pămint negru, sub care vine un
strat .de pămînt galben, şi sub
acesta

un strat gros

.de pietriș.

Originea şi istoricul oraşului,
Dintr'un

șir de documente

au-

tentice, rezultă că în anul 1596
Mihaiii-Viteazul a zidit pe locul
satului Ploeşti, orașul
cu același nume, dind
Ploeșteni în schimbul
tului, moșia domnească

domnesc
sătenilor
vetrei saBăicoiul

(Gr. G. Tocilescu, Revista Tinerimea Romiînă, |, 17). In a.
1599, Mihaiit- Viteazul adună armata la Ploești, o puse să-i jure
credință

și

supunere

și

In 'timpul domniei Fanarioți-

din

mahalalele extreme ale orașu.lui; iar vara, cînd este. secetă, scade, rămînînd ici și colea

numai

Plevna, saz, în jud. R.-Sărat, pl.

ritoriul satului Chișcăreni,

de
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trecu

lor,

Alexandru

Ipsilante,

cu

Vorniculni Moruzzi, dărui celui
botezat, și tatălui săi, prin hrisov, orașul Ploești.

“ Moruzzi devenind proprietarul
orașului în mod usurpător, începu a exercita drepturile sale
asupra Plocștenilor şi coprinse
multe

locuri în oraş.

Orăşenii Ploeșteni, văzind că
nu

mai

găsesc

dreptate,

se su-

pun hrisovului făcut în favoarea
lui Moruzzi, pănă la suirea pe
tron a lui Nicolae Mavrogheni.
O dată cu venirea acestuia
pe tronul Țărei, orășenii pornesc
jalbă la Bucureşti, şi acesta, după

ce le ascultă cu mul:ă: băgare
de seamă plingerea lor, văzînd
dreapta lor cerere, îi liberează
din intinile lut Moruzzi, și îi declară slobozi
deauna.

cum

ai

fost

tot-

Slobozi aii fost orășenii, pănă
la suirea pe tron a lui Alexan.
dru Const. Moruzzi, cînd din noi
se ivesc certuri şi Enache Mo.

ruzzi recapătă din noi stăpinirea. asupra orașului.
Ipsilante, în a doua
cînd moştenitorii lui
i-ai cerut confirmarea
nei orașului Ploești, a

domnie,
Moruzzi
posesiuchemat

înaintea divanului atit pe moștenitorii lui Moruzzi cit şi pe
Ploeșteni și după ce li-aă judecat,

a

dat

la

mîna

orășenilor

următorul document:
| «Dat-am

domnescul

nostru

turor orășenilor din orașul
Prahova,

ca să aiba

milă

hrisov tu-

Ploești, jud.
de

privilegiul

acela ce l-aii fost avut din vechime spre
a se hrăni, adică numitul oraș cu slobozenie întru toate fără de a fi opriţi și
nesupăraţi cu cererea de havact pentru
prăvăliile alișverișului ce face sai de
clacă pentru casele

ce aii în oras, pentru-

apoi în Transilvania prin pasul

că, la venirea

Buzăii, În 1633, Mateii-Vodă zidi
în oraş biserica Sf. Apostoli

d'intiiă, aratindu-ne dumnealui răposatul
Div

Petru

bode

și Pavel. -

o-

caziunea botezărei unui copil al

vel ban

șia Ploeşti

Domnici

mele în Domnia

Enache Moruzzi cum că moși orașul dimpreună sunt slo-

Domnești, făcîndu-ne rugăciune să-l
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hărăzim pe dumnealui cu această moșie
și cu orașul, dimpreună cu un loe slobo
d

lexandru

“supra orașului acestuia, am fost dat Dommea

cu slobozenie

și cu volnicie

a-

ceia ce aii Domnii asupra lucrurilor Dom-

neşti slobode, numita moșie cu orașul
dimpreună 'd-lui numitului boier întru

acestui.

privilegiul

lor vechiiă, 'etc.,.

orășenilor,

după

cum

nu

lam

aii fost din

lăsat ncîmpărtășit de hara

înalți. In zidurile sale se aflai nu

acela ce am apucat o dată de făcut, ci
i-am lăsat dumnealui din afara oraşului
întru

Stăpinire,

cu

satele

ce

numai

”

puternicul

Ploeşti,

nu

nici o ocaziune de a reclama
posesia.
Aşa la 1806, cînd "Ţara era

La

1828, moștenitorilor lui Mo-

ruzzi ai dat jalbă și la Kiseleff,
care a îndreptat-o către logofeţia cea

mare.

lipescu,

Alexandru

Mare

Logofăt,

Fili-

rapor-

tează lui Kiseleft că rău Alexandru. Ipsilante, fiind Domn, a
dăruit lui Moruzzi aceea ce nuii
aparţinea. Kiseleff, nevoind să se
angajeze într'o afacere ce-nu-i
era

de

competinţă,

a pus

pe

jalbă rezoluția: «să se înfățișeze Domnului ce se va numi în
urmă».

La 1846, Bibescu- Vodă vizitînd orașul Ploești, a dispus să
se facă hotărnicia orașului, ce

s'a terminat sub domnia lui Știrbei-Vodă.
Cu ocaziunea războiului. ro„mîno-ruso-turc, Impăratul Abai

“monarh

7

familia împărătească,

se adăo-

gai demnitarii cei mai înalți ai
imperiului : cancelariul principe
Gorciacoff, cu colaboratorii săi:
baronul lomini, consilier de stat

Hamburger, generalul Ignatieff,
cunoscutul diplomat, 'Miljutin,
ministru de rezbel, contele Alderberg, ministrul casei impeperiale, Principele Cerkaski,d.

de Nelidoft,

șeful cancelariei di.

plomatice militare,

Intrun

cuvînt,

|

Petersburgul

„nu mai era în Petersburg, el se
strămutase de pe țărmurile Nevei în modestul
ginea

Dimbului,

oraș din
către

mar:

care se

îndreptai acum privirile pline
de așteptare ale Europei.
Cu mult tact s'a purtat populația ploeşteană în tot timpul
cit a avut în mijlocul ei pe su„veranul

veni la

Rusiei.

După ce se odihni o zi în
Ploești, Impăratul Alexandru

București,

spre a face

vizită suveranului

Romîniei.

Împăratul petrecu ziua în București cu Domnul şi Doamna
Romîniei și spre seară se 'în-

toarse la cuartierul

armatei

general

al

sale, la Ploești.

Populaţiunea. Acum 70 ani,
oraşul Ploești avea aspectul unui
mic

orășel

și era puțin populat.

Creşterea
laţiunei

cea
în

repede

așa

a popu-

scurt

timp

se

datorește elementelor străine

glomerate aci și mai ales

a-

ele-

mentului bulgar, venit în Ploești
între 1828—1830, după rezbelul
Tuso- turc,

topit

element

mai

târzii

ce

s'a

„cu
|
cel

con.

romiî-

-

nesc,

al

Alexandru Battenberg. Apoi pe
lîngă suitele strălucite ale Impăratului și ale principilor din

ocupată și administrată de Ruși;

să aibă stăpînirea lor neclintită.

du-

reviciul, marii duci: Vladimir,
. Sergiu, Nicolae Nicolaevici, Nicolae și Sergiu Leuchtenberg,

perdeaii

așa la 1812, în timpul domniei
lui Caragea, care a judecat pro„_cesul și a hotărit ca Ploeștenii

marele

tutulor
" Rușilor, cu fiii și nepoți săi : Ța-

Urmaşii lui Moruzzi, crezînduse pe deplin stăpîni pe moșia
şi. oraşul

comandantul

ce Nicolae, „Cu numeroase căpetenii ale oștirilor, dar însuși

tor fi pe

dinsa ...

Har-

Țărei, Ploeşti nu s'ar fi aşteptat
însă a fi transformat - de-odată
în reședință imperială, şi chemat a adăposti oaspeţi așa de

vechime, dar nici pe dumnealui numitul
boier

de provincie,

la răspintia drumurilor mari ale

strămutindu-ne hotărîrea noastră d'întiiă,
care făcusem pănă a nu vedea acele sineturi, am lăsat orașul iarăși slobod pe
seama

oraș

nic şi dedat cu activitatea nego“ țului, în favorabila sa pozitiune,

stăpinire, iar după aceea în urmă venind
orășenii cu jalbă la Domnia meu Şi a-

rătindu-ne

a! II-lea sosi în Ploeşti,

cuartierul general al armatei rusești, la 25 Maiii 1877. Neobicinuită— scrie d-l T. C. .Văcărescu, în «Luptele Rominilorîn
rezbelul 1877—78» — și intere„Santă era pe atunci priveliștea

| domuesc, cînd nearătindu-ne orășen
ii a- tunci vre-un sinet domnesc vechii
i pentru vreun privilegii al lor de a avea
a-.
„mia
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Oraşul

26468

Ploești

loc.;

avea

la

loc.; la 1879,

31063 loc. (mai

puțin

ca

33000

loc., la 1889,

și

Decembrie

la

în

la 1865,

1872, 32355:

1872);

la

1885,

35000 loc.

1899, 43687

loc., din care: 21822 bărbaţi și
20865

femei,

2062

catolici,

38168

mahomedani,

“ortodoxă,

protestanți,
2

armeni,

23
2413:

mozaici și 19 de alte religiuni.
Căile. şi stradele oraşulii. Orașul Ploești este tăiat în diferite direcţiuni de 240 strade;

din

care

cele

mai principale

pleacă din centru spre băriere,
tăiate de alte strade ce unesc
mahalalele din centru sai stradele principale.
Stradele

orașului

ai

o

lun-:

gime de 100 kil. și o suprafață
de 800000 m. p.
Barierele.

Orașul Ploeşti este

înconjurat de jur împrejur cu.
un șanț adînc. Barierele 'orașu-"
lui sunt 11, adică: Cimpina,
Găgeni şi Vășeni, ce duc spre
N.; Bucovul, Gogoașa și Pătulele, spre E.; Rifovul și București, spre S.; Rudul, Tirgoviştea !

și Tirgușorul, spre V. Cea mai
principală e gara drumului de
fier,
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Piejele orașului sunt:
Piața Legumelor, unde întoate
zilele se găsesc zarzavaturi şi
_lăpturi,

și unde sunt așezate
măcelăriile și brutăriile..

Piața Unirei, care formează
un centru înconjurat de case

frumoase și prăvălii. Aci s'a ridicat statua Libertăţei,
Piaţa Fructelor, unde se vind
poame.
Piaţa Oborul, cea mai mare.
dintre

toate,

în care se face un

„mare tirg Lunea

şi Marţea,

în

fie-care săptămînă, unde se vind
„lemne de construcție, producte,

var, oale, sare și vite.
Piața Cuza,

cea

mai

mică.

Serviciul siguranței publice se
conduce de un polițaiii, ajutat

" -

de

5

1

comandant

comisari,

8

sub-comisari,

al

jandarmilor,

ete. Statul cheltuește cu între„ţinerea poliţiei din Ploeşti 15000

lei anual

și comuna,

79560 lei.

Orașul este împărțit în patru
părți, 'numite colori, fie-care co-

loare avind
un

comisar

în capul săi cîte
și sub-comisar. Cele

patru colori. sunt:
Coloarea Roşie, care

începe

din

se

centrul

orașului

și

în-

din șase mahalale: Maica-Precista, Buna-Vestire, Sf. Dumitru, Sf. Pantelimon, Sf. Sava și

Sf. Filoftea.
Coloarea Albastră, careîncepe
din centru, întinzîndu-se din piaţa Legumelor, spre V., între bariera Rudului și Tirgoviștei, co-

prinzînd șase mahalale: Sf. Impăraţi, Sf. Gheorghe-Vechiii, Sf.
Voevozi, Sf. Haralambie, Sf. Atanasie și Sf. Ecaterina.

Coloarea Verde, care începe
din centru și se întinde spre E.
între barierile ; Vălenilor, Gogoaşea, Zahanaua - Vechie, cu

Sf. Vineri, Sf,

Sf. Gheorghe-Noi,

Sf.

Nicolae-Vechiu, Sf. Ilie, Sf, A-

postoli şi Sf. Nicolae-Noi.
Coloarea Galbenă care începe
din Obor, întinzîndu-se spre N.,
între bariera Tirgoviștei și bariera Văleni-de-Munte, cu patru
mahalale : Sf. Ioan, Sf. Spiridon,

Sf. Vasile și Sf. Treime.

Justrucfiunea publică. — Se
poate că chiar Mateiii-Basarab,
zidind biserica S-ţii Apostoli, să
fi orînduit a se face lecţiuni în
tinda ci, după obicei; însă
vr'un hrisov lămurit nu există
de cît acela al lui Alexandru
Ipsilante, prin care se deschide
în Ploeşti prima școala domnească,

cu

dascălul

Barbu,

Deci, cu siguranță nu se
știe de cit că, la anul 1776, s'a
înfiinţat şcoala domnească de
la Ploeşti, unde se știe că existai școale private romînești.
Unul din dascălii, anume Dascălul Barbu, aflînd că Domni-

torul a hotărit să se înfiinţeze
şcoală publică domnească pentru limba romînească în Ploești,

tinde spre E. pănă la apa Dim.
bului, iar spre S. şi V. pănă la
bariera Rudului. Ea e compusă

șapte mahalale:

Ştefan,
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cere

să

fie recunoscută

şcoala lui ca atare. Domnitorul

" însărcinează
- cerceteze

pe

Mitropolit

despre

școala

să

încă

din anul

capacitatea și silința dascălului
totuși,

numai

în

1777,

August 11, după o nouă anafora a Mitropolitului “ Grigorie,
prin care arăta Domnitorului,
că dascălul Barbu, «se energi'seşte,. adică in tot chipul se
silește spre învăţătura: copiilor»
dar că nu poate trăi numai cu
-simbria 'de la părinţii lor, şi se

află în scăpătăciune, fiind om
cu copii, şi Mitropolitul pro-

pune

că, după cum

să se dea

ca Tirgo-

lui Barbu cite

gorie

al II-lea

și ast-fel,

acum

123 ani în urmă, se deschide
în Plocști prima școală domnească.

La
fesor

1839,
în

funcționa

Ploești

ca pro-

G. Maâlureanu.

Cînd s'a cumpărat loc cu zidire pentru școala .publică și
cînd cu veniturile ce orășenii
aii îngrijit a asigura 'acestei
școli, s'a mai adăogat un profesor
pentru învățături mai
înalte. |

La 1842, era profesor d-l I[.
Gorjan, plătit cu 2ş0 lei lunar,
în plus 120 lei lunar cheltuelile
| școalei.
La 30

Martie

1842,

Ploeș-

tenii cer Domnitorului să le
dea din fondurile proprii ale
şcoalei, profesori de limba franceză și greacă, Eforia se mărginește a adăogi, în Noembrie
1843, un al doilea profesor de
limba romînească, la cl. 1 și
a II, cu 200 lei leafă pe lună.
La

1845,

s'a

întrodus

la

şcoala din Ploeşti și limba gre-

1776, a dat informaţiuni bune
despre această școală, despre

Barbu;

fiind oraș

5 taleri pe lună.
.
Domnitorul Alex. Ipsilante,
la 26 August 1777, aprobă
propunerea Mitropolitului Gri-

lui

- Barbu,
Mitropolitul,

şi Ploești
viştea,

este școala

publică din Tirgovişte, cu leafa
de 5 taleri pe lună, asemenea

cească.
,
La 1847,
confocm
cererei
Ploeştenilor de a li se da în
locul limbei greceşti, profesor

de limba germană, Eforia a numit

Ja

şcoala

Ploești,

ca

„germană,

elementară

profesor
pe

Hom,

din

de limba
cu

actul

următor:

«Potrivit cu noua organizaţie
a şcoalelor publice, în urma
inaltului oficii al Măriei Sale
Prea Inălțatului Nostru Domn,

Eforia orinduește pe d-ta, asemănat cu art. 150 din regula:
mentul

limba
mentară

şcoalelor,

profesor

de

școala

ele-

germană

la

din

Ploeşti,

cu

leafa

.
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“de 250 lei pe lună, socotită de
la 1 Octombrie viitor și deosebit 100 lei pe lună pentru
închirierea încăperilor locuinţei
d-tale».

„
La-1 Iulie 1842, erati în Plo"ești 16 școli private, adică:
8. rominești,

4 grecești, 1 fran-

ceză, I bulgară și 2 .evreești,
_care se frecuentaii de 341 copii,
afară de şcoala normală, la care
urmaă 158 școlari.
La 1 Iulie 1845 eraă în Ploeşti 22 școli private, adică:1I4
romînești,
1 germană,
3.e-

vreești

și 4

grecești,

frecuentaii de 446 copii,
« de

școala normală,
“mai 220 școlari.

care se

afară

la care

ur-

In ceea ce priveşte școalele
de fete, ele existaii înainte. de
1846,. plătite tot din fonduri
particulare,

Treptat, și mat ales de la
1864 încoace, scoalele publice
S'aii

înmulțit în Plocşti, așa că

„azi funcţionează 22 școli publi„ce: 17 şcoli primare(1899—900)

"(7 de băeţi, 8 de fete), un liceii, o

"şcoală

comercială, o şcoală de

meserii,

un

externat

secindar

de fete și o şcoală profesională
de fete,
Cea mal vechie școală primară
e școala de băeţi No..1, care

s'a înființat la Septembrie 1830.
Iși are localul săi proprii.
La 1864, cu punerea în aplicare a legei Instrucțiunei Publice, s'a înfiinţat şcoala No 2
de băeţi; la 1868, şcoala No. 3;

la 1876, școala No. 4; la 1879,

„școala No, 5 și la 1888, școala
No. 6.
|
Cea mai vechie școală de fete
este şcoala No. 1, cares'a înfințatla 1854; la 1866, s'a înfiinţat
şcoalele
No. 2 şi 3; la 1867, școala

No. 4; la 1868 școala No. ş și la
1888,

școala

Pe lingă

No.. 6.

acestea

mai

func-

ționează în Ploeşti încă 6 şcoale
“a

plătite

rurale,
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din

fondurile

comunei.

,

Cea d'întiîi școală secundară ce

s'a înființat în Ploești. este gimnaziul

«Petre

și Pavel»

(1864),

transformat în licei la 1878,
mai adăogîndu-i-se de la 1888
încoace
cioase,

şi divizionarele trebuin.

Liceul, așezat într'un local de
toată frumusețea, are azi 23
profesoriși mai

bine

de

300

elevi. Pănă la 1890 se înscriseseră în acest licei 3550 elevi,
absolvind

naziale
„Curs,

cursul

260

a 4 clase gim-

elevi,

și

întregul

100,

Personalul și materialul costă
„pe stai aproape 100000 lei,
„ Școala comercială (Str. Pensionatului) s'a. înființat de comună la 1881 și la 1890a fost
luată pe seama statului.
Externatul secundar de fete
“sa

înfiinţat la 1879

ținea din fondurile

şi se între-

«Societăței

pentru învățătura poporului romîn», secția de Prahova. De la
1838, s'a trecut în sarcina statului,

Se află instalată în frumosul
săii local,

construit

de stat,

Şcoala profesională de fete
s'a înființat de stat la 1885,
avind

6 tatedre.

Intre 1885—g91 ai obținut diploma 52 eleve.
Pe lingă! aceste școale, mai
funcţionează în Ploeşti $ insti-

tute private,
Institutul P, Eliade, fondat la

1848; institutul Profesorilor Asociaţi, fondat la 1891; institutul Irina Angelescu, fondat la
1885; institutul Maria Ionescu,

fondat la 1881 ; institutul d-relor

Constantinescu, înființat la 1887,
Institutul israelit Luca

Moise,

instalat într'un edificii - foarte
frumos, s'a înființat de. Luca
Moise, şi se întreţine din fon:
durile lăsate de el în acest scop.

Mai funcționează în Ploeşti
o şcoală catolică, alipită pe lîngă
biserica catolică, și-o școală protestantă
de

mixtă,

comunitate.

ce se

întreține

.

|

- Cultul. In oraşul Ploești sunt
23 biserici creștine- -ortodoxe, di„ vizate în 18 parohii, avind: şi
5 filiale.

Dintre acestea, bisericile: Sf.
Apostoli,

Sf. Filoftea şi Sf,

A.

tanasie, se întrețin de com.; restul, de enoriași,
Pe lingă acestea,

„biserici

eterodoxe

mai sunt 2

(catolică

şi.

luterană), un templu izraelit și
5 sinagoge.
:
Iatre bisericile din oraș menţionăm :
Biserica Sf. - Ion Botezătorul,
fondată (la-a. 1827 de orășeni,

pe locul

unei

alte biserici

de

lemn.

Biserica
și Pavel,

Sf.

Apostoli „Petru

zidită de Mateiu Vodă

Basarab, pe locul unei alte bi-

serici de lemn. Vechia biserică
servea ca mănăstire de maici,
Făcîndu-se aci nişte săpături, s'a

găsit

cărămizi
1594şi 1535.

purtind

datele

Cele-l'alte biserici ale oraşului

„sunt: Sf. Impărați, Sf. Gheorghe-Vechiii, Sf. Voivozi, BunaVestire, Sf. Vineri, Maica Precista, Sf. Nicolae-Noi, Sf. Nicolae-Vechiii, Sf. Ilie, Sf. Vasile,

Sf. Spiridon, G. Boldescu, Sf.
Ștefan, Sf. Pantelimon, Sf. Sava,
Sf. Filoftea,

Sf. Treime, Sf. Ha-

ralambie, Sf. Ecaterina, Sf. Du.

mitru și Sf. Atanasie,
- Pe lingă biserica catolică, care

e situată pe

strada

Ștefan-cel-

„Mare,

este alipită și
confesională.
Biserica evangelică

o

școală

se

între-

ține de comunitate, prin contribuțiuni,
Veniturile contunel. Venitul
ordinar al orașului, pe anul fi
„nanciar

1893-94

a. fast

de „lei

|
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„653700 şi venitul extraordinar,
lei

223616,82;

în

total

777316,82.
|
„ Budgetul drumurilor pe acelaşi. exerciţiii are la
suma de 86000 lei şi

venituri
la 'chel-

- tueli,. 85500 lei, în plus 500 lei
fond pentru deschideri de credite suplimentare și extraordinare.
In - 18599—g9o00, budgctul ordinar a fost, la venituri ca şi

la cheltueli, de

1184453

lei, 76

bani.
Industria.

'Tăbăcaria,

dată renumită

în Ţară şi stră-

pici

vechile

foarte

fine, şi
pri-

mitive.

Blănăria

s'a stins cu desă-

virşire. Strada cojocarilor era
ocupată altă dată
numai de
cojocari, cari.făceaii un întins
comercii cu blănile,
industrie

„proprie a lor. Azi nu mai sunt,
Tot

aceeași

soartă

a

avut-o

și căvăfia. De unde altă dată
„Cavafii “din Ploeşti întreţineati
relații cu străinătatea,

„mai

există

căvăfie

azi abia

în Ploeşti.

Boiangeria, de cînd cu im„portarea covoarelor străine, care
„„

aă luat locul chilimurilor: şi
Yelințelor, a căzut cu
desăvir-

şire. In casa ţăranului prâhovean rogojina a înlocuit scoarţa.
Boiangeria mai e reprezintată
azi prin 2—3 boiangii,
Tot

în

decadență

căria şi cizmăria,

e şi cojo-

din pricina

„concurenţei ce se face industria-

şilor Ro:nîni de străinătate,
Dogăria,

ca şi rotăria și tîm.-

plăria, aparține în Ploeşti Rominilor, pe cînd ficrăria e în
mina- Nemţilor,
|
Țiganii sunt fabricanți de că* rămizi; p'alocurea și Rominii,

- pune din 27

și de set,

Comerciul de coloniale, băuturi spirtoase, braşovenie, lemnă-

rie și comerciul de fructe, aparțin numai Rominilor; restul:

vreme
ferate,

stabilimente

de ceară

cină

şi fabrici pentru rafinarea păcurei şi fabricarea gazului.
Se află în Ploești o moară sis" tematică de făină: pusă în mişcare prin puterea vaporilor,
Mai sunt: o fabrică de fringhii,
una de lumiînări de stearină, o
fabrică “de pungi «Progresul»,
“una de lăzi, una de flanele,
două pentru făcut ciorapi, una
- pentru torsul linci și altele.

ală

este reprezintată azi în Ploești
prin două fabrici cu aburi, care

lucrează.

şi luminări

-

inătate, și care. într'o
căzuse din cauza căilor

prin

„Sunt în oraș fabrici de săpun

lei

comerciul de haine, încălțămintea, mărurițişurile, articolele .de

- mode, etc. sunt în miinele străinilor, mai ales în miinele E.i
vreilor, Ploești e reședința camerei
de comercii,

circ. a

IV-a,

de comună,

are

30

paturi, re-

zervate mai mult femeilor

bol:

nave de boale sifilitice.
Spitalul : Boldescu, înfiinţat
„la

1837

are

de

29

"-- boale.

boerul

paturi,
Azi

se

Boldescu,

pentru

ori-ce

administrează

de

Eforia Spitalelor Civile din Bucureşti,

un

care a construit în 1892

-foarte

frumos

și

higienic

- local.

Aceste spitale ai cîte un
medic primar şi unul secundar, în plus restul personalului trebuincios.

Spitalul militar, destinat pentru bolnavii militari, condus de
medici și farmaciști militari,

Asistenţa
seşte

medicală

nu

_lip-

bolnavilor săraci din oraș,

comuna

dind şi medicamente
|
gratuite.
Personalul medical se com.

doctori în :medi-

şi 5 medici

veterinari,

în

Funcţionează în oraș, conform

legilor

în .vigoare, . două

con-

silii. de higienă: comunal

şi ju

deţean.

In timpul războiului din 1577,

în Ploești a funcţionat un spital de răniți, crganizat
de
doamnele Ecaterina 'G. Cantacuzino, Maria--T.. Văcărescu şi
Smaranda D. Moruzzi, cu con-

” cursul doamnelor plocștene, care
îndeplincaii sarcina de surori de
caritate.
Justiţia. Pentru judecarea pricîinilor, în Ploeşti, sunt două ju-

„decătorii de pace, un' tribunal
cu două secțiuni şi o curte cu
juraţi.
„Sunt 46 avocați.
Poșta şi Telegraful a. înce-

co-

prinzînd judeţele Buzăul, Prahova 'şi Dimboviţa.
» Serviciul sanitar. Orașul are
trei spitale:
Spitalul”; comunal; întreţinut

(ORAȘ).

- plus 2 subchirurgi, '16 moaşe,
$ farmacişti..

put

,

de

PLOEȘII

să .funcționeze

în

Ploeşti

de la 1856, adică cam la un an
după organizarea serviciului în
Țară. Ca să se poată aprecia veniturile poștei şi telegrafului,
dăm următoarele cifre :
N
In 1888—S89, poşta 177323,00,
telegraful 152673,00, în total
329996,00 lei.
In 18S9—go, poşta 15008700,
telegraful 161000,00, în total

311087,00 lei.
In 1890—91, poșta 201987,00,
telegraful
140523,00, în total

'342510,00 ler.
In 1896—97, totalul veniturilor din poștă, telegraf şi tele- |
_
fon, 1449509 lei, 70 bani,
Garnisoanele. |n Ploeşti este

reşedinţa unui reg. de infanterie
şi aunuia

de

cavalerie, coman-

date fie-care de cite un colonel.
“Tot aci mai este și o baterie
de artilerie teritorială,
dată de un locotenent,

comanînsărci-

nat cu scrviciul stingerei focului.
Penitenciarul.

un

In Plocşti este

arest preventiv,

întreținut

.
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-de județ. Penitenciarul, 'situat
pe strada Rudului, posedă o frumoasă clădire, construită la a.nul 1888, cu care: s'a cheltuit
de judeţ 50639 lei, . -:

ir: Cimilirele,

Sunt

5 cimitire:

3 creştine-ortodoxe, I catolic.
şi 1 izraelit. Cimitirul Viișoara |

este situat în partea
orașului,

unde

de

N.

a

s'a construit!

la

1887 o frumoasă capelă,, case
pentru locuința -personalului ci.
mitirului și o morgă.
Cimitirul Rudului se află în

partea de S.-E. şi cimitirul E.

ternitatea, în partea de S. a
orașului, a
lbatorul. Pentru “tăierea vitelor,

comuna

a

construit

în

1590, în partea de E. a oraşului, pe

apa

sistematic,

Dimbul,
în care

un

abator

se taie anual

aproximativ pănă la 22000 vite
mari

şi mici.

Grădini. In faţa liceului, centrul orașului, este o grădină publică, numită «Griviţa» și grădina

«<Trăsnea»,

grădină

foarte

frumoasă, aşezată în suburbia
Haralambie. Pe lingă. acestea,
mai sunt: grădini la Hotel Moldavia, Hotel București, Lipănescu, afară de cele 5 grădini
cu dulapuri.
Grădina, numită «Sans-Souci»,

așezată lingă gară pe Bulevard,
are o pozițiune foarte frumoasă,
In partea de E. a orașului
este grădina Cogălniceanu, cu
un frumos

heleștei

betonat,

PLOEȘTIORI

" tatea, Viitorul, Albina, Ancora,
Inmormiîntarea, etc.

Orașul Ploești este locul
tal al: d-lui

Gr.

na-

G.. Tocilescu,

cunoscutul archeolog, profesor
și membru al: Academiei Romîne şi al profesorului Ion Gorjan, mort la 1856, care făcu
cel d'intîii vocabular FrancezoRomiîn și care la 1848 fu capul

mișcărei revoluționare

Ploeşti,

sfajie

dețul

Prahova,

de

dr-d.-f.,
plasa

ju-

Tirgşor,

com. Ploeşti, pe linia Bucureștipusă

în circulație la 13

Septembrie 1872. Se află pe
această linie între stațiile Brazi
(7.6 kil.) şi Valea-Călugărească
(11 kil.). De la Ploești pleacă
o linie spre Predeal, pusă în.
circulaţie la 1870. Staţia cea
mai apropiată pe această linie
de Ploeşti este Buda (9.97 kil),
de unde pleacă o linie la SIănic. Inălțimea d'asupra nivelue de: 146".80.

Veni-

tul acestei stații pe anul
a fost de

Ploeşti.

1105854

Vezi

lei,

Cuverca,

1896

bani

8.

sat,

în

jud. Neamţu, com. Timișești,

Ploeştiori, com. rur., jud. Prahova, pl. Tirgșorul, situată pe
platoul: dintre

orașul

Ploeşti

și

Graţie
eftinătăței locurilor,
„mal la fie-care casă, chiar prin
centrul orașului, se găsesc grădini cu flori şi pomi fructiferi.
Multe sunt soctetăzi/e consti.

riul Teleajenul, la 3 kil. de Ploeşti -și. la 9 kil, de reședința
-plășei. .
“Se compune. din 4 cătune:
Ploeştiori, Ținţăreni, Tirgşorean-

“tuite în orașul Ploești, mai toate
avind scopuri umanitare : ajutor
reciproc, ajutorul orfanilor, dez"voltarea industriei, etc. :

pulație de 893 suflete, din care
182 contribuabili, locuind în 198

- Dintre. acestea cităm socie”tăţile: Inflorirea, Lumina, Lupta, Unirea, Cooperative, CariDă
=

ca şi Moara-Nouă,

case;

dată

„Locuitori împroprietăriți de la
1864

sunt

111,

două

la 1885

avind

biserici,

de

una

cărora

li s'a

dat 437 hect., din moşiile d-lor
" Cantili, 1. Cireşanu, Eforiei şi dr,

“Sachelarie.
Vite:

cai,

35

431 boi, 129
115 Oi și 211

viței,

vaci, IOL

Ploeşti. Vezi Șerbăcani, com.
Băseşti, pl. Mijlocul, jud. Fălciu.

lui Mării

In raionul comunei, pe iazul
„ce vine din rîul Teleajenul, sunt:
"2 mori, N

din jud.

Prahova. *

Buzăi,

-0 școală, înființată la 1866, frecuentată de 40 elevi și 13 eleve.

porci,
Comerciul

se exercită de

10

" cîrciumari,
Budgetul com. e la venituri
de 5118 lei și la cheltueli, de

7374 lei,
com;

Intinderea
hect,:

e

de

12Iş
-

E udată în partea de E. de
riul Teleajenul şi în cea de V.
de riul Dimbul.

Pe cimpia
TȚinţăreni

de

se

lingă cătunul

află

ruinele

unei

biserici, în jurul căreia, înainte
de 1848, se zice, era un oraș
numit Bereasca, locuit de Bul-

gari veniți din Rusia, unde fu-

seseră duși de

Ruși,

în urma

războiului Ruso-Turc din.1711.
Căi de comunicaţie: șoseaua
judeţeană Ploești- Bratocea și
alte şosele spre comunele Pleașa
şi Scăeni. Prin partea de S.-E.
trece calea națională PloeştiBuzăiă,
Se mărginește cu comunele ă
Pleașa, Scăeni, Moara-Nouă și
Ploeşti.

Ploeştiori, saz, făcînd parte din
com.

rur. cu același nume, jud.

Prahova, pl. Tirguşorul.
reședința comunei.

Aci e

o po-

fon-

Ploeştiori, proprietate, a Eforiei
Spitalelor Civile din Bucureşti,
fostă

pendinte

de

mănăstirea

proprietarul

Tirgușorul,

jud.

moșiei, def. Cantili, deservită de

Prahova,

pl.

Tiîrgușorul,

com.

Ploeșticri,

în

un preot și aita, acum părăsită;

- -

întindere de 270 hect., toate pă-

|.

PLOEȘTIORI-DIMITRIULUI

mint cultivabil

710

şi fineţe,

PLOPENI-JIANUL

aren-

în direcţie E.-V. şi se varsă în
Berheciii, pe moșia Lărgășeni.

" Ploeştiori-Dimitriului, numire
vechie a satulut Bereasca-d.-j.,
jud. Prahova, pl. Tirgşorul, com.

Plopeasa-de-Jos, căzun, al com.

dată cu

7580

lei anual,

Ploeștiori.

Ploeştiori-Mănăstirei-Mărgineni, zamire vechie a satului
Bereasca-d..s,,

jud. Prahova,

Tirgșorul, com. Ploeștiori.

Plopana,

tremitatea de N. a judeţului, pe
piriul Tutova.
.
Tirgușorul formează o comună cu cătunele: Plopana,
Tundul-Tami-

noasa (Zinga), Bungeni-Mari cu
Bungeni- Lingurari şi Vladia,
Valea-Gardului

și Munteni, avind

o populaţie

de 2834 locuitori, din cari 500
contribuabili, locuind în. 6$$

casc,
Se cultivă viea pe o supra:
faţă de 15 hect. (din care 5 hect.
nelucrătoare) și livezile cu pruni
pe o suprafață de 1 hect,
Locuitorii lucrează căruțe ordinare, vase pentru vin, frînghii

şi fac ulei de cînepă,
Comuna are o şcoală mixtă ;

4 biserici;

o moară

cu vapori.

Comerciul se face de 50 de
persoane.
Este piaţă pentru cerealele
de prin prejur. Face comerciă
mai

mult

cu orașul

Bacăii,

de

care este mai aproape (22 kil.)

Plopana, sa/, în jud. și pl. Tu.
tova, com. Plopana, pe piriul
Tutova, spre S. de tirgușorul
Plopana:

108 case.

Are

407

locuitori şi

Plopasca, ziriă, în jud. Tecuciă,
la E. de satul L.ărgășani ; curge

250

jud.

Botoșani, pl.

Siretul, situat pe coastă de deal,

în stînga riului Suceava și în
partea de S.-E. a com. Burdujeni-Sat.
Are o populație de 325 familii, sai 766 suflete, din care
175 contribuabili; o biserică,
zidită înainte de anul 1778, de
Lupu Balș, Mare Vornic în 'Țarade-Jos

și de Safta,

fiica lui
Deleanul,
şcoală

sa şi

Iordache CantacuzinoMare

vită de 1 preot
o

soţia

mixtă,

Spătar,

şi

de un

învățător şi frecuentată de 30
copii.
Locuitorii posedă: 206 .boi
și vaci, 13 cai, 205 oi, 49 porci;

45 stupi cu albine.
In com. sunt: 4 comercianţi
și 3 meseriași,

Plopeni, vechie numire a călunulul Negoșina, jud. Buzăii, com.
Cănești,

Plopeni, sat, făcînd parte din
com. rur. Mălăeşti, jud. Prahova, pl. Vărbilăul. Are o populaţie de 643 locuitori; o biserică, fondată la 1854 cu chel:
tuiala d-lui Lipănescu și a familiei sale.

Plopeni, saii Coloarea-de-RoŞU, ma/hale a orașului Huşi,
jud. Fălciu,
Din vechime a
dintr'un document

oameni aduși din alte

stație

de dr-d.J.,

jud.

Prahova, pl. Vărbilăul, com. Măcăt,

Plopeni,

pe

linia

Buda-Slănic, pusă în circulație
la 10 Decembrie 1883. Se află
între staţiile Buda

(11.7

Poiana (11.9 kil.).
d'asupra nivelului
244"99.
pe anul

kil.) și

Inălțimea
Mării de

Venitul acestei stații
1896 a fost de 91432

„lei, 22 bani,
Plopeni, movilă,

în hotar cu mo-

șia Plopeni, com. Știubeieni, pl.
Bașeul, jud. Dorohoiii.
Plopeni, piriz,
satul Plopeni,

care curge prin
com. Burdujeni.

sat, pl. Siretul, jud. Botoşani,
se varsă în Suceava.

și

deser-

1 cîntăreț;

condusă

Plopeni,

lăești,

Plopeasa-de-Sus, căzu, al com.
Policiori, jud. Buzăii, cu 4ş0 locuitori şi 108 case.

Plopeni, saţ,

comună şi fîrguşor, în

Valea-Dornoni,

cu

pl.

jud. şi pl. Tutova, la 63 kil. de
orașul Birlad și la 5 kil. de ex-

Ițcani, - Dobreni,

Policiori, jud. Buzău,
„locuitori și 64 case.

lonizat cu
părți.

fost sat şi
al lui Da-

bija-Vodă rezultă că a fost co-

Plopeni-Jianul,

sa/,

pe moșia

cu același nume, jud. Dorohoiii,
pl. Bașeul, com. Borzești, divi-

zat

în Plopeni-Mari

Mici, cu
“suflete.

136

și Plopeni:

familii,

sai

600

Proprietatea moșiei e a d-nei
Aglaea Al. Jianu. In vechime a
fost a mănăstirei Solca din Bucovina, dăruită de Miron Barnovschi-Hatman și Părcălab de

Suceava, la 25 Iulie 1623; mănăstirea a stăpiînit-o pănă la
1783.
Are o biserică, cu hramul
Naşterea - Maicei - Domnului, deservită de 1 preot, 1 cîntăreț
Și 1 pălămar, Este de zid, fâ-

cută în 1855 de Const. Jianu.
Sătenii împroprietăriți ai 203
hect., 52 arii, pămînt; iar proprietatea,

2303

hect.,

83

cimp.

arii,

Are un iaz, numit al-Ursului,
de 7i hect. întindere, şi vie, în

suprafață de 4 pog.
Piriul principal ce
moșie

se numește

trece pe

Ibăneasa,.

PLOPENI-MAR

771

Drum e acel de la Rădăuţi și

Darabani, ce' duce la Botoşani.
Hotarele moșiei sunt cu: Borzești, Vlăsinești, Știubeieni şi
Vicoleni,

același nume;

mai înainte a fost

Plopeşti, zaz, în jud. Neamţu,
com. Mărgineni, pl. de Sus-Mijlocul, format din stringerea apelor piriului Mărgineni.
Plopeşti, pâriz, jud. Neamţu, for- mat din pîraiele Mărgineni şi Hoiseşti. Se numește ast-fel numai

după ce iese din iazul de la
Plopeşti. Străbate teritoriul com,

- Podoleni, | de lingă Satul cu
„acelaș nume, traversînd, către

_V.

satului

și aproape

de

văr-

Sarea sa pe stînga piriului Că-

luișul, şoseaua cale
- huși-Piatra, - ”

ferate Bu.
Ie:

Plopi, con. rur. şi sat, în jud. Mehe„dinţi, pl, Ocolul-d.-j., la:34 kil.
de orașul Turnul-Severin. Situată
pe deal și pe vale, se mărgineşte: la E, cu com. Greci
și Sălătrucul; la S., cu com,
Rocșoreni;

la V.,,

vorelul ; la N.,

cu

com,

Iz-

cu com: Valea.

Ursului şi Timna.
Satul formează

comună

cu

satul Colăreţul, avînd 840 suflete, din care 148 contribuabili,

„locuind

în 172

Locuitorii
_ guri,

56

case,:

posedă:

care cu

40

boi, 6 căruţe

63617. Slarels Dicţionar Geografe.

Vol. IP.

şoseaua

|

„pl. Călmățuiului, care formează
cu căt. Slăvitești, com. PlopiSlăviteşti.

și o

Are

o biserică,

deservită

de

cuentată
ciumi,

de

16

elevi;

Budgetul com.

2

Plopi,

e la venituri

de lei 982, iar la cheltueli, de
lei 895.
Vite: 440 vite mari cornute,
16 cai, 360 rimători Şi 500 oi..

„Prin comună trece un piriiaș
„ce se formează din partea de V.
a

comunei,

din

pădurea

a

saz,

com.

în

partea

Averești,

pl.

de

S.E.

Crasna,

jud. Fălciă, situat pe valea cu

" același nume, Are
de

Gr

„Tur.

sa,

făcînd

suflete,

parte 'din com.

Prisiceni- Buturugeni,

- al rîului Argeş.
Se întinde pe o suprafață de
'54 hect., cu o populație de
66
. locuitori. : Moștenitorii 1. Lăscărescu au
- 31 hect., 'din care: cultivă
23
hect. (8 pădure). Locuitorii ai
23 hect. și le cultivă pe toate.
Numărul vitelor mari e de
_46 și al celor mici, de

134.

Plopi, cătun, al: coma. Balș, în
valea Oltețului, pe țărmul stîng,
pl. Olteţul-Oltul-d.-s., jud. Romanaţi,

în jud.

tricani,

Plopi

(Barda),

năre,

în dreptul

jud. Romanați.

îns4/ă,

în Du-

com. Gircovul,

Plopi, vechii pichet, cu No. 40,
în jud. R.-Sărat, pl. Oraşul, com.
Mindrești, pe malul sting alri.
ului Milcovul, la hotarul spre
Moldova; azi e han spre ora:
- Şul Focșani, com. Risipiţi și Gologanul. :

Teleorman,

Plopi, zichet de graniță, pe Dujud. Romanați, și în fața

„lui Cercelani

satu.

din Bulgaria.

pl.

de Buturugeni, pe malul drept

cătun,

Plopi, rup de sat, în jud. Neamţu, . |
pl. de Sus-Mijlocul, com. Pe-

năre, la S.-E. de com, Gîrcovul,

Sabarul, jud. Ilfov, situat la E.

Plopi,

Teleorman,

o “populaţie

familii, sau 305

“din care 6r contribuabili.
Plopi,

în jud.

Izvo-

relului și trece prin „mijlocul
căt. Colăreţul și Blidarul, spre
com. rur. Greci;

Plopi,

căzuu,

pl. Teleormanului, ținînd de com.
Beuca. Are o populațiune de
309 suflete, din care 73 contrib,

cîr-

Plopi. Vezi satul Lunca, jud. Suceava, com. Pășcani.

plu-

cu cai; 42 stupi cu albine,

trece

Dumbrăvei

1 preot.şi 2 cîntăreți; o școală,
condusă de 1. învățător, fre-

Plopeşti, foc îzo/a4, în jud.N. eamțu,

aci sat, dar astăzi se. află pe
acest loc 'numai o moară.

a

altă șosea comunală, care duce

Plopeni-Mici.V, ezi Plopeni.Jianul,
sat, jud. Dorohoiti,

de Susiazul cu

comună

prin Colăreţul la com. rur. Greci.

Plopen
- Mari.
i
Vezi
Plopeni„ Jianul, saz, jud. Dorohoii.

com. Mărgineni, pl.
Mijlocul, situat lîngă

Prin

judeţeană

PLOPI-EPISCOPIA

Plopi, deal, în partea. de-E.

- Satului Comarna-d.-j.,

a

com. Po-

eni, pl. Codrul, jud. Iași.

Plopi, moşie particulară, situată
în căt. cu același nume, jud.
- Teleorman, pl. Teleormanului, .
Plopi, Zirii,

jud.

Fălcii;.

izvo-

reşte de sub Dealul-Cetăţuei;
curge prin partea de S. a satului și com. Moșna, pl.' Podo"leni, și, unindu-se, la Podul-Bo-

erului, cu piraiele Cetăţuei și
Recea, formează piriul Moșna.

Plopi,

rup

la moșia

pl.

de

Boţești,

Crasna,

jud.

moșie,

anexat

com.

Boţești,

Fălciă. Vezi

Boţești, sat.

Plopi-Episcopia,

moşie

a sta-

PLOPI-SLĂVITEȘTI
_
to

PLOPILOR

tului, în jud. Teleorman, pl. Caăl-

moștenilor

măţuiului. Are 75 hect. pămînt

arabil şi 150 hect. pădure, vindute locuitorilor în loturi; făcea
parte din
averile mănăstirești

şi era a Episcopiei

de

situată

pe

de

Argeș.

coasta

construcțiune.

frumoasă

și o

837

de

de

doage și cherestea,

Afară de riul Oltului și de pi:
rîul Siului,. care

udă lunca, mai

curg din deal, prin centrul
munci, apele izvoarelor care
scurg din Siiii.
Intinderea com., dimpreună
proprietăţile ce cad în raza

cose
cu
ei,

este de peste 2300 hect,, din
care partea cea mai principală

este proprietatea familiilor Pău.
cescu și G. Alexescu, cumpărată de la Stat. Cele-P'alte părți
ale moșiilor din comună aparţin

con-

de un învățător și frecuentată
Plopi,

pentru

147

115 hect. şi 23 în cât. Slăvitești, cu 82 hect;
Are o școală mixtă, condusă

şi

lemnului

care

la venituri şi de lei 4306, la cheltueli.
Locuitori împroprietăriți sunt
85, din cari 62 în căt. Plopi, cu

lucrători, întrebuințaţi la tăiatul,
fasonatul

din

Vite: 145 cai, 575 vite mari
cornute, 943 vite mici şi 185
porci.
Budgetul com. e de lei 4586

pe coastă,
găsesc pe

colonie

suflete,

tribuabili.

ţărăneşti şi ci-

mică

pentru

salcie. Pădurea Plopilor este din
cele mai vechi ce se pot vedea.
Prin interiorul ei, fostul proprietar A. Rioșanu a pus de asăpat
an şanţ larg pe o întindere de
mai mulți kil., prin care avea să
abată o parte din albia OLtului,
Vii sunt pe o întindere de
57 hect. și produc vin bun.
Populațiunea com. este de

faţa com.
Rusănești

te-va clădiri frumoase pe coastă,
ale diferiților proprietari af moșiei, iar în pădurea din lunca
Oltului, este un herăstrăii sistematic cu aburi, o locuință

lemne

pă-

gastru, arțar, tei, şi prin zăvoaie,

Dea.

și în care se mai găsește încă un
număr oare-care de moșteni.
Se învecinește: la N, cu com.
Dudul, din jud. Olt; la S., cu
com. Elizabeta; la E., cu com.
Criageni şi la V., cu rîul Oltul,

bune

această

catarturi. Mai sunt și alte varictăţi de arbori: ultn, frasin, ju-

cel d'intiiă spre N. și cel-

lîngă case

Din

dure se procură

Valt spre S., d'abia despărțite,
Este una din com. vechi ale jud.

dincolo de care, în
Plopi, se. află com.
din jud. Romanați.
Este așezată numai
pe un accident. Se

75 hect. pămînt arabil și 150

pădure de stejar, lemn gros de

lului- Qitului, într'o
poziţiune
frumoasă. Se compune din două
cătune: Plopi (reşedinţa) și Slaviteşti,

proprietari

Statul are în com. proprietatea numită Episcopia-Argeșul,

Plopi-Slăviteşti, com. run. la
extremitatea de N.-V. a pl. Călmățuiului și jud. Teleorman, li„mitrofă cu -județele Oltulşi Romanați,

și altor

mai mici,

18

elevi;

o biserică

în

căt,

cu un preot şi un

cîn-

tăreț,

Afară de herăstrăul cu aburi
din pădure, mai sunt două mori,
una cu aburi și alta pe apa
Siului,
Căile de comunicațiune sunt:
„la

com.

Dudul,

din jud.

Olt

şi

la com. Elizabeta, prin drumuri
vecinale împietrite. Pe deal trece
calea judeţeană ' Turnul-Slatina.
Distanţa pe această șosea pănă

la T.-Măgurele este de 28 kil;
iar pănă la Slatina, de 69 kil.
Comunicaţiunea din com. se

face prin două
spre

com.

altele,

(GRINDUL.-)

părți: pe

Elizabeta,

sait

pe

vale,

Mindra

ruscile

care

şi
dai

în şoseaua judeţeană Turnul-Slatina.

unul dintre

Satul Plopi este
cele mai

vechi.

Pănă

la

anul

1836 a făcut parte din jud. Olt.
Sub domnia lut Const. Mavrocordat, încă îl vedem trecut la

jud. Olt, pl. Marginei. In Istoria
Daciei de Fotino, sunt trecute
osebit satele Plopi și Slăviteşti,
din care s'a format mai tîrziti
comuna actuală.

Plopi-Vechi,

sas, în jud. R-Să.-

rat, pl. Gradiștea, cătunul com.
Măcrina, așezat pe moșia Plopi-

Vechi, în partea de V. a com.,
în cîmp, pe malul drept al riului

R.-Sărat.

Are

o

întindere

cam de 8 hect,, cu o populaţiune de 16 familii, sai 74 sufiete, din care 19 contribuabili;
Inainte se numea și Hoinari, fiind
în vecinătatea căt, Hoinari, al
aceleiași comine,

Plopi-Vechi, saș, în jud. R.-Sărat, pl. Marginea-d.-j., cătunul
com, Măicănești, așezat în partea de V.
Plopilor (Dealul-),
Suceava, com.

punte, jud.

Mălini.

Plopilor (Dealul-), dea?, în jud.
Covurlui, com. Măstăcani, pl.
Prutul, ramificaţie” a dealului
mare dintre pîraiele Covurluiul
şi Suhuluiul,
Plopilor (Grindul-), griud, în
jud. Tulcea, pl. Sulina, pe
teritoriul com. rur. Sf. Gheorghe, situat în partea de S.a
pl. şi cea de V. a com. Este
o ramificaţie a grindului Hundiul. Are o formă lunguiață şi
o întindere

productive.

de

200

hect.,

ne-
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(Pădurea-),

pădure,

foioasă şi amenajată,

jud.

hect.),

Ba-

pe

terito-

rur. Teliţa; se desface

din dealul Nicoliţel; seîndreaptă
spre S., într'o direcţie generală
de la N. spre S., brăzdînd par.
E tea de N. a plășei şi .servind
„de hotar între com. Teliţa și

Plopițul, saz, pe riul Argeșul,
jud. şi pl. Argeșul, pendinte
de com. urb. Curtea-de-Argeș.
Plopşoreni,

mahala; în
com.
rur. Samarinești, pl. Motrul-d.-s.,

Nicoliţelu!; taie drumul comunal

Nicoliţelul-Teliţa, curge prin păduri şi se deschide în pîrtul
Teliţa, pe stînga, mai sus de
satul Teliţa.
”

jud. Mehedinţi.

com.

a com.

pe stinga girlei: Ogretinul, jud.
Prahova,

com.

Ogretinul,

pl. Teleajenul.

din

.

parte din

com. rur. Vă-

leni, 'pl.. Argeșeliul, jud. Mușcel.
Este situat ia E. comunei.

Plopişul, sas. jud., Mușcel.
Plopişorul.

Vezi

.

Rotunda, jud. Prahova,
Brebul,. plaiul Prahova.

com.

-Plopişul, pisc; pe creasta, şirului
de dealuri ce brăzdează în lung
- şi lat com, Costești, pl. Horezul,

" jud. Vilcea. Se prelungeşte
toată partea

de

E. a cam,

pe
în

. stin ga riului Costeşti. Plopişul pădure a statului, în
întindere. de 125 hect., pendinte
de com. Rincezi, pl. Teleajenul,
jud. Prahova, care, împreună cu
trupul Pietrele- Infierate (125
.po

|.

în - partea

şi Olarul.
E aşezat parte pe coaste

și

parte pe şes, pe o suprafață de
1901 hect,, din care 300 hect,
20 hect. vii,

45

hect,

pruni, iar restul, loc de cultură,
fineţe

și pășune,

proprietate

statului și a particularilor.
Are o populaţie de 430
milii, sai

a

mul Sf, Constantin și Elena și deservită de un preot; 3 cîrciumi.

Plopşorul,

căfuu

al com.

Plopşorul,

elevi,

fa-

2

biserici,

deservite

de 1 preot și 3 cântăreți.
Budgetul com. e la venituri
de 3316 lei, 82 bani, iar la chel:
tueli, de 3315 lei, 76 bani.
Locuitorii posedă: 50 pluguri,
140 care cu boi, 12 căruțe cu
cai;

535

vite mari cornute,

31

cai,. 585 oi, 164 capre, 372 rimători şi 31 stupi cu albine.
Comunicaţia se face prin şoseaua naţională Filiași-Petroșani,

care o pune în legătură
cu com. Peșteana, iar la
Strimba,
In comună se găsesc:
* tini, 1 cişmea, 7 puțuri,
" ciumă,

de

reședință,
jud.

Gorj,

pl. Jiului, situat lîngă lanţul de
înălțimi din stînga Jiului, parte

pe coastă, parte pe loc șes, avind o suprafață de 1305 hect.,
vie, 25

hect.

pruni,

hect. arabile și fineţe.
Are o populaţie de
milii, saă

110 suflete,

10
835

350 fadin cari

340 contribuabili; o școală, înfiinţată la 1835, frecuentată de
24 copii; o biserică de lemn,

făcută pe la 1820, deservită de
I preot și 2 cîntăreţi,
Locuitorii

posedă:

sunt

30

moșneni,

pluguri,

100

Ei

care

cu boi, 10 căruțe cu cal; 275
vite mari cornute, 16 cai, 243
0i, 127 capre, 247 rimători; 25

stupi cu albine.

1420 suflete, din care

407 contribuabili; o școală, în
căt, Plopșorul, frecuentată de
24

. Plopişul, munte, la: E. de virful

și

stîngă a rîului Jiul.Se compune din 2. cătune: Plopșorul

pădure,

” Plopişorul (Plopişul), sat, fcînd

Izvoarele

de

biserică, fondată

o

Are

Constantin Plopșoreanu, cu hra-

din care 100 hect. pădure,

Plopşorul, cor. rur., în jud. Gorj,
pl. Jiul, situată în partea de N.

Mădeiui.

Plopişilor (Deatul-), ea/, situat

Plopşorul, saz, în jud. Dolj, pl.
Dumbrava-d.-j., com. Sălcuţa,
cu o populație de ș87 suflete,
locuind în 99 case și 17 bordee.

hect.

Plopilor (Virful-), pante, în jud.
„Suceava,

Rîn-

-reşti, com. Breaza-d.-s., pl. Prahova, jud. Prahova, şi are direcţia de la E, spre V, în către
riul Prahova,

Plopilor (Valea-), zale, în jud.
Isaccea,

pădurea

Plopişul, vaze, udind căt. Nisto-

hect. și aparţine Satului.
Tulcea, pl.

formează

cezi.

căii, pl. Muntelui, com. Dărmănești. Are o întindere de 1323

riul com.

PLOPUL

*

la N.
S. cu

Piopşorul, moșie particulară, jud.
Dolj, -pl. Dumbrava-d.-j., com.
Sălcuța, pe care se găsește pădure.

Plopşorul,
jud.

Dolj,

com.

Sălcuţa,

în

întindere

a-

proximativă de 5o hect., situată
pe moșia Plopșorul. E populată
cu stejari, ceri și mai

cu seamă

cu girniţe.
Plopşorul, vie, jud. Dolj, pl.
Dumbrava-d.-j., com. Sălcuţa,
pe moșia -Plopșorul. Are o întindere

$ fîn1 cîr-

Zădure particulară,
pl. Dumbrava-d.ij.,

de 45

pog.

şi aparține

locuitorilor.
Plopul, sa, jud. Bacăii, pl. Mun-

:

PLO PUL

774

..

PLOPUL

.

telui, com.

pe

Dărmănești,

stînga

piriului

situat

cu

același

nume și a' Trotușului, la 21
kil. de satul Dărmăneşti,

Are o populaţie
milii, sai

697

de .162 fa

suflete;

o

bise-

rică clădită în 1820 de locuitori, deservită de 1 preot şi 2
cîntăreți; 3 cîrciumi; 1 herăstrăii de apă

-

și 2 mori,

Vite: 33 cai, 355

„cornute,

55

porci

vite mari

şi 31

capre,

„Numele î s'a dat de la un
plop uriaș, despre care legenda
spune

că este sădit de pe tim.

pul lui Ștefan-cel-Mare şi care
„Şi azi falnic, domină întreaga
regiune.
Plopul,

sat, jud.

Brăila,

la N-E.

lacului Plopul, aproape de hotarul com. Perişorul despre mo-

- şia Esna,

din com, Urleasca, la

8 kil. spre N.-E. de satul Peri.
şorul. S'a înfiinţat la 1849.
Are 36 case cu 317 locuitori,
Locuitorii posedă:
171 cai,

551 vite mari cornute,
și 173
Plopul,

631

oi

rîmători,
sat,

în

jud,

pl. Bolintinul, com.

Titu.

cu același nume.

Pănă la 1892, căt. făcea parte
din com. Pegeni, pl. Gilortul,
jud. Gorj,
Are o populaţie de 43 fami140 suflete, din care 40

contribuabili.

livezi de

Plopul, saș, în jud. Dolj, pl. Amaradia,

com.

Stoina,

cu

146

locuitori, locuind în 43 case. In
apropiere de satul Plopul, se
văd cioburi de cărămidă dea.
lungul unui șanț în formă de
zid. Se zice că sunt ruinele unei cetăţi ce exista în aceste
locuri, în timpuri vechi.
Plopul, căzu, aparținind com,
Pegeni, pl. Gilortului, jud. Gorj,
situat pe vălceaua pîriului cu același nume, pe o suprafață de
93 hect., din care 35 hect, pădure,

20 hect.

arabile,

finețe, 3 hect. livezi
și 7 hect, izlaz.

30 hect.

de pruni

Are o populaţie de 43 familil, saă 140 suflete, din care 40

contribuabili.

Dimboviţa,

Plopul, sa/, pendinte de com,
zur, Căpreni, pl. Amaradia, jud.
Dolj, situat pe vălceaua piriului

lii, saă

hect. fineţe, 3 hect.

pruni și 7 hect, izlaz,
In sat se află 4 puțuri și 2
fintîni,
Cătunul e legat prin șosele:
vecinale și comunale la S.-E., de
Căpreni-d.-j., iar la N.-E,, de Pegeni, din jud. Gorj.

|

Locuitorii sunt îimproprietăriți

după legea rurală, afară de vr'o

trei familii de moșneni.
Vite: 80 vite mari cornute,
5 cai, 100 oi, 13 capre și 17
porci.
Are o suprafață de 95 hect.,

din care pe 35 hect, se află pădure; 20 hect, sunt arabile, 30

Locuitorii sunt îîmproprietăriți

după legea rurală, afară de vr'o
3 familii de moșneni. Er posedă:

15 pluguri, 20 care cu boi, 8o
vite mari cornute, 5 cat, 100 oi,

13 capre și 17 rimători.
Comunicaţia în acest cătun
se face printr'o șosea comunală
ce o străbate.
In cătun se găsesc: 4 puțuri
şi 2 fîntîni,

Plopul, sat, făcînd parte din com.
Tur. Hirsa, pl. Podgoria, judeţul
Prahova. Are o populaţie de
371 locuitori; o biserică, cu hra-

mul -Sf. Erarhi, fondată în 1860.

Plopul, saș, în jud. R.-Sărat, plaiul
Rimnicul, cătunul com.
Lung, situat în partea

Dealul.
de N,

pe malul drept al rîului Rimna,

la 1 kil. şi 600 m. spre N. de
căt. de reşedinţă, Peleticul. Are
o întindere de 6şo hect., cu o

populaţie de 63 familii, sati 232
suflete; o biserică,
Plopul, sal, făcînd parte din com.
Motoșeni, pl. Stănișeşti, jud. Te-

cuci, cu o:populație de 14 fa-

milii, sai 56 suflete.
"E situat la 3 kil. și*570

m.

de reședința com. Este noi, înființat pe moșia statului.
Plopul, sat, în jud.

Tutova,

pl.

Pereschivul, com. Căbești, spre
“S-E. de satul Căbești, la mar

ginea județului.
Plopul, mahala, în jud. Dolj pl.
“Amaradia, com,
Satul Amărăști,

Plopul,

Amărăști,

Zac, în partea

de

în

N.

com. Perişorul, jud. Brăila,

a

care*

- se întinde pănă în C. F. Brăila.
Buzăii.

Are o întindere

cam

de

4 kil, pătraţi.
Plopul,

vîrf. de

munte,

în

jud.

Bacău, pl... Muntele,. com. Dărmănești, pe teritoriul satului
Plopul.
-

Plopul, şir de munji, în jud. Ba„căi, pl.:: Muntelui, care iese din
* Podişul-Moineșştilor şi se prelun'geşte pe malul 'sting al Trotuşului, pănă în faţa Tirgului-Oc-:

na, trecînd pe lingă satul Plopul.

Plopul, dea?, în jud. Buzăă, com.
Vintilă-Vodă, căt. Lunca, acoperit de pădurea statului Vintilă. Vodă.
-

Plopiil, munte, în jud. Gorj, plaiul
Novaci, 'com. Novaci. Se învecinește la-N; cu muntele Rinca,
| la S. cu Corbul, la E. cu: Corneşul-Mic şi la A „Cu apa Gi..!
"lortul.

*
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Plopul, zaute, în jud.
com.

Plopul,

Suceava,

Stilpul, jud. Buzău, format din
însurăței împroprietăriți pe mo-

moșie a statului, în jud.

șia Cucuteni-Pirscoveni. Are 180
locuitori și 33 case. E așezat

com. Dăr-

mănești, care seîntinde pe dreapta Trotușului, A fost proprietatea mănăstirei “Tazlăul (ud.

aproape de bariera orașului Buzăă,

Plopului (Balta-), saii Cucute-

Nearnţu),

ni-Pîrscoveni,

Plopul, pădure, trup din pădurea statului Muncelul, jud. Te..|.
cuciii.
fălci.

Plopul,

Are

zâriz,

o

întindere

jud.

de

Bacău,

Iși

are

|"

Cucuteni,

“în dreapta A maradiei, pe terito-

„Plopul, firii, udă partea de N.
'a com, Constantinești, pl. Ve| dea-d.j,, jud. Olt, şi se varsă
"în gîrla Plapcea- Mare, tot „în
com. Constantinești.

” Plopul, pârtia, udă com. Posești,
pl. Teleajenul, jud. Prahova, şi
se varsă în gîrla Zeletinul, cu
Di

care impreună , se varsă în rîul
„. Bâsca.
pădure, si-

„ tuată la S. de Movileni-d. Î-, jud,

partea de N. a Cuhalmului.
a

|

de com.

Otești-d.-s,,

pl. -Oltul-

d.-s., jud. Olt,

iul
|
comunei Căpreni. Lăţimea
piriului e de 2 m.
Vălceaua acestui pîrtii, pe care
“este situat cătunul Plopul, are
o lărgime de 606 —800 m.

Tecuciii, . pe Malul-Siretului,

-

Plopului (Dealul-), Zea/, la E.

obirşia în

" Plopul, pârât, ce izvorește din dealul Icleanul, jud. Gorj. Curge
de la N. la S., udînd cătunul
cu același nume; intră în jud.
Dojj, pl. Amaradia, com. Că- preni; străbate com, Căpreni,
"de la NV. la S-E. și se varsă

- - Plopul-lui-Agapie,

Episcopie; parte s'a dat însurăţeilor,iar 410 'hect. s'aii vindut
deusebit şi s'aii încorporat cu

„moşia Stilpul - Monteorul. Vezi

pl.

în

în juă,

prietate a statului, pendinte de

8o

curge pe teritoriul satului cu a-

"Munţii-Plopului şi se varsă
Trotuș, pe stînga.

moșie,

Buzăi, com. *Stilpul, fostă pro-:

Muntel
com. Dărmăne
ui,
ști, care
celași nume.

PLOSCA

Plopului (Balta-), căzua, al com.

Bogdănești.

Bacău, pl. Muntelui,

.

în .

Plopului (Faţa=), punte, în jud.
Buzăii, com. Rușiavăţul, căt. Mușcelul-Țiganul, cu pădure şi izlaz.

Plopului

(Pretul. -, pita, jud.

" Suceava, izvorește de sub muntele Rusul și 'se varsă în Moişa,

drept

Gura-Trestioarei

Plopului,

(Valea- -,

Olt, izvorește

(5 kil.).

vale; jud,

de la E. de com.

“Otești-d,-s., şi: se varsă în. girla
Cungrea-Mică,

pe țărmul stîng,

“tot în raionul comunei
d.-s,

Otești-

Bistrețul ; la N.-V., cu com. Urzicuța și la S., cu Balta-Popil
saii Călugărul.
Limita liniei de N. începe dela
Braniș
- Bistrețu
tea
lui, și merge
pe loc șes pănă la drumul Goi.
cea-Mare.
Limita liniei de S. începe de
la Valea-cu-Hotarul și trece în
tot lungul săi prin Balta-Popi,
pănă la movila Strimtura,
Limita liniei de E. începe de
la

drumul

Limita liniei de V. începe de

movila Strîimtura. şi o mică vale, numită Valea-cu-Hotarui.
Este udată Dăsnăţuiul, care se

scurge în Balta-Popii, lîngă satul
Plosca.
Balta-Popii, sai Călugărul, începe de la comuna Bistreţul,
trece pe lingă comunele Plosca,
Cirna, Măceşul-d.-j., Gighera şi
se termină

plaiul Cozia, ind. Vilcea.

Plosca, com. zur.» “jud. Dolj, pl. |
“Băilești, la '52 kil. SV, 'de Cra
iova și la 55

kil. de

reşedinţa

plășei Băilești:
Situată pe șesul şi pe malul

” drept al rîului Dăsnăţuiul.

Se învecinește la E, cu com.
Cîrna, rde care se desparte prin

rîul Dăsnățuiul; la V cu com.:

în com.

vînd o lungime de
lățime de 3 kil.

Nedeia,

a.

8 kil. şi o

Cînd Dunărea se revarsă își a-

mestecă apele cu Balt
- Popii,
a
inundind pămîntul.

Pe la

varsă în rîul Muereasca, în raionul -comunei . Muereasca-d..s.,

trece

la Braniștea-Bistreţului, mergînd
pănă la Valea-cu-Hotarul,
Terenul comunei este şes; nu
are de cit la hotare cite-va movile între cari movila Popiciul,

a

Plopului (Vilceaua-), vi/cea, se |

Goicea-Mare,

prin movila Popiciul, pănă la movila Strimtura,
|

1875

comuna Plosca

făcea parte ca cătun din com.
Bistreţul, De la 1876 este com.
" deosebită,

Azi se compune dintrun sin“ gur cătun numit Plosca, care este

și cătun de reședință.
„Are'o populaţie de 1068 suflete;

o biserică de zid, fondată

la 1879 de locuitori, deservită
de 2 preoți şi 2 cîntăreți; o școală mixtă, ce funcționează din
1879 şi s'a frecuentat în 1899—
900

de 49 copii.

După legea rurală din
sunt 91

1864

locuitorii împămînteniți,

PLOSCA
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iar după cea din
1579 sunt 11
însurăţei, |
|
Suprafața „întregul
ui teritorii

Comunal

este

în com. Plosca d.-s.,
d-nul Radu

de 2500 pog.,

din
Care ; 200 pog. izlâz,
100 pog.
fin

eaţă,

rabil şi 100

150 Pog. pămiat nec
ul-

tivat și lac, 2050
arabil,

pog.

se

arendează

cu

pămînt

15500

comună
d.-j.,

lei,

locuitorilor;

vin roșu,

Meseriaşi : 2 fierar
i, 1 timplar,
I croitor și 1 cizmar
.

de

printre

Are

_ Vite: 240 vite co
rnute, 9! oi,
18 cai,
|
Comunicaţia se fac
e prin șo-

Bistrișul, iar la N.V. cu Coveiul,

romîno-

"ruso-turc, în lunile
Iunie şi Iulie 1877, se afa
postată aici
compania 3, din
batalionul 3
de vinători,

orman,
Vedei,

Tur,

în

jud.

Tele-

pl. Tirgului, pe val
cea
pe partea dreaptă,
Se

învecinește:

la N., cu Părul-Ro-

tund, de care se des
parte prin

rîul Vedea; la S.V., cu com,
Pirlita ; la S., cu com
, Bogdana;
la E., cu com. Buz
escul; la V,,
cu com. Belitori și
la N.-V., cu
com. Peretul,.
Are un cătun, Plo
sca-d.j., la

800 m. spre E., tot
pe aceeași vale cu satul Plosca,
Acest căt.
forma com. osebită păn
ă în 1884.
Intinderea comunei,

cu a mo-

șiilor de pe dinsa, est
e de 6400
hect. Proprietarii princi
pali sunt:

cele

Superioare

o populațiune

de 2429

Budgetul com.
lei -4o018

lei 3999, bani 76.
Șoseaua județeană

Roșioricomuna

în

toată lungimea şi
o pune în
legătură la NV,
cu com, Peretul și la'E. cu com
, Buzescu,
Cu com. Pirlita, la SV
, și la
N, cu căt, Părul-Rot
und, pănă

în

riul

Vedea,

căi vecinale.
E

situată!

se

leagă

”
între două

prin

oraşe,

aci prezintă

o deosebită adincime
; pe tim.
" Puri ploioase se
formează pe

sas,

lești, com,
primăriei,

Plosca,

jad.

Dolj, pl. Băi-

Plosca,

cu reşedinţa

stație

de

draj

jud.

baltă,

în jud. Tulcea, pl.

"Măcin, pe teritoriul com.
Pisica,
și anume pe acela al căt
unului
Azaclii,. formată de Dunăre
în:
|

Vre-o' revărsare

anterioară;

forma unei ploști
munică cu bălțile

Mocanul;

este

are

de vin; coLaţimea şi

înconjurată

cu

"stuf; are 140 hect, întind
ere şi
conține

pește,

cudă.
Plosca,

"Dolj,

Alexandria, la 17
kil. şi Roşiori, la 15 lil. "
Pe marginea com., de
la N..V,
spre S.-E,, trece Bra
zda-lui.No.

Vac (v. a. n.), care

Plosca,

Teleorman, pl. Tirgul, căt,
Plosca,
pe linia Roșiori-Alexandria,
pusă
în circulație la 2 Decemb
rie
1895. Se află între staţiile
Pe.
retul (4.2 kil.) și Buzești (6:9
kil.).
Inălţimea
deasupra
nivelului
Mărei de 59,75. Venitul
acestei staţii pe anul 1896
a fost
de 116717 lei, 3o bani,

e la venituri

Alexandria Străbate

ționat în secolul trecut
; nu avea
pe atunci nici un căt
un alipit.

Plosca,

și la cheltuel;; de

|
co-

munei . sunt cite-va măg
uri, de
"mică importanță: Măg
ura -cu= Pirlituri, Măgura-cu-Mă
răcini și
altele.
,
Satul Plosca se găsește
men-

a

Vite: 1052 vite mar
i cornute,
529 cai, 346 porci,
și 3552 oi.
de

retul, Buzescu și Nan
ovul,
Pe dealurile de la S.V.

pentru

condusă:de un învățător
şi fre.
cuentată de 23 elevi;
o bise.
rică, cu 2 preoți și 2
cîntăreți.
Ocupaţiunea locuitorilor
este
numai agricultura; iar
femeile
se ocupă puţin cu
creșterea
gindacilor: de mătase
și cu tot
felul de țesături,

sele comunale, care Pu
n comuna
în legătură la E. cu Cîr
na, peste
pîriul Dăsnăţuiul, la
S.-V. cu

cop.

statului "poartă nu-

suflete, din care 537
contrib,;
0, școală, în căt,
Plosca-d.-j.,

1673,12 lei,

Plosca,

în

Plosca-d.-s.,

locuitori, Pe 445 hect.

agricultură,

venituri

1847,85 lei şi la che
ltueli, de

In timpul războiului

171

Pădurea

ai
O Suprafaţă de 60 pog.
şi produc

Circiumi sunt Ş,
Budgetul com. e la

în

mirea de <Pădurea-luiVarză».
Are arbori Sroși, gorun
şi cer.
Pe pămîntul, cedat lot
uitorilor
se află cam 100 hect,
pădure,
Viile sunt în întindere
de 100
hect.
Pămintul acestei comune
trece

Hotărani,

Viile aparţin

sunt:

Vedea. Brazda-lui-Novac
ia de
aci direcțiunea spre orașul
Alexandria, pe lingă comune
le Pe.-

pădure.

împroprietăriți

129, pe 700 hect. şi
în Plosca-

Supafaţa „rămasă est
e de 140
hect. sa 8798 m.
p. Aparţinea

mănăstirei

hect,

Locuitori

Moșia Plosca aparţine
statului,

şi

această brazdă un șivo
iă care
Curge cu repeziciune
spre riul

Grigoriu care posedă
500 hect,
arabile; în Plosca-d.-j.
, statul
Care are 3500 hect, Păm
int a-

știucă

şi

cara-

statului,

jud:

”
moşie

a

pl. Băilești, com, Plesca,

arendată cu

15500 lei anual,

..

Plosca, ri,

izvorește

tul com. Gradiștea,

din drep-

jud. Gorj,

din Dealul-Muerei şi cur
ge de-la N. la S. între Dealul
-Muerei
şi Dealul-Boului, în jud.
Dolj.
"Intră în jud. Dolj
la com..

PLOSCA

Zăicoiul

7177

şi

trece

prin

satele

Hălăngești, Pirvulești şi Dinciu“ leşti. Se încarcă în această com.

pe malul drept cu Ploscuţa,
pătrunde în com. Tălpașul, de
"unde se încarcă pe stînua cu
piîraiele: F rățeni, Vraga, Nistoiul,

„ Copăcioasa,. Valea -Satului și
Băicocioasa, iar pe dreapta cu:

Turtureaua, Vilsanul,

Lupoaia,

Stinaca, * Mierleasa, Vaca, Stanuinul
şi Corlea.. In dreptul

PLOSCUȚENI

Plosca-de-Sus,

câzun,

A
in

jud.

ca-de-]os.

Plosca -Grecenilor,
moșia

Plosca,

jud,

parte

din

care a aparținut altă-dată familiei
Grecenilor.

ci, cu direcţiunea
Are 4 vaduri și

Ploscari, vechie
nului Cătiașul,

pe stinga Amaradiei, în punctul
numit Gura-Ploştei, în faţa com.

"Melineşti, din pl. Amaradia.

Plosca, za/e, prin care curge piriul cu același nume, pl. Gilor-

“tul, jud. Gorj,în partea despre

E. a comunei Piscoiul, formată
de dealurile: Muerei și Boului.
Pe ea se află situate comunele
Obirşia

şi Rădinești.

Se întinde

și în jud. Dolj, de la comuna
Zăicoiul pănă la vărsarea Ploştei în Amaradia, la com. Amărăști,

muna Grădiștea, pl. Olteţul-d.-s.,
jud.. Vilcea, şi se varsă în rîul
Amaradia de Gorj.
Plosca-de-Jos, câfua, în jud. Te-

leorman, pl. Tîrgului, care .pănă
în anul

1891

a fost comună se-

parată. Atunci a fost alipită cu
-com. Plosca-d.-s., formînd amfndouă o singură comună .sub
numele de Plosca.
Are o populaţie. de 1260 locuitori, din cari 217 centrib,

gazul și drumul Congazul—SariChioi.

Ploscuţa,

com.

Legenda

spune
se

riului Plosca, în dreptul satului

pl. Riul-

că locul

află acest

Dinciuleşti.

Se încarcă pe dreapta cu piraiele: Adincata, Viul, Stejarul
şi Geamăna. In stînga primește
piriul Scroafa. In tot lungul lui,
piriul Ploscuța este - despărțit
de valea riului Plosca, prin Dealul- Viilor,

lope

cătun,

era ocupat numai de păduri,
cari serveaii de refugiii tirgoveților din- Pitești și altor locui.
tori de la cîmp, în „timpi de
răzmiriță. Parte din acești refugiați s'aii stabilit aci și se ocupai cu fabricarea de ploști,
îiz-

voare ce conțin oxid de fier și
de aramă,
Aci se văd urme din schitul
Virgăluiul.
Ploscăria,

za/z, izvoreşte de

S.-E. de comuna Valea-Lungă,
plaiul Prahova, jud. Prahova. și
se varsă în valea Priboiul, tot
în raionul com. Valea- -Lungă.
E acoperită cu pădure, proprietate a d-lui G. Gr. Canta.
” Cuzino, avînd livezi și pășune
pentru vite.

Ploscila, movilă, în jud.

și pl,

Ploscuţeni, co. zur, pl. Berheciul, jud. Tecuci, situată pe
valea Siretului, în partea de E.
a şoselei ce merge din Nicorești la Homocea, la 34 kil. de
capitala județului și la 24 kil,
de reședința plășei, în partea
de N.-V. a judeţului.
Are o populaţie de 245 familii, sai

la

pi.
izvo-!

îndreaptă cu direcția spre E,,
pănă la vărsarea sa pe dreapta

cuitori.
care azi

Dolj,

Zăicoiul,

N.-S., pănă în dreptul şcoalei
primare din acest sat, apoi se

saţ, făcînd parte din

rur. Valea-Mare,

jud.

direcţia de N.-E..S.:-V,, trece în
satul Zăicoiul,. cu direcția de

numire a cătucom. Pâltineni,

Doamnei, jud. Mușcel.
Are o populație de 168

com,

reşte din Dealul-Măgurilor, în
dreptul satului Hălingești, curge prin satul Diaconești, cu

jud. Buzăii.
Ploscarul,

zirîă,

Amaradia,

leorman, com. Plosca, fostă avere a decedatei Safta Castriș.

In Valea-Ploscarului sunt

Plosca, ză/cea, izvorește din Dealurile Speteștilor şi Muerei, co-

are .122 m. înăl; ți
e acope
me
rită
cu verdeață și domină satul Con-

“Teleorman,

Piosca-Părul-Rotund, corp din
moşia statului Plosca, jud. Te-

satul Fărcașul și mahalaua Plopul. In com. Amărăști se varsă

Găvanului, în partea sudică a
plășei și cea estică a comunei;
|

Are o populaţie de 1300 suflete, din care 320 contribuabili,

satului Soceni şi com. Tălpașul,
are un vad și două poduri.
La eșirea din com, Tălpașul,
pătrunde
pe teritoriul com.
Amărăşti, curgînd prin centrul
de la N.S.
1 pod între

Tulcea, pe teritoriul com. rur.:
Congazul, situată pe un virf
nordic al dealului din Fundul-

Teleorman, pl. Tirgului, i, care
formează com. Plosca cu Plos-

goo

suflete,

din

care

194 contribuabili,
și

Locuitorii sunt Unguri, avind
o biserică catolică, situată

în partea de N. a satului.
Are

|

o școală, care datează de

la 1879, frecuentată de 33 copii.
94

Vite sunt: 240 boi, 224 vaci,
cai, 12 capre, 498 oi, '224

porci.
Intinderea terenului cultivabil
e de

1045

hect.

|

PLOȘTINA
718

Veniturile şi cheltuelile
com.

se urcă

la

3012

anual, |

lei,

Ploștina, trecînd

la S., şi
la N..

Satuluişi se varsă
trul.

E brăzdată de un singur
deal,
la

Buciumeni,

lor, și la V.

cu rîul Siretul.

"1820

de Alex;

Balș,

Văleni (jud. Bacăii).
Ploştina,

din

co. rup. și sat, în jud.

Mehedinţi,

pl. Motrul-d..s., la 44

kil. de orașul

"Situată pe_vale.

Turnul-Severin,
Se

mărginește

la E. cu com. Miculești
,

cu

com.

Broșteni

com. Roșiata,

formează comună

la S.

și Floreşti, la

V. cu com. Lupoaia

cu

com.

și la

N.

Satul Ploştina

cui Satul Me.

rișul și mahalalele
Cireșul şi
Porceasca, avind 120
0 suflete,

locuind în 230 case,
Pămiîntul este destul
de pro-

ductiv,

Locuitorii posedă: 62 plu
guri,

IO4 care cu boi,
cai; 100 stupi. -

12 căruțe
|

cu

Prin comună trece
şoseaua
judeţeană Turnul-Sever
in-Bujorescul-Tirgul-Jiului,
Are 3 biserici, deserv
ite de
3 preoţi și 4 cîntăreți;
o școală,
condusă de 1 învățător
, frecu-

entată

de 35

Budgetul
turi de 2887

elevi ; 3 cîrciumi.

comunei e la veni.
lei;

tueli, de 1205 ler.

iar

la

chel.

„__Vite: 700 vite mar
i cornute,
30 cai, 600 oi și 500
rimători.

Rîul Motrul udă com. în
partea

dure,

In comună

se fac

2

buni.

mine

bilciuri

de

reședință,

radia,

com.

Godeni,

situat la 3

kil. spre S..V. de God
eni, cu
0 populație de 388 Suf
lete, loCuind în 101 case,
Copiii din sat urmeaz
ă la
şcoala mixtă din satul
Godeni.

Ploştina, mahala, în
com.

rur

,
" Prunișori, Pl. Ocolul
-d..j., jud.
„Mehedinţi.

Ploştina,

deal,

jud.

Bacăă,

pl.

“Trotușul, desfăcut din
șira dea.
lurilor de pe stinga Lez
unțului,
care se află pe hotaru
l comunelor Grozești şi Hirja.
Ploştina, moşie particula
ră, jud.
Dolj,

pl. Amaradia,

deni, satul Ploştina,
moșnenilor.

com,

Go-

aparținînd
-

Ploştina, Pădure,

în jud. Buzăă,

com. Goidești, căt, Plo
știna, pe
moșia Faţa - Malului;
are 500

hect., în mare
cu brazi.

parte

acoperită

Ploştina, ziriiy, în com. râr
, Ploştina,
pl. Motrul-d..s.; se for
mea.

pl.

Urlaţi,

de care e des-

deschide spre S,, pe o
supra-

față de 1000 hect., are
o populaţie de 63 familii,
sai 289

suflete, din care 48
bili; o biserică.

Ploştina, câzuy al
com. Goideşti,
jud. Buzăii, cu 70 loc
uitori, locuind în 18 case,

Ploştina, sa, jud. Dol
j, pl, Ama-

Ilovăţul,

Părţit prin dealul Elanul
, Situat
pe un podiș și o vale,
care se

căr-

Vezi satul Merișul,

rur,

Plotoneşti, sat, în
partea de E.
a com. Urlaţi, pl. Mij
locul, jud.
Fălciă, la 700 m. de
satul de

In comuna Ploștina,
satul Me.

rişul, se găsesc

în com.

Cerna, jud. Mehedinți.

anuale: unul la SE Ilie
și altul
la Sf. Maria-Mică, ținînd
fie-care
3—5 zile.

Dealul-Cucueţi-

Ungurii de aici sunt adu
și la

Ploştinuţa, munte, aco
perit cu pă-

Mo-

şi dealul Pri-

goroiul,

la Ş$. cu com. Buciu-

meni, la E. cu

mijlocul

în rîul

Dealul-Miculeştilor

com.

Un pod: de vase umb
lător
| leagă satul Ploscuţen
i cu Adjudul, trecînd la Siret la
punctul
numit la Companie.
Se mărginește la N, cu
com.
Homocea,

prin

PLUGOVA

ză din izvoarele dealul
ui Bujorescul şi se varsă în
Motrul,

Dealuri mai principale
sunt:

cu numele satului, car
e se întinde

în partea de E. pănă

INI

de S. şi piriul Ploşti
na, care se |
formează din izvoar
ele ce es
din Dealul. Bujorescu
lui,
udă

13 bani,

O șosea județeană leagă
Plos-

cuțeni cu Homocea,
„ Poiana şi Buciumeni
,

n

contribua-

Pe moșie este o pădure
în întindere de 429 hect,

Plotoneşti, Şes, în măr
ime cam
de 40 hect,, spre S$.
de satul
Plotonești,

com.

locul, jud. Fălciu,

Urlaţi, pl. Mij-

Plotunul, Zirit, în jud
, Neamţu,
-pl. de Sus-Mijlocul, com
. Pipirigul, izvorește din mun
tele Petru-Vodă şi curge spr
e N. printr'o strimtoare de sti
nci înalte
și sălbatece. Se varsă
pe dreapta

pîriului Ozana, în apr
opierea
Satului Plutonul,
o
Acest piriii se mai. num
ește
şi Petru-Vodă,
.
Plugari, saz, în partea
de N. a
com. Șipotele, pl. Babhluiul
, jud.
Iași, situat pe valea Mil
etinul,
în stînga piriului, S'a înfi
inţat cam
pe

la

1828,

cu

locuitori

din diferite localităţi.

veniți

Plugăreşti, numire ce
se dă
anei părți din satul Tuf
eni, în
partea

despre

com.

Stoborăști,

jud. Teleorman. (Vezi:
com. Tu.
feni). . :
Plugova.

Vezi com. rur, Podeni,

“jud, Mehedinți,

PLUMBUITA .

..

.

PLUTEI

Plumbuita, sa în jud. Ilfov, o.
- Dimboviţa, facînd parte din com.

rur. Colintina- Fundeni, “situat la
N-V. de Colintina, pe mălul
„drept al rîului Colintina:

Legenda

spune

că

în

urma

“ mazilirei lui Leon. Vodă, Radu,
fiul lui Alexandru Iliaș, fu de-"

semnat de Sultan să ocupe tro:-:

nul Țărei, El intră în Țară cu o

oaste compusă
Tătari

şi

Turci.

'de

Moldoveni,

Mateiii

Basa.

rab, care ocupase tronul: Țărei.
cu o lună
cu armata

mai înainte, în Xese
între Plumbuita şi

Dudești, la 26 Octombre 1632,
Aci se dete lupta; și după cum
ne spune cronica: «Fost-aii războiii mare de dimineaţa! pănă
seara, fost-aă Tătari mare. nă.

vală şi ati dat Dumnezeă: spre
seară că izbînda a fost a lui
Mateiii-Vodă; iar Radu-Vodă ai
- dat dosul, fugind cu capul gol
şi multe

trupuri, aii . căzut „jos

de sabie. Făcutu-s'ai din trupurile acelora o movilă, mare,
în marginea orașului despre Du-

dești,

“ta

să

sz2

pomenească».

(Gr. G. Tocilescu), -Are o biserică, cu hratăul
Nașterea "Sf. Ioan, 'care a: servit de mănăstire, așezată pe un

loc care domină toată partea
de N.-E. a orașului. De jur îm.-.
prejur

are ziduri mari și case câ

două rînduri, astăzi-ruinate; așa
că pare a fi fost o cetăţuie. Din
odoarele vechi date de fondator -

nu se mai găsește
redus

la biserică

nimic. S'a
de, mir

și

hect, cu
locuitori.

o populaţie

de 288

Statul

are

140

hect.

Mai înainte mănăstirea Plum-,

..

_buita era punct întărit şi se lega
“cu cetatea Curtea -Vechie (Ion
.
.
Ghica),
La anul, 1821, „Sava, aflind'
- despre "venirea Turcilor's'a în-

tărit provizorii” în mănăstirea
Plumbuita. * IER
Suprafața

satului “e* de 191!

“150

vie. Locuitorii rezervă “10 hect.
pentru izlaz,

Comerciul se face de
ciumari.
.

Plumbuita, pădure, a statului,
în întindere de 75 hect., pendinte de: com, Colintina-Fundeni, pl. Dimboviţa, jud. Ilfov.

„ Pluşcul-de-Apus,
dinte

de

com.

căfun,

pen- .

Andreeşti,

pl.

Gilortul; jud. Gorj,

- Aninoasa, pe

la N.

com.

o „ suprafață

"la 1823.
Locuitorii

i
sunt

parte

moş-

- “neni, parte împroprietăriți după

legea

rurală.

pluguri,
vite

Ei

posedă:

35. care

mari

cu

boi;

145

9

cai,

210

cornute,

oi, 5 capre

şi 65

o

rimători.

Comunicaţia se face prin şo"seaua județeană T.-Jiul-- Spabhii.

(Dolj)

Pe. teritoriul "cătunului se află
"stația Bibeşti, -a căci ferate Fi.
„liași -T, Jiul.

Se” mărginește
Gura-Motrului,

la E. cu
la S. cu

com.
com,

Piria; la V., cu com. Cosovăţul-

de: Motrul; la N., cu com. Buto-

ești,

Satul

serici,

„livezi de pruni și 2 hect. izlaz.
Are o populaţie de 65 fami-.

li, sai 280 „suflete; o biserică
” de lemn, refăcută de locuitori

Pluta, com. ru, şi sat, în jud.
Mehedinţi, pl. Motrul-d. -. la 7
” kil, de orașul Turnul- Severin.

Pluta

formează

"com,

cu cătunele -Țințari și Buiceşti,
„avînd o populaţie. de 2000 su.
.
. fete, locuind în 350 case; 2 bi-

de

450 hect., din care- 120 hect,
, + pădure, 200. hect. arabile, 120
„hect. finețe, ş hect, vie, 3 hect.

vite mari cornute, ş cai;
oi, 30 capre 'şi 40 rîmătoti,

care îl leagă de căt. Scoica,
pendintede com. Săulești.

șiş 1 pod

.

16 care cu

9ş

Comunicaţia în acest cătun se

i

Sunt aci 3 zalhanale

moșneni, ' Ei

13 pluguri;

face” printr'o "şosea comunală ”

15 cir-

-

. , stătător,

deservite

de 2 preoți

"2" cintăreți; o şcoală,

și

conduși

de 1 învățător și care a fost frecuentată în 1099-—9o0 de 65

elevi.
Locuitorii posedă: 80 pluguri,
“126 care cu boi, 16 "căruţe cu
cai; 60 stupi;
*
-“Prin

com.

trece şoseaua

Co-:

sovățul- -de-Motru—Pluta —Gura-

„ Motrului. Are o șosea care o " lea-

gă de gara Butoești,

care est&

cea niâi apropiatăde! : comună,
Budgetul com. e la venituri

de“ lei 1828; iar la cheleveli; de,
1146 lei.
i
Vite : 700' vite mari “corrute,
800. Oi, 41 cai şi 600.rimători,

Prin! com. trece riul Motrul,
„ce O udă în partea de N., şi
piraiele Drăgănelul şi” Pluta, In

cătun, “al
"com. Andreești, pl. Gilortul, jud.
„ ogașul.Floarei din. com., se gă.
Gorj,. situat pe șes, pe, malul
- sesc- rămășițe antidiluviape:
,
sting al rîului Gilortul şi spre, |
.
„S-E. de cătunul Andreești, pe
Pluta, sal, cu 50 locuitori, jud:
„O. suprafață de 270 'hect,, din
„Argeș, pl, -Oltul, făciad „Parte care 7099 hect. pădure, 100. hect.
"din" com, rur. Scheiul. *
arabile, 66 hect, finețe, 4
hect.
vie, 2 hect. livezi de pruni;

Are o populaţie! de 3ş familii,

sati: 157: suflete.
La

63617. Aarele" Dictionar Geografie. Vot, Ik. !

boi,

torii 51 hect: Se cultivă 15 hect.

e

Pr.

posedă:

și locui-

- deservită de 2 preoți și -2 cîri- * Pluşcul-de- Rasătit
tăreți.

Locuitorii 'sunt

”

( VALEA-)

” .

Plutei (Valea- -, vale, izvorește
„ din dealurile com. Vlădești, pl. *
Ocolul, jud. Vilcea, Şi se > varsă
.

99 =

PLUTEI (VALEA-)

?

o

în riul Rimnicul, în raionul

munci; *
“Plutei

150

Are o populaţie d&
flete şi 3 circiumi,

co-

”

(Valea-),

vale,

lea-Lungă, plaiul și jud. Ptahova,
i se varsă în rîul Cricovul-Dulce.

Plutonul, sătuc, în jud, ANeamţu,

„pl. de Sus-Mijlocul, com.

Pipi-

rigul, situat pe valea 'cu același
nunie și a piriului Ozana, în
drumul.ce duce de la satul Pi.
pirigul,

. Vodă,
Are

peste

muntele

o populaţie

Petru-

de

91

su-

flete;'o biserică de lemn, deservită de 1 preot şi 1 dascăl.
- Vite sunt: 18 boi, 12 vaci,
"360 oi, IO cai, 20 rimători şi
25 junci.
.
Legenda spune că, odinioară,

„pe "valea piriului unde se“ află
acum

acest sat, se

afla

hotar,în țara Ardealului:

de satul

Hc-

ciungi, din deâlurile ce separă:
jud. Roman de jud. Neamţu.
"Curge de la S.-V. spre N--E. şi.
„udă

satele

Hociungi

şi

Cioct-

neşti, unde primește pe dreapta
” pirtul Puiul

și satele -Porceşti

şi

cu „Piriul- -Butnăreștilor

și

„Săcăleni,- după care apoi se Unește

„se varsă în piriul' Valea- Neagră,
la E. de satul Mircești (com.
Sicueni) |
“Poarta,

saii

- neşti, sal,

Poarta - Leonti-

în jud.

Bacăii,

pl.

“Tazlăul-d.-s. -3 Com. Leontirieşti;
Situat în valea Tazlăului-Sărat
"și pe coasta dealului Chiricușul,
la. 1, kil. și 150 m. de satul Lg-

ontinești (școala),

“pe la comerciânți. Vitele-le vind
la bilciurile de prin Optași, Cim-

su,

Și

Vezi

pul-Mare, Drășani și Slatina.

” Locuitorii

Riul-Va

dului, trecătoare, jud. Vilcea.

legea

Poarta- de-Vînt, deschizătură în
re munţi, jud. Bacăi, pl. Tro-

Poborul,

tru cătune: Poborul,
Richiţeni

și Creţi,

din

.;

în 240

» Are

po-.

E situată pe platourile dintre

Profa,

30 kil. de "capitala județului și
la 12 kil. de a plăşei.
Se spune

- Sai

că, din satul Richi-

așezat aci și aii format co-

e de lemn,

făcuță la anul 1810.

Biserica din căt. Creţi e conStruită de curînd. In căt, Poborul

sunt

2 biserici,

una

rezi-

dită. la anul 1880, care aparţine
"şi căt. Richiţeni, și alta zidită
„la anul 1844. Sunt deservite de
4 preoţi.

Locuitorii,

.

pe lin
“ agriculgă

o şcoală,

pe

frecuentată de

,
se face

de

cinci

.

cu

Spingni, Alunișul şi Cor-

de cultură și pășune;. de Mă.
gura, dih gura vilcelei rîului
Plapcea; de Poiana, numită Săliştea, care cade spre, V. de căt.
Pobotul, “şi “de
*
Poiana-Tirgului,

” între” hotarul- com.

o

biserică. Cea din căt. Giibaciul

com. e o moară de

duroascişi Câcovei, care servă

acest loc aco.
mari şi ferit, “|

muia numită azi Poborul.
In fie-care cătun este cîte

2197

năţelul-Poborul,” care trece prin
comună, şi o leagă spre S-E.
cu Tătari şi spre N. V, cu Cornățelul.
E brăzdată de dealurile: Plap|: cei și Plapcicei, Vilturelului, Ur-

Argeş, a! văziito fami.așezat pe locul unde
satul Richiţeni, şi „cu,
mai venit și alți fu-

gari, cari, găsind
perit cu păduri

capre,

„Slatina-Pitești, care o leagă

Plapcea-Mare și Plapcea-Mică, la

țeni, jud.
lie și s'a
astă-zi e
timpul ai

s'au

“Veniturile și cheltuclile com.
se urcă la 3302 lei, 72 bani.
Prin Pobor trec două șosele:

|

hect.

li

aburi, așezată
Plapcica.

Comerciul

Se întinde pe 5 suprafaţă de
4750

cînd

cîrciumari.

-

case.

raionul

25 copii.

pulațiune de. 1194 suflete, locu:
ind

- In

măcinat cu
valea “rîului

pa-:
o

1664,

boi, 172 vaci, 25
„0i şi 369 porci.

Girbaciul,

avind

din

"Er posedă: 49 cai, 65 epe, 408

com. rur., jud. Olt, pl.

Vedea:d.-j., 'compusă

mai

dat 133 hect., pe moşia D-lor
„_G. Giuriadis și Andrei Creţeanu.

tușul, com, Dofteana, dintre cele
două Nemire, unde curentul de
aer. este foarte tare, lucru ce

a pricinuit această poreclă.

sunt în cea

“mare parte moșneni. Numat cei
din Girbaciul și ciți-va din căt.
Creţi, s'ai împroprietărit după

In vechime s'a numit Popeşti.

-

* - Poarca, -ziriă; ce curge prin pl.
Siretul-d..j., com. IHociungi, Por-"
cești și -Săcueni, jud, „Roman.
Izvoreşte de la V.

Poarta-Traiană.

numai

o căsuţă în care locuiaii pescarii
ce aii găzduit și călăuzit pe Prtru-Vodă Rareș în fuga sa peste

50

Vite: 4 cai, 19 vite mari cornute şi 4 porci? *
-

izvorește

" din dealul Faţa-Pietrei, com. VaȘ

POBORUL

|

com.

Albești, unde

Poborul
se

zice

și
că

în vechime se făcea tirg,
O -udă:rîurile Plapcea și Plapcica și văile Cacovă și Vilturelul.
Se mărginește cu comunele:
Şuica, Spineni; Profa, Alunișul,
Cornăţelul, Albești și, Constan- tinești.

.

-

tură, se “mai ocupă cu dulghe.Pobotul, sa/, făcînd “parte din
ria, brutăria, rotăria. şi cojocăria.:
com. rur. cui același nume; pl.
Ei „desfac produsul muncei lor |. - Vedea-d.-j., jud.'Olt.
Are o pola Slatina şi Pitești şi Brin com.,
“pulație de 700 locuitori; două
7

.

-.

7

POCIIEȘTI

181

_ POCIOVALIȘTEA * .

..

biserici, una zidită la anul i880

şi cea-l'altă la anul

Pocioasa, va/e, începe de pe teri-

1844.

318 locuitori; o biserică, fondată
la anul 1848 de Dincă Diaconul,

de rîul Cerna,

E situat la 1 kil. de căt, Șer..
băneşti, unde e reședința com.

Pochi-Dii,

jud.

Gorj,

“Tutova,

tivă viea pe o întindere de 19;50
hect.,din cari 11; ;50 nelucrătoare.

Comerciul se face de 13 persoane.
.
în jud.

Covurlui, com, Balinteşti, pl.
Horincea, cu vr'o 29 case. Vezi
comună.

Pochişcani,

moșie particulară, de

3346 hect. în jud. Covurlui,
com. Balintești, pl. Horincea.
Pochiţa,

saii Pochiţul, saz, jud.

Bacăi, pl. Tazlăul-a.-j., com. Gro-

pile, situat

pe

dreapta: Trotu-

șului, la 20 kil. de

satul

Gro-

pile (reședința). Are o populație”
de 208 suflete. Vite: 4 cai, 73*
vite mari cornute, 12 porci și

15 capre,

Pocioasa,
man,

:

PR

ziriiaș, -jud:

-

Teleor-

începe, din -tireptul* com.

Zimbreasca, de lîngă vilceaua
Redea, curge pe valea Pocioasa
şi

se

varsă

în

mai jos de com.

pârtul

Beoca.

Burdea,

și Tomeni,

pe

neţe și-278 hect, livezi.
” Are o populaţie de 175

Dii), cu căt. Borodeşti. "Se cul

Balintești,

la S. căt.

|

“- miliă, saii 731 suflete,
91 contribuabili.

postav,

înființată

în

1819:

Pociovaliștea, cătun de reședință

„al com. cu același nume, situat”
“pe malul sting al Gilortului,
plaiul Novaci, jud. „Gorj.
„Are o suprafață de 215 hect.,

cu o populație de 80 familii sati
400 suflete, din care 46 contri-

- buabili;.1

biserică; deservită de

1 preot și 1 dascăl,
.Locuitorii posedă: 25 pluguri,
20 care cu boi, 1 căruță cu cai;

o în-

tindere de 1075 hect., din care:
37 „hect. vie, 1 hect. -- pădure,
500. hect. arabile, 250 hect. fă-

Popi- Diei
locuitori.

saz vechii,

plaiul: Novaci,

| ciovaliștea

„ Formează o com. (com, Pochi-.

Pochişcani,

rur.,. jud.

de

în anul

„pănă

"muri ale Gilortului.
E formată din 2 cătune: Po-

înainte! Năneșşti, iiar „acum

Pochi-Dii, Pochi- Dia,
și Popi-Dii. Are 421

co.

Pociovaliştea a fost o fa.

„anul 1767 de vel-clucer Radu.
-. “Slătineanu, și care a foncționat

Hirișești, situată pe ambele fr

pl. Corodul, spre S.-V. de Birlad
pe piriul Birzota.
Se numea,
mai

La
brică

pg care o taie în două. Aci pri.

Pociovaliştea,

saz, în

Teleorman, se întinde cîţ-va para.

lel cu Valea-Burdei' sau Zbirglezei
şi se abate spre'com. Zimbreasca
mește apele adiinate de prinizvoare, formînd piriiaşul Pucioasa.
S& termină mai jos de' com. |
„ Beoca.

St. Popescu, Lică Prescură şi alți.
Cade în partea de S. a com.

și școala,

„Sunt deservite de 2 preoți și 1
- cintăreţ.
.

toriul moșici, Miroşi, jud. și pl-

Pocheşti, saţ, făcînd parte, din |
com. rur. Broșteni, pl. Cerna-d.:s.,
jud. Vilcea. Are o populaţie de |

și ec udat

..

.

297

vite

mari

cornute,

143 oi, 35! capre,
1.80 stupi.

fa-

din care

17

cai,

45 rimători;

Riul Gilortul udă acest cătun,
* în care

Locuitorii posedă: şo pluguri,

sunt şi 15. fintinj,

60 care cu boi; 2 căruțe cu cai, , Pocio
valiştea, “saii Trecătoa637 vite mari cornute, 293 oi,
_rea oilor în Robești, zrecă145 capre, 195 rimători; 86
foareîn Transilvania, jud. Vilcea.

stupi cu albine.

”

,.. Budgetul com. e la venituri!
de' 875 lei, z3o bani, iar la cheltueli, de Si 'Ici, 14 bani,
.
"Este udată prin centru de

“rîul -Gilortul,
A
Comuhicația în com. se face
„Prin

şoseaua

comunală

care 'o

pune în legătură la N. cu Novaci,

la $. cu Ciocadia, cu Buim-”

beşti-Biţicul și printr'o altă „șo.|

sea vecinală,, care o puneîn comunicaţie cu com. Aninișul.

Paci îîși trec, mocanii oile.

Pociovaliştea, coastăde deal, pe
care se

-

află. situate

Corbeanca,

Machiaua,

cătunele:
Oracul,

Ostratul și Sărindăreanca, jud.

"Ilfov. Incepe de lingă cătunul
“Dirza, com. Crevedia, și are o
lungime cam de 3 kil. pănă în
dreptul căt. Corbeanca, de.unde
ia direcțiunea către E;
.
Marginile dealului sunt acoperite. cu “păşuni.

In comună sunt: $ mori, 12
* pive,- 10 joăgăre, 5 cârciumi și
Pociovaliştea, pădure,2, la-N! juă,
„37 fintini.
Ilfov, „coprinsă între, Valea-Că.Are 2 biserici, din care'una |:
lugărului şi Valea: Vlăscioarei,
” este fondată la-1732, după cunr

se constată din inscripția! făcută
Bociovaliștza, vale, prin care curpe o cruce de lemn ce este în
ge piriul cu același nume, la N;
biserică; și a .fost reparată 'la
“ judeţului Ilfov. La Căldărușani,
1787, la 1832 și la 1855, după
"se împreună” cu Valea-Vlăstei și
cum se vede după niște inscrip- ,
“ formează balta Cădărușani, care |
ţii din biserică, Ambele biserici
- se scurge în riul Ialomiţa la E."

" POCOLENI.

.

de com. Ferbinţi, Izvoreşte din
dreptul căt. Dirza, com. Cre.
vedia, și ate o lungime de ş
ki]. pănă

în

dreptul

beânca: Adincimea

Pocreaca, zirii, izvorește din,
-, pădurea statului, Slobozia, com.
"Poiana: -Cirnului, pl. Crasna, jud.

căt. .Cor:

ei, cînd sunt

apele mari, e de 2 m. în dreştul

lalte cătune mai mică.. Lăţimea
albiei e de rom. pănă în maluri.

V. a com.

"cumpărat locuri de cite ş hecț,
" A mai fost ati un sat purtind

care |

Pocreaca, sat, în partea de' Ss.
V. a com. Poiana- Cirnului, pl:
Crasna, jud; - Vasluiii, așezat. în
- valea piriului Pocreaca, pe o suprafață de 701 hect. şi cu o po.
pulaţie de 120 familii, sai 643
suflete. Locuitorii sunt vechi fă.
zeşi, cari se ocupă 'cu agricul"tura,

creșterea

vitelor,

cultura

viilor și a livezilor.
Are o biserică, zidită la 1853,
- în locul alteia

vechi,

deservită

de 1 preot și.2 eclesiarhi; o
” școală, înființată la 186cu5,
lo-:
cal bun, zidit din piatră, frecuen:
tată de 60 elevi; 2 mori de apă Și -o cîrciumă,

_E situată pe șes, deal și văl.

E

Vite: 402 vite mari cornute,
500 oi, 82 cai, so capre şi 150.
rimători.
.

cele, pe o suprafață de 1962
hect,, din care 620 hect. pădure,
705

acaţă

hect, arabile, 350 hect.

fi-

240 hect, izlaz, 22 hect.

vii -și 32 hect.. livezi -şi pruni.

Arc o populaţie de 432
milii, sai

fa

1864 suflete, -din care,

suflete,

din

-

care

1 biserică de

«zid, fondată la 18şo şi
“lemn,
ambele deservite
. preot și 1 cintăreţ.

compune

din cătunele: Izvarna, Sohodolul și "Pocruia, unde e și reşedința' comunei,

case ale locuitorilor, cari au

sau S15

157 contribuabili;

Tismana, plaiul Vul-

* canul,. jud. *Gorj.. Se

va, com, Rădășeni, cu 131 locuri

se zice că era populat cu Leși,

„Milii,

"Pocruia, com. rur., în partea de

. Pocoleni, sat noi,în jud. Sucea-

și despre

com. Pocruia, -jud. Gorj, situat

.

Pe dinsa crește trestie şi papură,

'- tot acest nume,

PODARI

in gura.văci cu același nume, la 30 kil. de T.Jiă, pe o suVasluiu ; trece” prin -satul Po- | » prafaţă
de 654 hect., din care:
creaca și mai în jos se varsă în
10 hect. pădure, 105 hect, finepiriul Văslueţul.
fe, 170 hect. izlaz, 9 hect. vii
* Pe. toată întinderea lui” are
şi 10 hect. livezi şi pruni.
„malurile foarte ridicate.
Are o populație de 182 fa*
.

căt. Corbeanca; în dreptul celor-

„de

-

1 de
de 1

. Ipocuitorii posedă: 30 pluguri, 50 care cu boi, ş căruțe cu cai;
300 vite mari cornute, 40 cai,
280 oi, 123 capre şi 159 rimă-

.tor.
"In" cătun „se găsesc
de apă

3 mori

și 8 puțuri.

Pocruja, priă, jud. Gorj, care îz-

- vorește. din faţa plaiului de sub

340 contribuabili, ocupindu- -se” ” “muntel
e Piatră-Tăiată, curge de
cu. âgiicultura și creșterea vi.
la N. la S.-E. pe valea cu ace"telor. In timpul iernei, parte din:
lași nume; udă comuna Pocruia ..
tr'înșii se ocupă cu mică indus" şi se” varsă. în Orlea, în dreptrie a lemnului, „construind hir„tul com. Costeni.
dac, putioi

etc.

Are o școală, fondată la 1859," „Pocşeşti,
frecuentată de 45 elevi; '4 biRoman,

« serică, 'din care una de zid Şi
trel- de lemn, deservite de. Tr
preot, .și 4. cîntăreți,

* Locuitorii posedă: 45 pluguri,
7

“care cu.boi,

și 5 căruțe cu

- cai; 785 vite mari cornute, 134.

"cai, 597 oi, 843 capre, 376 ri

--"mători; 40: stupi cu albine,

*Galbâni,

moșie nelocuită, în jud.
pl. Siretul-d.-j., com.
-

Podari, com. rur., jud. Dolj, pl.
_Jiul-de-Mijloc, la 8 kil. de Cra„ iova” și la 20 kil. de reședința
plășei, Segircea, situată pe șe-

sul- numit Jitia, între dealul Cu.
cul şi malul drept al Jiului.

Locuitorii posedă: „40 pluguri,
„Budgetul: com. e la venituri
„Se învecinește la N. cu cătuşi 80 care cu.boi; io pluguri „de 1&i 1840, bani
So, iar la chel.
nele Cirligul şi Palilula, penşi 5 căruțe cu cai; 200 stupi cu
îueli de lei 1415.
-.
-f "dinte de com. Bucovăţul; la S$.
albine,
:
Este udată de riurile: Po- „_cu'com, Livezile;
la E., cu coIn marginea de N.-V. a satului”
croiă, “Sohodolul și „Izvărnuţa.
„muna Balta-Verde și la V. cu
'Pocreaca'. pe muchia și.platoulComunicaţia în comună se
"com. Virvorul,
.
dealului cu același nume, se văd
face pe șoseaua vecinală, cară o
Este 'accidentată de urmă:
niște” șanțări largi, în care Sai
pune în comunicație cu Tismana:
toarele dealuri izolate:
" găsit: gloanţe, bucăţi de cără"la NE și cu Costeni la Ș.-V.
Cosacul (325. m.), Solomon
mizi, hirbură foarte groase, de
In Pocruia “se găsesc: 3 mori
(305 m.), Vilcul (200 m.), Cu- diferite forme, și monezi. Locuipe apă, 15 puțuri și 2. intini.
cul (250 m.), Mocanul (175 m.),
torii numesc locul unde sunt |:
" Deâlul Cosacul este acoperit
aceste șanțuti, Cetătea.
Pocruia, cătun de reședință, al
cu păduri, iar cele-l'alte cu vii
«

-
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.

si finețe, Aceste dealuri formează mai multe văi, purtind
fie-care numele dealului ce
o

formează

: Valea-Cosacului, Va-

lea-Satului,

Valea-Hoţului,

lea-Vilcului

și

Podina.

Va.
Multe

din ele prezintă tipe, ca:
Ripa- Cosacului și rîpa Solomon.
Este udată în partea de
N.E. de rîul Jiul, care primește
piriul numit Valea-Hoţului,
ce
se

formează

din

izvoare

şi' fîn-

tini, și se varsă în Jiu,
pe
dreapta sa, în punctul
numit
Mierica. Tot în dreapta,
Jiul

primește pirîul Prodila, care Ja

rîndul

săii se unește pe

stinga

cu piriiașul Vilcul,
În comună se găsesc: 28 fin-

tîni,

4 izvoare,

39

fîntînă de zid.
Peste

cruci

și

o

iii, în dreptul comunei,

se află un mare pod de fier,
numit Jitiana, servind atit pent
ru
trenuri cît şi pentru care,
In anul 1832, autorităţile ai
adunat locuitorii respîndiţi prin

"vecinătate și mai ales
prin pă- duri și aii fondat com,
Podari.

In anul 1875, coprindea

tunul

Balta-Verde,

azi

că-

comună

rurală. Acum se compune
dintr'un singur cătun, numit Poda
ri.
Are o populație
de 1725 su-

"fete, locuind.în 246 case și
17
bordeie, Biserica, de zid, fond
ată

de către Pan Hagi Mladiu
și 1.
Hagi Neagoe, are, în tinda
ei,

următoarea

inscripție:

Această sfintă biserică
1S17 de noi: Pan Hagi
Ilagi Neagoe

și cu

s'a zugrăvit în anul

s'a fondat la
Mladiu și 1

ajutorul

locuitorilor

1832.

„În biserică se află portretele
fondatorilor, E deservită de
2

preoți și 2 cîatăreți.

Școala mixtă, 'a fost frecuen.-

tată în 1899—900 de 43 copii.

După legea rurală din
sunt 214 împăminteniţi.
răței sunt

18, din

1879 și 4 din

cari:

1880,
pă

1864
InsuI4 din.

Suprafața

comunei

este

de

1300 pog. arabile,

Podari,

lui),

se

arendează

cu

de

hect., cu 17000 lei venit,
cari 12500 ale statului,

Păduri sunt:

se unește viroaga Puturosul cu
Călmățuiul. Are 12 case, cu 56

locuitori. |

de 1285 hect., pe moșia statu
lui. Inainte aparținea mănă
sti-

rei Jitianu, azi proprietatea sta-

tului,
Pădurea Livezile, de 225 hect.
,

.

Podari, saţ, jud. Dojj, pl. Jiul-

lei,

Podari-Palilulă,

malul: drept

” Piua-Petrei, pe us pod peste Căl* măţuiul; la 'N.-V. acestui pod

233,
din

pe

| ” Stâncuţa, între muchia numită
Cornul-Mâlului. și piriul Călmățuiul. Pe aci trece drumul Brăila.

cul

12500

este

cătitn,

al Călmățuiului, jud, Brăila, com.

“un venit de 27000 lei, Aparține d-lui Ștefan Filipescu.
Moșia Podari, împreună cu Palilula (ambele aparținînd statu“Suprafaţa rămasă

-

PODECI (MOARÂ.DE-LA-)

8624 Pog., din care: 3058
pog.
arabile, 470 finețe, 613 izlaz
,
330 teren sterp, 413 pog.
vii
și 3200 pog. pădure.
" Moşia Livezile are o supr
a-

faţă de

.

*

783

d.-mj., com. Podari, cu reședința

|.
.

primăriei. Vezi com. Podari.
d...

.

.

IE

„Podari, oco/ sifuie, jud. Dolj, făcînd: parte

XVII,

din

circumscripția

inspecţiunea VI silvică şi

» cu reședință: în Craiova, Pădurile cuprinse în acest ocol
sunt:

Cetăţuia,

Poiana-Pleniţei,
pe moșia Livezile, aparţine d-lui
Ciutura, Tîncănăul, Verbicioara,
Ștefan Filipescu.
Fintinele, Podari-Palilula, Vie.
Pădurile sunt compuse din
vorul, Rudari-Ciocănești, Pericer, girniţă, stejar, frasin, ju| ” şorul, *Tirnava şi Lipovul-Ragastru, ulm, moșdreni şi
car-* dovanul,
*
peni. Predomină cerul și gîrnița,
Podari-Palilula, moşie a staViile de 20614 hect, aparțin
* tului, jud: Dolj, pl. Jiul-d.-mj.,
locuitorilor.
|
”
„« com. Podari, arendată cu 1250
0 .
In mahalaua Livezile-d.-s. a
lei anual. Suprafaţa rămasă este
cătunului Podari, se află o moa, - de* 233 hect=-Are două stîne

Tă cu aburi

In comună
din

și două

sunt

cari 3 în cătunul

stine.

5 cîrciumi,
Podari și

2 în mahalaua Livezile-d.-s,
Prin Podari trece calea ferată Craiova-Calafat și calea judeţeană Craiova-Bistreţul, ce are
în comună o lungime de !/
kil,
Calea naţională Craiova-Calafat trece prin S.-E, comunei,
a-

vînd

în com. o lungime de 4 kil.

Căile comunale ce pleacă din

vatra satului la comunele
vecine

se întind pe teritoriul Podarilo
r
- pe o lungime de 4! ki],
Budgetul comunei e la veni
:
turi de 3362,39 lei și
la cheltueli, de 2827,11 lei,
Vite: 1400 vite mary corn
ute,
49 cai, 1200 oi şi I40
capre.

Se găsește pădure pe dinsa.

.

Pănă -la secularizarea averilor
:
* mănăstirești, moşia a apar
ținut
.

i

5

.

E]

.

.

mănăstirei Jitia.

„Podari-Palilula, pădure, a sta.

“tului, jud. Dolj, pl. Jiul-d.-mj.,

com. Podari, căruia aparține
de
la: secularizarea averilor mănăs-

tirești.

“Inainte:

aparţinea

mă-

năstirei Jitianul. Are o întinder
e
de.128; hett..Este compusă
din

"moșăreni, jugastri, carpeni,
a.
“luni, frasini şi mai cu sea
mă ceri.

" Şi -gîrniţe. Face parte din
oco-.
"lul silvi6- Podari, circumscripţ
ia:
XVII, inspecţiunea VI,

Podeci

(Moara-de-la-),

itate, în

jud.” Prahova,

/ocacom. |

PODELUL

184

Aâneciul -Ungureni,, pl. Telcajenul, 'din care se, scoate piatră
bună

pentru

construcţia

po-

durilor.
Podeiul,

săzzc, jud.

Bacăi, pl,

Muntelui, făcînd trup

cu satul

Comăneşti; este situat pe dreapta
Trotușului.

Podeiul, deal, -pe teritoriul com.
Stoeșești,
ciii,

pe

pl. Mijlocul,

valea

află

sa.

în hotar cu jud..
....
e.

Podeiul, pădure, jud. Fălciu, pl:
Mijlocul, com. Băseşti, în întindere. de 433 hect, pe dealul
cu

același

nume.

Se

în această pădure
vechime

zice

că

ar fi fost în

un schit.

„ue

jud. Mehedinţi,. așezată pe valca..
Bahnei și udată de pîriul Bahna.

E înconjurată de Dealul-Popei,
la V.; de Dealul Croidului, la
E. și de Napiștea, spre N. *
„Se mărginește:

Gornenţi

te), muntele Glabanecul, Piatra
Camena, muntele Topolova, Gornova, Gura-Jidovinei și Plugova,
loc de muncă,
unde fautazia

fondată
fondată

saș, cu 30 familii, pe
„ malul drept al Teleormanului,
jud. Argeșul, pl. Cotmeana, fă
“cînd parte din com. rur. Buzo.

căzun,

al com.

Aldeni,

case,

Podeni,

câzuu,.

Vezi

com.

rur.

Podul-Grosului, jud. Mehedinţi.

la

Podeni, szburbie a orașului Bir.
lui Birladul. Este legată cu ora:
șul printr'un pod de.lemn.

locuind în. 172, case,

Are o biserică, deservită de
1 preot şi 2 cintăreți ; o şcoală,
condusă de 1 învățător şi fre-

cuentată de 30*elevi

Locuitorii 'posedă: 7 pluguri,
2 care cu boi, -1 căruță cu cai;
700 vite mari cornute, 60 cai,
500

rimători,-.600

capre;
Are

leagă

oi "și

640

26 stupi cu albine.
o șosea

cu

comunală,

Cireşul

nenți,

:

Budgetul com.

care

și „Gor-:
|

e la venituri

de 1134. lei, iar. la cheltueli, de

706 lei.

o

lad, jud.

Tutova,

pe stinga riu-

Podeni, moșie, în jud. Buzău,
com. Aldeni, căt. Podeni, avind
240 hect., din care 32 hect.

pădure, restul arabil.
Podeni-Noi,
Prahova,

pl.

şi

Rahova,
Popeşti,

în

Valea:

„In cătunul Podeni-Noi esteo
şcoală mixtă, care a fost fre.-

cuentată în

1899—goo

de

53

„copii.
Locuitorii, pe
tură,

se

mai

lingă

ocupă

dulgheria.

agricul-

cu

rotăria,

Produsul

muncei lor îl desfac la orașele
Ploeşti, Văleni-de-Munte, Urlați

Podeni, saz, cu 120 locuitori,
jud. Argeșul, pl. Loviştea, făcind parte din com. rur. Peri-

jud. Buzăi, cu 220 locuitori și

1837

în
în

și Enache la 1807. Sunt deservite de 4 preoți.
”

butăria și

Podeni,

1561;
1832;

Dulce, fondată de călugării Iane

ești.

49

la
la

fondată la

„Podeni,

S., cu com. Cireșul ; la V,, cu
com. Negrușa și. la N., cu căt,
,
.
Costești,

flete,

făcută la 1827; :în Ghiocelul,
făcută la 1841; în Mehedinţi,

poporană crede că veneau Dacii
de peste munte și făceaii plugărie aci, iar la Gornova păzeaii grănicerii Daci,

la.E., cu com,

și. Marga;

E formată dintr'un.. singur
sat, cu o populație de 869 su-

o

Are 6 biserici: In PodeniNoi, fondată de locuitori şi re-

şani.

Podeni, con. rur., în plaiul Cerna,

Balta,

Dealuri mai principale în comună sunt: Dealul-Popei, alCroidului, Napiştea, Sulita (mun-

jud. Făl-

căruia
se

tul Stoeșeșşti,
“Tutova.
-

PODENI-NOI

și Mizil.
Parte

din

locuitori sunt moș-

neni; 287 s'ai împroprietărit
la 1864, cind li sau dat 861
hect. pămînt. Ei posedă: 88 cai
și iepe, 277 vaci, 6 bivoli, 21
capre, 1224:0i, 692 porci, afară
de vitele trebuincioase muncei
agricole. In raionul com., pe
pîriul Oghiza, sunt 4 mori pentru măcinat, cu cite două pietre
fie-care,
Toată comuna se întinde pe
o suprafață

de 4000

hect,

Girla Lojadna, care trece prin
com., are apa foarte sărată, din
cauza terenurilor sărate ce o

străbate. Tot-în

raionul

mai sunt izvoare

de apă de pu-

com.

cioasă. Terenul săi conține

și

com. rur.,

în jud.

păcură.
“Țuică,

Podgoria,

situată

brică pănă la gooo decal.; iar

pe malurile girlelor -Lojadna şi
Oghiza, la 32 kil. de capitala
județului și la 3 kil. de a plășei.
Se compune din cătunele:
Ghiocelul, Mehedinţi, Rahova,
Nevesteasca,
Popești,
ValeaDulce, Podeni-Noi, Sfircarul și

Păcăloaia, avind o populaţiune
de 3760 suflete, locuind în 675
case.

vin, Vr'o

în anii roditori, se fa2000

decal.

anual.

In dealul numit Măgura sai
La-Bordeiul-de-Sare se găsește
în pămînt sare în mare cantitate,

Se cultivă gindaci de mătase.
Stupi cu albine sunt 60.
Comerciul se exercită în com.
de

14 circiumari.

Budgetul com.

€ la

venituri

. et...
PODENI-NUI

135

de

12662,50
de 7163 lei,

lei şi la cheltueli,

Stă în legătură

Prin

Apostolache, Podeni-Vecht
și
Păcureţi.
In raionul com. sunt dealu-

rile: Pacăloaia, Pancea,. Măg
ura

“şi Stejarul, pe cari
vie,

se

*

cultivă

|

În partea de N. este Piscul.
Hoţilor.
Comuna e udată de gîrlele
Oghiza și Lojadna, afară de
cîte-va. văi, puţin însemnate,
Se "mărginește cu comunele :

Podeni - Vechi,

Bălțești,

Păcu-

reţi, Gornetul şi Valea-Boulur
.
Podeni-Noi,
din

com.

sa,

zur.

făcînd

cu

parte

același nume,

pl. Podgoria, jud. Prahova. Aci
e reședința

comunei,

Podeni-Noi, pădure particul
ară,
supusă regimului silvic încă
din
anul 1883, pe moșia
Noi, com. Podeni-Noi,

goria, jud. Prahova.

Podenipl. Pod.

Podeni-Noi, dea/, jud. Prahova,
comm. Podeni-Noi, pl. Podgor
ia,
pe care se cultivă 162! hect
, vie.

Podeni-Vechi, con, rur.
, pl. Pod-

goria, jud. Prahova. Inaint
e de
desființarea . jud. Săcueni,
era
reședința pl. Podgoria.
E situată pe dealurile:
Col.
foaia, Gogoloșul, Bădicescu
l şi
Păicuța și pe văile: Belcio
aia,

Neagului,

Scurtă şi Ovisa, la 26

kil. de capitala judeţului.
Aci
e reședința pl. Podgoria,
Se compune din 3 cătune
:

Băltești,

Podeni-Vechi

Cu 0 populaţie de

şi Izești,

2185

locu

itori, din cari 387 con
tribua.
bili, locuind în 487 case
,

Are 3 biserici (în fie-care
că-

tun cite

una),

construite

ajutorul locuitorilor, deservit
e
de 3 preoți; 2 școale mixte, în
Podeni-Vechi şi Băltești, frecuen.
-

șosele

comunale cu comunele:
Vălenide-Munte, Urlaţi, Chiojd
eanca,

prin

m.

tate de 114 copii (1898—900
).
Meseriași sunt: 37 dulgheri
,
18 zidari, 6 dogari, 9 rota
ri, 4

fierari. Produsul

muncei îl des-

fac la orașele Ploeşti

și

rești,

Locuitorii

sunt

Bucu-

moșteni.

Ei

_Posedă: 73 cai şi iepe,
167 vaci,

91 capre, 605 oi şi 770
porci,
In raionul comunei este
o

fabrică

de

gaz

și .3

mori

pe

apa Ovisa,
Comuna se întinde pe o suprafață de 468 hect.
In Podeni-Vechi, spre N.-V
.,
“e 0 fintînă, numită FintinadeLeac. Apa acestei fîntîni
are
un

miros

de pucioasă.

In partea de S. este un schi
t

ruinat,

numit < Chilia», din care

se păstrează numai preastol
ul,
împrejurul căruia, se zice,
erati

în vechime

chiliile: călugărilor,

La localităţile numite Ovisa
şi
La-Țeapa sunt cariere de
piatră.
Se cultivă gindaci de măt
ase,
Stupi cu albine sunt 64.
Comerciul se exercită
mună de 8 circiumari,

în co-

Budgetul comunei la e venituri

de 8231,64 lei, şi la
de 5871,70 lei.

cheltueli,
,

Are o șosea comunală care:
o pune în comunicaţie“ cu comunele: Măgurelele, Gornetul-

Cuib, Podeni-Noi.
In raionul com,, la E. şi S,
și în centrul ej, sunt trei mo-

vile, unde se zice, ai fost
îngropaţi ostașii căzuți în diferite lupte, ce s'aii petrecut aci

în vechime,

Dealurile com. sunt:
Frumosul,

Pelini,

Grăjdana, Chiliile şi

Piscul-lui-Dan.

-

:

Pămîntul pe care sunt așezate casele locuitorilor este
delu-

Tos, cu piscuri și

văi,

pentru cultura pomilor,

servind

PODGORIA

E udată de gtrlele: Sărățelul,

cu apă sărată, și Ovisa
și de.
văile: Galei, Belcioaiei,
Nea.
gului, Ciuciurului “şi Valea-luiHem,
za

Se mărginește la N.,cu com.

Păcureţul și Gornetul-Cuib,
la S.
cu com. -Hirsa, la E,
cu com.

Podeni-Noi și la
- Măgurelele, |
.

V.

cu

com,

Podeni-Vectii, sat, făcî
nd parte
din com.

rur, cu același nume,

Pl. Podgoria, jud. Prahova. Are

„0 biserică vechie, zidită
de locuitori.

.:

Podeni- Vechi,

deal, în jud. Pra-

„hova, pl. Podgoria, com
. "Po.
'deni-Vechi, pe care se cult
ivă
25 hect. vie...
|
Podeni-Vechi, Pădure,
a statu:
lui, în întindere de 440hec
t., pen-

dinte de.coin. Podeni- Vec
hi, pl.
Podgoria, jud. Prahova, for
tati din trupurile : “Siirani (415
hect,)

- Şi Izeşti (25

hect.).

-

Podgoria, Zlasă, situat
ă-la S. .
judeţului Muşcel,
i
Se mărginește la N-V.
cu
plășile'Riurile-Argeșelul, de
care
se desparte printr'o linie
oblică
de la dreapta

la

stinga,

care

vița; de care se despar
te

prin-

"pleacă din jud. Dimboviţa
(spre :
N. de.com, Dobrești)
pănă la
* Piteşti; la E. cu jud.
Dimbo.tr'o linie ce trece pe la
E. de
coni. Dobrești, Priboeni,
Țigănești, "Glimbocelul, Budișt
eni și

Ciulniţa ; la „S., .cu rîul
Argeșul,

care desparte jud. Mușcel
de.
jud. Argeș.
Are o formă triunghiular
ă,

Vechia “împărțire. a. Zlăşei.

Plasa Podgoria în secolul XVI
II
se compunea din plasa
Dealu.
lui, care 'coprindea Comune
le de
la Valea-Mare pănă,la Călineșt
i

și plasa Cîrcinovul, care cop
iin-

|

.

"dea 'comunele de la Cîrcinovul
pănă la Glimbocata, unde se
termină județul Mășeel;
„Împărțirea administrativă PI.
Podgoria se compune din 49
cătune, care formează 17, com."
rur.: Valea - Mare, Ștefănești,
Golești, Văleni, Vrănești, Gor-

ganul, Călinești, Topoloveni, Golești- -Badei,

Leurdeni,

Budişteni,

Glimbocelul,

Ciulniţa;

Țigă-

nești, Priboeni,. Beleți și Dobrești:
Reședința plășei este în 'Golești.
Fidrografia.
Rîul Argeșul,

are. udă partea de S..a jud.
” și pl» Podgoria, face ca pămîntul aceştei plăși să, fie ' foarte
fertil în
î tot felul de cereale. De

“la "N. spre
_girlele:

E.-ele

de Dia

vinurile

sunt

trecute

Munte-

Piteştilor

ca cele mai

bune

ale

nici, iar mai

tîrziu

(1704

şi ur-

mătorii) viile Brincoveanului din
podgoriile piteştene, cînd se culegea era un eveniment. Ve.
nea

curtea

toată din București,

pentru a fi față la aceste ade"vărate

serbări

bachice.

De

aci

și legenda că. în dealurile Piteștilor sunt ascunse încă fabuloasele bogății ale lui Brîn-

Vrăneşti,

lul întreg din coasta Cimpului,
de-alungul Ștefăneştilor, Izvora-

şi mai acciden-

spre “com.” Dodin

înălțime

cu cit se scoboară. spre comunele' Priboeni, Glimbocelul, Bu.
dișteni și Ciulniţa. Aceste . loacoperite

cu

păduri

mari; iar cele 'coprinse între
riul Argeșul și comunele: Ștefâneşti, Văleni, Vrăneşti, Caălinești, Gorgani, Topoloveni, Ți-

gănești,

scrisă

conul Paul din Aleppo (1635),

Valea-Mare,

şi își. pierd

curi sunt

rie al Antiohiei,

coveanu.

devin

Leurdeni

şi

Ciulniţa

sunt acoperite cu, vii şi diferiți

pomi roditori.” * -*Producjiuni, In partea de N.,

pl.. Podgoria este brăzdată de
dealuri frumoase! acoperite” cu
vii, pomi roditori: persici, gutui,
cireși, precum și cu păduri întinse.

In partea de S,, pe malul stîng
al riului Argeșul, are cîmpii în-!
tinse și foarte fertile, -pe "care
se cultivă tot felul de cereale,
In plasă. se cultivă 1730hect.

cupă cu butăria și cultura viței,
care ocupă pe cea mai mare

«Viile din podgoriile mușcelene — scrie D-l Ionnescu-Gion
— erai celebre în toată Țara,
In călătoria Patriarhului Maca:-

udată de

„tate, mai ales
brești

vie, care produce un vin gustos
și foarte mult căutat în comercii.

S., este

Circinovul, „Gorgani şi .Glimbocelul. Toate se varsă în rîul
Argeșul, pe malul sting.
* Orografia.” "Partea de N. a
plășei este âcâperită de dealuri
înalte, cu pante repezi. In partea
-de

PODGORIA (PLASA)

786

nilor,

La

culesul viilor, dea-

Vrăneştilor

Leurdeni

şi

pănă

la

era numai chiote, :jo-

curi şi veselie».

Câile de comunicație. Plasa
Podgoria, în partea de S., este
străbătută de calea ferată Bucureşti-Pitești,

care

se

opreşte

în coprinsul. plăşei la Leurdeni,
Golești și Florica.
De la Golești calea ferată
se bifurcă: o parte merge spre
N. la Cimpulung, iar cea-l'altă
merge spre V. la Pitești.
Șoseaua națională BucureştiPitești

trece

pe

prin comunele:

la $.

plăşei,

Ciulniţa,

Leur-

deni, Goleşti-Badei, Topoloveni,

Călinești și Ștefănești.
In legătură cu această
sunt

nale:

următoarele

șosele

cale
comu.

Ciulni
- Budișt
ţa
eni - Glim-

bocelul;

“Topoloveni-Țigăneşti-

Priboeni - Dobrești;

Călinești.

Gorgani.
E
Populaţia. Locuitorii comunelor din pl. Podgoria sunt în
număr

de :20376,

toți

Romini.

Ocupaţia locuitorilor. Pe lingă
agricultură, locuitorii se “nai o-

parte

din

locuitorii plășei.

Țustrucţiunea publică. In fiecare comună din pl. Podgoria,
este cite o școală rurală mixtă,
condusă de un învățător.
In anul 1899 — 900" aceste
școli ai fost frecuentate de 1655

copii.
Cultul. In Dlasă sunt 35 bi..
serici, deservite de 36 preoți și 50 cintăreți,

și împărţite ast-

fel: în com. Beleţi, 3 biserici
cu 4 preoți; la Călinești, 3 biserici cu 3 preoți; la Gorganul,
4 biserici cu 4 preoți; la Ștefănești, 3 biserici cu 4 preoți;
la Valea-Mare, 3 biserici cu 2:

preoți.

Alaşini şi unelte agricole. Ia
_Pl. Podgoria se află următoarele
mașini și unelte agricole (1893):
2 mașini de semănat, 2 de treerat cu aburi, 16 de vînturat, 1

de bătut porumb cu aburi,
cu manivelă, 337 pluguri

13
de

lemn, 515 de fier, 4 grape de
fier, 1 tăvălug, 1 moșoroitoare.

de fier, 9 rarițe, 2 mașini de.
ales sămința, 6 mori cu aburi
și 23

mori

cu

apă.

Plasa Podgoria în anul 7836.
In acest an găsim că plasa Podgoria avea 24 sate, 36 bi.
serici, 40 preoți, 4 diaconi, 37
boeri de neam și 57 mazili, Romini contrib. eraă 2683,
cari

plăteaă pe trimestru 23945 lei
vechi și 31 parale; erai și I4I
Țigani emancipați dind pe _trimestru 7050 lei. In total mazilii,
patentariiși contribuabilii plăteată
anual 129293 lei, 4 parale.
Pentru

moşiile

locuite,

nelo-

cuite și contribuţia drumurilor
se plăteau de proprietari 42907
lei și 24 parale.
Eraii 47 care cu 4 boi, 4 care
cu 4, 6 și 8 cai, 1511 care cu

2 boi, 23 care cu 2 și 3 cat şi
3812

vaci.
apa
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In

ceea ce

priveşte armata,

această plasă avea
și 54 dorobanţi.

48

militari

Recolta plășei era de 33
chiie
gri și 10844 chile por
umb. In
magazinele de rezervă era
i 2296
Chile porumb. |
Capitalurile cutiilor săteșt
i în
fiinţă erai 1320 „lei şi 21
parale
și ridicați de visterie, la
1854,
erai lei 538, "parale! 25,
Copii altoiţi 430, născuţi
5og,
morți 284.
In plasă maj eraă 30
mori,
cari aduceaii un venit
anual de

16300 lei; 69. poverai, cu
un

venit de 2600 lei; 127 dul
gheri

și morari, 17 cizmari,
36 fierari,

Populaţia

plășei se

urca la

11672 suflete, din care
6029 băr-

baţi

și

5643

femei,

capi de familie.

cu

3267

Podgoria, Plasă, în jud.
Prahova,
Se mărginește la E. cu
județul

Buzăi, de care se despar
te prin-

tr'o linie perpendiculară
de

N. la S,

la

ce' trece: pe la E. de

com. Chiojdeanca, și care
apoi
se îndreaptă spre V.,
trecînd

pe la S. de com, Sîngerul;
S-E.

cu pl. Cricovul,

de

la
care

„ se desparte printr'o linie
curbă
de la E. spre S. și care
trece
pe la E. de comunele Pod
eni.

- Noi,

Hirsa

şi

Scăeni;-la

N,

cu parte din jud. Buzăii și plai
ul
Teleajenul, de care se despar
te
printr'o linie dreaptă dusă pe
la N. de comunele Ariceș
ti și
Cărbunești; la V., cu pla
iurile

Teleajenul și Vărbilăul şi pla
sa
Tirgşorul, despărţindu-se de
plaiul Teleajenul printr'o linie car
e
trece pe la V. de comunele
Su.

rani

și

Gornetul

- Cuib,

iar

de

- plaiul Vărbilăul şi Pl. Tirgșo
rul,
prin riul Teleajenul. ă
Se compune din 18 comune
rurale: Apostolache, Ari
cești,
Boldești, Cărbunești, Chiojd
eanca, Gornetul-Cuib, Hirsa, Măg
u63617, Jarele Dielionar Geogra
fic.

Vol. Ip.
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relele, Păcureţi, Pleașa
, PodeniNoi, Podeni- Vechi, Sal
cia, Sîngerul, Scăeni, Șoimari,
Surani
și Udreşti,

Reședința sub-prefecturei
este

în com,

Podeni-Vechi,

cătunul

Bălțești,
|
|
Cea mai populată comună
din
Pl. Podgoria este Podeni
-Noi,
apoi vin Hirsa, Chiojd
eanca,
Gornetul-Cuib, Păcureţi
şi Po.
deni-Vechi. Cele mai Puț
in poPulate sunt Scăeni și
Pleașa,
Pămiîntul acestei plăşi
e mai
mult deluros și prieşte mul
t viței,
prunului și nucului,
Văile formează cîmpii înti
nse,
pe Care se cultivă tot felu
l de
cereale. Păduri sunt destul
de
întinse,
,
Terenul fiind prielnic cultur
ei
în general, ocupaţia locuit
orilor,

afară de fabricarea rac
hiului,

agricultura și creșterea
vitelor.
Parte din locuitorii plășei,
pe
lingă agricultură, se mai
ocupă
cu diferitele meserii, și cu
chi-

rigeria.

|

In plasa Podgoria se cul
tivă
5431h hect, vie,
Plasa Podgoria e împărț
ită în
28 parohii, avînd 24.
filiale:
I. Parohia Scăeui, cu bis
erica

parohială Adormirea,

compusă

din căt. Balaca și Pleașa
, avind
ca filiale biserica Sf. Ghe
orghe

şi Intrarea

în biserică.

2. Parohia Păcureţi, cu
biseTica parohială Adormirea
,
3. Parohia Matiţa (co
m. Păcureți) cu biserica parohi
ală Sf.
Voevozi, compusă din căt,
Attr.
nați (com, Șoimari),
4. Parohia AMăgurelele,
cu
biserica parohială Sf, Ion,
compusă din căt, Coada-Mal
ului,
Protosinghelulşi mănăstire
a Zam-

fira, avînd ca filiale
bisericile:
Adormirea, Sf, Dumitr
u şi Inăl-

țarea-Domnului, - :
5. Parohia Podent. Vec
hi, cu

biserica parohială Sf. Gheorg
he.

e
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6. Parohia Bălfeşti (co
m. Po-

deni-Vechi), cu biserica
parohială
Naşterea Maicejy Domnul
ui, com-

pusă din căt. Izești,
avind ca
filială biserica Sf. Dum
itru,
7. Parohia dlirsa, cu bis
erica

parohială

Adormirea,

compusă

din căt. Plopul și Nisipo
asa, a-

vînd ca filială biserica
Sf. Trei
Erarhi și Adormirea,

"8. Parohia Vărbila (co
muna
Hirsa), cu biserica catedr
ală A.
dormirea, compusă din
căt, Valea-Cucului și Jărcălăi
(Urlaţi),
cu filiala Sf. Voevozi,
9. Parohia

Boldeşti,

cu bise-

rica parohială Sf. Voevoz
i, com.
pusă din căt. Seciul,
avind ca
filială biserica Sf. Treime
.

10. Parohia Șipotul (com
una

Boldești), cu biserica
parohială
Adorimirea, compusă din
căt, Li-

pănești, avînd
- Adormirea,
11. Parohia

ca biserică filială
Podeni-Vo?,

cu

biserica parohială Ado
rmirea,
compusă din căt. Ghioce
lul și
Mehedința, avînd ca filială
biserica Sf. Nicolae,
12. Parohia Popești (co
muna
Podeni-Noi), cu biserica
parohială Sf. Nicolae, compus
ă din

căt. Valea-Dulce

și Rahova,

vînd ca filială biserica

colae.

Sf.

a.

Ni-

.

13. Parohia Gornetul
(com.
Gornetul-Cuib), cu biseri
ca parohială Cuvioasa Paraschiv
a,
14. Parohia Cuibul (co
muna
Gornetul-Cuib), cu biseri
ca parohială Adormirea, compus
ă din

căt. Nucetul, avind ca
filială biserica Sf. Dumitru,

15. Parohia Vat-de-Br
(com,
Udreşti), cu biserica par
ohială

!

|

Sf. Voevozi, compusă din
căt,

Udreşti

și

Dobrota,

avind

ca

filiale biserica Sf. Dum
itru şi
Sf. Haralambie.
16. Parohia Singerul-deYos
(com. Sîngerul), cu biserica
parohială Sf, Andreiii, compus
ă din

-
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cătunul Singerul-d.-s., avind ca

filială bis. Adormirea.
.
17. Parohia Alireşul (com.
Singerul), cu biserica parohială
Sf. Nicolae,
18. Parohia Apostolache, cu
biserica parohială Adormirea,

compusă din

Tisa,

avind

căt,
ca

Mirlogea

filiale

și

biserica

Sf. Voevozi şi Sf. Dumitru.
19. Parohia Salcia, cu biserica parohială Sf. Voevozi.
20. Parohia Chiojdeanca, cu
biserica parohială Cuvioasă-Paraschiva, compusă din căt. Nucetul, avînd ca
Sf. Dumitru,

filială

biserica

21. Parohia Trenul (comuna
Chiojdeanca), cu biserica parohială Cuvioasa Paraschiva.
22. Parohia Cărbuneşti, cu
biserica parohială Sf. Nicolae.
23. Parohia Suraui, cu biserica parohială Sf. Dumitru.
24. Parohia Șoimari, cu biserica parohială Sf. Apostoli.
25. Parohia Ariceşii, cu biserica parohială Sf. Nicolae.
26. Parohia Star-Chiojdul, cu
biserica parohială Sf. Treime,

compusă din căt.

Brădetul,

a-

vind ca filiale biserica Cuvioasa
Paraschiva

şi Sf. Nicolae.

27. Parohia Vadul Anei (com.
Star-Chiojdul), cu biserica parohială Sf, Voevozi, compusă
din căt. Rotarea, avînd ca filială
Nașterea Maicei Domnului,
|

28.

Parohia

Drajna-de-Yos,

cu biserica parohială Sf. Nicolae,
avînd ca filială biserica Sf,
lexandru.

A-

Podgoria-Copoul, sa în jud.
„Iaşi, pl. şi com. Copoul, în partea de N.-V. a orașului Iași, aşezat pe platoul dealului Copoul.
E format din viile orășenilor;
de aceca

şi poartă

Podgoria.
In marginea

numele

de

satului despre

PODIȘORUL

Iași, se află grădina Ghica-Vodă,

prin mijlocul căreia trece şoscaua judeţeană Iași-Botoşani,
fiind și loc de preumblare al locuitorilor din Iaşi.
Are o biserică, zidită de Va.
sile-Lupu-Vodă la 1638, și rezidită de Duca-Vodă,
deservită

de

1 preotși 1 cintăreţ,
Vite: 130 vite „mari cornute,
149 oi, 20 cai și 20 rimători,

Satul și-a luat numele de ia
dealul Copoul, care în vremea

de demult era acoperit de codri
nestrăbătuți, prin cari Domnii
Țărei făceaii vinători. Odinioară,
zice legenda, un Domn plecînd
la vînătoare, copoii, descoperind
un cadavru de om, ai început

să latre, iar pe locul unde s'a
găsit cadavrul, s'a zidit biserica.
Fapte istorice petrecute în a-

ceastă localitate: Urmarea războiului între Ștefan-Vodă-Gheorghe și Timuș, ginerele lui Va-

sile-Lupu. Războiul s'a început

de la Podul-Jijici și a continuat
pe Dealul-Popricanilor, prin satul Rădiul și prin această localitate. Timuș a urmărit oastea
lui Ștefan-Vodă, pănă ce a tre-

cut'o

pe

Bahluii

în

sus, apoi

sa așezat în Iași, iar cazacii
ai prădat prin codri Iașului și

drumul Căpoteștilor. («<Letop.>,

pag. 450).

Tot pe Dealul-Copoului, Con-

stantin-Vodă

și-a așezat

tabăra

în războiul ce a avut cu GhicaVodă. («Letop.», pag. 362).
La 7248, boerii aii eșit la Copoii înaintea lui Constantin Cantemir,

care

venea

de

pe

Prut

din sus, închinîndu-i cheile “Ţărei
și steagurile slujitorilor. («Letop.», pag. 408, t. 11.)
Pe la 1770, în timpul lui Grigore-Ghica, Colgeac-Beiul, că.
„Tuia i se dăduse Sirhatul Hotinului, a

conăcit

trei zile

ceastă localitate, de unde
a plecat pe Prut în sus

în

a.

apoi
spre

Hotin. (<Letop.», pag. 202, tom.
II).
”
In timpul domniei lul Ioan
Mavrocordat, a trecut prin Iași
un

Pașă

cu

trei

Mosinol,

pe

care

tuiuri,

la

anume

petrecut

Vodă pănă în această localitate ;
de unde apoi aluat drumul spre

Hotin. («Letop.», pag. 206, t. II).
Podiacul,'7ra/,

în jud..R.-Sărat,

pl. Rimnicul-d.-s.; se desface din
Dealul-Oreavului ; brăzdează par.
tea de V.

a

com.

Zgiîrciţi,

în-

tinzîndu-se printre piriul Oreavul
şi Putrida ; e“acoperit cu păduri
şi pășuni,

Podiacul, pădure, a moșnenilor
» Jugureni,. jud. Buzăă, de cam
150 hect.; cea mai mare parte
în com. L.apoşul, apoi în Jugureni şi Tohani.

Podiceasa, s/rimtoare, în drumul
„ce merge spre Hangul, județul
Neamţu, pe teritoriul com. Buhalniţa, pl. Piatra-Muntele, formată de o parte de către valea

repede a cursului Bistriţei şi de

cea-l'altă parte din stînci înalte.

Podina, sas, în jud. Bacăă, pl.
Muntelui, com. Comănești, situat

pe dreapta Trotușului, la 1 kil.
şi 168

m.

de

satul

Comănești,

avind o populație de 185 sufi.

Podina,

dea/, în jud. Bacăă, pl.

Muntelui,

com.

Comăneşti,

pe

al cărui. povirniș sudic spre Valea-Malului se află baia de păcură a proprietăţii,
izvoare.

cu vro

39

Podișorul, căzuu, în jud. şi pl.
Teleorman, pendinte de com.
Birla, situat la S. acestei

com.

Are o populaţie de 296 suflete,
din care 64 contribuabili ; o bi.

serică, deservită de 1 preot
I cîntăreţ,

şi
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Podişorul, câfuu, pendinte
de
com. Bucșani, pl. Neajlovul, jud.
Vlașca,

situat

pe

proprietatea

Eforiei Spitalelor Civile din Bu.
curești, în marginea Neajlovului,
lingă pădure. S'a înființat cam

pe la 1856,

cu

“a

deal, în

partea

de

de
2.

E.

com, Băleni, pl. Zimbrul, jud.

Covurluii,

lingă

sat,

Puţichioaia.

din

spre

Podişul, ea/, care înco njură com.
Băşești, pl. Mijlocul, jud. Fălciu,
„pe toată partea de V,
Acest platoi 'este acoperit

cu

”

Pe partea de N.V.

sunt

lo-

curi ale dealului, cu următoarele
numiri: Rădiul, Fundul-Podișului, Valea-Sotonei, Poenele-luj-

Gheorghe-Stan, Poenele-Dochiului, Gîlcosul

şi Tetul-Pletos.

In centrul dealului se află lo-

calitatea numită Băltăgești, unde
- mai înainte a fost sat, în care

a locuit neamul Băltăgeștilor;
iar pe partea de S.-V. sunt localităţile: Hengiul, Piscul-Uliu-

lui şi Valea-Negurei.

Acest deal, pe toată întinderea, are o poziţiune frumoasă
şi, în toate direcţiunile, o prive-

liște întinsă.

De
Uliul,

pe
în

piscurile
timpurile

-

și
se

vede spre V. o parte din Munții-Carpaţi; spre E., se zăresc

virfurile multor dealuri mari, de
"peste Prut, în "Basarabia ; iar

spre
tate
Pe
pe de

N., se vede aproape jumădin jud. Fălciă.
coasta acestui deal, aproabişerica vechie şi de casele

Alexandru-Ghica-

Vodă.

Podişul, ea, în partea
de V.
* a com. Țiful, pl. Mijlocul,
jud.
Fălciu; începe din hotarul com,
Dodești, spre S$.; trece
pe deasupra satului Miclești şi
se unește cu alt deal în hotarul
com.
"Feredeştilor, din jud.
Tutova;

Podişul, za/, în Partea

de

V.

a satului Comarna, com.
Poeni,
pl. Codrul, jud. lași; din
el se
scoate multă piatră pent
ru șo-

sele și diferite trebuinți.

Podişul, pri, izvorește de
sub
dealul Podișul, trece prin
mijlocul satului Comarna-d.-j., com.
Poeni, pl. Codrul, jud. Iași,
şi,
unindu-se cu altele, formea
ză pi-

riul din Şesul-Moarei şi trecînd
pe teritoriul com. Costuleni, din

pl. Braniștea,

se

varsă

în

rîul

Jijia, sub numirea depiriul Mocra,
Podişul-de-la-Corni,

deal, pe o:

suprafață de 162 hect., în partea de ES. a com. Tirzii, pl.
Crasna, jud.

Hengiul
senine,

Grigore

"are 0 întindere cam de 2
Hil, pe
teritoriul comunei Țiful,

pădure pe partea de N,, iar în,
spre S., sunt locurile de cul.
tură,

proprietăței, a fost locul destinat

nume, pl. Berhometele, jud. Do-

pentru iarmarocul ce se face
în
fie-care an la 24 lunie;
actua-

altul, în sat, aproape de
Primărie,
Pe partea de S. a dealului
se
află o biserică, făcută
la 1851

celui pod și cu începerea exploatării pădure,

Podişul,
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rohoii;

com. Corni.

Fălcii,

în hotarul

|

Podişul-de-la-Pădure, dra/, în
„Partea de E. a satului Pihna,
com. Tirzii, pl. Crasna, jud,
Fălciii, are o suprafață de 336
hect., loc de cultură,

Podişul-Horaiţului, loc, pe
moșia Grămești, com. cu același

cu

multe

urme

rămase

de la războaele dintre Leși,
Unguri şi Moldoveni, sub Ștef
ancel-Mare,

lul proprietar a schimbat
locul
pentru iarmaroc, destinind
un

ocazia facerii a-

Podişul. Vezi Slobozia-Luncani
sat, jud. Bacău,

-

Podişul-Machedonului,
deal,
în partea de E. a satului
Frumuşelele,

com. Păușești, pl. Cîr-

ligătura, jud. Iaşi.
Podoleni,

„N.

plasă,

a jud.

de la N.

lurilor

în

Fălciă.

partea

de

Se întinde

spre S., în lungul dea.

dintre

jud.

Vaslui

“riul Prutul,

și

Se mărginește la N. cu jud.

Iași; la S,, cu pl. Crasna
și Prutul; la E., cu Basarabia,
des-

părțită prin rîul Prutul și la
V.,
cu jud. Vasluiii,
E formată din I9 com. rur.
cu 2 tirgușoare:
I. Bazga, în partea de N. cu
satele: Bazga și Roșul.
2. Bohotinul, pe ptriul Boho-

tinul, în jos de tîrgușorul
Răducăneni, cu satul Bohotinul.

3. Covasua, în partea de N.
V., în hotarul județului Iași
și

Vaslui, cu
4. Cosia,

satul Covasna,
în jos de Covasna,

cu satele: Cozia şi Petcu.
5. Cosmești, în centrul

formată
mești,

numai

din

satul

pl.,
Coz-

.

6. Drâuceni, în partea de E,,

lingă riul Prutul, cu satele; AL

bița,

Cotul-Ghermănești,

Drăn-

” ceni, Drănceni-Tirguşor, Ripe
le
şi Vărăria,

7. Duda,
satele:

Duda

în partea de S,, cu
şi Novaci,

8. Ghermăneşti,

în partea de

E., pe Prut, din sus de _tirgușorul Drănceni, cu satele:
Ar.

Sura și Ghermănești.
9. Groseşti, în partea de N.
E, între Jijia şi Prut, cu satul
Grozeșşti.
10. Gaura-Bohotinul, cu
Gura-Bohotinul,

satul
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II. Jsaza, în centru, cu satul Isaia.
12, Jfoșna, în centru și spre
V.,

cu satul Moșna.

13. Pihneşti, în partea de S.,
cu satele: Fundătura-Pihneşti
şi Pihnești.
14. Podoleni, cam în centrul

pl., cu satele: Podoleni-d.-j. şi
Podoleni-d.-s.
15. Pogănești, în partea de
S. a pl., cu satul Pogănești,
16. Răducăneui, în partea de
N., pe valea Bohotinului, cu satele: Răducăneni și Răducăneni-

Tirgușor,
17. Afșeşii, în partea de

S,,

lîngă Prut, cu satul Rișești, .
18. Săâ/ăgeui, în partea de
N.-V., în hotarul jud. Iaşi, pe
Prut, cu satele: Bucureşti, Col-

țul-Cornii și Sălăgeni.
19. Zbieroaia, în partea

E., în unghiul format de

de

con-

fluenţa rîului Jijia cu Prutul cu
satele : Copăceanul, Zbieroaia și
Scoposeni.
Calitatea pămîntului este cea
mai

bună

și productivă

din tot

județul, în cercale şi lemne.
Partea de V. a pl., pe toată
lungimea,

este

deluroasă,

aco-

perită cu păduri, vii și livezi;
iar partea de E,, în lungul Prutului

este

șes

întins,

acoperit

cu imașe, finațe, lunci și bălți,
E brăzdată la E. de riurile Pru.
tul şi Jijia; iar în centru, de
mai multe piraie și piriiașe, din
care unele se varsă în Jijia și
Prutul, iar altele trec în jos pe
teritoriul pl. Crasna şi Mijlocul.
Pe

moșiile

Cozmești,

Gura-

Bohotinului, Scoposeni și Gher-

mănești, sunt cariere de piatră
pentru construcții și pentru ȘOsele.
Pe
moșiile Ghermănești
şi

Ripile se află piatră văroasă,
In satul Bohotinul este o vel.
niță, unde se fabrică spirt, și
lichioruri,

PODOLENI

Reședința sub-prefecturei pl.
este în tirgușorul Drănceni.

Podoleni,

com.

rur., în partea

de N.-V. a plășei Podoleni, jud.
Fălcii, formată din două sate:
Podoleni-d.-j. şi Podoleni-d.s. ;

cu o suprafață de 1952 hect., 9
arii şi o populație de 426 familii, sai

1423

suflete, din care

260 contribuabili.
Are o școală și 2 biserici.
Proprietatea moșiei este a sta-

tului, pendinte dedomeniul Ghermănești.

Prin com. trec piraiele Moșna
și Podoleni.

Sunt 39 hect. vie.
Budgetul com. e la venituri
de 3723 lei şi 75 bani și la:
cheltueli, de 3384 lei şi 1 5 bani.

Podoleni, cor. rur., în jud. Neamțu, pl. Bistriţa, situată între com.
Zănești,

Costișa

şi

Siliştea,

în.

tre rîul Bistriţa și pir. Orbicului.
E formată din cătunele: Podoleni și Dornsști, cu o populaţie de 1639 suflete.
Dintre locuitorii împroprietăriţi în 1864 sunt astăzi: 79 cari
încă trăesc şi stăpînesc singuri
locurile lor; 45 cari stăpinesc
locurile ca urmași; 2 locuri ai
fost părăsite de către împroprie-

tăriți și se stăpinesc

de

către

com.; 25 de indivizi sunt, cari
de şi însurați și cultivatori de

pămînt,

nu

ai nici

un

proprietate,

fel de

Terenul cultivabil e de 1745
hect. și 04 arii,
Imașul are o întindere de
136 hect. și 45 arii, și nutrește
990 capete de vite,

Are o biserică de piatră, deservită de 2 preoți și 2 eclesiarhi ;

o școală;

fier,

o gară

de

drum

de

”

Budgetul com. e de 4850 lei
și 40 bani la venituri şi de 4778

lei și 5 bani, la cheltueli.

Comunicaţia cu satele vecine
se face prin: calea ferată; Şoseaua națională Bacăii - Piatra;
O şosea care pleacă din prece.

denta

(dintre

_kil.

31—32)

și

merge prin satul Podoleni, Durnești, la satul

Romini;

o

alta

ramură ducînd de la satul Durnești

prin

în com.

Podoleni,
com.

satul

Zbereşti-d,-s.,

Costișa.

sar, făcînd

parte

din

Barcea, jud. Tecuciii, des-

părțit de satul Barcea-Vechie,
prin riul Birlad.
Are o populaţie de 75 familii,
sati 349 suflete, locuind în 125
case și 6 bordee; o biserică, cu
hramul Sf. Dimitrie, cu următoarea inscripţie:
La 1545, s'a început această sfintă biserică, cu toată cheltuiala dumisale boe-

rului mare vornic Alex, Ghica, proprietarul moșici Poxtoleni, și: cu ajutorul co
aii dat locuitorii,

Biserica

este de

cărămidă cu

temelie de piatră,
Inainte

de această

existat alta făcută de

biserică a

nuele

şi

învelită cu stuf.

Comerciul se face de 2 cîrciumari.
Satul Podoleni
inte și Birlădeni.

se numea îna-

Podoleni, sa/, şi reședința com.
Podoleni, pl. Bistriţa, jud. Neamțu, așezat sub culmele despre
V. ale dealului Orbicului, la 24
kil. și 800

m.

de orașul Piatra.

Are o populaţie de 1519 locuitori, din cari 420 contribua.
bili; o biserică; o școală, fre-

cuentată de 43 elevi,
Se mai numeşte și BuciuleștiLuncași, din cauză că, în partea

despre N. a satului, s'aii așezat
locuitorii. retrași în

urma

fiinţărei satului Buciuleşti,
inundările Bistriței,
Podoleni,

stafie

de

dr-d.f.,

des-

prin

în

PODOLENI

791

„jud. Neamţu, pl. Bistriţa, com.
Podoleni, pe linia Bacău.PiatraNeamţu, pusă în circulație la 15
Februarie

1885.

Se

află

între

staţiile Buhuși (11.8 kil.) şi Roznovul (9.4 kil.). Ioălţimea d'asupra nivelului Mării, de 23 3,93.
Venitul acestei stații pe anul
1896 a fost de 40924 lei

și 70

bani.

Podoleni, moșie, în jud. Neamţu,
pl. Bistriţa, com. Podoleni, cu
un venit anual de 4600 lei,
Podoleni,

moșie, în jud, Tecuciii,

com. Barcea.
de

1042

Are

hect.,

o suprafață

pămint

150 hect., pădure
ulm.
Podoleni, zâdure,

de

arabil şi

cam

de

pe

hect,,

sa,

în jud.

Fălcii, pl. Podoleni, în partea
de S. a com. Podoleni, la 500

m. de satul de reședință, Podoleni-d.-s., cam pe coasta dealului Rotarul, pe o suprafaţă de
475 hect., 49 arii, din care 74
hect. şi 65 aril vatra satului, iar
restul, pămintul de cultură al lo-

cuitorilor.
Are o populaţie de 125 familii,
saii 417

suflete,

contribuabili;
făcută
vechi,

din

care

o biserică,

la 1871, în
care a ars.

Este reședința comunei, Are
o şcoală,

înfiinţată la 1864, fre-

cuentată de 34 elevi; o biserică,
făcută la 1871,

deservită

de

1

preot şi 2 cîntăreți.
Proprietatea moșiei este a statului ; face parte din domeniul
Ghermănești, care cuprinde moşiile: Moșna, Cozmeşti, Podoleni și Ghermănești, fostă a mă-

năstirei Fistici, din jud. Vasluiii.
Prin sat trece piriul Podoleni.
Podorăni,

trup de sat,

în jud.

Neamţu, plasa Piatra-Muntele,
comuna Vadurile.

locul

Teleajenul, jud. Prahova,

100

prealteia

Podoleni-de-Sus, saz, în partea
de N. a comunei Podoleni, pl.
Podoleni, jud. Fălciii, situat între dealurile Rotarul și Ciurla,
pe o suprafaţă de 1046 hect.,
93 arii, din care 1şI hect., 81
arii, vatra satului, iar restul, pă-

" mînt de cultură al locuitorilor,

Podriga, sai Podagra, saț, pe
moşia cu același nume, com,
Drăgușeni, pl. Bașeul, jud. Dorohoiii, cu 76 familii, sai 304
suflete.
Proprietatea

moșiei

este

a

d-lui Grigore Christescu, iar din
vechime a fost a mănăstirei Put-

na din Bucovina, ce a stăpînit-o
pănă la 1785, cînd s'au vîndut
bunurile

mănăstirești.

Sătenii împroprietăriți aă 19
hect., 43 ar. pămînt, iar proprietarul moșiei, 1660 hect. 53 arii
cîmp și 3 iăzuri, din care cel:
mai

mare

suprafaţă

ANTIC

DE

Podriga, firii,
poalele

LA

CELEIU

izvorește

pădurei

de

de

este al Sătulului,

în

de 7, hectu, 16 anii.

moșia

Concești, jud. Dorohoiii,

plasa

Prutul-d.-s.,

com.

Hudești-Mari,

laturea despre Darabani ; se scoboară în jos pe la Mileanca
Drăgușeni,

pănă

și

ce se varsă în

Bașeii, din sus de tirgul Săveni.
Podujoaia,

Pl. Orașului,
la poalele
spre N. de
malul drept
Podujoaia,

sat, în jud. R.-Sărat,

căt. com. Andreași ;
dealului Podujoaia,
căt. de reședință, pe
al rîului Milcovul.
Zeaj, în jud, R.-Să-

rat, pl. Orașului, com. Andreași,
se desface din dealul Chiciora;

brăzdează partea N. a comunei,
întinzîndu-se d'alungul
rîului
Milcovul; e acoperit cu păduri,
Podul-Ancuţei, pod, peste valea
Milcovului, în dreptul cătunului
Coșoaia, jud. Vlașca.
Podul antic dela Celeii, com.
Celeiul, jud. Romanați. La 132
m. spre V. de zidul fortăreței
romane dezgropate de d. Tocilescu, săpăturile ai desvălit
rămășițele capului unui pod peste
“Dunăre. Iacă relațiunea d-lui
* Tocilescu (Rev. «Tinerimea Romînă», III, 77 suq.) «Capul podului consistă dintr'un trunchiă
de zid, de 13,32 lung. şi 6,35
lăț. D'asupra acestui zid este
construit în ambele colţuri des-

pre mal cite un stilp masiv de
zid avînd grosime unul (cel despre V.) 3,20: 3,09, iar cel-'alt
3: 3,72. Ei sprijineau de sigur

bolta porţii podului. Intre ambii
aceşti stilpi se găseşte o plat:
formă de 5*,79 lungă și de 3,
lată. In partea despre zidul te-

Podriga, Pădure. Vezi Bulean
dra, pădure, com. Darabani, pl.
Prutul-d.-j., jud. Dorohoii.

la

pe

și se

varsă în gîrla Drajna, tot în ra.
ionul com. Drajna-d.-s.

îm-

părțită sub trei numiri: Dubăşanul, Țibăna şi Valea-Adincă.
Podoleni- de-Jos,

familii,

suflete.

Podoreanca, va/e, izvorește de
la N.-E. com. “Drajna-d.-s., pl.

a statului,

1şo

cu o populație de 301
Saii 956

stejar și

partea de V. a com. Podoleni,
pl. Podoleni, jud. Fălciă, în întindere

PODUL

meliei ea face un unghiii înain-tat către V., un fel de ghețar

destinat ca să. .apere:. piciorul
contra curentului apei și sloiurilor de ghiață... Piciorul este

PODUL-ARAPULUI
2
9

POLUL-BROȘTENI

construit de piatră, fața lui din

pietre

cubice

regulat

tăiete, iar

interiorul din pietre brute le.
gate la o-l'altă foarte tare cu
ciment alb (beton), puţin amestecat cu nisip și cărămidă pisată, Asemenea mortar îl găsim

întrebuințat și la zidurile fortă-

reţei. De existența acestui pod
vorbesc toți locuitorii din prejur; ei îl numesc Podu/.de-Ara1, din cauză că picioarele lui

ar fi fost îmbrăcate cu tăblit de
aramă,

cînd

din

şi cînd

cari

pescarii

bucăţi

mari,

scot
cum

şi cuie și cîrlige... Sătenii din
Celeiii mai spun că în timpul
- scăderii apei, vasele plutitoare
se izbesc de un picior de pod
lingă malul rominesc, şi că s'ar
găsi încă 7 picioare de ale podului. Ca să ne încredințăm,
am profitat de epoca cînd Dunărea era scăzută (în toamna
anului 1893), ne-am dus cu luntrea pănă în mijlocul fluviului
și aci, în locul unde apa face
vultori sai anaforniţe,
după
multă osteneală, am prins cu
fringhiile unul din acele picioare
,
și prin sondage am constatat:
la o adincime de 2",85 s'a dat

FĂ

S +

«Necesitatea

VERIFIGAY |
2947

Fundata-Titu-Piteşti. Are un he-

pod

leşteii, iar prin raionul său curg
riurile Dimboviţa și Iifovelul.
Are o populaţie de IO41 lo-

Cuitori;

care

existe

acolo

un

pod,

pe

de la Severin

zureşti;

spre

V.,

cu

Slobozia-

spre

S.,

cu

Ghergani

sai Brănişteni,

care

şi cu ambele

Se compune
Broșteni

avind

preoți și 2 cîntăreți.

Budgetul com. e la venituri
1737 lei şi la cheltueli, de

de

1943

lei.

Vite sunt:
40 cai,

805

320

boi și vaci,

oi, 47 capre şi 158

rîmători,

|

Podul-Broşteni, sa/, cu 76 familii, pe apa Teleorman, jud.
- Argeș, pl. Cotmeana, făcînd parte din com. rur, cu același nume. Are o biserică, cu hramul
Adormirea, deservită de 1 preot

şi 1 cîntăreţ.

—.

Ai, IV-lea. —

are o întindere de
și 45 arii, şi nutrește

290 capete de vite.
- Are o biserică de piatră, deiervită de2 preoţi şi 2 eclesiarhi;
i «coală; o gară de drum de

TSLIOIECA
Contrelă Univetiherd
Buouresti

o po-

112 familii, sau 456

suflete; două biserici, cite una
în fie-care sat, deservite de 2

*

VOLUMULUI

pe

din 2 sate: Podul.

și Zmei,

pulaţie de

- Arapului. Vezi Rădiul,
com. Rădiul, pl. Stemnicul,

SFÎRȘITUL

Tur.

Cotmeana, la 12 kil,. de com,
rur. Costeşti, reședința subprefecturei și la 36 kil. de Pitești.

Cu şoseaua naţională Bucureşti-

—

Pietroasa,
con:

apa Teleorman, jud. Argeș, pl.

turile noastre, sunt de sigur o
reconstrucțiune a unor cetăț
i
anterioare»,

jud. Vaslui.

și o şcoală,

Moara;

Podul - Broşteni,

fortărețe de la Celei şi Severin,
„Care, precum ai dovedit săpă-

Podul
sat,

biserică

şi spre N., cu Bildana. In apropiere are o pădure
de 11750
arii.

acest împărat n'a făcut de cit
să-l reconstruiască, odată cu po-

“dul

o

Se învecineşte spre E. cu Vi-

să lege însemnata cale romană
de pe malul Oltului cu a ei con:
tinuaţiune peste Dunăre, şi să
pună în legătură permanentă
cele două importante cetăţi:
Malva (Celeiul) şi Oescus (Ghighiul), ne autoriză a presupune
că înainte deja mult de ConStantin-cel-Mare a trebuit să

Imaşul
136 hect.
>

unui

Podul-Bărbierului, co, 7ur.,
jud. Dimboviţa, pl. Ialomiţa, situată pe cîmpie, la S.-E. de Tirgovişte, la 2 kil. spre S. de
gara Ghergani, lîngă şoseaua
naţională Tirgovişte - Fundata București și aproape de locul
unde această şosea se împreună

de pietre mari; piciorul are o
lungime de 10", și o lăţime de
6.2; dînd în lătury pe lingă
pietre nu s'a putut ajunge de fundul Dunări?, măcar că sonda avea
o lungime de 6 m. Podul are

E

direcţiunea Drumului-lui- Traian,

coada bălții și 100 m. spre E.
de pichetul bulgăresc, drept
către ruinele
Coloniei Oescus *
de lingă Ghighiu.
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